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BŁYSZCZYK to najgorętszy letni kosmetyk! 

Wybierz jeden lub zamów wszystkie cztery!Lśniące rady:

191 vanilla pearl

192 sunglow

193 berry mauve

190 crystal clear

Błyśnij latem!

Postaw sobie zadanie, by każdy, kto przychodzi do twojego domu, 
„poczuł” produkty Forever. Możesz zaproponować gościom herbatę 
ziołową i ustawić w widocznym miejscu opakowanie Ziołowej Her-
batki z kwiatem aloesu. Podając ją, powiedz: „Nie wiem, czy zwykle 
słodzisz herbatę, ale tej spróbuj najpierw bez cukru – to mieszanka 
dziesięciu ziół, która ma naturalnie słodki smak”. Pyszną i zdrową al-
ternatywą dla cukru jest też Miód Forever. W przedpokoju trzymaj 
tubkę Aloesowej Emulsji Nawilżającej i oferuj ją każdemu przy wy-
chodzeniu, mówiąc: „Wetrzyj ją w dłonie, zobaczysz, jaka jest świet-
na!”. Za każdym razem, gdy gość dostrzeże w twoim domu produkt 
Forever, daj mu go wypróbować: śmiało, z entuzjazmem i dumą ze 
swoich produktów. Jeżeli gość zauważy puszkę Forever Lite, po pro-
stu nalej mleka do blendera i przygotuj napój do wspólnego wypicia. 
Jeżeli zauważy Aloesowe Mydło w płynie, odkręć kran, by od razu 
wypróbował. 

Powinieneś używać jak największej ilości produktów 
Forever. Pomyśl, ile możliwości stwarza codzienna 
toaleta: od Szamponu Aloe-Jojoba, przez Aloe Ever-
Shield, do Aloe MPD; od Aloe Fleur de Jouvence dla 
pięknej cery do Aloesowego Zestawu Tonizującego 
dla szczuplejszej talii; od Forever Bright dla promien-
nego uśmiechu do Miąższu Aloe Vera dla zdrowsze-
go układu pokarmowego. Korzystaj z produktów,  
w końcu jedną z korzyści bycia Dystrybutorem jest 
kupowanie ich w niższych cenach. Stań się produktem 
produktów, żywą reklamą i chodzącym dowodem ich 
skuteczności. Niech twój dom stanie się prawdziwym 
domem Forever, a zobaczysz, co dzięki temu stanie się 
z twoim biznesem Forever!
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Lato i wakacje to sezon makijażu maksymalnie subtelnego i delikatnego. To pora, kiedy żadna damska torebka nie może się obejść bez 
błyszczyku.
Błyszczyki Sonya Colour Collection na długo dodadzą twoim ustom blasku. Dzięki unikalnej kompozycji składników, wśród których znaj-
dziesz ekstrakt oleisty Aloe Vera, witaminę E i wyciągi z alg morskich, nie tylko podkreślają naturalną urodę ust, ale również nawilżają je  
i chronią przed wysuszeniem czy promieniami UV. 

błyszczyk nałożony na środkowe części warg sprawi, że usta   Z
 będą wyglądały na pełniejsze i bardziej zmysłowe

błyszczyk Sonya może być nakładany sam, dla dodania ustom   Z
 blasku

możesz najpierw użyć ulubionej konturówki do ust, a następ-  Z
 nie wypełnić usta błyszczykiem

błyszczyk nałożony na ulubioną pomadkę Sonya to dopełnie-  Z
 nie szykownego, efektownego makijażu


