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Niebawem Dzieƒ Matki. Z tak szczególnej okazji i dla tak 

wyjàtkowej kobiety nie wystarczy kwiatek i pude∏ko czekoladek. 

Matki sp´dzajà wi´kszoÊç czasu troszczàc si´ o innych, warto 

wi´c tego dnia daç im okazj´, by zatroszczy∏y si´ o siebie. Pro-

dukty Forever Living pomogà Wam rozpieÊciç mamy!

Mià˝sz Aloe Vera (kod 15)

Matka to prawdziwy skarb – troszczy si´ o nas jak nikt inny na 

Êwiecie. Czy mo˝e byç dla niej lepszy prezent ni˝ naturalny mià˝sz 

aloesowy, który jest prawdziwà skarbnicà dobroczynnych sk∏ad ni-

ków? Bogactwo witamin, aminokwasów, 

minera∏ów i innych substancji od˝ywczych 

niesamowicie pomo˝e mamie zadbaç o zdro-

wie i dobre samopoczucie.

Si´gnij po ulotk´ „10 najwa˝niejszych  
powodów, by piç mià˝sz Aloe Vera”,  
aby poznaç g∏ówne zalety picia aloesu.

Forever Living Products  dla mam:   prezenty, które pieszczą
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Forever Living Products  dla mam:   prezenty, które pieszczą
Aloe Lips (kod 22)

Usta mamy majà co robiç – czy ca∏uje ona na do widzenia 

dzieci wychodzàce do szko∏y, czy koi ból skaleczonego 

paluszka. Jednak ostra pogoda, promienie s∏oneczne i za-

nieczyszczenia odbijajà si´ negatywnie na delikatnej skó-

rze ust. Sprezentuj mamie Aloe Lips, aby jej usta pozosta∏y  

w formie do ca∏owania. Naturalne sk∏adniki, takie jak alo-

es, jojoba i wosk pszczeli, sprawiajà, ˝e receptura Aloe 

Lips ma silne w∏aÊciwoÊci nawil˝ajàce, które pomagajà zadbaç  

o pi´kny wyglàd ust.

Forever Alluring Eyes (kod 233)

Oczy mamy rzadko odpoczywajà: ca∏y czas uwa˝a ona 

na swojà rodzin´. Forever Alluring Eyes to doskona∏y 

prezent dla mamy, poniewa˝ pomo˝e jej odm∏odziç 

spoj rzenie, wyg∏adzajàc zmarszczki i niwelujàc cienie 

pod oczami wywo∏ane d∏ugotrwa∏ym dbaniem o in-

nych. Skomponowany z mià˝szu aloesowego i innych 

lekkich, naturalnych emolientów, Forever Alluring Eyes 

nawil˝a nie pozostawiajàc uczucia „t∏ustoÊci”, jakie 

mo˝e towarzyszyç innym kremom do piel´gnacji oczu. 

Wzbogacony witaminà E, sprawi, ˝e oczy mamy b´dà rozeÊmiane 

nie tylko w dniu jej Êwi´ta.

Forever Aloe Scrub (kod 238)

Znacie mamy, które sà tak zaj´te, ˝e nawet zwyk∏e umy-

cie twarzy odsuwajà na dalszy plan? Zach´ç mam´, by 

cieszy∏a si´ drobnymi przyjemnoÊciami, kupujàc jej ten 

naturalny preparat oczyszczajàcy. Forever Aloe Scrub 

jest wystarczajàco delikatny, by u˝ywaç go na co dzieƒ, 

dlatego mama mo˝e si´ cieszyç minizabiegiem spa, de-

likatnie wmasowujàc mià˝sz Aloe Vera i olejek jojoba  

w skór´ ka˝dego ranka lub wieczora.

Forever Marine Mask (kod 234) 

W tym roku podaruj mamie dar piel´gnacji. Forever  

Marine Mask to bogata kompozycja g∏´boko oczysz-

czajàcych sk∏adników, które pomagajà skórze odzyskaç 

równowag´, jednoczeÊnie zapewniajàc jej intensywne 

nawil˝enie. Prawdziwym darem dla mamy mo˝e byç 

15-20 minut relaksu, podczas gdy maseczka b´dzie 

dzia∏aç cuda dla jej twarzy, pozostawiajàc jà od˝ywionà 

i mi´kkà. Dzi´ki naturalnym sk∏adnikom, takim jak Aloe 

Vera, miód, wyciàg z ogórka i naturalne minera∏y morskie, twarz 

mamy b´dzie promienna, a ona sama cu dow nie odpr´˝ona.

Alpha-E Factor (kod 187)

Matki lubià wydawaç pieniàdze na cz∏onków swojej ro-

dziny. Czemu w tym miesiàcu nie podarowaç mamie bo-

gatej, pot´˝nej od˝ywki, dzi´ki której poczuje si´ m∏odziej 

i tak te˝ b´dzie wyglàdaç? Forever Alpha-E Factor 

zwi´ksza elastycznoÊç skóry dzi´ki zawartoÊci unikalnych 

sk∏adników, takich jak witaminy A i C. Zawiera równie˝ 

antyutleniacze i emolienty, które nawil ̋ ajà skór´ od 

Êrodka, normalizujàc i równo wa˝àc nawet suchà i wra˝liwà cer´. 

Wzbogacenie codziennej piel´gnacji cery zaledwie kilkoma kropla-

mi Alpha-E Factor sprawi, ˝e mama b´dzie wypo sa˝ona  

w doskona∏à broƒ do walki z negatywnym dzia∏aniem wolnych  

rodników.

Na tegoroczny Dzieƒ Matki pozwól FOREVER LIVING PRODUCTS 

pomóc sobie w wyborze dla Mamy doskona∏ego prezentu. To 

idealny dzieƒ, by pokazaç matkom, jak bardzo je doceniamy. 

Poka˝ matce, jak bardzo ci na niej zale˝y, dajàc jej w prezencie 

produkty, które b´dà jà rozpieszczaç przez ca∏y rok!


