Informator o produktach 2016

inspirowane
aloesem
©2015

spis treści

inspirowane aloesem

+ life balance 06

+ fitness i kontrola wagi 18

+ zestawy 20

+ olejki eteryczne 22

+ beauty & wellness 26

inspirowana aloesem
Założyciel firmy, Rex Maughan, i jego wizja zdrowszego życia dla każdego.
“Jeżeli marzysz sam, nie wyjdziesz
ze strefy marzeń. Ale jeżeli będziemy
marzyć wszyscy razem, nasze
marzenie się ziści.”
Rex Maughan, Founder,
Chairman and CEO of Forever.
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Jego marzenie zaczęło się od wizji: idei
udostępnienia potęgi ALOE VERA jak
największej liczbie ludzi. Był pod ogromnym
wrażeniem właściwości tej rośliny, których nie raz
sam doświadczył. “Moim celem jest pomóc
ludziom wieść zdrowsze życie, wyglądać lepiej
i czuć się lepiej.”

jakość
Aby zapewnić najwyższą jakość,
Forever uprawia aloe vera na swoich
własnych plantacjach, unikając
stosowania herbicydów i pestycydów.
Na aloesowych plantacjach Forever rośnie ponad
50 milionów krzewów aloe vera, co oznacza, że
oczyszczają one Ziemię z 2 milionów ton CO2
w ciągu roku.
Farmerzy Forever zbierają aloes ręcznie, traktując go
z najwyższą pieczą. Wartościowy miąższ jest delikatnie
oddzielany od reszty liścia i stabilizowany podczas
specjalnego, opatentowanego procesu.
Liście przetwarzane są w ciągu kilku godzin od zbioru,
aby dostarczyć najczystszego, najświeższego miąższu
aloe vera, który zachowa swoje właściwości. Kluczem do
sukcesu Forever jest zaangażowanie w jakość i czystość.
Od uprawy, poprzez zbiory aż do przetwarzania, aloes
Forever jest pielęgnowany z taką samą starannością,
pieczą i zachowaniem najwyższych standardów, jakie
przykładamy do każdego z naszych produktów.
Od rośliny, do produktu, dla ciebie.

gwarancja Forever
Jesteśmy tak pewni jakości naszych produktów, że
oferujemy 30-dniową gwarancję zwrotu pieniędzy, jeżeli
klient nie będzie całkowicie zadowolony.
Nie jesteś zadowolony z produktu kupionego od
Przedsiębiorcy Forever? W ciągu 30 dni od daty zakupu,
możesz oddać mu rachunek i opakowanie, i otrzymać
zwrot pieniędzy.
Jesteśmy bardzo dumni z tego, że nasze produkty
przynoszą korzyści milionom ludzi w ponad 155 krajach
świata. Aby uzyskać więcej informacji, wejdź na
foreverliving.com.

produkty na każdą potrzebę
Od ponad trzech dekad angażujemy się w poszukiwanie
najlepszych naturalnych źródeł zdrowia i urody oraz
w dzielenie się nimi ze światem. Nasze produkty
aloesowe jako pierwsze otrzymały Pieczęć Aprobaty
Międzynarodowej Rady Naukowej ds. Aloesu
przyznawaną za jakość i czystość.
Forever zaczyna od 100% aloe vera, delikatnie dodając
tylko tyle innych składników, by wytworzyć unikatowe
produkty.
Wszechstronność aloesu sprawia, że może on być
używany na wiele sposobów, by pomóc ci wyglądać
i czuć się lepiej.
Forever nie testuje produktów na zwierzętach, a wiele z ich
oznaczone jest symbolem koszerności, halal i islamską
pieczęcią aprobaty.
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+ life balance

Zrównoważony styl życia w połączeniu z jakością
aloesowych produktów Forever mogą pomóc ci uzyskać
optymalne zdrowie i witalność dla zachowania doskonałego
samopoczucia.

life
balance
Ta ikonka pokazuje, że produkt
znajdziesz w jednym z tych zestawów.
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Zestaw Vital5™

Zestaw Clean 9

Zestaw Forever F.I.T.

+ life balance / napoje

świeżość
Gama stworzonych z najwyższej jakości składników suplementów i napojów
Forever, w połączeniu ze zdrową, zbilansowaną dietą, prowadzi na drogę do
doskonałego zdrowia i samopoczucia. Każdy produkt, którego głównym składnikiem
jest czysty, stabilizowany miąższ aloe vera pozyskiwany bezpośrednio z wnętrza liścia,
oferuje bogactwo substancji odżywczych wspierających optymalne zdrowie i witalność.

Bestseller
Forever

Forever Aloe Vera Gel
Liść tej niezwykłej rośliny jaką jest aloe vera,
używany jest od tysiącleci ze względu na
swoje dobroczynne właściwości. Nasz
miąższ będący produktem unikalnego,
opatentowanego procesu stabilizacji
aloesu, wybierany jest przez wszystkich,
którym zależy na tym, by jak najdłużej
utrzymać zarówno dobre zdrowie, siły
witalne, jak i młody wygląd.

015
Forever Aloe Vera Gel
1 litr
Prowadzenie zdrowego trybu życia i stosowanie zrównoważonej diety są niezbędne dla zachowania dobrego stanu zdrowia.
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+ life balance / napoje

Forever
Freedom
na pyszny
początek dnia!

Forever Aloe Bits N’ Peaches

Forever Freedom

Forever Aloe Bits n’Peaches to kolejne
źródło 100% stabilizowanego miąższu
aloe vera – o smaku brzoskwiń,
z niewielkimi cząstkami owoców.
Aloe Bits n’Peaches to miąższ aloesowy
w poręcznej formie napoju o pysznym
orzeźwiającym smaku brzoskwiń. Możesz
go mieszać z innymi sokami owocowymi
i lodem, by rozkoszować się darami natury,
niezależnie od pory roku i dnia.

Ten produkt to wszystkie dobrodziejstwa
miąższu aloe vera o pysznym, słodszym
smaku, dzięki dodatkowi soku z żurawin
i jabłek. To doskonałe źródło witaminy C,
która chroni komórki organizmu przed
utlenianiem, korzystnie wpływa na układ
nerwowy oraz zmniejsza uczucie zmęczenia
i znużenia.

Forever Freedom dostarcza 1500 mg
siarczanu glukozaminy, 1200 mg siarczanu
chondroityny – substancji, które występują
w chrząstkach stawowych – plus
750 mg MSM w dziennej porcji 120 ml. Ten
pyszny napój o smaku pomarańczowym
jest doskonały dla wszystkich osób, które
pragną zachować sprawność ruchową.
Zawiera skorupiaki.

1 litr

1 litr

1 litr

077

Forever Aloe Berry Nectar

034

196

FAB Forever Active Boost

FAB X Forever Active Boost

Napój energetyczny FAB Forever Active
Boost to zastrzyk dodatkowej energii,
potrzebnej ci, kiedy chcesz pozostać
aktywny. Zawiera aloe vera oraz unikalną
mieszankę adaptogennych ziół, witamin
i innych składników, a przy tym jest pyszny
– i pomoże ci zachować energię
przez cały dzień!

Napój energetyczny FAB X Forever Active
Boost to zarówno natychmiastowy przypływ
energii, jak i jej długotrwałe zachowanie –
bez kalorii, cukru i węglowodanów. Szybki
i odświeżający sposób na zachowanie
pełni energii, wytrzymałości i koncentracji
podczas wszystkich codziennych czynności.

250 ml

250 ml

Ulubione
Forever

321
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440
Prowadzenie zdrowego trybu życia i stosowanie zrównoważonej diety są niezbędne dla zachowania dobrego stanu zdrowia.

Forever Pomesteen Power

Aloe Blossom Herbal Tea

Napój Forever Pomesteen Power
o wyśmienitym smaku jest niepowtarzalną
mieszanką soków i ekstraków, wśród
których znajdują się granaty, gruszki,
mangostan, maliny, jagody, jeżyny
i pestki winogron.

Po prostu fantastyczna herbatka ziołowa. Doprawiona idealną ilością kwiatów
aloesu, urzeka subtelnym smakiem cynamonu, imbiru, pachnących goździków,
kojącego ziela angielskiego, ostrej skórki pomarańczowej, kardamonu, kopru
włoskiego, rumianku, liści jeżyn i gurmaru.

473 ml

25 pojedynczo pakowanych saszetek

262

200

Forever Aloe2Go
Uwielbiasz właściwości miąższu aloe vera i przepadasz za słodkim, egzotycznym smakiem
Forever Pomesteen Power? Wzięliśmy to, co najlepsze z obydwu tych napojów i połączyliśmy w
poręcznej saszetce! Forever Aloe2Go to produkt, który może ci towarzyszyć zawsze
i wszędzie – przy biurku, w podróży, w samochodzie, na spacerze. Po prostu weź saszetkę,
oderwij w zaznaczonym miejscu i już masz dostęp do smacznych obrodziejstw
naszych dwóch odżywczych napojów!

30 saszetek á 88,7 ml

270
Prowadzenie zdrowego trybu życia i stosowanie zrównoważonej diety są niezbędne dla zachowania dobrego stanu zdrowia.
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+ life balance / produkty pszczele

czyste złoto
Pracowite pszczoły to prawdziwy złoty skarb natury.
Nie tylko zaopatrują nas w słodki, złocisty miód, ale dostarczają również innych wartościowych
substancji aktywnych. Dobroczynne produkty pszczele są doskonałym dopełnieniem
aloe vera i ważnym elementem naturalnie zdrowego stylu życia.
Ulubiony
Forever

Forever Bee Propolis

Bestseller
Forever

60 tabletek
Forever Bee Pollen

Propolis, czyli kit pszczeli to substancja
ochronna zbierana i wykorzystywana
przez pszczoły do zachowania czystości
ula. Forever Bee Propolis jest zbierany
w rejonach niezanieczyszczonych.
Dla dalszego zapewnienia czystości
produktu wykorzystywane są specjalnie
zaprojektowane kolektory propolisu. Forever
Bee Propolis nie zawiera konserwantów ani
sztucznych aromatów.
Zawiera soję, migdały.

100 tabletek
Forever Bee Pollen, czyli pyłek pszczeli
jest zbierany w specjalnie do tego
zaprojektowanych kolektorach ze stali
nierdzewnej. Stanowi prawdziwą skarbnicę
substancji odżywczych i kompozycję wielu
ważnych składników. Forever Bee Pollen nie
zawiera konserwantów ani
sztucznych aromatów.

026

027

Forever Royal Jelly
Forever Bee Honey
0, 5 kg
Pyszna skarbnica dobrodziejstw
natury. Miód pszczeli Forever jest
łatwostrawny i stanowi niebywałe
źródło szybkiej energii na każdą
okazję!

60 tabletek
Mleczko pszczele może wspierać układ
odpornościowy, dodawać energii i mieć
pozytywny wpływ na skórę i włosy. Nasze
mleczko pszczele pozyskiwane jest
z odległych pustynnych terenów, których
pierwotny charakter zapewnia pszczołom
idealne środowisko.

207

10

036
Prowadzenie zdrowego trybu życia i stosowanie zrównoważonej diety są niezbędne dla zachowania dobrego stanu zdrowia.

Teraz
dostępne
w puszce lub
w saszetkach.

+ life balance / odżywianie

ożywienie
473

ARGI+ L-Arginina
i kompleks witamin
ARGI+ dostarcza 5 gramów L-argininy oraz
synergicznie działające witaminy, by dać ci
zastrzyk energii, jakiego potrzebujesz na cały,
wypełniony zajęciami dzień. L-arginina to
aminokwas, który odgrywa wiele ważnych ról
w naszym organizmie, m.in. wspomagając
podział komórek, budując białka i wspierając
wytwarzanie tlenku azotu. Zmieszaj ARGI+ z
wodą lub innym napojem i pokochaj ten smak!

320

ARGI+® (puszka)

ARGI+® (saszetki)

300 g

30 saszetek á 30 g

320

473

Prowadzenie zdrowego trybu życia i stosowanie zrównoważonej diety są niezbędne dla zachowania dobrego stanu zdrowia.
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+ life balance / suplementy diety

witalność
Najczystsze źródła zdrowia i witalności z natury są podstawą doskonałego
wyglądu i samopoczucia. Skorzystaj ze starannie skomponowanych receptur
i najwyższej jakości składników zawartych w suplementach diety Forever.

55 subtancji
odżywczych
w jednym
produkcie.

Forever Garlic-Thyme
Forever Absorbent-C

Forever Daily

Forever Absorbent-C z otrębami owsianymi
to wyjątkowy suplement diety, który łączy
dwie ważne substancje odżywcze w jednym
produkcie. Uzyskana w specjalnym procesie
matryca z otrąb owsianych efektywnie
dostarcza i wspiera wchłanianie witaminy C
z każdej tabletki.

Forever Daily z mieszanką AOS Complex™
to zaawansowany system dostarczania
składników odżywczych. Nasza nowa
firmowa receptura zawiera 55 znakomicie
zbilansowanych, pokrytych warstewką
aloesu składników odżywczych, włącznie
z zalecaną dzienną dawką witamin.

W Forever Garlic-Thyme połączono
działanie czosnku i tymianku w niezwykle
udaną spółkę. Już w starożytności
wiedziano, że czosnek wpływa pozytywnie
na zdrowie. Jedzenie czosnku działa
korzystnie na odporność, układ krążenia
i wątrobę. Tymianek podobnie jak czosnek
posiada właściwości antyoksydacyjne
i wspiera odporność, a poza tym
dobroczynnie wpływa na górne drogi
oddechowe. Zawiera soję.

100 tabletek

60 tabletek

100 kapsułek

048

12

439

065

Prowadzenie zdrowego trybu życia i stosowanie zrównoważonej diety są niezbędne dla zachowania dobrego stanu zdrowia.

Forever Arctic Sea
Forever Arctic Sea zawiera unikalną mieszankę bogatego w kwas DHA oleju
z kalmarów, oleju z ryb dostarczającego cennych tłuszczy Omega-3 i oliwy z oliwek
o wysokiej zawartości należącego do rodziny Omega-6 kwasu oleinowego
dla optymalnego zdrowia i samopoczucia.

120 kapsułek

376

♀LIZE

VIT

Suplement dla kobiecej witalności

Forever NutraQ10

♂LIZE

VIT

z koenzymem Q10
NutraQ10 z koenzymem Q10 to receptura
opracowana specjalnie do rozpuszczania
w naszym napoju z miąższem aloe vera, by
dostarczać ważnych substancji odżywczych
wspierających zdrowie. Wspiera prawidłowy
poziom homocysteiny, dostarcza koenzymu
Q10 oraz antyutleniaczy.
Zawiera soję.

Suplement dla męskiej witalności
Suplement dla męskiej witalności Vit♂lize
to unikalna, kompleksowa receptura
zawierająca składniki roślinne, witaminy,
minerały i antyutleniacze, które pomagają
w zachowaniu w zdrowiu układu
moczowego oraz wspierają prawidłowe
funkcjonowanie jąder i gruczołu krokowego.

30 pojedynczo
pakowanych saszetek

312

60 kapsułek

374

Mieszanka bogatych w antyutleniacze
owoców, ziół, witamin i minerałów
w suplemencie dla kobiecej witalności
Vit♀lize, została skomponowana z myślą
o kobiecych potrzebach. W skład Vit♀lize
wchodzi unikalna mieszanka substancji
roślinnych – sproszkowanych jabłek,
passiflory i jagód cytryńca. Każda z nich
od wieków używana jest dla zachowania
równowagi hormonalnej oraz by wspierać
ogólne zdrowie i dobre samopoczucie.

120 tabletek

375

Prowadzenie zdrowego trybu życia i stosowanie zrównoważonej diety są niezbędne dla zachowania dobrego stanu zdrowia.
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+ life balance / suplementy diety

Forever Gin-Chia
Dwa starożytne zioła: szałwia hiszpańska
(golden chia) z Zachodu i żeń-szeń ze
Wschodu wspierają energię życiową
i witalność. Gin-Chia to znakomity
sposób na dodanie sobie sił, zwłaszcza
w stanach wzmożonego wysiłku fizycznego
i psychicznego. Zawiera soję.

Forever B12 Plus

z kwasem foliowym

Połączenie witaminy B12 z kwasem foliowym
– dwóch podstawowych substancji
odżywczych, które wpływają na prawidłowe
funkcjonowanie organizmu. Witamina B12
jest szczególnie zalecana wegetarianom
oraz osobom preferującym żywność
wysokoprzetworzoną. Witamina B12 wpływa
na produkcję czerwonych krwinek, a kwas
foliowy – krwi.

047

188

Forever Gin-Chia

Forever B12 Plus

100 tabletek

60 tabletek

Forever A-Beta-CarE
Forever A-Beta-CarE jest połączeniem
beta-karotenu (prowitaminy A), witaminy
E i selenu. Witamina A jest niezbędna do
utrzymania prawidłowego widzenia
i zdrowej skóry, natomiast witamina E
chroni przed działaniem stresu
oksydacyjnego. Selen jest pierwiastkiem
śladowym, który pomaga zachować
zdrowe włosy i paznokcie oraz prawidłowe
funkcjonowanie układu odpornościowego.
Zawiera soję.

054
Forever A-Beta-CarE
100 kapsułek
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Prowadzenie zdrowego trybu życia i stosowanie zrównoważonej diety są niezbędne dla zachowania dobrego stanu zdrowia.

Forever Fields of Greens
Przy dzisiejszym zabieganym stylu życia
i wszechobecnych fastfoodach, które
ułatwiają jedzenie „w biegu”, często okazuje
się, że spożywamy zbyt mało świeżych,
zielonych pokarmów. Dzięki Fields of
Greens Forever Living Products może
nam pomóc w uporaniu się z tą kwestią.
Wystarczy rzut oka na listę składników, by
odkryć prawdziwą skarbnicę „zieleniny”.
Zawiera pszenicę.

Forever Lycium Plus
Jest to połączenie koncentratu z owoców
kolcowoju (Lycium barbarum) z wyciągiem
z korzenia lukrecji. Lycium już od wieków
przypisywano właściwości wzmacniające
i regeneracyjne. Wierzono głęboko, że
działa na człowieka ogólnie odmładzająco,
zwiększa siły witalne, poprawia widzenie.

068

072

Forever Fields of Greens

Forever Lycium Plus

80 tabletek

100 tabletek
Forever Nature-Min
Forever Nature-Min to źródło substancji
mineralnych w bardzo łatwo przyswajalnej
postaci oraz w doskonałych proporcjach.
Podstawę receptury stanowi montmorylonit,
czyli geologiczne złoża osadowe,
które przed milionami lat stanowiły dno
prehistorycznego oceanu oraz chelat
roślinach morskich.

Forever Calcium
Forever Calcium to wsparcie zdrowych
kości. Z wiekiem, zdolność organizmu do
przyswajania wapnia może maleć. Forever
Calcium dostarcza znaczących ilości
wapnia, magnezu, cynku, manganu, miedzi
oraz witamin C i D, by przyczyniać się do
zachowania właściwej struktury i funkcji
kości. Spożywając 4 tabletki dziennie
dodatkowo zadbasz o swoje zęby, skórę,
włosy i paznokcie.

037

206

Forever Nature-Min

Forever Calcium

180 tabletek

90 tabletek

Prowadzenie zdrowego trybu życia i stosowanie zrównoważonej diety są niezbędne dla zachowania dobrego stanu zdrowia.
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+ life balance / suplementy diety

Forever Fiber
Forever Fiber to firmowa mieszanka
czterech rodzajów błonnika i poręczny
sposób na wzbogacenie diety w błonnik –
przez posypywanie potraw, rozpuszczanie
w ulubionym napoju z miąższem aloe vera
lub dodawanie do butelki wody, którą
zabierasz w drogę! Eksperci zalecają
spożywanie do 30 gramów błonnika
dziennie. Niestety, większość ludzi
dostarcza z dietą zaledwie połowę tej ilości,
bo jemy za mało produktów zbożowych,
warzyw i owoców. Forever Fiber to świetny
sposób na zwiększenie codziennej porcji
błonnika.

30 saszetek á 6 g

464
Forever Nature’s 18
Codzienna porcja Forever Nature’s 18 to
twój sposób na dostarczenie organizmowi
składników warzyw i owoców, jeśli
z różnych powodów nie możesz zapewnić
w diecie odpowiedniej ilości świeżych
owoców i warzyw. Warzywa i owoce
zawierają potężne, wspierające zdrowie
i odporność antyutleniacze i inne
fitoskładniki potrzebne na co dzień
naszemu organizmowi. Forever Nature’s 18
to tabletki do żucia o przyjemnym smaku,
które pomagają w realizacji dziennego
zapotrzebowania na składniki odżywcze.

Zawiera
18 owoców
i warzyw

Forever Active Probiotic
Właściwa mikroflora jelit i prawidłowe
funkcjonowanie układu trawiennego
to podstawa dobrego samopoczucia.
Te małe, łatwe do połknięcia kapsułki
zawierają unikalne połączenie sześciu
szczepów bakteryjnych. Nie wymagają one
przechowywania w lodówce, dzięki czemu
świetnie nadają się na podróż.
Zawiera soję.

Forever Nature’s 18

Forever Active Probiotic

120 tabletek

30 kapsułek

271

16

222

Prowadzenie zdrowego trybu życia i stosowanie zrównoważonej diety są niezbędne dla zachowania dobrego stanu zdrowia.

Forever ImmuBlend

Forever Kids
Są to tabletki do ssania dla dzieci
i dorosłych, o pysznym winogronowym
smaku, zawierające ważne dla zdrowia
witaminy, substancje mineralne oraz
naturalne substancje odżywcze
pochodzenia roślinnego, czyli tzw.
fitoskładniki – stanowiące o wysokiej
wartości odżywczej warzyw i owoców.

Forever ImmuBlend zawiera wspierającą
odporność mieszankę substancji odżywczych,
wśród których jest laktoferyna, grzyby maitake
i shitake, a także witaminy C i D oraz cynk. Każdy
z tych skadników został wybrany ze względu
na unikalną rolę, jaką odgrywa we wspieraniu
prawidłowego działania układu odpornościowego.
Razem, pomagają w zachowaniu optymalnej
odporności bez względu na porę roku i warunki
meteorologiczne.

120 tabletek

60 tabletek

Tabletki do ssania

354

Forever Active HA
Forever Active HA to źródło kwasu
hialuronowego o niskiej masie
cząsteczkowej, który ma właściwości
nawilżające oraz olejku imbirowego
i kurkumy. Dzięki temu jest to jeden
z najlepszych dostępnych na rynku
suplementów diety nawilżających nasze
stawy i skórę.
Zawiera soję.

60 kapsułek

355

264

Forever Ginkgo Plus™
Ginkgo Biloba to prawdziwa odżywka
wspierająca kreatywność. Wyciąg
z liści miłorzębu działa jako antyutleniacz,
wpływa też pozytywnie na mikrokrążenie,
dzięki temu pozwala zachować prawidłowe
funkcje poznawcze – takie jak pamięć,
koncentracja czy zdolność zapamiętywania.
Forever Ginkgo Plus™ to unikalne
połączenie czterech chińskich roślin. Do
głównego składnika, jakim jest wyciąg
z liści miłorzębu dwuklapowego,
dodaliśmy ekstrakt z grzybów reishi,
owoce cytryńca chińskiego oraz kłącze
rdestu wielokwiatowego.

60 tabletek
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+ life balance / kontrola wagi

kontrola
CLEAN 9

Forever F.I.T. 1

Forever F.I.T. 2

Program CLEAN 9 może pomóc ci
wyruszyć w drogę ku szczuplejszej
sylwetce i lepszej kondycji. Ten skuteczny,
prosty w użyciu 9-dniowy program
oczyszczający da ci narzędzia potrzebne
do zapoczątkowania procesu transformacji
twojego ciała już dziś!
Zestaw CLEAN 9 zawiera:

F.I.T.1 zmieni twój sposób myślenia
o odżywianiu i ćwiczeniach. Da ci również
wiedzę, potrzebną do zyskania inspiracji
i zmiany swojego ciała na lepsze! MOŻESZ
schudnąć, MOŻESZ wyglądać i czuć się
lepiej niż kiedykolwiek przedtem i MOŻESZ
dokonać trwałej zmiany na lepsze
w kierunku zdrowszego stylu życia.
Forever F.I.T. 1 pokaże ci jak.

Forever Aloe Vera Gel® - 2 x butelka 1 litr
Forever Lite Ultra® Shake Mix
- Vanilla lub Chocolate
Forever Garcinia Plus® - 54 kapsułki
Forever Fiber™ - 9 saszetek
Forever Therm™ - 18 tabletek
centymetr

Z Forever F.I.T.2 przejdziesz do następnego
etapu, podczas którego możesz wyrzeźbić
swoje ciało, spalić więcej kalorii i przejść
transformację. Zasadnicze znaczenie dla
odchudzania, niezależnie od płci, ma czysta
masa mięśniowa, a program Forever
F.I.T. 2 pomoże ci nauczyć się, jak ją
zbudować i zachować! Wyrzeźb sylwetkę,
ujędrnij ciało i przejdź transformację
z Forever F.I.T. 2.

479 Vanilla | baton cynamonowy
480 Chocolate | baton cynamonowy
483 Vanilla/Chocolate | baton cynamonowy
485 Vanilla | baton czekoladowy
486 Chocolate | baton czekoladowy
489 Vanilla/Chocolate | baton czekoladowy

491 Vanilla | baton cynamonowy
492 Chocolate | baton cynamonowy
495 Vanilla/Chocolate | baton cynamonowy
497 Vanilla | baton czekoladowy
498 Chocolate | baton czekoladowy
501 Vanilla/Chocolate | baton czekoladowy

475 Vanilla
476 Chocolate
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wagi
Forever Lite Ultra
Forever Lite Ultra to idealny
dodatek do twojego zdrowego
stylu życia Forever. Forever Lite
Ultra łączy w sobie nowoczesny
styl myślenia z nowoczesnymi
zdobyczami technologicznymi, by
pomóc ci prowadzić zdrowy tryb
życia, którego elementem będzie
prawidłowa dieta.
Zawiera soję.

Forever PRO X²
Forever PRO X2 to źródło firmowej
mieszanki izolatu białek sojowych oraz
koncentratu i izolatu białek serwatkowych,
razem z 2 gramami błonnika pokarmowego
w każdym pysznym batoniku. Pomaga
w budowaniu masy mięśniowej i realizacji
celów związanych z kształtowaniem
sylwetki.

470 Vanilla 471 Chocolate

około 15 porcji
Bestseller
Forever

470

471

267

465 czekoladowy 466 cynamonowy

45 g
465

466

Baton Forever Fast Break
Z batonem Forever Fast Break zawsze możesz mieć przy sobie wartościową dietetycznie
przekąskę. Jeden baton to 220 kalorii. Zawiera orzechy, mleko i soję.

57 g

Forever Therm

Forever Lean

Forever Garcinia Plus

Forever Therm został stworzony, by
pomóc przyspieszyć twoje wysiłki związane
z odchudzaniem, a tym samym, byś
szybciej dostrzegł/-a efekty i osiągnął/-ęła
upragnioną sylwetkę.

Forever Lean dostarcza dwóch
składników, które mogą ci pomóc odnieść
sukces w dążeniu do prawidłowej wagi.

Forever Garcinia Plus zawiera wyciąg
z owoców tamaryndowca (Garcinia
cambogia), w tym kwas hydroksycytrynowy
(HCA), który w sposób naturalny wspomaga
spalanie tłuszczu. Zawiera soję.

120 kapsułek

60 tabletek

463

70 kapsułek

289
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zestawy

zestawy
Zestawy Touch of Forever
Świetny sposób na poznanie produktów
Forever Living.

9002 TOF kosmetyczny
Aloe Lips (2 szt.), Aloe Sun Lips, Aloe Hand
& Face Soap, Aloe First, Aloe Fleur de
Jouvence, Aloe Propolis Creme, Aloe Body
Toner, Aloe Body Conditioning Cream,
Aloe Vera Gelly (2 szt.), Aloe Lotion, Aloe
Moisturizing Lotion, R3Factor, Gentleman’s
Pride, Forever Marine Mask, Forever Aloe
Scrub, Sonya Aloe Nourishing Serum,
Alpha-E Factor, Aloe Sunscreen, Aloe MSM
Gel.
9004 TOF przekrój oferty
Forever Aloe Vera Gel (2 szt.), Aloe Lips
(2 szt.), Aloe Sun Lips (2 szt.), Forever
Bright, Aloe Berry Nectar, Forever Royal
Jelly, Nature-Min, Aloe Hand & Face Soap,
Aloe First, Gin-Chia, Absorbent-C, Aloe
Propolis Creme, Aloe Vera Gelly (2 szt.),
Aloe Lotion, Aloe Moisturizing Lotion, Aloe
Heat Lotion, Garlic-Thyme, dezodorant
Ever-Shield (2 szt.), Fields of Greens,
Gentleman’s Pride, Garcinia Plus, Forever
Lycium Plus, Forever Artic Sea, Forever
Kids, Aloe-Jojoba Shampoo.
9005 TOF bestsellery
Forever Aloe Vera Gel (3 szt.), Aloe Lips
(4 szt.), Aloe Sun Lips (3 szt.), Forever Bright
(6 szt.), Aloe Berry Nectar (3 szt.), Forever
Royal Jelly, Nature-Min, Absorbent-C
(2 szt.), Aloe Vera Gelly (3 szt.), Aloe Lotion
(2 szt.), Aloe Moisturizing Lotion (2 szt.),
Aloe Heat Lotion (2 szt.), Garlic-Thyme,
dezodorant Ever-Shield (5 szt.).

9010 TOF start
Forever Aloe Vera Gel (2 szt.), Aloe Lips
(8 szt.), Aloe Sun Lips (8 szt.), Forever Bright
(2 szt.), Aloe Berry Nectar (2 szt.), Aloe
Hand & Face Soap (2 szt.), Aloe Vera Gelly
(2 szt.), Aloe Heat Lotion (2 szt.),
dezodorant Ever-Shield (2 szt.), Forever
Freedom (2 szt.), ARGI+ (2 szt.).
Składy mogą ulec zmianie.

9002
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9004

9005

9010

Vital5
Vital5 to pięć podstawowych produktów
Forever, które kładą solidny fundament pod
zaawansowane odżywianie. Razem, te
5 podstawowych produktów tworzy potężną
autostradę odżywiania, będącą bazą
dowolnego, dopasowanego do konkretnych
potrzeb programu odżywczego.

456 Zestaw Vital5 z Forever Aloe Vera Gel
457 Zestaw Vital5 z Forever Aloe Berry Nectar
458 Zestaw Vital5 z Forever Aloe Bits N’ Peaches
454 Zestaw Vital5 z Forever Aloe2Go
459 Zestaw Vital5 z Forever Freedom

Zestaw Vital5 zawiera:
30 szt. Forever Aloe2Go lub 4 szt. Forever
Aloe Vera Gel lub 4 szt. Forever Aloe Berry
Nectar lub 4 szt. Forever Aloe Bits
N’ Peaches lub 4 szt. Forever Freedom oraz
1 szt. Forever Daily, 1 szt. Forever Active
Probiotic, 1 szt. Forever Arctic Sea,
1 szt. ARGI+

454

455

456

457

458

459

9001

9007

Zestawy Mini Touch of Forever
9001 Mini TOF kosmetyczny
Aloe Lips, Aloe Sun Lips, Aloe Hand & Face
Soap, Aloe First, Aloe Propolis Creme, Aloe
Vera Gelly, Aloe Lotion, Aloe Moisturizing
Lotion, Alpha-E Factor, Aloe Sunscreen,
Forever Aloe MSM Gel, Forever Marine
Mask, Forever Aloe Scrub, Mask Powder,
Aloe Activator.
9007 Mini TOF złota oferta
Forever Aloe Vera Gel (2 szt.), Aloe Lips
(2 szt.), Forever Bright (3 szt.), Aloe Berry
Nectar (2 szt.), Aloe Vera Gelly (3 szt.),
Aloe Heat Lotion (3 szt.), dezodorant
Ever-Shield (4 szt.).
Składy mogą ulec zmianie.

21

+ nowe produkty / essential oils

zmysł
Olejki eteryczne Forever
są wybierane, zbierane
i wytwarzane z troską
o najwyższą jakość.
Mineralny skład gleby, klimat,
miejsce i zrównoważony rozwój
– wszystko to brane jest pod
uwagę, gdy wybieramy miejsce,
z którego pochodzić mają owoce,
zioła i rośliny, potrzebne do ich
stworzenia.

Lemon - cytryna
Cytryny Forever są ręcznie zbierane
i starannie pielęgnowane, aż do osiągnięcia
idealnej dojrzałości. Wtedy stają się bardziej
soczyste i można z nich uzyskać najwyższej
jakości olejek eteryczny.
Forever Living sięga po najczystszy
naturalny olejek cytrynowy dla dodania
wigoru i energii.

15 ml

507

Lavender - lawenda
Uprawiany i pozyskiwany w Bułgarii,
gdzie jest idealny klimat i gleba,
lawendowy olejek eteryczny Forever
cechuje się wysokim poziomem octanu
linalilu, któremu lawenda zawdzięcza
swój owocowy, słodki aromat. Używaj
dla ukojenia, równowagi i relaksu.

15 ml
Peppermint - mięta
Miętowy olejek eteryczny Forever jest
pozyskiwany z roślin, które od pokoleń
uprawiane są w tym samym gospodarstwie.
Mają one naturalnie wysoką zawartość
mentolu, zapewniającego chłodzący efekt,
z którego znana jest mięta.

15 ml

508
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506

Tri-Pak
Zawiera próbki 5 ml wszystkich trzech
pojedynczych nut: mięty, cytryny i lawendy.
Buteleczki są pięknie wyeksponowane
w eleganckim pudełeczku.

3 x 5 ml

512
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+ nowe produkty / essential oils

Defense - ochrona
509

At Ease - spokój

Mieszanka olejków eterycznych Defence
łączy goździki, pomarańcze, cynamon,
rozmaryn, kadzidło, eukaliptus i jagody
jałowca, by wspierać siłę i witalność.

Olejki eteryczne At Ease to połączenie
golterii, lawendy, eukaliptusa, kolendry,
olibanum, rozmarynu, rumianu rzymskiego,
mięty pieprzowej, bazylii i oregano,
dobranych specjalnie dla wspierania
harmonii i wewnętrznego spokoju.

10 ml

10 ml

511

Soothe - ukojenie
Olejki eteryczne Soothe to starannie
skomponowana mieszanka najczystszych
naturalnych: mięty polnej, golterii, kamfory,
Ylang-ylang i rumianku, dobranych
specjalnie dla przenikania i kojenia.

10 ml

510

Forever Essential Oils Bundle
Forever Essential Oils Bundle to pakiet
wszystkich olejków – zawiera każdy
z olejków o pojedynczej nucie 15 ml oraz
każdą z mieszanek olejków 10 ml dla
pełnego doznania ich działania.

513
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Carrier Oil
- olej nośnikowy
Firmowa mieszanka aloe vera,
witaminy E, A i C oraz
naturalnych, bezwonnych
olejków. Stanowi on
doskonały nośnik dla naszych
czystych olejków eterycznych.

118 ml

505
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+ beauty & wellness

Czystość skóry i ciała. Ekskluzywna linia produktów
pielęgnacyjnych Forever zawiera wyłącznie składniki najwyższej
jakości, by twoja skóra była promienna. Produkty te, do których
wyrobu użyto aloe vera w najczystszej postaci, wydobywają
naturalne piękno, byś wyglądała i czuła się jak najlepiej.

beauty
& wellness
26

+ beauty and wellness / codzienna pielęgnacja

relaks
Poczuj na własnej skórze odświeżające działanie
Aroma Spa Collection. Dzięki temu zestawowi trzech produktów
odwiedzisz spa, pozostając w zaciszu własnego domu.

285

Forever Aroma Spa
Collection
Pieść swoje zmysły naszą
trzyelementową kolekcją produktów
aroma spa. Rozkoszuj się kąpielą
z dodatkiem soli relaksujących,
oczyszczaj skórę żelem pod prysznic
i pielęgnuj ją balsamem do masażu
– na swojej własnej domowej farmie
piękności!

286

287

288

Relaxation
Bath Salts

Relaxation
Shower Gel

Relaxation
Massage Lotion

Uwolnij się od trosk,
biorąc aromatyczną kąpiel
w legendarnych solach
z Morza Martwego,
lawendzie i innych olejkach
eterycznych.

Korzystaj z zaawansowanej
pielęgnacji skóry za
każdym razem, gdy
bierzesz prysznic
z tym aromatycznym
żelem, zawierającym aloes,
olejki eteryczne
i ekstrakty owocowe.

Poczuj na własnej
skórze kojące, odżywcze
właściwości aloe Vera,
olejków eterycznych,
białej herbaty
i ekstraktów owocowych,
tworzących ten gładki, nie
pozostawiający tłustego
osadu balsam do masażu.

Relaksujące sole do kąpieli

Relaksujący żel pod prysznic

Relaksujący balsam do masażu

350 g

192 ml

192 ml
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Bestseller
Forever

Aloe Sunscreen

Aloe Sunscreen Spray

Emulsja do opalania Aloe
Sunscreen ma SPF 30 oraz
blokuje zarówno promienie
UV A, jak i UV B. Ma konsystencję
gładkiej emulsji, oparta jest na
czystym, stabilizowanym miąższu
aloe vera oraz składnikach
nawilżających i pomaga
zachować naturalne nawilżenie
skóry.

Ochrona skóry przed szkodliwym
działaniem promieni słonecznych
nigdy nie była łatwiejsza. Pozwól,
by nasz nowy krem do opalania
Aloe Sunscreen Spray o SPF 30,
wodoodpornej recepturze
i poręcznej formie spray’u
działa za - i dla - ciebie!

118 ml

118 ml

199

319

Sonya Hydrate Shampoo

Sonya Volume Shampoo

Wyjątkowa, ultra-nawilżająca receptura
doda twoim włosom sprężystości, objętości
i blasku. Aloe vera i mleczko pszczele
pomagają regulować naturalny poziom
nawilżenia suchych włosów, które
w sposób widoczny stają się bardziej
świeże, lśniące oraz zdrowsze. Łatwiej je
również rozczesać i ułożyć.

Nasza unikalna receptura dodaje
włosom objętości i blasku, a przy
tym pomaga utrzymać je pod
kontrolą. Aloe vera i mleczko
pszczele sprawiają, że włosy
wyglądają na bardziej bujne i grube.

Szampon dodający objętości
355 ml

Szampon nawilżający
355 ml

Sonya Volume Conditioner

Sonya Hydrate Conditioner

Świetne uzupełnienie Sonya Volume
Shampoo – bezpieczna dla włosów
farbowanych odżywka, która dodaje
włosom objętości i grubości oraz
podnosi je. Spodoba ci się wyjątkowa
miękkość, łatwość układania i blask
twoich włosów.

Nasza bezpieczna dla włosów farbowanych
receptura nawilża, ułatwia roczesywanie
i dodaje miękkości oraz blasku suchym,
łamliwym włosom. Aloe Vera i mleczko
pszczele pomagają odżywić skórę głowy
i zapobiec plątaniu się włosów, ułatwiając
tym samym czesanie i układanie fryzury.

Dodająca objętości
odżywka do włosów

Nawilżająca odżywka do włosów

355 ml

355 ml
349
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350

351

352

Aloe-Jojoba Shampoo

Aloe-Jojoba Conditioning Rinse

Niech twoje włosy będą lśniące, miękkie
i łatwe do ułożenia, dzięki recepturze
o wysokiej zawartości aloe vera
i zrównoważonym pH.

Receptura, wzbogacona witaminą
B-kompleks i hydrolizowanymi białkami
nawilża i odżywia, by twoje włosy były
bardziej miękkie, lśniące i łatwe do ułożenia.

260

261

Szampon Aloe-Jojoba

Odżywka do włosów Aloe-Jojoba

296 ml

296 ml

Forever Aloe
Styling Gel
Rewolucyjny, oparty
na aloesie żel do
stylizacji włosów o wielu
zastosowaniach, wzmacnia
i regeneruje Twoje włosy
zapewniając Ci możliwość
ułożenia wybranej fryzury.
Czy będziesz układać
włosy palcami, wysuszysz
je na wolnym powietrzu,
czy użyjesz suszarki –
Forever Aloe Styling Gel
idealnie nadaje się do
wszystkich rodzajów
włosów i każdej fryzury.

227 g

194

Aloe Hand & Face Soap

To czyste, łagodne mydło w kostce
zawiera masło awokado o właściwościach
odżywczych i nawilżających, dzięki którym
twoja twarz i ciało będą gładkie i czyste.
Świeży, cytrusowy zapach ożywi cię za
każdym razem, gdy się myjesz.

Aloe Hand & Face Soap jest
biodegradowalne, ma neutralne pH i nie
powoduje podrażnień. Jest wystarczająco
łagodne do codziennej pielęgnacji twarzy,
dłoni, włosów i całego ciała, a także
odpowiednie dla osób o wrażliwej skórze.
Ma łagodny, przyjemny aromat, jest
zaopatrzone w poręczny, dozownik
i nadaje się do użytku przez całą rodzinę!

142 g

473 ml

284

038

Avocado Face & Body Soap
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+ beauty and wellness / codzienna pielęgnacja

Aloe Vera Gelly
118 ml
Nasz 100% stabilizowany miąższ aloe vera jest
niemal identyczny z tym wewnątrz świeżego
liścia i zapewnia wrażliwym tkankom bezpieczne
nawilżenie. Aloe Vera Gelly, czyli galaretka
aloesowa, opracowana została specjalnie
dla użycia miejscowego, by nawilżać, koić i
odżywiać. Ma postać bezbarwnego żelu, łatwo
się wchłania i koi skórę nie brudząc ubrań.

Aloe Lotion
Emulsja aloesowa
118 ml
Niezwykle łagodny produkt aloesowy, działający
nawilżająco i kojąco dzięki dodatkowi olejku
jojoba, kolagenu, elastyny i witaminy E. Bardzo
delikatnie natłuszcza skórę, znakomicie się przy
tym wchłaniając.

061

062

Aloe Propolis Creme
113 g
Krem, który doskonale nawilża i odżywia
skórę – wyśmienite połączenie miąższu
aloe vera i propolisu pszczelego, do
których dodaliśmy inne składniki znane
ze wspierania zdrowego wyglądu skóry,
takie jak rumianek, jedno z najbardziej
popularnych, dobroczynnych dla skóry ziół.
Recepturę uzupełniają witaminy A i E,
cenione ze względu na swoje naturalne
działanie odżywcze na skórę.

Aloe Moisturizing Lotion
Aloesowa emulsja nawilżająca
118 ml
Ta unikalna emulsja ma wyjątkowe
właściwości nawilżające. Zawiera kolagen
i elastynę, by skóra pozostała gładka,
miękka i jędrna, a jednocześnie by
zachowała odpowiedni odczyn pH. Jest
bardziej gęsta niż Aloe Lotion i doskonale
przywraca skórze odpowiednie nawilżenie,
a tym samym gładki wygląd.

051
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063

057 - Aloe Body Conditioning Creme

Ulubiony
Forever

113 g
Niech twoja skóra pozostanie jędrna i miękka
dzięki temu gęstemu kremowi, o wysokiej
zawartości wyciągów z ziół europejskich
i substancji odżywczych.

Aloe Body Toning Kit

056 - Aloe Body Toner
Zestaw Aloe Body Toning zawiera:
Aloe Body Toner do używania ze
specjalną folią (niedostępną poza
zestawem); Aloe Body Conditioning
Creme dla użycia miejscowego, bez
folii; Aloe Bath Gelée dla kojącej,
relaksującej kąpieli oraz myjkę luffę,
by wygładzać skórę i pomóc
w pobudzeniu krążenia.

113 g
Ten głęboko rozgrzewający krem z zawartą
w nim potęgą stabilizowanego miąższu aloe
vera, używany jest razem ze specjalną folią
(niedostępną poza zestawem), by modelować
i tonizować ciało.

014 - Aloe Bath Gelée
250 ml

057 Aloe Body Conditioning Creme
056 Aloe Body Toner
014 Aloe Bath Gelée

Ten łagodny, nawilżający żel do kąpieli i pod prysznic
pomoże ci zrelaksować się i uwolnić od trosk.

055

057

056

014

067

Dezodorant
Aloe Ever-Shield

064

Aloe Heat Lotion

Aloe MSM Gel

118 ml

92 g
Dezodorant Aloe
Ever-Shield nie zawiera
szkodliwych soli
aluminium i pozwala
nam zachować uczucie
świeżości przez cały
dzień, a przy tym koi
skórę.

205

118 ml

Gdy po długim, aktywnym
dniu mięśnie są zmęczone,
sięgnij po tubkę Aloe
Heat Lotion! Ta gęsta
emulsja zawiera substancje
rozgrzewajęce, co sprawia,
że doskonale wspiera
masaż obolałych mięśni
i suchej skóry.

Łącząc aloes
z MSM – organicznym
związkiem siarkowym
– uzyskaliśmy
lekki, bardzo łatwo
wchłaniający się żel
o działaniu kojącym
i regenerującym.

Forever Sun Lips

Forever Aloe Lips

SPF 30

z jojobą

4,25 g

4,3 g

Forever Sun Lips pomaga przywrócić barierę ochronną, by chronić
i przynosić ulgę popękanym ustom. Dzięki zawartości kojących
składników, które pomagają chronić usta przed wysuszającym
działaniem wiatru i zimna oraz koić podrażnioną skórę, Forever
Sun Lips jest doskonałym uzupełnieniem codziennej pielęgnacji.

Kojące właściwości Aloe Vera doskonale sprawdzają się
w ochronie delikatnej skóry ust. Aloes, jojoba i wosk pszczeli
tworzą znakomity, całoroczny produkt. Aloe Lips koi,
wygładza i nawilża suchą, spękaną skórę warg.

462

022
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Promienna, nieskazitelna cera z Aloe Fleur de Jouvence.
Ten wyjątkowy zestaw oferuje wyśmienite produkty pielęgnacyjne,
o wysokiej zawartości sztandarowego składnika
Forever, aloe vera, dla młodzieńczego
wyglądu skóry.
Aloe Fleur de JouvenceT
Aby stworzyć ten ekskluzywny, efektywny program
pielęgnacji cery, sięgnęliśmy po czysty, stabilizowany
miąższ aloesu, połączyliśmy go z naturalnym kolagenem
i dodaliśmy wyjątkowe substancje nawilżające.

339 Aloe Cleanser
338 Rehydrating Toner
340 Firming Day Lotion
342 Recovering Night Creme
343 Aloe Activator
341 Mask Powder

W zestawie
także
mieszadełko,
pędzelek
i miseczka.

337

Rehydrating Toner
118 ml

Aloe Cleanser
118 ml

Tonik nawilżający
o bezalkoholowej
recepturze, w skład której
wchodzi aloe vera i oczar
wirginijski, a także starannie
dobrane substancje
nawilżające i ekstrakty
roślinne tonizujące skórę.
Zawiera również kolagen
i alantoinę, by odżywiać
komórki.

Aloe Cleanser
został stworzony
z hipoalergicznych
składników, dobranych
tak, by uzyskać lekkie,
nietłuste mleczko
oczyszczające,
o neutralnym pH
i nawilżającym działaniu.

339

59 ml
Doskonała emulsja
pielęgnacyjna do
codziennego użytku.
Aloe vera i inne
substancje nawilżające
pomagają skórze
zachować zdrowy
wygląd.

338

Recovering
Night Creme

Aloe Activator

57 g

118 ml

Połączyliśmy unikalne
składniki pielęgnujące,
pozyskiwane
z wyciągów roślinnych
oraz z produktów
pszczelich z aloe vera,
by nawilżać, koić
i odżywiać twoją skórę
podczas snu.

Płyn doskonale nawilżający
skórę, który zawiera
enzymy, aminokwasy
i polisacharydy, dzięki
czemu świetnie współgra
z Mask Powder, tworząc
maseczkę nawilżającą,
oczyszczającą
i odżywiającą skórę.

342

32

Firming Day
Lotion

340

Mask
Powder
29 g
To kompozycja starannie dobranych
składników, by po zmieszaniu
z Aloe Activator, tworzyć doskonałą
maseczkę na twarz i dekolt.

343

341

Forever Epiblanc
28,3 g
Krem opracowany
specjalnie po to,
by rozjaśniać cerę,
wyrównywać koloryt
skóry i jednocześnie
zmniejszać widoczność
ciemnych plam.
Podstawą tego
znakomitego produktu
jest miąższ aloe vera,
skomponowany
z ekstraktami roślinnymi
i naturalną witaminą E.

Forever
Alluring Eyes
28,3 g
Używaj tego kremu
pod oczy, by
zmniejszyć widoczność
zmarszczek, bruzd
i cieni, a jednocześnie
poprawiać jędrność
i elastyczność skóry.

233

Ulubiony
Forever

Forever Aloe Scrub
99 g

Granulki olejku jojoba zawieszone w czystym
aloe vera, tworzące ten delikatny (można go
używać codziennie, nawet na twarzy) scrub
pomagają pozbyć się martwych komórek
zrogowaciałego naskórka i przygotowują do
procesu odnowy poprzez odkrywanie „nowej”,
promiennej i zdrowszej skóry.

238

R3 Factor Skin Defense Creme
56,7 g
Pomóż skórze ZACHOWAĆ naturalne
nawilżenie, PRZYWRÓCIĆ jędrność i
ODŚWIEŻYĆ wygląd dzięki kremowi
ochronnemu R3 Factor – w którego
bogatym składzie znajdziesz stabilizowany
miąższ aloe vera, rozpuszczalny kolagen
i alfahydroksykwasy, a także witaminy A i E,
nieodzowne dla zdrowia skóry.

069

236

Forever
Alpha-E Factor
30 ml
Forever Alpha-E Factor, nasze odżywcze
serum dla skóry, zawiera bogactwo
składników, dobranych tak, by jak najlepiej
regenerować twoją skórę. Zapewnia głębokie
nawilżenie, by nadawać twojej cerze gładkość,
a tym samym bardziej młodzieńczy wygląd.

187

Forever Marine Mask
113 g
Forever Marine Mask głęboko oczyszcza
skórę, jednocześnie równoważąc jej
strukturę. Takie działanie zawdzięcza
zawartym w niej naturalnym minerałom
morskim, a także super nawilżającym
i odżywczym właściwościom miąższu
aloe vera, miodu i wyciągu z ogórka.

234

Sonya Aloe Eye Makeup Remover
118 ml
Ten łagodny, lekki preparat na bazie miąższu
aloe vera, szybko, skutecznie, a zarazem
łagodnie zmywa makijaż oczu. Miąższ
aloesowy pielęgnuje, odżywia i koi delikatną
skórę wokół oczu.

186
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Sonya Aloe
Refreshing Toner

Sonya Aloe
Nourishing Serum

z białą herbatą

Sonya Aloe
Purifying Cleanser
Żel oczyszczający

Tonik odświeżający

177 ml

Aloes i biała herbata
pomagają skórze
w utrzymaniu
odpowiedniego
nawilżenia, a tym
samym zachowaniu
zdrowego wyglądu.

z białą herbatą

177 ml

Aloes i ekstrakty
owocowe nadadzą
skórze poczucie
miękkości, świeżości
i czystości.

277

Serum odżywcze
118 ml
Przywróć i zachowaj
blask skóry dzięki
unikalnej, jedwabiście
gładkiej recepturze
z aloesem i białą herbatą.

279

Sonya Aloe Balancing Cream
Krem kojący

281

Sonya Aloe Deep-Cleansing
Exfoliator
Peeling głęboko oczyszczający

71 g

118 ml

Ekstrakty rewitalizujące pomogą skórze
zachować prawidłowe nawilżenie,
dzięki czemu będzie ona miękka i gładka
jak nigdy przedtem.

Świetne połączenie aloesu i naturalnych
granulek jojoba, by twoja skóra była
miękka, gładka i oczyszczona.

278

280

Sonya Aloe Deep
Moisturizing Cream
Krem głęboko nawilżający
282

Sonya Skin Care Collection

71 g
Aloes i wyciąg z kory sosny pomagają
przywrócić i zachować nawilżenie skóry,
dla młodzieńczego blasku cery.

Sonya Skin Care Collection to pięć
podstawowych elementów, by oczyszczać,
nawilżać i utrzymywać zdrowy, promienny
wygląd skóry.

Sonya Skin Care Collection
to przełom w pielęgnacji
przeciwstarzeniowej.
Zestaw zawiera pięć podstawowych
produktów pielęgnacyjnych, by
oczyszczać, nawilżać i utrzymywać
zdrowy, promienny wygląd skóry.

277 Aloe Purifying Cleanser
279 Aloe Refreshing Toner z białą herbatą
281 Aloe Nourishing Serum z białą herbatą
280 Aloe Balancing Cream
278 Aloe Deep-Cleansing Exfoliator

311
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028

Pasta do zębów
Forever Bright
130 g

Łagodna, niezawierająca fluoru pasta
do zębów, która łączy w swoim składzie
miąższ aloesowy oraz propolis.

Forever
to lubi

Gentleman’s Pride
118 ml
Emulsja po goleniu
o jedwabistej konsystencji, która
dodatkowo odżywia i pielęgnuje
skórę. Aloe vera połączone ze
składnikami odżywczymi, takimi
jak rozmaryn i rumianek pomagają
ukoić skórę.

070
208

25

TH

Edition Perfume Spray dla kobiet
®

50 ml
25TH Edition® for Women to świeży zapachowy bukiet, łączący
delikatny aromat kwiatów z ciepłymi, piżmowymi lasami, by otulać
urzekającą mgiełką i podkreślać kobiecość.

209

25TH Edition® Cologne Spray dla mężczyzn
50 ml
25TH Edition® for Men to aromatyczna kompozycja zwana fougère,
stanowiąca zmysłowe połączenie nut owocowych i ziołowych z
dodatkiem aromatów drzewnych.

Aloe First
473 ml
Warto, aby Aloe First znalazł się w każdej
łazience! Dzięki unikalnej recepturze kojącej
skórę produkt ten znakomicie sprawdza
się jako pierwszy etap kojenia drobnych
podrażnień. Podstawę receptury Aloe First
stanowi stabilizowany miąższ Aloe vera, do
którego dodaliśmy propolis pszczeli, alantoinę
oraz jedenaście wyciągów roślinnych.

40

Forever Aloe MPD 2X Ultra
946 ml
Biodegradowalny, skondensowany, płyn detergentowy do
uniwersalnego zastosowania w gospodarstwie domowym.
Można w nim prać, zmywać naczynia oraz używać go
codziennie do tysiąca domowych czynności!

307
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flawless
Produkty flawless by Sonya dają kobietom na całym świecie
możliwość zgłębiania i wyrażania swojego indywidualnego
postrzegania piękna.
flawless by Sonya niesie w sobie dobrodziejstwa aloe vera, a także
innowacje oferowane przez naturę i naukę.
410

411

412

Dostępny w naszych trzech klasycznych odcieniach oraz w jednym
nowym, jaśniejszym. Jego receptura zapewnia delikatne, matowe
pokrycie i subtelnie promienny wygląd skóry.

6g
414 - Flawless Lengthening Mascara Black
Wydłużający tusz do rzęs - czarny
Lengthening Mascara podkreśla rzęsy, dodając im długości
i gęstości, pozostają one przy tym rozdzielone i zachowują
naturalny wygląd.

8g
415 - Flawless Volumizing Mascara Black
Tusz do rzęs dodający objętości - czarny
Dzięki Volumizing Mascara twoje rzęsy będą gęste, grube
i olśniewające.

10 g

36

| Light

411

| Natural

412

| Amber

413

| Caramel

413

Mineral Makeup
Mineralny podkład sypki

414

410

415

Aloe BB crème

45 g
373 Cocoa

+ beauty and wellness / flawless by Sonya

Najnowsze produkty w kolekcji - z przyjemnością
przedstawiamy aloe BB crème w dwóch odcieniach: Cocoa
o SPF 10 i Nude o SPF 20. Ten wielofunkcyjny produkt
nawilża, wyrównuje koloryt cery, kamufluje i zapewnia
ochronę przeciwsłoneczną, jednocześnie nadając skórze
miękki blask oraz naturalny, nieskazitelny wygląd.

Nowy
produkt

Aloe BB crème Sandy
+ Nawilża i wyrównuje koloryt skóry
+ Chroni skórę przed szkodliwym
działaniem słońca z SPF 20

371 Nude

+ Pomaga nadawać skórze jędrny,
gładki wygląd
+ Zapewnia skórze naturalne pokrycie
i dodaje cerze blasku

45 g

373

371

372

Nowy
produkt

419 - Precision Liquid Eyeliner
+ Precyzyjna końcówka dla dokładnej aplikacji
+ Szybko wysycha
+ Długotrwały

1 ml

419
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377 | Porcelain

378 | Rose Beige

379 | Sunset Beige

380 | Golden Sun

381 | Mocha

Cream to Powder Foundation
Podkład kompaktowy
Dziewięć naszych klasycznych, bestsellerowych odcieni
w nowej, innowacyjnej recepturze zainspirowanej aloe vera
– gęsta, kremowa konsystencja przechodzi w jedwabisty
puder, nadając skórze miękkość i naturalny, zdrowy blask.
Aloe vera i ekstrakt z orchidei współtworzą produkt
o doskonałej konsystencji, dzięki której stapia się on ze
skórą, nadając cerze jedwabisty, nieskazitelny wygląd.

Concealer Duet
Duet korektorów
Trzy doskonale dobrane pary zainspirowanych
aloesem odcieni korektorów, w postaci
poręcznych kredek o podwójnych końcówkach,
które świetnie kamuflują niedoskonałości cery.
Jedna kredka to dwa odcienie, które, dzięki swojej
kremowej konsystencji, doskonale stapiają się ze
skórą.

7g

382 | Raisin

383 | Natural Beige

2,9 g

384 | Vanilla Bisque

416 Light
417 Medium
436 Dark

385 | Sandy

416

417

436

386 | Light-Medium

387 | Dark

Delicate Finishing Powder
Puder prasowany
Zainspirowany aloesem Delicate Finishing Powder doskonale
utrwala i wieńczy makijaż. Pomaga skórze uchronić się
przed niechcianym świeceniem i jednocześnie nadaje jej
gładki, naturalny i nieskazitelny wygląd. Dostępny w dwóch
doskonałych odcieniach: Light-Medium i Dark.

10 g
386

38

387

Luscious Lip Colour
Błyszczyk do ust
Ten luksusowy, odżywczy błyszczyk został wzbogacony naszym własnym aloe vera. Jego rączka jest podświetlana, by ułatwić aplikację
niezależnie od oświetlenia. Nakładając błyszczyk korzystaj z wbudowanego w opakowanie lustereczka, by twoje usta były nienagannie
pomalowane. Lśniące błyszczyki świetnie przyciągają światło i gwarantują olśniewający uśmiech.

6,5 g
423 Double Diamond
425 Party Purple
427 Cappuccino

423

424 Orange Glow
426 Perfect Pink

424

425

426

427
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GWARANCJA NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI

®

Nasz proces stabilizacji miąższu Aloe Vera jest opatentowany, co daje Wam gwarancję, że nasze aloesowe produkty dla zdrowia i urody są najwyższej
jakości. Nasze produkty aloesowe jako pierwsze na świecie otrzymały Pieczęć Aprobaty Międzynarodowej Rady Naukowej ds. Aloesu, przyznawaną
za jakość i czystość. Wiele z naszych produktów posiada również znak koszerności, halal oraz islamską pieczęć aprobaty, stanowiące dodatkowe
potwierdzenie światowej renomy Forever Living Products. Nasze produkty nie są testowane na zwierzętach.
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