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Jesienne hity
Forever Lite

Nasza niezrównana, uniwersalna od˝ywka 

jest niezb´dna dla regeneracji całego orga-

nizmu. Za˝ywajàc jà regularnie jesienià 

prze dłu˝amy efekty lata. JeÊli w czasie let-

niego wypoczynku udało nam si´ zeszczu-

pleç, odmłodnieç lub poczuç si´ zdecydo-

wanie lepiej, Forever Lite pomo˝e nam utrzy-

maç te pozytywne zjawiska jak najdłu˝ej!

Forever Lycium Plus
Nie tylko unieszkodliwia wolne rodniki  

w momencie, gdy bezpoÊrednio atakujà 

nasz organizm, ale równie˝ z siłà kilkunasto-

krotnie wi´kszà ni˝ np. witamina C broni 

przed skutkami tych ataków. W czasach, 

gdy dziura ozonowa wcià˝ (zwłaszcza la-

tem) wisi nam nad głowami, Forever Lycium 

Plus pomaga organizmowi zachowaç rów-

nowag´ biologicznà!

Mleczko Pszczele Forever
Na pewno ułatwi Twojemu dziecku wejÊcie 

w nowy rok szkolny i szybsze skoncentro-

wanie si´ z powrotem na obowiàzkach i od-

rabianiu lekcji. Chocia˝ niestety nie wy-

myÊlono jeszcze takich tabletek, które prze-

dłu˝ałaby wakacje, z Mleczkiem Pszczelim 

Forever chodzi si´ do szkoły nieco ch´tniej 

ni˝ bez…

Aloesowa Emulsja Nawil˝ajàca
Ju˝ od lat znany i ceniony preparat 

piel´gnacyjny, niezwykle skutecznie przy-

wracajàcy skórze prawidłowy stopieƒ 

nawil˝enia. Dzi´ki unikalnym właÊciwoÊ-

ciom mià˝szu aloesowego nawet najbar-

dziej spalona słoƒcem skóra wróci bezpiecz-

nie do stanu równowagi po letnich szaleƒ-

stwach…

R3Factor
JeÊli masz wyjàtkowo delikatnà skór´ i oba-

wiasz si´, ˝e tego lata przesadziłaÊ z opa-

leniznà, si´gnij po tajnà broƒ FLP przeciw 

nadmiernemu starzeniu si´ skóry – emulsj´ 

R3Factor. Aloes i łagodne kwasy owocowe 

bardzo sprawnie poradzà sobie z fatalnymi 

objawami przesuszenia skóry.

Aloe First
Je˝eli chcemy przyspieszyç regeneracj´ 

przesuszonej słoƒcem skóry lub włosów, 

u˝ywajmy Aloe First codziennie po kàpieli 

bezpoÊrednio na ciało lub skór´ głowy. To 

najlepsza i najbardziej naturalna od˝ywka 

dla tkanek, jakà mo˝na sobie wyobraziç. 

Forever Aloe Scrub
Koniec lata to najlepszy czas na delikatne 

zabiegi peelingowe skóry całego ciała.  

W ˝adnej innej porze roku naskórek tak 

ch´tnie nie oczyszcza si´ z nadmiaru sta-

rych zrogowaciałych komórek, dajàc miej-

sce młodym, nowo powstajàcym tkankom. 

Dzi´ki wysokiej zawartoÊci aloesu Forever 

Aloe Scrub to delikatny zabieg złuszczajàcy 

dla ka˝dego rodzaju skóry! 

Nasza rada!

Połowa wrzeÊnia to najlepsza pora, by zaczàç myÊleç 
o prezentach gwiazdkowych. Ju˝ teraz proponuj 

klientom ró˝ne zestawienia produktów jako pomysły 
na podarunki pod choink´.
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