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Potęga
aloesu

w mniejszym opakowaniu
Wyobraź sobie, że rozcinasz liść aloesu i konsumujesz 
miąższ prosto z jego wnętrza. Nasz Forever Aloe Vera 

GelTM jest tak bliski temu obrazowi, jak to tylko możliwe!

Ten odżywczy napój był pierwszym, który uzyskał certyfi-
kat Międzynarodowej Rady Naukowej ds. Aloesu (IASC), 

przyznawany za czystość i zawartość. Wytwarzany jest 
bez dodatku cukru, a dzięki zastosowaniu aseptycznego 

procesu przetwórczego, receptura nie zawiera konser-
wantów. Zawartość czystego miąższu aloe vera z wnętrza 

liścia wynosi w tym produkcie aż 99.7%.

Teraz także w zestawie  
12 szt. x 330 ml, dzięki którym  

łatwiej go mieć zawsze przy sobie!

99.7%  
CZYSTEGO 
MIĄŻSZU  

ALOE VERA  
Z WNĘTRZA LIŚCIA

Forever Aloe Vera GelTM | kod 715
Forever Aloe Vera GelTM Mini | kod 716



Executive Director of Marketing
Forever Living Products 

Dobra  
pora na  
wyjazd
Czasem, gdy chcesz wyjechać, już sam 
fakt podróży jest równie ważny jak miejsce 
docelowe. Od zarania dziejów ludzkość 
pragnie odkrywać nieznane. Jest to także 
istotny element kultury Forever. 
W tym wydaniu Aloe Life zajmujemy się tematem podróży  
i pomożemy Ci przygotować się do następnej przygody – 
niezależnie od tego, czy będzie to ekspedycja w odległe zakątki 
świata, czy relaks w klimacie spa w zaciszu własnego domu.

Nawet jeśli brak Ci czasu na długi urlop, warto wyrwać się choć 
na chwilę, by naładować baterie. W głównym temacie tego 
numeru prezentujemy nasze ulubione kierunki na ekscytującą, 
weekendową eskapadę. Rozważ dokładnie możliwości,  
od aktywnego wypoczynku na łonie natury do relaksu  
w zacisznym zakątku (str. 10). 

Udany wyjazd zaczyna się od dobrego samopoczucia podczas 
podróży. Poznaj sposoby na to, by zachować w drodze spokojną 
głowę, optymalną formę i radować się każdą chwilą wycieczki. 
Przygotowaliśmy krótki poradnik, jak komfortowo przetrwać długi 
lot, m.in. dzięki naszym produktom (str. 28).

Dla tych z Was, którzy żadnym sposobem nie wyrwą się  
w najbliższym czasie na urlop, mamy świetny artykuł o tym, jak 
spędzić relaksujący weekend w domu. O radę, jak przywołać 
wakacyjny klimat i wypocząć, gdy nie możesz wyjechać, 
poprosiliśmy naszą specjalistkę od produktów Forever (str. 18).

Od redakcji

s.10

s. 28

s.18

Mam nadzieję, że to wydanie Aloe Life zainspiruje Cię 
do tego, by odkrywać świat i poszerzać swoje 
horyzonty. W Forever zawsze radzimy: bądź 
poszukiwaczem przygód! Nic nie odświeża umysłu  
i nie pobudza wyobraźni tak, jak wyjście poza strefę 
komfortu.



Forever jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Sprzedaży Bezpośredniej (PSSB)Jeśli chcesz złożyć zamówienie, porozmawiaj z Przedsiębiorcą Forever

Aloe Sunscreen | kod 617

Zabłyśnij
Wodoodporny krem 

ochronny z filtrem SPF30 
zabezpieczy twoją skórę 
przed promieniami UVA 

i UVB, niezależnie od 
tego, dokąd zaprowadzi 

cię przygoda.
Chroń skórę mocą aloesu. Aloe Sunscreen od 

Forever broni przed szkodliwym działaniem 
promieni słonecznych, a jednocześnie skutecznie 

nawilża skórę. Ma długotrwałe działanie, jest 
wodoodporny i ochroni twoją skórę niezależnie od 

tego, gdzie się znajdziesz. 



Zapraszamy do 
lektury nowego 

numeru Aloe Life. 
To wydanie poświęcone jest 

odkrywaniu. Zainspirujcie się, 
by wyruszyć w podróż, o jakiej 
zawsze marzyliście – nieważne 

jak bliską lub daleką.

wydaniuW tym

Wellbeing Styl życia Odkryj
10  WEEKENDOWE WYJAZDY  

W RÓŻNE STRONY ŚWIATA 
  Nawet, gdy nie masz zbyt dużo 

czasu, możesz przeżyć na 
wyjeździe przygodę życia.

18  JAK WYPOCZĄĆ, GDY NIE 
MOŻESZ WYJECHAĆ 

  Choć nie możesz wyjechać, 
wyślij ciało i umysł na urlop.

28  ZACHOWAJ DOBRĄ FORMĘ 
PODCZAS DŁUGIEGO LOTU

  Niech męczący lot nie zepsuje 
ci urlopu. Radzimy, jak 
zachować spokój i nie dać się 
zarazkom.

6  TWOJA SZANSA NA PODRÓŻ 
FOREVER  
Pij Forever Aloe Vera Gel  
i dowiedz się, jak zyskać szansę 
na odwiedzenie jednego  
z obiektów Forever.

8  FOREVER NA ŚWIECIE
 Zajrzyj do jednego z zakładów  
 i biur Forever, które działają  
 w 160 krajach.

17  ŁYK TROPIKÓW 
  Poznaj przepis na odżywczy 

mocktail z nowymi  
Forever Supergreens™.

32 ZAWODY, DZIĘKI KTÓRYM  
 ZWIEDZISZ ŚWIAT
 Dowiedz się, jak dzięki pracy  
 spełnić marzenie o podróżach.

22 JAK WYBRAĆ PRODUKTY  
 Z ODPOWIEDNIMI  
 SKŁADNIKAMI
  Skład ma znaczenie. Dokonaj 

właściwego wyboru produktów, 
które dostarczasz swojemu 
ciału – od wewnątrz i od 
zewnątrz.

25  ODŚWIEŻ CIAŁO I UMYSŁ 
PODCZAS PODRÓŻY

  Podróże uszczęśliwiają, 
pobudzają umysł i dodają 
zdrowia.

30  WESPRZYJ 
ODPORNOŚĆ

 Zadbaj o optymalną odporność  
 organizmu – od rana  
 do wieczora.

W tym wydaniu



Niewielki, ale p
ełen mocy

Aloe Vera Gel ™MiniForever
Małe opakowanie też może zawierać  
dużo dobra, zwłaszcza jeśli chodzi  
o niezwykłe korzyści Forever Aloe Vera Gel. 
Teraz jest on dostępny także w kartoni-
kach 330 ml. Dzięki nim łatwiej korzystać  
z tych samych dobrodziejstw 99,7% czys- 
tego miąższu z wnętrza liści aloe vera  
zarówno w domu, jak i w podróży.
Tak jak większy karton, opakowanie 330 ml 
napełniane jest w procesie aseptycznym, dzięki 
czemu nie wymaga dodatku konserwantów. 
Forever Aloe Vera Gel ma wysoką zawartość 
witaminy C, wspiera oczyszczanie przewodu 
pokarmowego, działa korzystnie na trawienie  
i dodaje energii. 

Forever Aloe Vera Gel jako pierwszy w swoim 
rodzaju uzyskał certyfikat Międzynarodowej Rady 
Naukowej ds. Aloesu (IASC), przyznawany za 
czystość i zawartość. Aloes Forever jest ręcznie 
zbierany na naszych własnych plantacjach, ręcznie 
filetowany i przetwarzany w ciągu kilku godzin od 
zbioru, by utrwalić jego świeżość.

Opakowanie 330 ml Forever Aloe Vera Gel mini 
wykonane jest z tworzyw w 100% nadających się 
do recyklingu, a 6 warstw ochronnych pomaga na 
dłużej zachować świeżość. Zawiera to samo, co 
jego większy odpowiednik, a przy tym łatwiej je 
zabrać w podróż. Trzy opakowania mini zawierają 
tyle miąższu, co jeden duży karton i dostępne są  
w zestawach 12 sztuk. 

To kolejna opcja, by wypić swoją codzienną porcję 
Forever Aloe Vera Gel. Każde opakowanie to moc 
aloesu w poręcznej postaci. Sięgnij po Forever 
Aloe Vera Gel w nowym opakowaniu 330 ml  
i wypij na zdrowie!

99.7%  
CZYSTEGO 
MIĄŻSZU Z 

WNĘTRZA LIŚCI 
ALOE VERA
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Przepis na najczystsze 
produkty z miąższu  
aloe vera 

Z Forever Aloe Vera Gel 
korzystają ludzie na całym 
świecie. Jako firma 
pionowo zintegrowana, 
Forever kontroluje każdy 
aspekt procesu wytwórcze-
go, od plantacji aloesu do 
gotowego wyrobu. Aby 
zapewnić stałe dostawy 
produktów klientom na 
całym świecie, potrzebni są 
wyjątkowi ludzie, znakomite 
zakłady i najnowocześniej-
sza technologia. 

Forever Direct

Nasze centrum w Holandii 
odgrywa ważną rolę  
w zaopatrywaniu  
w produkty światowej sieci 
klientów, przy zachowaniu 
kontroli nad kosztami  
i utrzymaniu najwyższych 
standardów jakości. 
Zaangażowany personel, 
wyposażony w zaawanso-
waną technologię umożliwia 
dokładną i sprawną 
realizację zamówień,  
a jednocześnie nadzór nad 
kanałami dystrybucyjnymi. 

Aloe Vera of America 

Położona w Dallas  
w Teksasie AVA jest 
nowoczesnym zakładem 
wytwórczym, w którym 
Forever tworzy tak lubiane 
przez naszych klientów 
produkty aloesowe, przy 
wykorzystaniu najnowocze-
śniejszej technologii. 
Zastosowanie procesu 
aseptycznego pozwala 
Forever uzyskać 99.7% 
czystego miąższu  
aloe vera, bez dodatku 
jakichkolwiek konserwan-
tów! 

Nasze plantacje aloesu 

Wszystko zaczyna się na 
naszych plantacjach aloesu 
w Teksasie i Republice 
Dominikany, gdzie upra- 
wiamy ponad 50 milionów 
roślin. Aby mieć pewność, 
że roślina nie zostanie 
uszkodzona i będzie mogła 
rosnąć przez kolejne lata, 
liście zbierane są ręcznie. 
Potem są starannie myte  
i sprawdzane, ręcznie 
filetowane, a następnie 
pakowane i przesyłane do 
Teksasu, gdzie przerodzą 
się w produkty Forever. 
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dookoła św
iataForever

Biuro Główne Forever to 
zachwycająca posiadłość 

w Scottsdale w Arizonie  
i centrum globalnej 

działalności operacyjnej 
firmy.

W tym zakładzie wytwórczym  
o powierzchni ponad 7 500 metrów 

kwadratowych, położonym w Tempe  
w Arizonie, Forever wytwarza suplementy 

diety i produkty odżywcze w proszku.

Położona w Dallas w Teksasie  
AVA to centrum wytwórcze dla naszej 

globalnej działalności operacyjnej.

Odkryj
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Forever jest prawdziwie 
globalną firmą,  
z nieruchomościami  
na całym świecie.  
Jesteśmy dumni, łącząc miliony ludzi z naszymi 
produktami poprzez światową sieć biur, centrów 
dystrybucyjnych, zakładów wytwórczych i plantacji 
aloesowych. Dzięki nadzorowi nad każdym aspektem 
produkcji możemy dostarczać jak najświeższe, 
najwyższej jakości produkty wszystkim i wszędzie.

Centrum dystrybucyjne w Holandii 
umożliwia Forever dostarczanie 

produktów do ponad 160 krajów.

ALOESOWE  
PLANTACJE FOREVER 
Uprawiamy, zbieramy i przetwarzamy 
nasz własny aloes na plantacjach  
w Republice Dominikany i w Teksasie.
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Nawet kiedy masz 
tylko kilka dni 
wolnego, możesz 
wybrać się w podróż 
życia. 

Jeśli tylko chcesz, zawsze znaj-
dziesz sposób na niezapomnianą 
przygodę. Czasem wystarczy 
przedłużony weekend, by oderwać 
się od codzienności, przeżyć coś 
odświeżającego i doświadczyć 
nowych wrażeń.

Odrobina planowania pomoże ci zor-
ganizować wyjazd skrojony idealnie 
dla ciebie. Niezależnie od tego, czy 
masz ochotę na aktywny wyjazd na 
łono natury, wypad do pełnej zabyt-
ków metropolii, czy krótki relaks  
w zacisznym ośrodku, mamy dla 
ciebie propozycje, które pobudzą 
twoją wyobraźnię.

Weekendowe wypady w różne miejsca świata

Krótkie   
wakacje

Styl życia
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Dla szukających nieszablonowych europejskich wrażeń
Dlaczego warto: Krótki wypad do  
Budapesztu możesz w całości spędzić 
na zwiedzaniu zabytków. Architekto-
niczne piękno miasta ma różne oblicza, 
a nieremontowane od lat budynki na-
dają miastu realistyczny rys. Zobaczysz 
tu mnogość architektonicznych stylów, 
które odzwierciedlają barwną historię 
Węgier. 

Treściwe węgierskie potrawy pomogą 
ci zachować siły do zwiedzania. Spró-
buj tradycyjnego gulaszu, paprykarza 
lub lokalnej odmiany street food o na-
zwie langosz, czyli placka smażonego 
w głębokim tłuszczu, serwowanego  
z różnymi dodatkami. Budapeszt  

oferuje wszystko, co europejskie 
w przystępnych cenach – zabytki, życie 
noce, uliczne kramy i pyszne jedzenie.

Co zobaczyć: W programie zwiedzania 
stolicy Węgier nie może zabraknąć wi-
zyty w łaźniach Széchenyi. Odpręż się 
w gorącej wodzie dwóch termalnych 
źródeł. 

Koniecznie spójrz na zjawiskową pa-
noramę miasta z wysokości Budapest 
Eye. Ten ogromny diabelski młyn nale-
ży do najwyższych w Europie i roztacza 
się z niego zapierający dech w piersi 
widok na Budapeszt i jego okolice.

Wieczorny rejs po Dunaju to z kolei 
okazja, by zobaczyć, jak o zachodzie 
słońca budynki i mosty zaczyna roz-
świetlać blask iluminacji. 

Kiedy będziesz w Budapeszcie, zajrzyj do lokalnego biura Forever. Mieści się 
ono w stylowym budynku z 1863 r. i służy jako siedziba główna dla działalno-
ści w Albanii, Bośni, Chorwacji, Kosowie, Czarnogórze, Serbii  
i Słowenii.

Wystarczy oddalić się nieco od miasta, by zobaczyć, jak wygląda węgierska 
wieś i natrafić na należący do Forever hotel Kastely Szirak. Mieści się on  
w dawnym pałacu i otoczony jest zadbanymi gruntami, których tłem są lasy, 
wzgórza i pola uprawne. To doskonałe miejsce, aby się zrelaksować  
i wyciszyć.

Odwiedź na Węgrzech Forever

Budapeszt 
Węgry
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Dla wielbicieli spektakularnych pejzaży
Dlaczego warto: Najstarszy na 
świecie park narodowy to idealne 
miejsce na bliskie spotkanie z naturą. 
W Yellowstone w pełni objawia się ma-
jestat przyrody. Piętrzą się tu szczyty 
górskie, nie brak gejzerów, lasów, jezior 
i dzikiej zwierzyny. Historia tego po-
wszechnie uwielbianego rezerwatu jest 
długa – został on ustanowiony parkiem 
narodowym już w 1872 r.

Yellowstone to 8980 km2 spektaku-
larnej przyrody oraz dom dla wielu 
gatunków dzikich zwierząt. Możesz tu 
zobaczyć niedźwiedzie grizzly, wilki, bi-
zony i wapiti. Niezależnie od tego, czy 
wybierzesz camping czy relaks przy 

ognisku w jednym z licznych ośrodków 
wypoczynkowych, za każdym rogiem 
czeka nowa przygoda.

Co zobaczyć: Najbardziej znaną atrak-
cją parku i obowiązkowym punktem 
w programie wycieczki jest gejzer Old 
Faithful. Możesz podziwiać jego erup-
cję z tarasu widokowego albo przejść 
się specjalną ścieżką i przyjrzeć także 
innym spośród 500 leżących na terenie 
parku gejzerów. Koniecznie zatrzymaj 
się w Lake Village, by zachwycić się 
jeziorem Yellowstone, drugim najwyżej 
położonym słodkowodnym jeziorem 
na Ziemi.

Jeśli chcesz zobaczyć dzikie zwierzęta, 
zajrzyj do Doliny Hayden lub Pelican. 
Te dwie, rozległe kotliny są jednymi  
z najlepszych miejsc w Ameryce  
Północnej, by ujrzeć na wolności  
niedźwiedzie grizzly, bizony, wapiti, 
wilki i innych przedstawicieli fauny.

Dopasuj przygodę do swojego stylu życia. Forever Resorts prowadzi agencję 
Scenic Safaris, by zapewnić gościom Yellowstone niezapomniane, unikalne 
wrażenia. Wyrusz z miasta Jackson w stanie Wyoming i odkrywaj cuda 
parków Yellowston i Grand Teton na quadzie, spływie kajakowym,  
w luksusowym vanie lub na piechotę z wykwalifikowanym przewodnikiem.

Przeżyj emocjonującą  
przygodę ze Scenic Safari

Park 
Narodowy 
Yellowstone 

USA

Styl życia
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Pozostań w samym środku tych wszystkich atrakcji w hotelu Forever  
w Centurionie. To spokojna oaza w centrum tętniącego życiem miasta 
Lyttelton. Możesz tu cieszyć się miejskim życiem, a jednocześnie łatwym 
dostępem do rezerwatów przyrody, pól golfowych i wykwintnych restauracji. 
Jeśli podczas krótkiej wycieczki chcesz dużo przeżyć, to doskonałe miejsce 
dla Ciebie. 

Odkryj swoją następną podróż na: https://www.foreverresorts.com/

Wycisz się w ośrodku  
wypoczynkowym Forever

Dla podróżników z listą marzeń
Dlaczego warto: Globtroter szukający 
ciekawych metropolii do odwiedzenia, 
znajdzie w RPA wszystko, czego dusza 
zapragnie. Kapsztad i Johannesburg 
oferują spotkania z kulturą, światowej 
klasy ośrodki wypoczynkowe, wykwint-
ne restauracje, muzea i piękne zabytki. 
Prowincja Przylądkowa Zachodnia  
to doskonałe miejsce zarówno dla 
surferów, jak i koneserów wina,  
a w Johannesburgu znajdują się jedne 
z najwspanialszych pól golfowych na 
świecie.

Cały kraj obfituje w naturalne piękno, 
kulturę i dzikie przygody.

Wybierz się do jednego z licznych  
w RPA rezerwatów, by zobaczyć Wiel-
ką Piątkę Afryki: słonie, lwy, lamparty, 
bawoły i nosorożce.

Co zobaczyć: Park Narodowy Krugera 
to najsłynniejszy, a przy tym najstarszy  
i największy, rezerwat dzikich zwierząt  
w RPA. Stanowi odpowiedni cel podró-
ży dla tych, którzy marzą o zobaczeniu 
wszystkich zwierząt z Wielkiej Piątki. Ze 
względu na swą popularność, jest jed-
nak jednocześnie najbardziej oblegany 
przez turystów. Dlatego zastanów się, 
czy nie lepiej wybrać się do Transgra-
nicznego Parku Narodowego Kgalagadi, 
Addo Elephant lub rezerwatu Mkuze.

Jeśli bardziej kuszą cię otwarte wody  
oceanu, w rejonie Kapsztadu znajdziesz  
najlepsze na świecie miejsca do surfo-
wania. Jeśli nie chcesz ślizgać się po 
powierzchni tylko zanurzyć w głąb,  
w Gansbaai, Mossel Bay i Simonstad 
znajdziesz firmy oferujące nurkowanie  
w klatce, by stanąć oko w oko z rekinem  
żarłaczem.

RPA
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Nawet krótki wyjazd może przynieść mnóstwo radości. 
Jeśli nie możesz sobie pozwolić na dłuższą wycieczkę, 
postaraj się maksymalnie wykorzystać czas, którym 
dysponujesz. Kiedy odpowiednio wszystko zaplanujesz, 
nawet podczas krótkiej wyprawy zdążysz zaliczyć dużo 
atrakcji. Oto kilka sposobów na maksymalne 
wykorzystanie każdej chwili podróży.

weekendowego 
wyjazdu

Skróć czas  
przejazdu

Zostań  
dzień dłużej

Wyciągnij wtyczkę  
i wycisz się1 2 3

Jeśli chcesz wydłużyć pobyt  
w miejscu, do którego zmierzasz, 
postaraj się maksymalnie skrócić czas 
dojazdu. Jeśli podróżujesz samolotem, 
spróbuj znaleźć lot bezpośredni, by nie 
marnować czasu na przesiadki. 
Zarezerwuj nocleg w pobliżu 
największych atrakcji i zabytków,  
by szybciej się między nimi 
przemieszczać. 

Przedłuż weekendowy wypad o jeden 
dzień, by zmniejszyć presję czasu. 
Zaplanuj 1-2 dni urlopu po weekendzie, 
by wydłużyć wycieczkę – tyle 
wystarczy, by o wiele więcej zobaczyć, 
bez niepotrzebnego pośpiechu.

Odłóż telefon i laptopa, by wszystkimi 
zmysłami chłonąć miejsce, w którym 
jesteś. Masz wolne, więc zignoruj 
służbowe wiadomości. Poczujesz, że 
naprawdę jesteś na urlopie i oderwiesz 
się od codzienności. A do pracy 
wrócisz ze świeżą głową.

Wykorzystaj 

każdą chwilę 

Styl życia
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Zabierz  
lekki bagaż

Ogranicz  
program zwiedzania Ciesz się wyjazdem!4 5

To jeden z uroków krótkiego wyjazdu 
– nie potrzebujesz wielu rzeczy i nie 
obciążasz się ogromną walizką. Jeśli 
lecisz samolotem, spróbuj zmieścić 
wszystko w bagażu podręcznym. Po 
przylocie unikniesz czekania na bagaż  
i dodatkowo zaoszczędzisz czas.

Na listę miejsc, które chcesz zobaczyć 
w danym miejscu, wpisz tylko te 
najważniejsze. Zostaw sobie rezerwę 
czasową, by nie pędzić z wywieszonym 
językiem od atrakcji do atrakcji,  
w stresie, że nie zdążysz odhaczyć 
wszystkich punktów – to zaprzeczenie 
wypoczynku.

Stwórz niezapominane 
wspomnienia!  Ciesz się każdą minutą 
wyjazdu. Nawet krótki wypad może 
dostarczyć przeżyć, które zachowasz 
w pamięci przez długie lata.

Wykorzystaj 

każdą chwilę 
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zieloneZagraj w

Wyśmienite źródło  
substancji odżywczych  

i roślinnej mocy. 

Wesprzyj swój aktywny styl życia suplementem diety,  
który zawiera ponad 20 warzyw i owoców w proszku. 

Forever Supergreens™ to pyszna mieszanka  
do rozpuszczania w wodzie, z dodatkiem  
witaminy C, E oraz magnezu, stworzona,  

by pomóc twojemu organizmowi  
w optymalnym funkcjonowaniu. 

Forever jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Sprzedaży Bezpośredniej (PSSB)Jeśli chcesz złożyć zamówienie, porozmawiaj z Przedsiębiorcą Forever

Forever Supergreens™ | kod 621



Łyk

240 ml

100 ml

1 saszetka

1/2 szkl.

Poczuj się jak w tropikach pijąc mocktail na bazie  
Forever Supergreens, suplementu diety  
ze sproszkowanymi owocami i warzywami. To pyszny  
przepis na plasterek raju w szklance i idealny drink  
na leniwe popołudnie przy basenie.

wody kokosowej

Forever Aloe  
Vera Gel

Forever  
Supergreens™

kawałków 
ananasa

tropików

Wymieszaj wszystkie składniki i serwuj z lodem. 
Opcjonalnie: Rozprowadź Forever Bee Honey na talerzu i przyciśnij od-
wróconą do góry nogami szklankę tak, by pokryć miodem cały jej rąbek. 
Następnie zanurz ten rąbek w wiórkach kokosowych. Na koniec udekoruj 
drink palemką.

Odkryj

Forever Aloe Vera Gel® | kod 715       Forever Supergreens™ | kod 621       Forever Bee Honey® | kod 207
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Czy masz czasem poczucie, że musisz gdzieś 
się wyrwać przynajmniej na chwilę? Choć krótki 
urlop jest w takiej sytuacji konieczny, nie 
zawsze możesz sobie pozwolić na wyjazd.  
Jeśli podróż nie wchodzi w grę, ale ty bez 
odpoczynku dłużej nie wytrzymasz, urządź 
sobie wakacje w domu.

Zafunduj sobie relaksującą sesję spa  
w domowym zaciszu. Zdziwisz się,  
jak bardzo cię to odpręży i doda sił,  
by powrócić do codzienności. 
Poprosiliśmy Dyrektor  
ds. Produktów Forever, Holly Stout,  
by podpowiedziała, jak wypocząć,  
nie wychodząc za próg.

Nie możesz

Wprowadź się w wakacyjny nastrój, 
resetując organizm z pomocą Forever 
Aloe Vera Gel. 

„Zastanów się, jak wesprzeć poczucie 
relaksu od wewnątrz”, mówi Holly. 
„Kiedy wypijesz miąższ aloe vera, 
wszystko, co zrobisz później będzie 
lepsze. Aloes wspaniale oczyszcza 
organizm i stanowi świetne wsparcie 
zdrowej, zbilansowanej diety.”

Aloes jest doskonałą bazą „mocktaili”. 
Zmieszaj go z dowolnym sokiem albo 
Forever Pomesteen Power, aby 
uzyskać pyszny, zdrowy napój  
o smaku owoców leśnych.

Jeśli wolisz, by rano energii dodał ci 
bardziej słodki, owocowy smak, sięgnij 
po Aloe Berry Nectar lub Aloe 
Peaches. 

Aloes wspiera prawidłowe trawienie, 
wspomaga układ odpornościowy  
i dodaje energii.

„Twój układ trawienny to centrum 
kontroli organizmu”, mówi Holly. „Kiedy 
twoja dieta jest zbilansowana i przy-
swajasz substancje odżywcze  
z pożywienia, wspiera to poczucie  
dobrostanu i daje zrównoważoną ener-
gię, której wystarczy na cały dzień.”

Jeśli masz ochotę na ciepły napój, 
Aloe Blossom Herbal Tea od  
Forever jest doskonałym sposobem,  
by się odprężyć i zapomnieć o stresach 
całego dnia. Połączenie kwiatów 
aloesu, cynamonu, skórki pomarańczo-
wej, imbiru, rumianku i innych przypraw 
składa się na wyśmienitą kompozycję 
głębokich aromatów, dzięki którym 
poczujesz spokój i relaks.

Jeśli pijesz słodzoną herbatę, zamień 
cukier na Forever Bee Honey. Gęsty 
miód jest naturalnie słodki, wspaniale 
pachnie i stanowi prawdziwą skarbnicę 
energii.

„Miód to świetne źródło energii”, mówi 
Holly. „Wyśmienicie pasuje do herbaty. 
Ja lubię pić herbatę z ogromnego, 
specjalnego kubka, który przywołuje 
miłe wspomnienia. Jak ten, który 
dostałam od córki. To tylko zwiększa 
poczucie błogości.” 

Wspieraj relaks od środka

wyjechać?
Zaproś

wakacje do d
omu. 

Styl życia
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Związek między mózgiem a zmysłami 
jest niezwykle silny. Czy zdarzyło ci się 
kiedyś, by znajomy zapach przeniósł 
cię w miejscu i czasie? To dlatego, że 
zmysły współdziałają, by tworzyć dla 
nas obraz świata, a węch jest jednym  
z najsilniejszych z nich.

Tak jak pewne zapachy mogą przywo-
łać konkretne wspomnienia, inne mogą 
wpływać na nastrój i samopoczucie. 
Na tym opiera się aromaterapia. Kilka 
starannie dobranych olejków eterycz-
nych pomoże stworzyć w domu atmos-
ferę harmonii i równowagi.

Dla wsparcia poczucia spokoju Holly 
poleca olejek lawendowy Forever 
Essential Oils Lavender. Jeśli chcesz 
nałożyć go na skórę, rozcieńcz go 
najpierw w nośniku olejkowym lub 
Forever Alpha-E Factor. 

„Rozetrzyj w dłoniach i powąchaj”, 
radzi Holly. „Weź 5 głębokich 
wdechów, a potem wmasuj  
w podeszwy stóp dla dodatkowych 
korzyści. Stopy mają związek z całym 
organizmem. Mają inną strukturę skóry, 
dzięki czemu wpływ na ciało jest 
wzmocniony.”

Jeśli wolisz, by aromat otaczał się 
zewsząd, skorzystaj z dyfuzora do 
olejków eterycznych.

Niezależnie od tego, czy nałożysz 
olejek eteryczny bezpośrednio na 
skórę, czy rozpylisz w powietrzu  
z dyfuzora, wykorzystaj tę okazję do 
relaksu – włącz spokojną muzykę  
i odpłyń myślami.

Wspieraj głęboką relaksację i spokój z pomocą aromaterapii
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stan umysłu

W codziennym pośpiechu trudno 
znaleźć czas, by jak należy zająć się 
swoją skórą. Kiedy relaksujesz się przy 
aromaterapii, wykorzystaj te chwile na 
zabieg pielęgnacyjny. Dzięki temu, 
ożywisz skórę, a także przywrócisz jej 
utracone nawilżenie i promienny 
wygląd.

Według Holly, świetnym towarzyszem 
domowej sesji spa będzie nowa aloe 
bio-cellulose mask od Forever. To 

maseczka w płachcie nowej generacji, 
która głęboko nawilża skórę, nadając 
jej miękkość i jędrność.

„Najpierw oczyść twarz jednym  
z naszych rewelacyjnych mleczek,  
a następnie nałóż aloe bio-cellulose 
mask”, radzi Holly. „Skup się na swoich 
odczuciach. Poczuj jak maseczka 
działa – bioceluloza ściśle przylega do 
skóry, która zaczyna wchłaniać zawarte 
w niej dobrodziejstwa.” 

Holly ma jeszcze jedną radę. Gdy 
maseczka pracuje nad odmłodzeniem 
skóry, ty w tym czasie wmasuj w dłonie 
Aloe Propolis Crème. Potraktuj to 
jako dodatkowy zabieg spa, który 
wygładzi i nawilży twoje dłonie.

Forever Aloe Vera Gel® | kod 715
Aloe Berry Nectar® | kod 734
Aloe Peaches™ | kod 777
Forever Pomesteen Power® | kod 262
Forever Aloe Blossom Herbal Tea® | kod 200

Forever Bee Honey® | kod 207
ForeverTM Essential Oils Lavender | kod 506
Forever Alpha-E Factor® | kod 187
aloe bio-cellulose mask | kod 618
Aloe Propolis Crème | kod 051

Zadbaj o skórę jak w światowej klasy spa

Wakacyjny Nie zawsze musisz wyjechać,  
aby oderwać się od  

codzienności. Wyrusz  
w wewnętrzną podróż, która  

zrelaksuje cię i uspokoi.
„Chodzi o to, by nauczyć się przywoływać  

i odnajdować chwile wyciszenia”, mówi Holly. „Chwile, 
które są przyjemne i budzą radość. Tak czujemy się na 

urlopie. Zmienia się nasze nastawienie, zaczynamy 
odczuwać radość i odrywamy się od codziennego 

stresu. Żyj chwilą. Rozpieszczaj się doskonałymi 
produktami, by celebrować swoje ciało, umysł i skórę.”

Styl życia
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Aloes
wspaniale

od środka

i od zewnątrz

wspiera zdro
wie...

Aloes wspiera oczyszczanie  
przewodu pokarmowego,  
działa korzystnie na  
trawienie, wspomaga  
układ odpornościowy,  
dodaje energii i witalności. 

Aloes nawilża, odżywia i koi 
skórę.



Warto wiedzieć, jaki jest skład produktów, 
których dostarczamy naszemu organizmowi – 
zarówno od wewnątrz, jak i od zewnątrz. Jako 
konsumenci powinniśmy być dobrze zoriento-
wani, co zawierają produkty pielęgnacyjne, su-
plementy, żywność i napoje, po które sięgamy. 

Od kilku lat stajemy się coraz bardziej świadomi konieczności 
przyglądania się składnikom, nie tylko po to, by rozważnie 
wybierać te o najbardziej korzystnym działaniu, ale także, by 
chronić zdrowie. 

Składniki w pełni naturalne to nie to 
samo co składniki naturalnego 
pochodzenia. To pierwsze sformuło-
wanie wcale nie świadczy, że coś 
jest lepsze. Składniki naturalnego 
pochodzenia mogą mieć wręcz 
przewagę, jeśli chodzi o skutecz-
ność działania, trwałość i efekty.

Na czym polega różnica? 

Naturalny: tak określone składniki 
zostały użyte w postaci jak 
najbardziej zbliżonej do swojej 
naturalnej formy i nie są przetworzo-
ne w sposób, który znacząco 
zmieniłby produkt. Nie oznacza to, 
że naturalne składniki nie są zupełnie 
przetwarzane. Mogą podlegać 
minimalnym modyfikacjom, bez 
dodatku syntetycznych substancji 
czy barwników. 

Jak 

produkty 
wybierać 
z właściwymi składnika

mi

W pełni naturalny czy naturalnego pochodzenia
Naturalnego pochodzenia: tak 
określone składniki zostały 
pozyskane z naturalnych surowców, 
z których wyodrębniono – przy 
wykorzystaniu naukowych metod – 
kluczowe substancje o najwyższej 
efektywności działania. Pojęcie to 
może obejmować np. wykorzysty-
wane w produktach pielęgnacyjnych 
kwasy tłuszczowe pozyskiwane  
z kokosów. Składniki naturalnego 
pochodzenia mogą być dodatkowo 
modyfikowane, w sposób, który 
zmieni lub stworzy nowe struktury 
molekularne, po to, by zwiększyć 
skuteczność działania produktu.

Wellbeing
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Nie ma wątpliwości, że natura oferuje 
nam nieprzebrane bogactwo skład-
ników. Dlatego naturalne substancje 
zawsze odgrywały istotną rolę w pro-
dukcji suplementów diety, produktów 
pielęgnacyjnych, lekarstw itp.

Jednak coraz powszechniejsze jest 
automatyczne traktowanie w pełni 
naturalnego jako czegoś lepszego. 
Amerykański Departament Zdrowia 
postanowił przyjrzeć się bliżej powo-
dom, dla których ludzie postrzegają 
naturalne jako bardziej wartościowe, 
zdrowsze i bezpieczniejsze. 

Badacze odkryli, że u podstaw 
preferowania naturalnych produktów 
leży wiele różnych koncepcji, w tym 
pogląd, że natura jest czysta i z za-
sady przewyższa wszystko, co może 
stworzyć człowiek. To wpływa na 
podejmowane przez ludzi decyzje, 
dotyczące zdrowia, spożywanych 
pokarmów i kupowanych produktów.

Czy produkty w pełni naturalne zawsze są 
lepszym wyborem?

Z drugiej jednak strony, coraz więcej 
konsumentów wiąże korzystanie  
z produktów w pełni naturalnych  
z wyrzeczeniami – czy to jeśli chodzi 
o skuteczność działania, zapach, 
strukturę czy ogólne zadowolenie  
z użytkowania. Owszem, natura daje 
nam efektywne substancje roślinne, 
witaminy i minerały, ale jednocześnie 
bakterie, pleśń i inne niezdrowe 
substancje.

Zdobycze naukowe pozwalają nam 
ujarzmić to, co najlepsze w naturze, 
a jednocześnie tworzyć bezkompro-
misowo skuteczne produkty, przy 
wykorzystaniu najnowocześniej-
szych technologii.
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Jeśli chodzi o produkty do pielęgnacji skóry, infinite 
by Forever™ firming serum łączy czysty miąższ  
z wnętrza liści aloe vera z jednym z najbardziej 
niesamowitych odkryć w kosmetologii. 

Naturalny aloes koi i odżywia skórę, a przebadany 
naukowo tripeptyd o nazwie trifluoroacetyl tripeptide-2 
naśladuje naturalne procesy skóry, by zwiększać jej 
elastyczność oraz zwalczać szkodliwe białka. W efekcie 
połączenia tych składników powstało 
przeciwstarzeniowe serum, które zwiększa jędrność 
skóry i zmniejsza widoczność zmarszczek.

Firming serum od Forever jest wsparte nauką, by 
wzmocnić korzystne działanie aloesu, dzięki czemu koi  
i wygładza skórę, jednocześnie zwiększając jej jędrność 
i grubość oraz wyrównując fakturę.

Osiągnięcia naukowe wspierają także efektywność 
suplementów diety.

Forever Active Pro-B™ zawiera sześć szczepów 
bakterii, w tym FloraActive™, zakres bakterii szeroko 
badanych przez Klinikę Uniwersytecką w Kopenhadze.

Zaawansowana technologia krioprotekcji sprawia, że 
bakterie aktywują się dopiero po dotarciu do miejsca 
przeznaczenia, czyli przewodu trawiennego. Dzięki temu 
w optymalnym stanie trafiają tam, gdzie przyniosą 
najwięcej korzyści. Krioprotekcja to nie jedyna 
technologia wykorzystana przy produkcji Forever 
Active Pro-B™. Także opakowanie jest technologicznie 
zaawansowane – przy jego produkcji zastosowano 
technologię Activ-Vial™. Oznacza to, że w wewnętrzną 
ściankę fiolki wbudowany jest dodatkowy rękaw, 
chroniący przed wilgocią i dbający o trwałość produktu.

KIEDY SIĘGASZ PO PRODUKTY DLA SWOJEGO CIAŁA – ZARÓWNO TE 
STOSOWANE OD WEWNĄTRZ, JAK I OD ZEWNĄTRZ – ZADBAJ O TO, 
BY UZYSKAĆ JAK NAJLEPSZE EFEKTY, WIEDZĄC KIEDY I JAK WYBRAĆ 
SKŁADNIKI, KTÓRE ŁĄCZĄ ATUTY NAUKI I NATURY.

To, co najlepsze w nauce i naturze
Najlepsze produkty w optymalny sposób łączą atuty nauki i natury. 
Dzisiejsza technologia pozwala Forever sięgnąć po to, co natura ma 
najlepszego do zaoferowania i korzystając z osiągnięć naukowych, 
jeszcze wzmocnić pozytywne działanie.

infinite by Forever™ firming serum | kod 556       Forever Active Pro-B™ | kod 610

Wellbeing
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Niezwykłe 
korzyści po

dróżowania

Coroczny urlop  
i zagraniczny wyjazd 
mogą pomóc ci dłużej 
żyć.
Czy myśl o zagranicznych wyjazdach przemawia 
do twojej wyobraźni i budzi pozytywne emocje? 
Podróżowanie daje radość i pozwala odpocząć. 
Jak się jednak okazuje, jest także źródłem  
o wiele bardziej znaczących korzyści.

Wykorzystanie zaległego urlopu może odświeżyć 
umysł i ciało, a nawet wydłużyć życie.

Badania wskazują, że podróżowanie do nowych 
miejsc polepsza niemal każdy aspekt życia. 
Zwiększa produktywność i kreatywność po 
powrocie do pracy. Sprawia, że poziom stresu  
i niepokoju znacząco spada, za to rośnie twoja 
szansa na upragniony awans. Spójrzmy jak dzięki 
podróżom znaleźć się w lepszym miejscu – nie 
tylko fizycznie, ale i emocjonalnie.
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Według wspólnego badania 
Globalnej Komisji ds. Starzenia  
i Amerykańskiego Stowarzyszenia 
Podróżników, kobiety, biorące urlop 
co najmniej dwa razy w roku,  
w znacząco mniejszym stopniu 
narażone są na zawał lub śmierć  
w wyniku chorób układu krążenia. 
Mężczyźni, którzy przynajmniej raz  
w roku nie jadą na urlop, mają  
o 30% większe ryzyko śmierci  
z powodu chorób serca.

Przestaje to dziwić, kiedy 
przypomnimy sobie dobrze znany 
fakt, że podróżowanie zmniejsza 
stres. Badania pokazują, że jeszcze 
przez wiele tygodni po powrocie  
z podróży, ludzie są  
szczęśliwsi, bardziej  
wypoczęci i mniej  
nerwowi.

Podróżowanie jest dobre dla serca,  
nie tylko w przenośni.

Podróżowanie sprzyja 
aktywności fizycznej. 
Urlop kojarzy się z relaksem i błogim 
lenistwem, a jednak, większość  
z nas rusza się wtedy więcej niż 
zwykle. Według US News & World 
Report turyści odwiedzający Europę 
pokonują ponad 15 km dziennie. 
Jest wiele różnych sposobów na 
zwiększenie aktywności na urlopie. 
Możesz odkrywać okolice na 
rowerze, wyruszyć na pieszą 
wędrówkę lub wybrać dowolną inną, 
dostępną w danym miejscu formę 
zajęć na świeżym powietrzu. 

Wellbeing
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Podróże zwiększają 
bystrość i kreatywność. 
Profesor Adam Galinski z Columbia 
Business School jest autorem wielu 
badań poświęconych związkom 
kreatywności z podróżowaniem. We-
dług niego, zanurzenie się podczas 
zagranicznego wyjazdu w lokalnej 
kulturze, zwiększa elastyczność 
poznawczą, co z kolei poszerza 
horyzonty kreatywności. A to nie 
jedyny aspekt podróżowania, który 
działa na korzyść inteligencji. 

Badanie Galinskiego pokazało, że 
ludzie, którzy więcej podróżują  
i nawiązują bliższy kontakt z odmien-
nymi kulturami, mają większe szanse 
na to, by stać się katalizatorami 
innowacji. Ich sposób myślenia jest 
bardziej elastyczny i głębszy.

Podróżowanie  
wzmacnia hart ducha. 
Stawianie czoła wyzwaniom w nie-
znanym otoczeniu to świetna lekcja 
adaptacji. Kiedy jesteś poza swoją 
strefą komfortu, każda nieprzewi-
dziana trudność, nawet błaha, może 
urosnąć do gigantycznych rozmiarów. 

Kiedy na przykład zachorujesz blisko 
domu, owszem, jest to kłopotliwe, 
ale nie stanowi większej tragedii. 
Wiesz, gdzie jest najbliższa przy-
chodnia i jak do niej dotrzeć i masz 
do kogo zadzwonić po pomoc. Za 
granicą jest inaczej.

Może się zdarzyć, że zabłądzisz, 
zgubisz portfel albo hotel okaże się 
norą. Nie zamartwiaj się na wyrost 
potencjalnymi kłopotami. Im więcej 
wyzwań spotykasz na swojej drodze, 
tym łatwiej przezwyciężyć ci trudno-
ści w obcym miejscu – a co dopiero 
w domu.

Już teraz zastanów się, dokąd wyruszysz na kolejną 
przygodę. W końcu, im wcześniej zaczniesz planować, tym 
prędzej poczujesz szczęście. Zagłębiając się w odmienne 
kultury i eksplorując świat, zyskujesz inną, cenną 
perspektywę, poznajesz nowych ludzi, poprawiasz zdrowie  
i zwiększasz szczęście.

Podróże zwiększają 
szczęście i obniżają 
ryzyko depresji.
Być może nic w tym dziwnego, że, 
ogólnie rzecz biorąc, na wyjeździe 
ludzie są szczęśliwsi i bardziej 
zrelaksowani. Jednak badacze  
z Cornell University odkryli, że 
podróżna euforia zaczyna się o wiele 
wcześniej. Jak się okazuje, samo 
planowanie i odliczanie dni do 
wyjazdu może bezpośrednio 
zwiększyć poziom szczęścia.

Z podróży zagranicznych może 
wynikać nie tylko krótkotrwałe 
zadowolenie. Według badania 
opublikowanego przez Marshfield 
Clinic, ludzie, którzy co najmniej dwa 
razy do roku wyjeżdżają na urlop, są 
mniej narażeni na długotrwałą 
depresję i chroniczny stres.

Dokąd
dotrzesz?
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Dezynfekuj Rusz się

Choć latanie jest najbezpieczniejszym sposobem podróżowania, 
długie godziny spędzone w zamkniętej, ograniczonej przestrzeni 
mogą odbić się na zdrowiu. W powietrzu wirują zarazki, 
grozi nam odwodnienie, a po przylocie czeka nas jet lag, 
czyli zaburzenia wynikające ze zmiany stref czasowych itd... 
Na szczęście, są sposoby, by uchronić się przed niemiłymi 
niespodziankami i dotrzeć na miejsce w dobrej formie. 

Zdezynfekuj miejsce,  
w którym siedzisz.
Nawilżane chusteczki dezynfekujące 
to świetna pierwsza linia obrony 
przed złapaniem niechcianych 
zarazków. Przetrzyj nimi tacę, pod-
łokietniki i klamrę od pasa bezpie-
czeństwa, aby pozbyć się mikrobów, 
które mogły pozostać na najczęściej 
dotykanych powierzchniach. Dla 
pewności, wybierz chusteczki  
o wysokiej zawartości alkoholu.

Staraj się jak najwięcej 
ruszać.
Zbyt długie siedzenie w jednym 
miejscu ma negatywne konsekwen-
cje – od problemów z krążeniem do 
chronicznego bólu pleców, a nawet 
złej postawy. Nawet jeśli na co dzień 
pracujesz za biurkiem, raz na jakiś 
czas możesz wstać i przejść się wo-
kół budynku. Kiedy jednak godzina-
mi tkwisz w samolocie, zdecydowa-
nie trudniej zrobić sobie przerwę na 
ćwiczenia. Jest jednak parę prostych 
ćwiczeń, które możesz wykonać jako 
absolutne minimum, np. poruszanie 
palcami u stóp przy jednoczesnym 
napinaniu mięśni łydek. Jeśli tylko 
będziesz mieć okazję, przespaceruj 
się wzdłuż rzędu foteli. 

Przetrwaj długi lot
 

w dobrej form
ie

Wypocznij
Wypocznij przed lotem.
W noc poprzedzającą lot postaraj się 
dobrze wyspać. Wypoczęci i rześcy, 
mniej się stresujemy koniecznością 
pilnowania czasu, żeby nie spóźnić 
się na samolot, przejściem przez 
odprawę i szukaniem miejsca na 
bagaż podręczny. 

Zmęczenie zwiększa podatność na 
frustrację i zdenerwowanie, co tylko 
wzmaga stres wynikający  
z perspektywy lotu. Nie łudź się przy 
tym, że prześpisz się na pokładzie. 
Ciasne rzędy foteli, hałas i wahania 
temperatury nie sprzyjają relaksowi. 
W sprzyjających okolicznościach uda 
ci się co najwyżej uciąć lekką drzem-
kę, dlatego warto dobrze wyspać się 
przed wyruszeniem w drogę.

Styl życia
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Nawadniaj       
        się

Zrelaksuj  
      sięOdkażaj

Podczas lotu  
pamiętaj o nawodnieniu.
Długi lot może odwadniać i przesu-
szać skórę. Na pokładzie większości 
samolotów rejsowych wilgotność 
zwykle jest niska i wynosi 10-20%, 
podczas gdy w zwykłych pomiesz-
czeniach zwykle jest to 40-65%. 
Dlatego pij dużo wody podczas lotu. 
Kiedy już dotrzesz do hotelu, wycisz 
się i nałóż aloe bio-cellulose mask 
od Forever, by przywrócić skórze 
utracone nawilżenie. Od razu po-
czujesz, jak dobroczynne składniki 
maseczki wnikają głęboko w skórę.

Zrelaksuj się  
i ciesz lotem!
Jeśli niepokoi cię perspektywa lotu 
lub trudno ci się odprężyć w za-
mkniętej przestrzeni, zabierz ze sobą 
kilka akcesoriów, dzięki którym łatwiej 
się zrelaksujesz. Poduszka na szyję, 
opaska na oczy i zatyczki do uszu 
pomogą ci odciąć się od hałasów 
i wyciszyć. Świetnym kompanem 
podróży będą też Forever Essential  
Oils At Ease, czyli kompozycja olej-
ków eterycznych dla spokoju. Nałóż 
po kropelce za uszy, na nadgarstki 
lub na poduszkę, by skorzystać  
z dobrodziejstw aromaterapii.

Usiądź wygodnie, odpręż się i ciesz 
podróżą.

Korzystaj z żelu do de-
zynfekcji dłoni,  
nawet po umyciu rąk.
Czy wiesz, że samolotowe zbiorniki 
na wodę mogę być siedliskiem bak-
terii? Niedawne badanie przeprowa-
dzone przez amerykańską Agencję 
Ochrony Środowiska wykazało, 
że 15% próbek pobranych z 300 
samolotów zawierało bakterie typu 
coli, a wyniki dwóch próbek były po-
zytywne pod względem obecności 
bakterii pałeczek okrężnicy. Zabierz 
w podróż żel dezynfekujący do rąk  
i korzystaj z niego często, by zmniej-
szyć ryzyko złapania zarazków.

Przetrwaj długi lot
 

w dobrej form
ie

aloe bio-cellulose mask | kod 618 Forever™ Essential Oils At Ease | kod 509

29



7:00
Zacznij dzień od miąższu aloe vera
Forever Aloe Vera Gel® wspiera oczyszczanie 
układu trawiennego i zdrowie układu 
odpornościowego. Porcja miąższu rano doda ci 
energii, by w dobrej formie przejść przez dzień!

8:00 
Wypij porcję owoców i warzyw 
Wyciskając sok z surowych warzyw i owo-
ców, zyskujesz lepszy dostęp do substancji 
odżywczych wspierających odporność. Warto 
sięgnąć po szpinak, brokuły, cytrusy i kiwi, 
ponieważ mają wysoką zawartość witamin. 
Witamina C wspiera siły obronne organizmu, 
a antyoksydanty walczą z wolnymi rodnikami. 
Jeśli nie masz czasu przygotować koktajlu, 
pamiętaj, by zjeść w ciągu dnia dwie porcje 
owoców i trzy porcje warzyw. 

10:00 
Probiotyki na jelita 
Stres, niewłaściwa dieta, wpływ środowiska, życie 
w pośpiechu – w takich sytuacjach organizm może 
potrzebować uzupełnienia prawidłowych kultur bakterii 
jelitowych. Sięgnij wtedy po Forever Active Pro-BTM 
– suplement diety, który zawiera specjalnie dobraną 
mieszankę 6 szczepów bakterii z rodzajów Lactobacillus 
i Bifidoacterium. Jedną kapsułkę dziennie popij wodą.

od rana do 
wieczora

Wspieraj
odporność...

Forever Aloe Vera Gel® | kod 715
Forever Active Pro-B™ | kod 610
Forever ImmuBlend® | kod 355 
Forever Daily® | kod 439
F15® | kod 528-529

Wellbeing
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12:00
Zjedz zbilansowany posiłek
Zbilansowana dieta powinna obfitować  

w warzywa. Świeży czosnek świetnie wspiera 
odporność, z racji na wysoką zawartość 

składnika o nazwie allicyna. Natomiast 
uzupełniając lunch o kilka migdałów, wzbogacisz 

posiłek w witaminę E i zdrowy tłuszcz.

15:00
Sięgnij po suplementy diety dla odżywienia

Suplementy diety takie jak Forever ImmuBlend i Forever Daily 
pomogą ci zadbać o zaopatrzenie organizmu w substancje 

odżywcze dla układu odpornościowego. Kiedy masz dużo zajęć 
w ciągu dnia, nie zawsze masz pewność, że twoja dieta w pełni 

zaspokoi zapotrzebowanie odżywcze organizmu. Suplementy 
diety to dodatkowy sposób na wsparcie układu immunologicz-

nego substancjami odżywczymi. 

21:00
Dobrze się wyśpij i wypocznij
Badania pokazują, że brak snu w kluczowy 

sposób może odbijać się na odporności  
i zwiększać ryzyko zachorowania. Osiem 

godzin snu pomoże ci się całkowicie 
zregenerować, by przez cały następny  
dzień nie zabrakło ci pary. Wypocznij!

od rana do 
wieczora

Układ odpornościowy to niesamowity naturalny system obronny,  
który bez chwili wytchnienia pracuje, by chronić cię przed  
zarazkami i drobnoustrojami. Wspieraj go dzień i noc  
na wszelkie sposoby.

odporność...
18:00

Ćwicz przez co najmniej 40 minut
Aby zachować dobrą formę, postaraj się ćwiczyć 

przez co najmniej 40 minut dziennie. Przebieżka po 
okolicy lub jakakolwiek inna forma umiarkowanej  

aktywności fizycznej jest bardzo ważna dla zachowa-
nia układu odpornościowego w zdrowiu. W zestawie 

F15 znajdziesz porady treningowe. Poprawisz też  
dzięki niemu swój wygląd i samopoczucie.
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Jeśli marzysz o łączeniu pracy zarobkowej  
i podróży, nie spychaj tej myśli w tył głowy, 
gdzie pokrywają się kurzem wszystkie inne 
pomysły na „kiedyś”.

Wymarzona Oliver Lepki

Kiedy chcesz obrać w życiu nowy kurs, który 
może wszystko zmienić, zawsze pojawiają się 
tysiące wymówek, by poczekać na lepszy czas. 
Ale czas potrafi płatać figle… Dni zmieniają się  
w tygodnie, miesiące i lata, a wizja wymarzonego 
życia zaczyna blednąć. Chwyć chwilę i skorzystaj 
z możliwości, które na nowo dodadzą marzeniom 
koloru.

pracai podróże

Odkryj
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Oliver Lepki ma ciekawą relację  
z czasem. Od 10 lat odnosi sukcesy 
jako Przedsiębiorca Forever, więc 
ma czas robić co chce i kiedy chce. 
Nie musi odbijać karty, nie czeka 
na wybicie godziny 17.00, żeby 
skończyć pracę. Może żyć w błogiej 
nieświadomości mijających minut  
i sekund.

Kiedy Oliver marzy, to z rozmachem. 
Gdy stwierdził, że chce zobaczyć 
świat, nie zamierzał realizować tego 
pragnienia przez całe życie, kawałek 
po kawałku. Postanowił wyruszyć 
w szaloną, półroczną podróż przez 
kontynenty. Nie wyjeżdżał przy 
tym sam, ale w towarzystwie żony, 
Olivery i dwóch synów.

Pomysł porzucenia na pół roku 
„prawdziwego życia” dla większości 
ludzi brzmi abstrakcyjnie. Ile 
wszakże osób ma taką pracę, że 
może wyruszyć w świat i pozwolić, 
by na biurku zbierał się kurz? Oliver 
jednak nie ma zwykłej pracy.

Oliver zamierzał jak najlepiej 
wykorzystać wolny czas, zyskany 
w biznesie Forever, wiedząc, że 
żadna mijająca chwila nie wróci. Nie 
chciał być jedną z tych osób, które 
okładają wielkie plany i pomysły na 
„kiedyś”.

JAKO ODNOSZĄCY 
SUKCESY 
PRZEDSIĘBIORCA 
FOREVER MA POD 
DOSTATKIEM WALUTY, 
KTÓREJ WIELU Z NAS 
NIE DOCENIA: CZASU.
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Światowa sieć na pomoc marzeniom

Z Forever Oliver i jego rodzina 
zyskali nie tylko czas, ale i światową 
sieć, która wyznaczyła naturalne 
przystanki w podróży. W razie 
potrzeby, Oliver mógł pozostać  
w kontakcie ze swoim biznesem. 

Termin podróży był też dopasowany 
do synów, którzy mieli wtedy  
10 i 8 lat. Oliver wiedział, że są 
jeszcze w takim wieku, by bez 
większej szkody można ich było 
zabrać na kilka miesięcy ze szkoły.

Oliver, Olivera i chłopcy zaplanowali 
podróż przez pięć kontynentów  
i wszystkie strefy czasowe. Ich 

wielka przygoda rozpoczęła się  
w lutym 2017 r. 

Pierwszym przystankiem była Arizo-
na, gdzie Oliver zwiedził światowe 
biuro główne Forever i wziął udział  
w szkoleniach.

Rodzina pojechała następnie na 
Hawaje. Wszyscy czworo poczuli się 
na wyspach jak w raju, a pogoda  
i woda w ocenie były idealne. Chcieli 
się nimi jak najwięcej nacieszyć, 
więc przedłużyli pobyt. W końcu, 
dlaczego nie? Podróż dopiero 
się rozpoczęła, a czasu mieli pod 
dostatkiem. Kiedy Oliver miał dostęp 

do internetu, trochę pracował przy 
laptopie, monitorując zamówienia  
i działania swojego zespołu.

Kolejnymi etapami podróży były  
Australia, Tajlandia, Maroko, 
Portugalia, Hiszpania i południowa 
Francja. Podróżowali powietrzem, 
morzem i lądem, a przeżywane 
doświadczenia wzbogacały i zmie-
niały ich życie. Po kilku miesiącach 
rodzina poleciała do Kairu, a stam-
tąd do Dubaju, na globalny zjazd 
Forever. Tu spotkali się ze swoimi 
przyjaciółmi Forever, zarządem firmy 
i Przedsiębiorcami Forever z całego 
świata.

Hawaje
Australia

Dubaj

Odkryj
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Wolność, jaką dzięki Forever znalazł 
Oliver, pozwoliła mu na luksus 
spontaniczności. Półroczna podróż 
dookoła świata przebiegała tak 
gładko, że rodzina zdecydowała się 
ją przedłużyć i dodatkowo odwiedzić 
Serbię, Bośnię, Austrię, Niemcy, 
Słowenię i Rzym.

Ostatnim etapem podróży była 
Skandynawia. Stąd rodzina 
wyruszyła w drogę powrotną do 
rodzinnego Toronto. Chłopcy wrócili 
do szkoły, a Oliver ze zdwojoną 
mocą skupił się na swoim biznesie 
Forever, by uświadamiać innym,  
że też mogą cieszyć się wolnością  
i wymarzonym życiem.

Oliver, gdziekolwiek przybył, 
wypatrywał zegarów. Fotografował 
je i po powrocie do domu połączył 
zdjęcia w film. Przy każdym zegarze 
umieścił cytat, ilustrujący jego 
stosunek do czasu, np. „czas 
spędzony na dobrej zabawie nie jest 
czasem straconym”. Olivera nigdy 

nie satysfakcjonowała praca od 
dziewiątej do piątej i kondensowanie 
chwil przyjemności w krótki urlop. 
Znalazł możliwość biznesową, 
odpowiadającą jego marzeniom. 
Dzięki niej nie tylko zarabia na życie, 
ale także mógł sobie pozwolić, by 
zabrać rodzinę na wyprawę życia.

Zapomnieć o harmonogramie i rozkładzie jazdy

Zawsze fascynowały go zegary

Tajlandia Kair

CZAS SPĘDZONY NA 
DOBREJ ZABAWIE NIE 
JEST CZASEM STRACONYM

Rzym
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Połącz dwa 
światy: 
zawody, które 
wiążą się  
z podróżami
Czy masz odwagę sięgnąć po  
nowe możliwości i zostać  
obywatelem świata? 
Niezależnie od tego, czy masz ochotę na kilkumiesięczną 
przygodę, czy chcesz na dłużej wyprowadzić się za granicę, 
zacznij od wyrzucenia ze słownika słowa „kiedyś” i podejmij 
kroki, które doprowadzą do realizacji tego marzenia. Kiedy 
zaczniesz konkretnie działać, cel stanie się bliższy, a droga 
do niego prostsza. Oto kilka zawodów, dzięki którym 
możesz zobaczyć świat. 

Zostań blogerem podróżniczym
Masz smykałkę do pisania, fotografowania i mediów 
społecznościowych? Blogerzy podróżniczy zwiedzają 
świat, piszą przewodniki i poradniki dla innych turystów. 
Zbuduj bazę obserwujących i czytelników, a możesz 
zyskać solidne źródło dochodów.

Ucz języka za granicą
Native speakerzy są zawsze w cenie jako nauczyciele. 
Uczenie swojego języka w obcym kraju może dawać 
ogromną satysfakcję. Nie tylko pomagasz ludziom 
opanować język obcy, ale i samemu zyskujesz 
bezpośredni kontakt z odmienną kulturą i rozwijasz się 
jako osoba.

Choć językiem dominującym w międzynarodowych 
kontaktach handlowych jest angielski, inne języki 
również cieszą się sporym wzięciem.

Konsulting otwiera świat
Kiedy jakaś firma potrzebuje specjalistycznych umie-
jętności z danej branży, zwykle zwraca się do firmy 
konsultingowej. Konsultanci często podróżują w odległe 
zakątki świata, by pracować na konkretnymi projektami. 
Międzynarodowe korporacje nie szczędzą wydatków na 
konsultantów, którzy, kierując się swoim doświadcze-
niem, spojrzą na sytuację w firmie z zewnętrznej per-
spektywy i będą w stanie udzielić obiektywnych porad. 

Jeśli masz specyficzne know-how, obojętnie w jakiej 
dziedzinie, znajdzie się firma lub osoba, która będzie 
potrzebować twoich usług. Najczęściej konsultowane 
obszary to procesy operacyjne, zarządzanie, zasoby 
ludzkie i systemy informatyczne. Jeśli jest zapotrzebo-
wanie na rynku na ekspertów z twojej branży, a ty lubisz 
poróżować, przyjrzyj się bliżej karierze  
w konsultingu.

Odkryj
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Globalna dystrybucja i nieograniczony potencjał zarobkowy 
sprawiają, że jako Przedsiębiorca Forever możesz znaleźć 
się na prostej ścieżce do niezależności.

Forever, które od ponad czterdziestu lat wytwarza 
najwyższej jakości produkty aloesowe, jest w stanie pomóc 
ci założyć własny biznes sprzedaży detalicznej.

Firma działa w 160 krajach świata, dlatego swój biznes 
możesz budować niemal wszędzie. Jeśli brzmi to kusząco, 
skontaktuj się z Przedsiębiorcą Forever w swojej okolicy, by 
umówić się na spotkanie. 

Zostań Przedsiębiorcą 
Forever
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Na każdy
dobry dzień

Zaawansowany system 
dostarczania składników 

odżywczych 

Forever Daily® to zbilansowana kompozycja witamin i minerałów. 
Także dodany do produktu zastrzeżony preparat na bazie aloesu  

AOS Complex™ dostarcza naturalnych składników  
– bioflawonoidów z cytrusów, żelu z aloesu, hesperydyny,  

koenzymu Q10, luteiny oraz likopenu i zeaksantyny.

By każdy twój dzień był dobry!

Forever jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Sprzedaży Bezpośredniej (PSSB)Jeśli chcesz złożyć zamówienie, porozmawiaj z Przedsiębiorcą Forever

Forever Daily® | kod 439



Gdzie nie spojrzymy, fani aloesu pokazują, jak bardzo lubią 
nasze produkty! Forever pojawia się na całym świecie,  
w wiadomościach, czasopismach, u influencerów i celebrytów. 
Oto zaledwie kilka miejsc i wypowiedzi, w których zobaczyliśmy 
Forever.

wZasłyszaneświecie

Tom Holland (Spiderman)
“Drinking healthy with my @ninjakitchen  
and #argi#trainharderrecoverfaster”

Kira Kosonen in Scandinavia (Influencer)
“I really need my basic #morning #routine  
to start the day”

Holly Stout (Forevers Director of product marketing)
#purebeautyawards! Smooting exfoliator received 
Highly Commended skincare product.

Anette Svanstrand (Szwecja)
“This facemask is unique, theres no equal on the 
market to take care of your hands”

Carla Catushica (Fortaleza, Brazylia) 
“HEALTH should be a PRIORITY in our lives: 
“Better to PREVENT than REMEDY.”

“Zdrowe picie z moją @ninjakitchen  
i #argi#trainharderrecoverfaster”

“ZDROWIE powinno być PRIORYTETEM w życiu: 
Lepiej ZAPOBIEGAĆ niż LECZYĆ”

“Serio potrzebuję swojej #morning #routine, by 
zacząć dzień”

“Ta maseczka jest wyjątkowa, żadna inna nie 
zadba tak o dłonie”

“#purebeautyawards! Smooting exfoliator dostał 
nagrodę Highly Commended w kategorii pielęgnacji.”

“@thealoeboys są bardzo otwarci i mają dobre serca 
RZĄDZICIE!!!”

Tebogo Williams (RPA) 
“@thealoeboys are very welcoming & kind 
hearted YOU ROCK!!!”

#TheAloeVeraCompany 
Dołącz do rozmowy!
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z
przyszłość

Forever
Zbuduj

SZANSA 
DLA KAŻDEGO.  

WSZĘDZIE.
Wykorzystaj swoją sympatię do 

produktów Forever, by zbudo-
wać biznes, dzięki któremu 

zjeździsz świat.  Z szansą 
Forever możesz zmienić swoje 

życie,  pomagając innym 
wyglądać i czuć się lepiej. 

Porozmawiaj z osobą,  
od której masz to  

czasopismo, aby dowie-
dzieć się, jak zostać 

Przedsiębiorcą Forever.


