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¸àczàc ró˝ne produkty Forever, mo˝na stworzyç wiele 

wspania∏ych prezentów idealnie trafiajàcych w gust 

obdarowywanej osoby!

26 maja – DzieŃ Matki

Kiedy myÊlimy o podarunku dla matki, wielu z nas z pewnoÊcià od 

razu przychodzi do g∏owy Aloe Fleur de 

Jouvence, czyli nasz „aloeso

wy kwiat m∏odoÊci”. Produkty  

z tego zestawu nawil˝ajà  

i od˝ywiajà skór´, sprawiajàc,˝e 

wyglàda ona zdrowiej i m∏odziej!

Tak˝e inne produkty piel´gnacyjne takie 

jak R3 Factor, Alpha-E Factor, Krem 

Aloesowo-Propolisowy czy Forever 

Alluring Eyes dzia∏ajà na skór´ dobro

czynnie, nadajàc jest wspania∏y wyglàd!

Doskona∏e pomys∏y 

na prezent znajdziecie tak˝e w Sonya  

Colour Collection. Sà to kosmetyki, które 

nie tylko upi´kszajà, ale równie˝ piel´g

nujà, o˝ywiajà i chronià skór´ – a to dzi´ki 

zawartoÊci naturalnych sk∏adników, takich 

jak aloes, witaminy o dzia∏aniu antyutle

niajàcym, wyciàgi z roÊlin morskich i ru

mianek. Bogactwo dost´pnych odcieni 

sprawia, ˝e bez problemu dobierzemy kosmetyki odpowiednie dla 

ka˝dego typu urody.

Wybierajàc prezent warto pami´taç o naszych produk

tach od˝ywczych. Forever Lite dostarcza organizmo

wi bogactwa sk∏adników od˝ywczych, które wspania

le wp∏ywajà tak˝e na kondycj´ skóry i w∏osów, a przy 

tym pozwala cieszyç si´ Êwietnà figurà! Na

tomiast Mleczko Pszczele Forever to iÊcie 

królewskie êród∏o energii, które pomaga pozbyç si´ 

zm´czenia i nabraç w zamian si∏ i optymizmu!

23 czerwca – DzieŃ Ojca
Dzisiejsi m´˝czyêni coraz bardziej dbajà zarówno o swój wyglàd, 

jak i o zdrowie. Dlatego produkty Forever, które nie majà sobie 

równych i w piel´gnacji skóry, i w trosce o zachowanie zdrowia, 

stanowiç b´dà znakomity prezent dla ka˝dego ojca! 

Emulsja po goleniu Gentleman’s Pride to absolutny 

pewniak na ka˝dà okazj´! Skóra piel´gnowana tym 

produktem jest g∏adka, prawid∏owo nawil˝ona i tak 

przyjemna w dotyku, ˝e nawet maluchy odmawiajàce  

z regu∏y uÊcisku „bo k∏uje”, z przy

jemnoÊcià przytulajà si´ tatusia! 

Forever Freedom i Aloesowa 

Emulsja Rozgrzewajàca  wspa

niale dbajà o stawy i mi´Ênie, 

pozwalajàc zachowaç aktywnoÊç 

na d∏ugie lata!

1 czerwca – DzieŃ Dziecka

Dla dzieci najlepszym prezentem sà... rodzice – wspól

na wyprawa do parku, zabawy na Êwie˝ym powietrzu, 

du˝a porcja Êmiechu i jeszcze wi´ksza lodów! A do 

tego Forever Kids – doskona∏e uzupe∏nienie diety 

dzieci zarówno m∏odszych, jak i tych ca∏kiem 

doros∏ych!
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