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Dumni
z Forever
Od ponad 40 lat poszukujemy
najlepszych źródeł zdrowia i urody,
by dzielić się nimi z całym światem.
Wierni filozofii od rośliny do produktu
wydobywamy wszystko, co najpotężniejsze w naturze, by wspierać
życie, zdrowie i piękno.
Produkty Forever Living, bazujące
na miąższu z liści aloesu, podbiły
miliony serc na całym świecie, bo
w naturalny sposób pomagają czuć
się i wyglądać lepiej. Unikalne programy suplementacji i pielęgnacji
ciała stały się dla wielu drogą do
doskonałej równowagi i pełni sił
witalnych.

Dumni
z rozwoju
Jesteśmy silną, stabilną korporacją, z oddziałami w 160 krajach na
wszystkich kontynentach. Ciągle
rośniemy i rozwijamy się, bo stawiamy sobie wielkie cele i potrafimy
je osiągać. Posiadamy największe
na świecie uprawy aloesu, zakłady
produkcyjne, laboratoria kontroli jakości, autorskie programy badawcze
i rozwojowe.
Forever to już nie firma – to rodzina.
Stań się jej częścią, doświadczając
wszystkiego, czym chce obdarzyć
Cię natura. Zapraszamy Cię do naszego aloesowego świata zdrowia,
młodości i nieprzemijającego piękna.
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KOD: 715 1 litr; 71612 12x330 ml

Uwaga: Kobiety w ciąży, karmiące piersią, dzieci poniżej
12 roku życia, a także osoby z chorobami jelit, wątroby
i woreczka żółciowego przed zastosowaniem powinny
zasięgnąć konsultacji lekarskiej.

CERTYFIKATY PRODUKTU:
Certyfikat Międzynarodowej
Rady Naukowej ds. Aloesu

ALOES zawarty w Forever Aloe Vera Gel stymuluje
metabolizm, oczyszcza przewód pokarmowy i korzystnie wpływa na trawienie. Z codzienną porcją
Forever Aloe Vera Gel przekonasz się, jak ogromne
znaczenie dla Twojej odporności ma zdrowy układ
pokarmowy.
W zalecanej dziennej porcji soku zawarliśmy aż
56 mg WITAMINY C. Wysoka zawartość witaminy C
pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu
odpornościowego oraz w ochronie komórek przed
stresem oksydacyjnym. Zadaniem antyoksydantów
jest unieszkodliwienie wolnych rodników, a tym
samym zwiększenie odporności na infekcje, pomoc
w zachowaniu młodego wyglądu i pięknej skóry.
Dzięki Forever Aloe Vera Gel znów zaufasz swoim
naturalnym mechanizmom obronnym i poczujesz
siłę płynącą z Twojego wnętrza.

TO, CO NAJWAŻNIEJSZE:
• 99,7% czystego soku z miąższem
z wnętrza liści aloesu
• polecany osobom potrzebującym
wzmocnienia odporności

Certyfikat Halal

Certyfikat Koszerności

SKŁADNIKI: sok z liści aloesu (Aloe barbadensis) 99,7%,

witamina C, przeciwutleniacz (kwas askorbinowy), regulator
kwasowości (kwas cytrynowy).
Produkt zawiera wyłącznie naturalnie występujące cukry.
Wartość odżywcza
Wartość energetyczna
Tłuszcz

w 100 ml
14 kJ/3 kcal
0g

w tym kwasy tłuszczowe nasycone

0g

Węglowodany

0,8 g

w tym cukry

0,8 g

Błonnik

0g

Białko

0g

Sól

0,06 g

Witamina C

56 mg/70%*

* % realizacji dziennej referencyjnej wartości spożycia (dla osób dorosłych)
bez glutenu

bez
GMO

bez
konserwantów

bez
dodatku cukru

suplementacja

Naturalny miąższ
prosto z wnętrza liści aloesu.

Można wymieszać z wodą.

kontrola wagi

Koncentrat napoju z miąższem z wnętrza liści aloesu
wzbogacony witaminą C

ZALECANE SPOŻYCIE: 100 ml soku raz dziennie.

pszczele odżywianie

Wyobraź sobie, że rozcinasz liść aloesu i rozkoszujesz się czystym miąższem prosto z jego wnętrza!
Zainspirowani tym obrazem stworzyliśmy FOREVER
ALOE VERA GEL - płynny aloes w najbardziej
naturalnej postaci. Aż 99,7% Forever Aloe Vera
Gel stanowi czysty sok z miąższem z wnętrza liści
aloesu, wzbogacony witaminą C. Nasz flagowy
produkt pomoże Ci wyruszyć w drogę do naturalnej
odporności organizmu.

pielęgnacja

Forever Aloe Vera Gel

aloesowe wsparcie

ODPORNOŚĆ

dla
wegetarian

• zawarte w produkcie składniki
pomagają stymulować metabolizm

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

Opakowanie: 1 litr lub 12x330 ml
bez
bezglutenu
glutenu
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nie testowano
bez
bez
na zwierzętach
GMO
GMO

bez bez
bez
parabenów
konserwantów
konserwantów

bez
bez
recyklingdodatku
dodatkucukru
cukru

zadbana skóra

Zadbaj o swoją odporność
z Forever Aloe Vera Gel.

• w ysoka zawartość witaminy C
pomaga w ochronie komórek
przed stresem oksydacyjnym

dla
dladla
wegetarian
wegetarian
wegan
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KOD: 736

Forever Aloe Mango zawiera 86% czystego miąższu
z wnętrza liści aloesu, oferuje wszystkie korzyści
naszego wspaniałego Forever Aloe Vera Gel i łączy
je z soczystym mango. Ten odżywczy owoc zawiera
ważne witaminy, takie jak witamina C. Owoce,
które dodajemy do Forever Aloe Mango, zbierane
są w chwili idealnej dojrzałości, by zagwarantować
bogactwo smaku i wysoką wartość odżywczą.

CERTYFIKATY PRODUKTU:

WITAMINA C pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego oraz w ochronie
komórek przed stresem oksydacyjnym. Jednocześnie witamina C wspiera funkcjonowanie Twojego
układu nerwowego, utrzymanie prawidłowych
funkcji psychologicznych oraz przyczynia się do
zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia.

Uwaga: Kobiety w ciąży, karmiące piersią, dzieci poniżej
12 roku życia, a także osoby z chorobami jelit, wątroby
i woreczka żółciowego przed zastosowaniem powinny
zasięgnąć konsultacji lekarskiej.

Certyfikat Międzynarodowej
Rady Naukowej ds. Aloesu

Certyfikat Halal

Certyfikat Koszerności

SKŁADNIKI: sok z liści aloesu (Aloe barbadensis) 86%,

przecier z mango z zagęszczonego przecieru 10%, fruktoza,
naturalny aromat mango, przeciwutleniacz (kwas askorbinowy),
witamina C, regulator kwasowości (kwas cytrynowy).
Wartość odżywcza
Wartość energetyczna
Tłuszcz

w porcji 40 ml
49 kJ/12 kcal
0g

0g

0g

Węglowodany

6,7 g

2,7 g

w tym cukry

5,4 g

2,2 g

Błonnik

0g

0g

Białko

0g

0g

0,03 g

0,01 g

56 mg/70%*

22,4 mg/28%*

Sól
Witamina C

* % realizacji dziennej referencyjnej wartości spożycia (dla osób dorosłych)
bez
GMO

• wsparcie dla ukłądu
odpornościowego

bez
konserwantów

bez
dodatku cukru

dla
wegetarian

Rozsmakuj się w soczystej
słodyczy Aloe Mango.

• w ysoka zawartość witaminy C
• dodatek pysznego mango

zadbana skóra

• 86% czystego miąższu z wnętrza
bez glutenu
liści aloe vera

w 100 ml
122 kJ/29 kcal
0g

w tym kwasy tłuszczowe nasycone

TO, CO NAJWAŻNIEJSZE:

Suplement diety nie może być stosowany
jako substytut zróżnicowanej diety.

Opakowanie: 1 litr
nie testowano
na
bezzwierzętach
glutenu

8

bez bez
parabenów
GMO

bez
recyklingkonserwantów

dlabez
dodatku
wegan cukru

dla
wegetarian

suplementacja

Porcję produktu (40 ml) należy wymieszać z 240 ml wody lub
soku. Opakowanie zawiera 25 sugerowanych porcji produktu.

kontrola wagi

Wszystko, co uwielbiasz w aloesie,
połączone z pysznym mango.

ZALECANE SPOŻYCIE: 3 razy w ciągu dnia po 40 ml.

pszczele odżywianie

Suplement diety. Nektar z miąższem z wnętrza liści aloesu
o smaku mango.

Czy może być coś lepszego niż soczysta słodycz
dojrzałego mango? Tak, jeśli połączysz ten pyszny
owoc z czystym miąższem aloesowym z naszych
własnych upraw! Nowe FOREVER ALOE MANGO
uzupełnia naszą linię napojów aloesowych o smak
tropików.

pielęgnacja

Forever Aloe Mango

aloesowe wsparcie

ODPORNOŚĆ

Prowadzenie zdrowego trybu życia
i stosowanie zrównoważonej diety
są niezbędne dla zachowania dobrego stanu zdrowia.
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KOD: 734 1 litr; 73512 12x330 ml

Uwaga: Kobiety w ciąży, karmiące piersią, dzieci poniżej
12 roku życia, a także osoby z chorobami jelit, wątroby
i woreczka żółciowego przed zastosowaniem powinny
zasięgnąć konsultacji lekarskiej.

CERTYFIKATY PRODUKTU:
Certyfikat Międzynarodowej
Rady Naukowej ds. Aloesu

ALOES zawarty w Forever Aloe Berry Nectar
stymuluje metabolizm i korzystnie wpływa na trawienie. To właśnie zdrowy, oczyszczony z toksyn
układ pokarmowy ma fundamentalne znaczenie
dla Twojej odporności. Zadbaj o nią z codzienną
porcją Forever Aloe Berry Nectar!
WITAMINA C pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego oraz w ochronie
komórek przed stresem oksydacyjnym. Jednocześnie
witamina C wspiera funkcjonowanie Twojego układu
nerwowego, utrzymanie prawidłowych funkcji psychologicznych oraz przyczynia się do zmniejszenia
uczucia zmęczenia i znużenia. Zaufaj Forever Aloe
Berry Nectar, doświadcz wszelkich dobrodziejstw
aloesu i eksplozji sił witalnych.

TO, CO NAJWAŻNIEJSZE:

• orzeźwiający smak żurawiny
i słodkich jabłek

bez glutenu

Certyfikat Halal

Certyfikat Koszerności

SKŁADNIKI: sok z liści aloesu (Aloe barbadensis) 91%, sok

jabłkowy z zagęszczonego soku 4%, fruktoza, sok żurawinowy
z zagęszczonego soku 2%, przeciwutleniacz (kwas askorbinowy), witamina C, regulator kwasowości (kwas cytrynowy).
Wartość odżywcza
Wartość energetyczna
Tłuszcz

w 100 ml
114 kJ/27 kcal
0g

w tym kwasy tłuszczowe nasycone

0g

Węglowodany

6,7 g

w tym cukry

6,3 g

Błonnik

0g

Białko

• 9 0,7% czystego soku z miąższem
z wnętrza liści aloesu

0g

Sól

0,06 g

Witamina C

56 mg/70%*

* % realizacji dziennej referencyjnej wartości spożycia (dla osób dorosłych)
bez
GMO

bez
konserwantów

bez
dodatku cukru

dla
wegetarian

• wsparcie dla układu
odpornościowego i metabolizmu
energetycznego

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

Opakowanie: 1 litr lub 12x330 ml
nie testowano
na zwierzętach
bez
glutenu
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bez bez
parabenów
GMO

zadbana skóra

Poczuj przypływ energii
z Forever Aloe Berry Nectar.

•w
 ysoka zawartość witaminy C,
która przyczynia się do zmniejszenia
uczucia zmęczenia i znużenia

bez
recyklingkonserwantów

bez
dla
dodatku
wegan cukru

suplementacja

Orzeźwiający nektar
dla najbardziej aktywnych.

Można wymieszać z wodą.

kontrola wagi

Nektar z miąższem z wnętrza liści aloesu
o smaku jabłkowo-żurawinowym

ZALECANE SPOŻYCIE: 100 ml nektaru raz dziennie.

pszczele odżywianie

Poznaj niezwykłe właściwości czystego aloesu,
połączonego z sokiem z żurawiny oraz słodką
nutą jabłek! Sok z liści aloesu zawarty w FOREVER ALOE BERRY NECTAR jest tak bliski swojej
naturalnej postaci, jak to tylko możliwe. Czysty
aloes, koncentraty soków owocowych i wysoka
zawartość witaminy C to doskonała harmonia
substancji odżywczych i orzeźwiającego smaku.
Doświadcz jej niezwykłej mocy, która zregeneruje
Twoją odporność i siły witalne.

pielęgnacja

Forever Aloe Berry Nectar

aloesowe wsparcie

ODPORNOŚĆ

dla
wegetarian
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KOD: 777 1 litr; 77812 12x330 ml

W nektarze Forever Aloe Peaches zawarliśmy
aż 84,3% soku z miąższem z wnętrza liści aloesu, któremu towarzyszy przecier z brzoskwiń
i zagęszczony sok z białych winogron. ALOES
stymuluje metabolizm i korzystnie wpływa na trawienie. To właśnie od zdrowego, oczyszczonego
z toksyn układu pokarmowego zaczyna się Twoja
droga do naturalnej odporności i doskonałego
samopoczucia. Nasz pyszny nektar wzbogaciliśmy
WITAMINĄ C, która korzystnie działa na układ odpornościowy oraz pomaga chronić Twój organizm
przed stresem oksydacyjnym. Dodatkowo witamina
C pomaga w prawidłowej produkcji kolagenu, przez
co pozytywnie wpływa na kondycję Twoich kości,
skóry, zębów i dziąseł.

TO, CO NAJWAŻNIEJSZE:

Uwaga: Kobiety w ciąży, karmiące piersią, dzieci poniżej
12 roku życia, a także osoby z chorobami jelit, wątroby
i woreczka żółciowego przed zastosowaniem powinny
zasięgnąć konsultacji lekarskiej.

CERTYFIKATY PRODUKTU:
Certyfikat Międzynarodowej
Rady Naukowej ds. Aloesu

Certyfikat Halal

Certyfikat Koszerności

SKŁADNIKI: sok z liści aloesu (Aloe barbadensis) 84,3%,

przecier brzoskwiniowy 8%, fruktoza, sok z białych winogron
z zagęszczonego soku, naturalny aromat brzoskwiniowy,
przeciwutleniacz (kwas askorbinowy), witamina C, regulator
kwasowości (kwas cytrynowy).
Wartość odżywcza
Wartość energetyczna
Tłuszcz

w 100 ml
121 kJ/28 kcal
0g

w tym kwasy tłuszczowe nasycone

0g

Węglowodany

7,1 g

w tym cukry

7,1 g

• 84,3% czystego soku z miąższem
z wnętrza liści aloesu

Błonnik

• 8% przecieru brzoskwiniowego,
dodatek zagęszczonego soku
z białych winogron
bez glutenu

Witamina C

0g

Białko

0g

Sól

0,05 g
26,3 mg/33%*

* % realizacji dziennej referencyjnej wartości spożycia (dla osób dorosłych)
bez
GMO

bez
konserwantów

bez
dodatku cukru

dla
wegetarian

• doskonałe wsparcie dla układu
odpornościowego i pokarmowego
• zawarte w nektarze składniki
pomagają stymulować metabolizm

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

Opakowanie: 1 litr lub 12x330 ml
nie testowano
na zwierzętach
bez
glutenu
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bez bez
parabenów
GMO

zadbana skóra

Ciesz się słodyczą owoców
z Forever Aloe Peaches.

• produkt wzbogacony witaminą C

bez
recyklingkonserwantów

bez
dla
dodatku
wegan cukru

suplementacja

Można wymieszać z wodą.

kontrola wagi

Odżywczy aloes
w letniej, brzoskwiniowej odsłonie.

Twój organizm przez cały rok potrzebuje wsparcia
mechanizmów obronnych, dzięki którym możesz
zachować optymalny stan zdrowia, piękny wygląd
i świetne samopoczucie. Codzienna porcja Forever
Aloe Peaches wesprze Twoje starania o najwyższy
poziom odporności i życiowej energii.

ZALECANE SPOŻYCIE: 100 ml nektaru raz dziennie.

pszczele odżywianie

Nektar z miąższem z wnętrza liści aloesu
o smaku brzoskwiniowym

Specjalna dedykacja Forever dla miłośników letnich
smaków! Ciesz się słodyczą dojrzewających w słońcu
brzoskwiń oraz mocą odżywczego aloesu, ukrytą
w pysznym nektarze FOREVER ALOE PEACHES.

pielęgnacja

Forever Aloe Peaches

aloesowe wsparcie

ODPORNOŚĆ

dla
wegetarian
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KOD: 196

Zmierz się z tym,
co ogranicza Twoją aktywność.

CHONDROITYNA i GLUKOZAMINA, wchodzące
w skład Forever Freedom, to substancje naturalnie
występujące w chrząstkach stawowych. Pełnią
ogromnie ważną rolę w utrzymaniu prawidłowych
funkcji stawów. Odpowiednia ilość chondroityny
zapewnia prawidłową elastyczność i właściwości
mechaniczne chrząstki stawowej. Glukozamina
bierze udział m.in. w wytwarzaniu mazi stawowej.
MSM to organiczny związek siarki, niezbędnej dla
prawidłowego funkcjonowania chrząstek. Te trzy
ważne, występujące w naturze składniki tworzą
doskonałą harmonię z odżywczymi właściwościami
aloesu i synergicznie oddziałują na Twoje stawy.
Z Forever Freedom poczujesz, że nic nie ogranicza
Twojego ruchu, a codzienna aktywność jest łatwiejsza, niż mogłeś przypuszczać. W ten sposób każda
porcja naszego orzeźwiającego napoju zmieni się
w dawkę Twoich nieograniczonych możliwości!

ZALECANE SPOŻYCIE: 120 ml raz dziennie.
Uwaga: Nie należy przekraczać porcji zalecanej do spożycia
w ciągu dnia. Produkt nie jest zalecany dla osób uczulonych
na składniki produktu. Produkt nie jest zalecany do spożycia
przez dzieci, kobiety ciężarne i karmiące, a także osoby
z nadciśnieniem tętniczym.

CERTYFIKATY PRODUKTU:
Certyfikat Międzynarodowej
Rady Naukowej ds. Aloesu

SKŁADNIKI: sok z liści aloesu (Aloe barbadensis) 89%,
stabilizator – sorbitol, sok pomarańczowy z zagęszczonego
soku pomarańczowego 2%, fruktoza, siarczan glukozaminy
(ze skorupiaków), siarczan chondroityny, naturalny aromat
pomarańczowy, metylosulfonylometan (MSM), przeciwutleniacz
- kwas askorbinowy, regulator kwasowości - kwas cytrynowy,
substancja konserwująca - benzoesan sodu, przeciwutleniacz
- mieszanina tokoferoli.
Zawartość składników
wykazujących efekt odżywczy

w 120 ml

Siarczan glukozaminy
w tym glukozamina

1500 mg
768 mg

Siarczan chondroityny
w tym chondroityna

1200 mg
930 mg

Metylosulfonylometan (MSM)

750 mg

Sok z aloesu

110 g

pielęgnacja

TO, CO NAJWAŻNIEJSZE:
• suplement diety wspierający
prawidłowe funkcje stawów
• chondroityna wspiera prawidłową
elastyczność tkanki chrzęstnej

• orzeźwiający, pomarańczowy smak
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Zostań aktywny
z Forever Freedom.

Opakowanie: 1 litr

Suplement diety nie może być stosowany
jako substytut zróżnicowanej diety.

Opakowanie zawiera
ok. 8 porcji produktu

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

zadbana skóra

• glukozamina bierze udział
w wytwarzaniu mazi stawowej

kontrola wagi

Suplement diety. Napój o smaku pomarańczowym
na bazie soku z wnętrza liści aloesu.

Kochasz aktywność i chciałbyś zostać na zawsze
w ruchu? Poznaj FOREVER FREEDOM - smaczny
i orzeźwiający napój o smaku pomarańczowym,
stworzony z myślą o Twojej sprawności ruchowej.
Zawarte w nim składniki wspierają zdrowe stawy,
przez co sprzyjają zachowaniu aktywnego trybu życia.

pszczele odżywianie

Forever Freedom

suplementacja

aloesowe wsparcie

SPRAWNOŚĆ RUCHOWA
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KOD: 262

• egzotyczna kompozycja ekstraktu
owocowego i soków wykazujących
właściwości antyoksydacyjne

bez glutenu

CERTYFIKATY PRODUKTU:

Już starożytni chińscy lekarze uznawali sok z GRANATU za życiodajny nektar, zaś MANGOSTAN
uchodził w Azji za magiczny owoc bogów. Współczesne badania naukowe potwierdziły niebywałe
właściwości obu owoców oraz ich szczególną
aktywność antyoksydacyjną. Uzupełniony sokiem z rodzimych owoców: GRUSZEK, MALIN,
JEŻYN i BORÓWEK oraz dodatkiem ALOESU
i WITAMINY C, Forever Pomesteen Power staje się
prawdziwą antyoksydacyjną bombą, wspierającą
Twoją naturalną odporność.

TO, CO NAJWAŻNIEJSZE:

• dodatek odżywczego aloesu
i witaminy C

W tym orzeźwiającym napoju skoncentrowaliśmy
niezwykłą moc, jaką natura obdarowała owoce granatu, mangostanu, gruszek, malin, jeżyn i borówek.
Dobór składników Forever Pomesteen Power nie
jest przypadkowy. Zawarte w nim soki pochodzą
z owoców wykazujących właściwości antyoksydacyjne w skali ORAC. ORAC (Oxygen Radical
Absorbance Capacity) to wskaźnik mocy, z jaką
antyutleniacz zwalcza wolne rodniki - przyczynę
szeregu procesów chorobowych oraz szybkiego
starzenia się organizmu.

bez
GMO

bez
konserwantów

bez
dodatku cukru

do ok. 125 ml wody (½ szklanki), dokładnie wymieszać.

suplementacja

Zaleca się spożywać przed posiłkiem.

Certyfikat Halal

Certyfikat Koszerności

SKŁADNIKI: woda, zagęszczone soki owocowe z: [granatu

15,9%, gruszki 11,4%, mangostanu właściwego (Garcinia
mangostana) 4,5%, malin 4,5%, jeżyn 0,8%, borówek 0,8%],
stabilizowany żel z aloesu (Aloe vera), stabilizator - alginian
sodu, ekstrakt z pestek winogron, witamina C (kwas L askorbinowy), substancja konserwująca - sorbinian potasu, regulator
kwasowości - kwas cytrynowy.
Wartość odżywcza

w 100 ml

w porcji 30 ml

471 kJ/111 kcal

141 kJ/33 kcal

Tłuszcz
w tym kwasy tłuszczowe
nasycone

0g

0g

0g

0g

Węglowodany
w
 tym cukry

27 g
23 g

8g
6,9 g

Wartość energetyczna

Białko

0,7 g

0,2 g

Sól

0,08 g

0,02 g

80 mg/100%*

24 mg/30%*

Witamina C

* % realizacji dziennej referencyjnej wartości spożycia (dla osób dorosłych)

dla
wegetarian

• aloes i witamina C pomagają
w prawidłowym funkcjonowaniu
układu odpornościowego

Opakowanie: 473 ml
Opakowanie zawiera
ok. 15 porcji produktu
bez glutenu
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nie testowano
bez
na zwierzętach
GMO

bez bez
parabenów
konserwantów

zadbana skóra

Zadbaj o równowagę
z Forever Pomesteen Power.

• witamina C pomaga w ochronie
komórek przed stresem
oksydacyjnym

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

kontrola wagi

Wyrusz w drogę
naturalnego oczyszczenia organizmu.

ZALECANE SPOŻYCIE: 30 ml koncentratu wlać

pszczele odżywianie

Koncentrat napoju wieloowocowego z dodatkiem witaminy C

Odkryj antyoksydacyjny potencjał owoców, wsparty
witaminą C i odżywczym żelem z aloesu w FOREVER POMESTEEN POWER!

pielęgnacja

Forever Pomesteen Power

aloesowe wsparcie

ANTYOKSYDACJA

dladla
wegan
wegetarian
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KOD: 321

Ten orzeźwiający, doskonale skomponowany napój
energetyzujący natychmiast ugasi Twoje pragnienie,
zapewni optymalne pobudzenie i wysoki poziom
koncentracji dokładnie wtedy, gdy będziesz tego
potrzebował.

TO, CO NAJWAŻNIEJSZE:

CERTYFIKATY PRODUKTU:
Certyfikat Halal

Certyfikat Koszerności

SKŁADNIKI: woda nasycona CO2, cukier, glukoza, kwas

(kwas cytrynowy), sok z aloesu (Aloe barbadensis), wzmacniacz
smaku (cytryniany sodu), tauryna 0,24%, regulator kwasowości
(cytryniany potasu), ekstrakt z nasion guarany (Paullinia cupana)
0,12%, glukuronolakton, aromaty, L-glutamina, ekstrakt z korzenia żeń-szenia syberyjskiego (Eleutherococcus senticosus)
0,02%, inozytol 0,02%, niacyna (amid kwasu nikotynowego),
barwnik (beta-karoten), kwas pantotenowy (D-pantotenian
wapnia), ekstrakt z owoców cytryńca chińskiego (Schisandra
chinensis), witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny), witamina
B12 (cyjanokobalamina).
Wartość odżywcza
Wartość energetyczna
Węglowodany
w tym cukry

• produkt polecany w okresie
wytężonej pracy umysłowej
i zwiększonej aktywności fizycznej

Sól

• w ysoka zawartość kofeiny
(28 mg/100ml)

Skorzystaj z siły
FAB Forever Active Boost.

• ekstrakt z nasion guarany wpływa
na poprawę funkcjonowania mózgu
i zwiększenie wytrzymałości
podczas wysiłku fizycznego

Witamina B6

0,56 mg/40%*

Kwas pantotenowy

bez
konserwantów

bez
dodatku cukru

1 µg/40%*
2,4 mg/40%*

* % realizacji dziennej referencyjnej wartości spożycia (dla osób dorosłych)

Opakowanie: 12 puszek x 250 ml
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0,175 g

Witamina B12

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

bez
GMO

9,6 g
9,6 g
6,4 mg/40%*

Sok z aloesu

bez glutenu

w 100 ml
168 kJ/40 kcal

Niacyna

Zawartość wybranych składników

• żeń-szeń syberyjski wspiera
organizm w stanach przemęczenia

suplementacja

Długotrwały efekt energetyczny to skutek synergii
substancji aktywnych, które starannie zestawiliśmy
w FAB Forever Active Boost. Bogaty w kofeinę
ekstrakt z NASION GUARANY pomaga zmniejszyć
zmęczenie, wpływa na poprawę funkcjonowania
mózgu i zwiększenie Twojej wytrzymałości podczas
wysiłku fizycznego. KWAS PANTOTENOWY,
NIACYNA oraz WITAMINY B6 i B12 przyczyniają
się do utrzymania prawidłowego metabolizmu
energetycznego oraz do zmniejszenia uczucia
zmęczenia i znużenia. ŻEŃ-SZEŃ SYBERYJSKI
wspiera Twój organizm w stanach przemęczenia.

Uwaga: Wysoka zawartość kofeiny (28 mg kofeiny/100 ml
napoju); nie zaleca się stosowania u dzieci, kobiet w ciąży,
karmiących piersią oraz osób wrażliwych na kofeinę. Produkt
nie jest zalecany do spożycia przez osoby z nadciśnieniem
tętniczym krwi. Spożycie w nadmiernych ilościach może
mieć efekt przeczyszczający. Nie mieszać z alkoholem.

dla
wegetarian

kontrola wagi

Dawka energii,
aby dać z siebie wszystko.

więcej niż jedno opakowanie produktu w ciągu dnia.
Podawać schłodzony.

pszczele odżywianie

Napój energetyzujący gazowany z dodatkiem witamin,
inozytolu i tauryny

ZALECANE SPOŻYCIE: Zaleca się spożywać nie

pielęgnacja

Z FAB FOREVER ACTIVE BOOST błyskawicznie
pokonasz chwilowe spadki energii, aby skutecznie realizować codzienne plany i osiągać wielkie
cele! Energetyzujące połączenie aloesu, guarany,
żeń-szenia i innych substancji aktywnych wesprze
Twoje ciało i umysł w okresie szczególnej aktywności
i wyczerpania.

w 100 ml
0,8 g

Tauryna

248 mg

Ekstrakt z nasion guarany
w tym kofeina

128 mg
28 mg

Glukuronolakton

124 mg

L-glutamina

41 mg

Ekstrakt z żeń-szenia syberyjskiego

21 mg

Inozytol

16 mg

Ekstrakt z cytryńca chińskiego

2,3 mg

zadbana skóra

FAB Forever Active Boost

aloesowe wsparcie

ENERGIA

Zawiera znikome ilości tłuszczu, w tym kwasów tłuszczowych
nasyconych, błonnika oraz białka.
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KOD: 440

Bogaty w kofeinę ekstrakt z NASION GUARANY
pomaga zmniejszyć zmęczenie, wpływa na poprawę funkcjonowania mózgu i zwiększenie Twojej
wytrzymałości podczas wysiłku fizycznego. KWAS
PANTOTENOWY, NIACYNA oraz WITAMINY B6
i B12 przyczyniają się do utrzymania prawidłowego
metabolizmu energetycznego oraz do zmniejszenia
uczucia zmęczenia i znużenia. ŻEŃ-SZEŃ SYBERYJSKI wspiera Twój organizm w stanach przemęczenia. Do tego dawka bezcennego ALOESU,
który stymuluje Twoją odporność.
Z czymkolwiek dziś się mierzysz, FAB X Forever
Active Boost pomoże Ci osiągnąć więcej. Zabierz
go ze sobą do torebki, walizki, plecaka albo torby
treningowej i bądź pewny, że wystarczy Ci energii
na cały dzień!

TO, CO NAJWAŻNIEJSZE:

Certyfikat Halal

Certyfikat Koszerności

SKŁADNIKI: woda nasycona CO2, stabilizowany żel z liści

aloesu (Aloe barbadensis), kwasy (kwas cytrynowy, kwas
jabłkowy), regulatory kwasowości (cytryniany sodu, cytryniany
potasu), tauryna 0,25%, ekstrakt z nasion guarany (Paullinia
cupana) 0,13%, glukuronolakton, aromaty, L-glutamina, płynny
ekstrakt z korzenia żeń-szenia syberyjskiego (Eleutherococcus
senticosus) 0,02%, płynny ekstrakt z owoców cytryńca chińskiego (Schisandra chinensis), substancja słodząca (sukraloza),
inozytol 0,02%, niacyna (amid kwasu nikotynowego), barwnik
(betakaroten), kwas pantotenowy (D-pantotenian wapnia),
witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny), witamina B12
(cyjanokobalamina).
Wartość odżywcza
Wartość energetyczna

w 100 ml
0 kJ/0 kcal

Sól
Niacyna

6,4 mg/40%*

• w ysoka zawartość kofeiny
(29 mg/100ml)

Witamina B6

0,18 g
0,56 mg/40%*

Witamina B12

Przejmij kontrolę
z FAB X Forever Active Boost.

Kwas pantotenowy

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

• zawiera substancję słodzącą

Opakowanie: 12 puszek x 250 ml
bez
bezglutenu
glutenu

bez
bez
GMO
GMO

bez
bez
konserwantów
konserwantów

bez
bez
dodatku
dodatkucukru
cukru

dla
dla
wegetarian
wegetarian

1 µg/40%*
2,4 mg/40%*

* % realizacji dziennej referencyjnej wartości spożycia (dla osób dorosłych)

Zawartość wybranych składników

• żeń-szeń syberyjski wspiera
organizm w stanach przemęczenia

suplementacja

CERTYFIKATY PRODUKTU:

• zero kalorii i cukru

• ekstrakt z nasion guarany wpływa
na poprawę funkcjonowania mózgu
i zwiększenie wytrzymałości
podczas wysiłku fizycznego
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Uwaga: Wysoka zawartość kofeiny (29 mg kofeiny/100 ml
napoju); nie zaleca się stosowania u dzieci, kobiet w ciąży,
karmiących piersią oraz osób wrażliwych na kofeinę. Produkt
nie jest zalecany do spożycia przez osoby z nadciśnieniem
tętniczym krwi. Nie mieszać z alkoholem.

kontrola wagi

Długotrwały efekt energetyczny
bez kalorii i cukru.

więcej niż jedno opakowanie produktu w ciągu dnia.
Podawać schłodzony.

pszczele odżywianie

Napój energetyzujący gazowany z dodatkiem witamin,
inozytolu i tauryny, bez kalorii

ZALECANE SPOŻYCIE: Zaleca się spożywać nie

pielęgnacja

Planujesz intensywny trening albo czeka Cię
wyczerpujący dzień w biurze? Zabierz ze sobą
porcję witamin i energii, płynącej z naturalnych
składników FAB X FOREVER ACTIVE BOOST.
Choć pozbawiony kalorii i cukru, ten orzeźwiający
napój energetyzujący natychmiast doda Ci sił
i pomoże przejąć kontrolę nad każdym dniem. Co
więcej, Twoje optymalne pobudzenie utrzyma się
znacznie dłużej, niż przypuszczasz!

w 100 ml
0,8 g

Tauryna

240 mg

Ekstrakt z nasion guarany
w tym kofeina

128 mg
29 mg

Glukuronolakton

124 mg

L-glutamina

41 mg

Ekstrakt z żeń-szenia syberyjskiego

21 mg

Inozytol

16 mg

Ekstrakt z cytryńca chińskiego

2,4 mg

zadbana skóra

FAB X Forever Active Boost

aloesowe wsparcie

ENERGIA

Zawiera znikome ilości tłuszczu, w tym kwasów tłuszczowych
nasyconych, błonnika oraz białka.
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KOD: 200

Zamień filiżankę herbaty
w relaksujący rytuał.

Każda filiżanka Aloe Blossom Herbal Tea urzeknie
Cię kojącym smakiem cynamonu, pachnących
goździków, ziela angielskiego, a także intensywnym aromatem skórki pomarańczowej, imbiru,
kardamonu, kopru włoskiego, liści jeżyn i rumianku.
Idealnej całości dopełnia najczystszy kwiat aloesu,
zbierany na polach Forever.
Poza unikalnymi walorami smakowymi, składniki
zawarte w herbatce wykazują niezwykłe właściwości
prozdrowotne, od wieków doceniane w medycynie
naturalnej. Zawarty w herbatce KARDAMON, IMBIR
i KOPER WŁOSKI wspierają układ odpornościowy,
CYNAMON przyczynia się do utrzymania prawidłowego poziomu cukru we krwi, a RUMIANEK
pomaga osiągnąć stan optymalnego odprężenia.
Sięgnij po Aloe Blossom Herbal Tea i poczuj, jak
cudowna moc ziół i przypraw koi Twoje ciało.

250 ml gorącej (nie wrzącej) wody i parzyć przez 4-6 min.
Uwaga: Produkt nie jest przeznaczony dla osób uczulonych
na jego składniki.

suplementacja

Herbatka ziołowo-owocowa z kwiatem aloesu

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA: 1 saszetkę zalać ok.

CERTYFIKATY PRODUKTU:
Certyfikat Koszerności

SKŁADNIKI: kora cynamonu (Cinnamomum cassia) 57%,

skórka pomarańczy 22%, goździki (Eugenia caryophyllata) 7,5%,
liście jeżyny (Rubus fructicocus) 4%, liście ziela angielskiego
(Pimenta dioica) 3%, nasiona kopru włoskiego (Foeniculum
vulgare) 2%, korzeń imbiru (Zingiber officinale) 1%, nasiona
kardamonu (Elettaria cardamomum) 1%, suszone kwiaty aloesu
0,7%, gumar (Gymnema sylvestre) 0,7%, kwiaty rumianku
(Matricaria recutita) 0,23%.

kontrola wagi

ALOE BLOSSOM HERBAL TEA skomponowaliśmy
w 100% z naturalnych składników roślinnych, starannie harmonizując łagodne smaki ziół i owoców
z intensywnym zapachem rozgrzewających przypraw.
Potęga natury, ukryta w tym aromatycznym napoju,
cudownie ukoi Twoje zmęczone ciało i umysł.

pszczele odżywianie

Aloe Blossom Herbal Tea

aloesowe wsparcie

UKOJENIE

TO, CO NAJWAŻNIEJSZE:

• subtelny smak cynamonu,
kardamonu i skórki pomarańczy

bez glutenu

bez
GMO

bez
konserwantów

bez
dodatku cukru

pielęgnacja

• naturalna kompozycja ziół, owoców
i rozgrzewających przypraw
z dodatkiem kwiatu aloesu
dla
wegetarian

• w yśmienita na gorąca i na zimno
• nie zawiera kofeiny ani sztucznych
aromatów
• zero kalorii

zadbana skóra

Zakochaj się
w Aloe Blossom Herbal Tea.

Opakowanie: 25 saszetek po 1,5 g
bez
bezglutenu
glutenu
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nie testowano
bez
bez
na zwierzętach
GMO
GMO

bez bez
bez
parabenów
konserwantów
konserwantów

bez
bez
recyklingdodatku
dodatkucukru
cukru

dla
dladla
wegetarian
wegetarian
wegan
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Dumni
z potęgi
aloesu
Czysty aloes jest sercem wszystkiego, co robimy w Forever. Ta pustynna roślina, znana i czczona od
tysięcy lat, ciągle zadziwia swoimi
potężnymi, prozdrowotnymi właściwościami. Współczesna nauka wielokrotnie potwierdziła spektakularną
aktywność biologiczną substancji
zawartych w miąższu z liści aloesu.
Stanowiąc prawdziwą skarbnicę
witamin, związków mineralnych,
enzymów, kwasów i innych, bezcennych substancji, aloes synergicznie
odżywia ciało od wewnątrz i pielęgnuje je od zewnątrz. Ten naturalny
balsam na długowieczność doskonale wspiera odporność, stymuluje
metabolizm i oczyszczanie organizmu, dodaje energii i sił witalnych,
a przy tym cudownie koi, regeneruje
i odmładza skórę.
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KOD: 439

WITAMINY A i B12 pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. WITAMINA D
pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
oraz w utrzymaniu zdrowych kości. WITAMINA E
pomaga w ochronie komórek przed stresem
oksydacyjnym. TIAMINA, WITAMINA B2 i B6,
NIACYNA, BIOTYNA, ŻELAZO, JOD, MIEDŹ,
MANGAN przyczyniają się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego. KWAS
PANTOTENOWY przyczynia się do zmniejszenia
uczucia zmęczenia i znużenia. CYNK i CHROM
przyczyniają się do utrzymania prawidłowego metabolizmu makroskładników odżywczych. CYNK
i SELEN pomagają zachować zdrowe włosy.

TO, CO NAJWAŻNIEJSZE:
• połączenie aż 55 składników
odżywczych, niezbędnych dla
prawidłowej pracy Twojego
organizmu
• 2 tabletki Forever Daily to 100%
referencyjnej dziennej wartości
spożycia witaminy A, C, D, E, B6,
B12 i innych bezcennych składników

Na dobry dzień:
Forever Daily.

• bioflawonoidy naturalnie
wspomagają Twój układ
odpornościowy

Suplement diety nie może być stosowany
jako substytut zróżnicowanej diety.
Prowadzenie zdrowego trybu życia
i stosowanie zrównoważonej diety
są niezbędne dla zachowania dobrego stanu zdrowia.

• preparat wzbogacony aloesem
i preparatem owocowo-warzywnym

Opakowanie: 60 tabletek
bez glutenu
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bez
GMO
bez
glutenu

bez
bez
konserwantów
GMO

bez
bez
dodatku
cukru
konserwantów

dlabez
dodatku cukru
wegetarian

dla
wegetarian

wapnia), magnez (diglicynian magnezu), bioflawonoidy z cytrusów
(Citrus spp.), luteina, likopen, koenzym Q10, sproszkowany
aloes (Aloe barbadensis), zeaksantyna, hesperydyna], preparat
owocowo-warzywny (7%) [sproszkowane owoce i warzywa:
jabłko (3%), burak (1%), czerwona papryka (1%), pomidor
(0,5%), truskawka, żurawina, acerola (Malpighia glabra L.),
kapusta, szpinak, cebula, mangostan właściwy (Garcinia
mangostana L.), euterpa warzywna (Euterpe oleracea), jeżyna,
granat, borówka, brokuł, jarmuż, marchew, dynia, winogrona],
witamina C (kwas L-askorbinowy), żelazo (diglicynian żelaza (II)],
witamina E (D-alfa-tokoferol), cynk (diglicynian cynku), niacyna
(amid kwasu nikotynowego), miedź (diglicynian miedzi), witamina A (betakaroten), kwas pantotenowy (D-pantotenian wapnia),
jod (jodek potasu), selen (L-selenometionina), mangan (diglicynian
manganu), biotyna (D-biotyna), witamina D (cholekalcyferol),
ryboflawina, witamina B6 (chlorowodorek pirydyksyny, 5’-fosforan
pirydoksalu), tiamina (chlorowodorek tiaminy), witamina B12
(cyjanokobalamina), chrom (pikolinian chromu), kwas foliowy,
molibden (molibdenian (VI) sodu), stabilizator - dwutlenek
krzemu, substancje przeciwzbrylające: kwasy tłuszczowe, sól
sodowa karboksymetylocelulozy usieciowana, etylowanilina,
substancje glazurujące: sól sodowa karboksymetylocelulozy,
kwasy tłuszczowe, glukoza, cytryniany sodu, dekstryna.
Zawartość składników
w zalecanej porcji dziennej
Witamina A
Witamina C
Witamina D
Witamina E
Tiamina
Ryboflawina
Niacyna
Witamina B6
Kwas foliowy
Witamina B12
Biotyna
Kwas pantotenowy
Żelazo
Jod
Cynk
Selen
Miedź
Mangan
Molibden
Chrom
AOS Complex™
w tym bioflawonoidy z cytrusów
Sproszkowany aloes
Hesperydyna
Koenzym Q10
Luteina
Likopen
Zeaksantyna
Preparat owocowo-warzywny

w 2 tabletkach
800 μg/100%*
80 mg/100%*
5 μg/100%*
12 mg/100%*
1,1 mg/100%*
1,4 mg/100%*
16 mg/100%*
1,4 mg/100%*
200 μg/100%*
2,5 μg/100%*
50 μg/100%*
6 mg/100%*
6 mg/43%*
75 μg/50%*
5 mg/50%*
30 μg/55%*
0,9 mg/90%*
1 mg/50%*
30 μg/60%*
30 μg/75%*
108 mg
24,7 mg
3 mg
2 mg
1 mg
1 mg
1 mg
500 μg
100 mg

suplementacja

SKŁADNIKI: preparat AOS Complex™ (51%) [wapń (diglicynian

kontrola wagi

Nasyć organizm wszystkim,
co dla niego ważne.

Uwaga: Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia
w ciągu dnia. Kobiety w ciąży i karmiące piersią przed
zastosowaniem powinny skonsultować się z lekarzem.

pszczele odżywianie

Witaminy i składniki mineralne z kompleksem
bioflawonoidów AOS™

ZALECANE SPOŻYCIE: 2 tabletki dziennie, popijając wodą.

pielęgnacja

Istnieje tysiące powodów, by każdy dzień rozpocząć
z FOREVER DAILY! Codziennie musisz polegać na
sile swojego ciała, żeby sprostać wszelkim wyzwaniom życia i codziennym obowiązkom. Każdego dnia
potrzebujesz zachować wewnętrzną równowagę,
energię i siły witalne, pokonać stres i zmęczenie,
a przy tym świetnie wyglądać! Myśląc o tych
wszystkich codziennych potrzebach opracowaliśmy
preparat o szczególnie szerokim spektrum działania.
Przepełniony bogactwem składników odżywczych
suplement diety Forever Daily nasyci Twój organizm
wszystkim, co dla niego ważne.

zadbana skóra

Forever Daily

aloesowe wsparcie

ODPORNOŚĆ

* % realizacji dziennej referencyjnej wartości spożycia (dla osób dorosłych)
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KOD: 355

WITAMINA C i D oraz CYNK pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego.
Dodatkowo witamina D bierze udział w procesie
podziału komórek. Witamina C i cynk pomagają
w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym,
który w dłuższej perspektywie przyczynia się do
rozwoju szeregu chorób przewlekłych. FRUKTOOLIGOSACHARYDY stanowią źródło energii dla bakterii
probiotycznych. Wsparcie flory bakteryjnej jelit jest
jednocześnie doskonałym wsparciem odporności
organizmu. LAKTOFERYNA to białko występujące
naturalnie m.in. w siarze, czyli pierwszych porcjach
mleka matki, które wspiera naturalną odporność
młodego organizmu. Kompozycji dopełniają sproszkowane GRZYBY SHIITAKE, uważane w Azji za
składnik wpływający na witalność.

TO, CO NAJWAŻNIEJSZE:

Uwaga: Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia
w ciągu dnia. Nie stosować w przypadku uczulenia na
którykolwiek ze składników produktu.

CERTYFIKATY PRODUKTU:
Certyfikat Halal

Certyfikat Koszerności

SKŁADNIKI: substancja wypełniająca - celuloza mikrokry-

staliczna, fruktooligosacharydy, substancja zagęszczająca
- hydroksypropylometyloceluloza, cynk (glukonian cynku),
witamina C (kwas L askorbinowy), laktoferyna z mleka, substancje glazurujące (kwasy tłuszczowe, sól sodowa karboksymetylocelulozy, cytrynian trisodowy), sproszkowane grzyby
Maitake (Grifola frondosa), emulgatory [sole magnezowe kwasów
tłuszczowych, lecytyny (z soi)], sproszkowane grzyby Shiitake
(Lentinula edodes), ekstrakt z grzybów Maitake (Grifola frondosa),
substancja przeciwzbrylająca - dwutlenek krzemu, witamina D
(cholekalcyferol), dekstryna, dekstroza.
Zawartość składników
w zalecanej porcji dziennej
Witamina C

w 2 tabletkach
90 mg/112%*

Witamina D

10 μg/200%*

Cynk

15 mg/150%*

Fruktooligosacharydy

240 mg

Laktoferyna

66 mg

Sproszkowane grzyby Shiitake

17 mg

Ekstrakt z grzybów Maitake

7 mg

Sproszkowane grzyby Maitake

25 mg

* % realizacji dziennej referencyjnej wartości spożycia (dla osób dorosłych)

• kompozycja związków
bioaktywnych, wspierających
funkcje immunologiczne organizmu

suplementacja

Wyzwól w sobie
naturalne mechanizmy obronne.

popijając wodą.

kontrola wagi

Innowacyjne połączenie witamin i składników mineralnych
z grzybami Shiitake i laktoferyną

ZALECANE SPOŻYCIE: Dorośli 2 tabletki dziennie,

pszczele odżywianie

Układ immunologiczny to pierwsza linia obrony
organizmu przed bakteriami i wirusami. Pracuje
24 godziny na dobę, aby Twoje ciało pozostało bezpieczne i zdrowe. Odporność jest stanem doskonałej
symbiozy pomiędzy światem zewnętrznym a Twoim
organizmem. Dlatego w FOREVER IMMUBLEND
połączyliśmy to, co najlepsze w nauce i naturze,
aby skutecznie stymulować układ immunologiczny.

pielęgnacja

Forever ImmuBlend

aloesowe wsparcie

ODPORNOŚĆ

• polecana do suplementacji
przez cały rok

zadbana skóra

Poczuj wewnętrzną siłę
z Forever ImmuBlend.

• zawiera witaminę C i D, cynk,
fruktooligosacharydy oraz dodatek
grzybów Maitake i Shiitake

Suplement diety nie może być stosowany
jako substytut zróżnicowanej diety.

Opakowanie: 60 tabletek
bez glutenu

28

bez
GMO
bez
glutenu

bez
bez
konserwantów
GMO

bez
bez
dodatku
cukru
konserwantów

dlabez
dodatku cukru
wegetarian

dla
wegetarian

Prowadzenie zdrowego trybu życia
i stosowanie zrównoważonej diety
są niezbędne dla zachowania dobrego stanu zdrowia.
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KOD: 065

CZOSNEK stanowił obowiązkowy element diety wielu
pradawnych ludów. Nazywano go „antybiotykiem
starożytności” i otaczano kultem. Dziś badania naukowe potwierdzają, że czosnek pomaga w utrzymaniu
zdrowego funkcjonowania układu oddechowego,
wspiera prawidłową odporność organizmu i posiada
właściwości antyoksydacyjne. Pracując nad formułą
Forever Garlic-Thyme dążyliśmy do tego, aby charakterystyczna woń naturalnych związków siarkowych nie
była wyczuwalna dla otoczenia. Efekt ten osiągnęliśmy
umieszczając w naszych kapsułkach olejek z czosnku,
który rozpuszcza się dopiero w jelicie cienkim.

CERTYFIKATY PRODUKTU:

Również TYMIANEK, który w formule Forever
Garlic-Thyme towarzyszy czosnkowi, cieszył się od
najdawniejszych czasów szacunkiem i służył jako
baza zdrowotnych kąpieli. Współczesne badania
nad właściwościami tej niezwykłej rośliny dowiodły,
że tymianek wykazuje właściwości antybakteryjne.

popijając wodą najlepiej 30 - 60 minut przed posiłkiem.

Uwaga: Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia
w ciągu dnia. Nie stosować w przypadku uczulenia na
którykolwiek ze składników.

Certyfikat Halal

suplementacja

Wzmocnij bariery,
które ochronią Cię przed infekcjami.

ZALECANE SPOŻYCIE: 1 kapsułka 3 razy dziennie,

Certyfikat Koszerności

SKŁADNIKI: olej rzepakowy, żelatyna wołowa, sproszkowane

liście tymianku (Thymus vulgaris), substancja utrzymująca wilgoć
- glicerol, woda oczyszczona, ekstrakt z cebulek czosnku (Allium
sativum L.), emulgator - lecytyny (z soi), substancja zagęszczająca
- wosk pszczeli, karob w proszku [syrop kukurydziany, ekstrakt
z owoców szarańczynu (Ceratonia siliqua L.), barwnik - karmel
amoniakalno-siarczynowy].
Zawartość składników
w porcji dziennej

w 3 kapsułkach

Ekstrakt z cebulek czosnku (Allium sativum L.)
(co odpowiada 3000 mg świeżego czosnku)

30 mg

Sproszkowane liście tymianku

150 mg

kontrola wagi

Kapsułki z tymiankiem i ekstraktem z czosnku

W tym z pozoru zwyczajnym duecie liści tymianku
i olejku z czosnku drzemie potężna siła, którą natura
obdarzyła wybrane pokarmy - superfoods. Kapsułka
FOREVER GARLIC-THYME zdumiewa prostotą
i zarazem niezwykłością swoich składników.

pszczele odżywianie

Forever Garlic-Thyme

aloesowe wsparcie

ODPORNOŚĆ

TO, CO NAJWAŻNIEJSZE:

pielęgnacja

• polecany podczas infekcji układu
oddechowego
• t ymianek posiada właściwości
antybakteryjne
• czosnek wspomaga prawidłowe
funkcjonowanie układu
oddechowego ponadto wspomaga
odporność organizmu

zadbana skóra

Zaczerpnij z mocy superfoods
w Forever Garlic-Thyme.

• niewyczuwalny dla otoczenia
zapach czosnku

Suplement diety nie może być stosowany
jako substytut zróżnicowanej diety.

Opakowanie: 100 kapsułek
bez
bez
glutenu
glutenu
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bez
bez
GMO
GMO

bez
bez
konserwantów
konserwantów

bez
bez
dodatku
dodatku
cukru
cukru

dladla
wegetarian
wegetarian

Prowadzenie zdrowego trybu życia
i stosowanie zrównoważonej diety
są niezbędne dla zachowania dobrego stanu zdrowia.
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KOD: 048

Odkryj na nowo
dobrodziejstwa witaminy C.

W FOREVER ABSORBENT-C witamina C została
umieszczona w środowisku naturalnych bioflawonoidów z owoców cytrusowych i otrąb owsianych,
dzięki czemu Twój organizm może ją przyswajać
w optymalny sposób.
Dla nas szczególnie ważną funkcją witaminy C
jest pomoc w ochronie komórek przed stresem
oksydacyjnym. Antyoksydacyjne działanie witamin
i składników wspiera usuwanie aktywnych form
tlenu, mogących powodować uszkodzenia komórek.
Dzięki antyoksydantom Twój organizm może bronić
się przed infekcjami i chorobami cywilizacyjnymi.
Mają one również fundamentalne znaczenia dla
opóźnienia procesów starzenia się skóry.

rozgryźć i popić wodą.

Uwaga: Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia
w ciągu dnia. Spożycie w nadmiernych ilościach może
mieć efekt przeczyszczający. Nie stosować w przypadku
uczulenia na którykolwiek ze składników.

CERTYFIKATY PRODUKTU:
Certyfikat Halal

Certyfikat Koszerności

SKŁADNIKI: otręby owsiane, substancja słodząca - sorbitol,

miód, witamina C (kwas L-askorbinowy), substancja wiążąca
- kwasy tłuszczowe, naturalny aromat pomarańczowy, bioflawonoidy cytrusowe, aromat papai, substancja przeciwzbrylająca
- dwutlenek krzemu.
Zawartość składnika
w zalecanej porcji dziennej

w 1 tabletce

w 2 tabletkach

Witamina C

60 mg/75%*

120 mg/150%*

* % realizacji dziennej referencyjnej wartości spożycia (dla osób dorosłych)

Witamina C przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego oraz
zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia,
pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu
nerwowego oraz zachowaniu prawidłowych funkcji
psychologicznych.

TO, CO NAJWAŻNIEJSZE:
• doskonała kompozycja na niedobory
witaminy C

pielęgnacja

• witamina C pomaga w ochronie
komórek przed stresem
oksydacyjnym oraz w prawidłowym
funkcjonowaniu układu
odpornościowego
• witamina C również pomaga
w utrzymaniu prawidłowych funkcji
psychologicznych

zadbana skóra

Wzmocnienie płynące z natury
z Forever Absorbent-C.

• produkt zawiera substancję
słodzącą

Suplement diety nie może być stosowany
jako substytut zróżnicowanej diety.

Opakowanie: 100 tabletek
bez
glutenu
bez
glutenu
bez
glutenu
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suplementacja

Witamina C z otrębami owsianymi

ZALECANE SPOŻYCIE: 1-2 tabletki dziennie. Należy

kontrola wagi

Badania naukowe prowadzone od dziesiątków lat
nad WITAMINĄ C potwierdzają przemożny wpływ
tej niepozornej witaminy na nasze zdrowie i urodę.
Organizm człowieka nie potrafi samodzielnie wytworzyć witaminy C, dlatego potrzebujemy dostarczać
ją wraz z pożywieniem lub w postaci suplementów.

pszczele odżywianie

Forever Absorbent-C

aloesowe wsparcie

ODPORNOŚĆ

bez
bez
bez
GMO
GMO
GMO

bez
bez
bez
konserwantów
konserwantów
konserwantów

bez
bez
bez
dodatku
cukru
dodatku
cukru
dodatku
cukru

dladladla
wegetarian
wegetarian
wegetarian

Prowadzenie zdrowego trybu życia
i stosowanie zrównoważonej diety
są niezbędne dla zachowania dobrego stanu zdrowia.
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KOD: 621

Każda saszetka Forever Supergreens to zdrowa,
cudownie zielona mieszanka składników odżywczych,
antyoksydantów, witamin i składników mineralnych,
wydobytych z naturalnych produktów roślinnych.
Łatwo rozpuścisz ją w wodzie lub w innym ulubionym napoju.
Forever Supergreens to Twoja broń przeciw wolnym rodnikom – zawarte w nim WITAMINY C i E
pomagają w ochronie komórek przed stresem
oksydacyjnym. Witamina C pomaga w prawidłowym
funkcjonowaniu układu odpornościowego. Saszetki
Forever Supergreens to również obowiązkowe
wyposażenie sportowej torby! Zawarty w produkcie MAGNEZ pomaga w utrzymaniu równowagi
elektrolitowej, w prawidłowym funkcjonowaniu
mięśni oraz przyczynia się do zmniejszenia uczucia
zmęczenia i znużenia.

TO, CO NAJWAŻNIEJSZE:
• 20 rodzajów warzyw, owoców
i roślin w każdej saszetce
suplementu
• mieszanka wzbogacona aloesem,
magnezem, witaminą C i E

bez glutenu

bez
GMO

bez
konserwantów

bez
dodatku cukru

dla
wegetarian

• idealny napój po aktywności
fizycznej

Uwaga: Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia
w ciągu dnia. Nie stosować w przypadku uczulenia na
którykolwiek ze składników. Nie zaleca się spożywać
dzieciom, kobietom w ciąży i karmiącym piersią.

CERTYFIKATY PRODUKTU:
Certyfikat Halal

Certyfikat Koszerności

SKŁADNIKI: mieszanka sproszkowanych warzyw i owoców

(56%) [szpinak, brokuł, jęczmień zwyczajny, jarmuż, jabłko, burak
cukrowy, mąka ryżowa, papryka czerwona, maltodekstryna, pomidor, truskawka, żurawina, sok z aceroli z zagęszczonego soku,
substancja przeciwzbrylająca - dwutlenek krzemu, przeciwutleniacz
- lecytyny, kapusta, cebula, mangostan, dynia zwyczajna, borówka
amerykańska, jagody acai, jagody goji, marchew, sok z winogron
z zagęszczonego soku, sok z granatu z zagęszczonego soku],
aromat, magnez (węglan magnezu), spirulina, sproszkowane
nasiona winogron (Vitis vinifera), sproszkowane liście zielonej
herbaty (Camellia sinensis (L.)), witamina C (kwas L-askorbinowy),
ekstrakt z owoców jagody goji (Lycium barbarum L.), substancja
słodząca - glikozydy stewiolowe, witamina E (octan D-alfa-tokoferylu),
sproszkowany sok z liści aloesu (Aloe barbadensis).
Zawartość składników
w zalecanej porcji dziennej

w 1 saszetce
(4,4 g)

Witamina C

80 mg/100%*

Witamina E

6 mg/50%*

Magnez

125 mg/33%*

Sproszkowane nasiona winogron

100 mg

Sproszkowane liście zielonej herbaty

100 mg

Ekstrakt z jagód goji

68 mg

Sproszkowany sok z liści aloesu

10 mg

Mieszanka warzywno-owocowa

2,45 g

* % realizacji dziennej referencyjnej wartości spożycia (dla osób dorosłych)

• łatwo miesza się z wodą i ma
energetyzująco zielony kolor

zadbana skóra

Rozsmakuj się w roślinach
z Forever Supergreens.

• zawiera substancję słodzącą

Suplement diety nie może być stosowany
jako substytut zróżnicowanej diety.

Opakowanie: 30 saszetek po 4,4 g
bez
bezglutenu
glutenu
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suplementacja

Eksplozja zieleni,
która wesprze Twoją aktywność.

wody lub innym napoju. Dokładnie wymieszać, pić jeden
raz dziennie.

kontrola wagi

Saszetki z mieszanką sproszkowanych warzyw i owoców,
aloesem i witaminami

ZALECANE SPOŻYCIE: 1 saszetkę rozpuścić w szklance

pszczele odżywianie

Wyobraź sobie talerz wypełniony po brzegi najbardziej odżywczymi warzywami - JARMUŻEM,
SZPINAKIEM, DYNIĄ i BROKUŁEM, otoczony
owocami z kategorii superfoods – JAGODAMI
ACAI, JAGODAMI GOI i ŻURAWINĄ, skąpanymi
w odżywczym soku z liści ALOESU i GRANATU.
W idealnym świecie taki talerz stanowiłby Twój
codzienny obiad! W świecie, w którym żyjemy,
z wielkiej inspiracji zieloną potęgą roślin stworzyliśmy
FOREVER SUPERGREENS.

pielęgnacja

Forever Supergreens

aloesowe wsparcie

SIŁY WITALNE

nie testowano
bez
bez
na zwierzętach
GMO
GMO

bez bez
bez
parabenów
konserwantów
konserwantów

bez
bez
recyklingdodatku
dodatkucukru
cukru

dla
dladla
wegetarian
wegetarian
wegan

Prowadzenie zdrowego trybu życia
i stosowanie zrównoważonej diety
są niezbędne dla zachowania dobrego stanu zdrowia.
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KOD: 037

Składniki mineralne odgrywają istotną rolę w większości procesów zachodzących w Twoim organizmie,
zaczynając od funkcji wzrostowych kości czy nawodnienia, a kończąc na równowadze hormonalnej
i prawidłowym funkcjonowaniu mózgu. Organizm
człowieka nie jest w stanie samodzielnie uzupełniać utraconych składników mineralnych, zatem
niedobory muszą być na bieżąco pokrywane wraz
z dietą lub suplementacją.
Zawarty w suplemencie WAPŃ, MANGAN, FOSFOR i MAGNEZ pomagają w utrzymaniu zdrowych
kości. FOSFOR i WAPŃ pomagają w utrzymaniu
zdrowych zębów. SELEN i CYNK pomagają zachować zdrowe włosy i paznokcie. MIEDŹ pomaga
w prawidłowej pigmentacji włosów. JOD pomaga
zachować zdrową skórę.

TO, CO NAJWAŻNIEJSZE:
• preparat pomaga uzupełnić dzienne
zapotrzebowanie na składniki
mineralne
• wapń, mangan, fosfor i magnez
pomagają w utrzymaniu zdrowych
kości

bez glutenu

bez
GMO

bez
konserwantów

bez
dodatku cukru

suplementacja

Wszystko, co najlepsze z natury
dla Twojej witalności.

Uwaga: Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia
w ciągu dnia.

CERTYFIKATY PRODUKTU:
Certyfikat Halal

Certyfikat Koszerności

SKŁADNIKI: wapń, fosfor (sole wapniowe kwasu ortofosfo-

rowego), emulgator - celuloza mikrokrystaliczna, magnez (tlenek
magnezu), substancja przeciwzbrylająca - kwasy tłuszczowe,
sól morska, żelazo [fumaran żelaza (II)], cynk (siarczan cynku),
mangan (glukonian manganu), miedź [glukonian miedzi (II)],
selen (L-selenometionina), jod (jodek potasu), molibden [molibdenian (VI) sodu].
Zawartość składników
w zalecanej porcji dziennej
Wapń

w 2 tabletkach
333 mg/42%*

Fosfor

257 mg/37%*

Magnez

133 mg/35%*

Żelazo

6 mg/43%*

Cynk

5 mg/50%*

Miedź

0,67 mg/67%*

Mangan

0,67 mg/34%*

Selen

12 μg/22%*

Molibden

12 μg/24%*

Jod

50 μg/33%*
* % realizacji dziennej referencyjnej wartości spożycia (dla osób dorosłych)

dla
wegetarian

• selen i cynk pomagają zachować
zdrowe włosy i paznokcie
• jod pomaga zachować zdrową skórę

zadbana skóra

Zadbaj o swoje potrzeby
z Forever Nature-Min.

•m
 iedź pomaga w utrzymaniu
prawidłowej pigmentacji włosów

Suplement diety nie może być stosowany
jako substytut zróżnicowanej diety.

Opakowanie: 180 tabletek
bez
glutenu
bez
glutenu
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nie bez
testowano
bez
na GMO
zwierzętach
GMO

bez bez
bez
parabenów
konserwantów
konserwantów

bez
bez
recyklingdodatku
cukru
dodatku
cukru

dladladla
wegetarian
wegetarian
wegan

kontrola wagi

Kompozycja 10 składników mineralnych
naturalnego pochodzenia

ZALECANE SPOŻYCIE: 2 tabletki dziennie, popijając wodą.

pszczele odżywianie

Opracowując formułę FOREVER NATURE-MIN
przeszukaliśmy ziemię i morze, aby stworzyć
idealną kompozycję składników mineralnych, których potrzebujesz do utrzymania dobrej kondycji
zdrowotnej. Nasz zaawansowany suplement diety
to idealne połączenie makroelementów i minerałów
śladowych. Łatwoprzyswajalna formuła Forever
Nature-Min wesprze nie tylko Twoje zdrowie, siłę
i witalność ale również zadba od wnętrza o piękno
Twoich włosów, skóry i paznokci.

pielęgnacja

Forever Nature-Min

aloesowe wsparcie

SIŁY WITALNE

Prowadzenie zdrowego trybu życia
i stosowanie zrównoważonej diety
są niezbędne dla zachowania dobrego stanu zdrowia.
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KOD: 072

Dar Dalekiego Wschodu
dla Twojej wewnętrznej harmonii.

Inspirowani mądrością starożytnych Chin i Dalekiego
Wschodu stworzyliśmy FOREVER LYCIUM PLUS
– suplement diety na bazie ekstraktów z cenionych
od tysięcy lat owoców kolcowoju pospolitego
i korzenia lukrecji.
Owoce KOLCOWOJU POSPOLITEGO, znane
także jako JAGODY GOJI, to „czerwone diamenty
Wschodu”, superfoods hojnie obdarowane przez
naturę substancjami odżywczymi. Są źródłem
witaminy B1, B6, C oraz E, fosforu, cynku, selenu,
wapnia, magnezu, żelaza, aminokwasów oraz
beta-karotenu.

TO, CO NAJWAŻNIEJSZE:
• propozycja uzupełnienia diety
ubogiej w składniki pochodzenia
roślinnego
• ekstrakt z korzenia lukrecji posiada
właściwości przeciwutleniające
bez glutenu

bez
GMO

bez
konserwantów

bez
dodatku cukru

Uwaga: Nie należy przekraczać zalecanej porcji do
spożycia w ciągu dnia. Produkt zawiera lukrecję - chorzy
na nadciśnienie powinni unikać nadmiernego spożycia.

CERTYFIKATY PRODUKTU:
Certyfikat Halal

Certyfikat Koszerności

SKŁADNIKI: ekstrakt z owoców kolcowoju pospolitego

(Lycium barbarum) 42%, emulgator - celuloza mikrokrystaliczna,
substancja wiążąca -celuloza sproszkowana, ekstrakt z korzenia
lukrecji (Glycyrrhiza glabra), substancja przeciwpieniąca - kwasy
tłuszczowe, stabilizator - sole magnezowe kwasów tłuszczowych,
substancja przeciwzbrylająca - dwutlenek krzemu, dekstryna,
dekstroza, średniołańcuchowe kwasy tłuszczowe (MCT) z oleju
roślinnego, substancja glazurująca - cytryniany sodu.
Zawartość składników
w zalecanej porcji dziennej

w 1 tabletce

w 2 tabletkach

Ekstrakt z owoców kolcowoju
pospolitego

300 mg

600 mg

Ekstrakt z korzenia lukrecji

37,5 mg

75 mg

pielęgnacja

Drugi bazowy składnik preparatu to ekstrakt
z KORZENIA LUKRECJI, który wspiera procesy
trawienne w naszym organizmie. Wykazuje również
korzystny wpływ na funkcjonowanie układu oddechowego i odpornościowego. Ekstrakt z korzenia
lukrecji posiada właściwości antyoksydacyjne,
zatem przyczynia się do ochrony komórek przed
działaniem wolnych rodników.

popijając wodą.

dla
wegetarian

• ekstrakt z korzenia lukrecji wspiera
trawienie
• ekstrakt z korzenia lukrecji wspiera
również prawidłowe funkcjonowanie
układu oddechowego
i odpornościowego

zadbana skóra

Znajdź równowagę
z Forever Lycium Plus.
Suplement diety nie może być stosowany
jako substytut zróżnicowanej diety.

Opakowanie: 100 tabletek
nie testowano
na
bezzwierzętach
glutenu
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bez bez
parabenów
GMO

bez
recyklingkonserwantów

dlabez
dodatku
wegan cukru

suplementacja

Preparat na bazie ekstraktu z owoców kolcowoju pospolitego
i korzenia lukrecji

ZALECANE SPOŻYCIE: 1-2 tabletki dziennie,

kontrola wagi

Tradycyjna medycyna chińska koncentruje się
na życiu w pełnej harmonii i zdrowiu. W jej ujęciu
ciało człowieka jest zintegrowaną całością, która
podobnie jak cała natura posiada olbrzymi potencjał
samoregeneracji. Szczególną rolę w tym procesie
odgrywa odpowiednio zharmonizowana dieta.

pszczele odżywianie

Forever Lycium Plus

aloesowe wsparcie

ANTYOKSYDACJA

dla
wegetarian

Prowadzenie zdrowego trybu życia
i stosowanie zrównoważonej diety
są niezbędne dla zachowania dobrego stanu zdrowia.
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KOD: 068

Skarbnica zieleni,
która uzupełni Twoją dietę.

FOREVER FIELDS OF GREENS to nasza „skarbnica
zieleni”, która idealnie wesprze Twoje codzienne
starania o pełnowartościową i zbalansowaną dietę.
Tabletki Forever Fields of Greens to kompozycja
sproszkowanych liści zielonego jęczmienia, zielonej
pszenicy i lucerny. Zebraliśmy je dokładnie wtedy,
gdy stężenie składników aktywnych biologicznie
było w nich największe.
ZIELONY JĘCZMIEŃ stanowi naturalne źródło
enzymów, witamin i składników mineralnych, które
wpływają na witalność organizmu. Wykazuje również
korzystny wpływ na pracę wątroby i pęcherzyka
żółciowego.

popijając wodą.

Uwaga: Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia
w ciągu dnia. Spożycie w nadmiernych ilościach może
mieć efekt przeczyszczający. Nie stosować w przypadku
uczulenia na którykolwiek ze składników produktu.
Kobiety w ciąży i karmiące piersią przed zastosowaniem
powinny skonsultować się z lekarzem.

CERTYFIKATY PRODUKTU:
Certyfikat Halal

Certyfikat Koszerności

SKŁADNIKI: substancja słodząca - sorbitol, sproszkowane

liście zielonego jęczmienia (Hordeum vulgare) 20%, sproszkowane
liście zielonej pszenicy (Triticum aestivum) 20%, sproszkowane
liście lucerny (Medicago sativa) 20%, miód, stabilizator - sole
magnezowe kwasów tłuszczowych, substancja wiążąca - kwasy
tłuszczowe, substancja przeciwzbrylająca - dwutlenek krzemu,
sproszkowany pieprz cayenne (Capsicum annuum).
Zawartość składników
wykazujących efekt odżywczy

w1
tabletce

w2
tabletkach

Sproszkowane liście zielonego
jęczmienia

120 mg

240 mg

Sproszkowane liście zielonej pszenicy

120 mg

240 mg

Sproszkowane liście lucerny

120 mg

240 mg

Sproszkowany pieprz Cayenne

1,7 mg

3,4 mg

pielęgnacja

TO, CO NAJWAŻNIEJSZE:
• harmonijne uzupełnienie diety
ubogiej w zielonolistne warzywa
• zielony jęczmień korzystnie
wpływa na pracę wątroby
i pęcherzyka żółciowego

zadbana skóra

Doświadcz mocy roślin
z Forever Fields od Greens.

• produkt zawiera substancję
słodzącą

Suplement diety nie może być stosowany
jako substytut zróżnicowanej diety.

Opakowanie: 80 tabletek
bez
glutenu
bez
bez
glutenu
glutenu
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suplementacja

Kompozycja sproszkowanych liści zielonego jęczmienia,
zielonej pszenicy i lucerny

ZALECANE SPOŻYCIE: 1-2 tabletki dziennie,

kontrola wagi

W zielonych częściach roślin natura ukryła potężną
dawkę witamin, składników mineralnych, błonnika
pokarmowego i enzymów, bezcennych dla Twojego
zdrowia i urody. Dieta bogata w warzywa, owoce
i inne jadalne, zielonolistne rośliny oczyszcza organizm z toksyn, reguluje metabolizm, chroni przez
działaniem wolnych rodników, poprawia kondycję
skóry, doskonale wzmacnia cały organizm.

pszczele odżywianie

Forever Fields of Greens

aloesowe wsparcie

METABOLIZM

bez
bez
bez
GMO
GMO
GMO

bez
bez
bez
konserwantów
konserwantów
konserwantów

bez
bez
bez
dodatku
cukru
dodatku
dodatku
cukru
cukru

dladla
dla
wegetarian
wegetarian
wegetarian

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

41

KOD: 610

Prawidłowa flora bakteryjna jelit odgrywa niezwykle
istotną rolę dla zachowania odporności i dobrego
samopoczucia. Gdy Twoja dieta nie jest odpowiednio
zbilansowana, na Twoim stole króluje biała mąka,
cukier, alkohol a prawie nie spożywasz kiszonych
i surowych warzyw, „dobre” bakterie zasiedlające
jelita wymierają, ponieważ nie mają dostarczonej
odpowiedniej ilości pożywienia. Zabójczym ciosem
jest dla nich także każda antybiotykoterapia.
Z myślą o wsparciu osłabionej flory bakteryjnej Twoich
jelit stworzyliśmy FOREVER ACTIVE PRO-B. Ten
starannie skomponowany synbiotyk zawiera żywe
bakterie BIFIDOBACTERIUM i LACTOBACILLUS
oraz FRUKTOOLIGOSACHARYDY, stanowiące
naturalną pożywkę bakterii, pobudzające ich wzrost
i aktywność. Aby wzmocnić prozdrowotne działanie produktu wzbogaciliśmy go CYNKIEM, który
pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu
odpornościowego.

TO, CO NAJWAŻNIEJSZE:
• synbiotyk od Forever, który
wspomaga prawidłową florę
bakteryjną jelit

Uwaga: Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia
w ciągu dnia. Nie stosować w przypadku uczulenia na
którykolwiek ze składników.

CERTYFIKATY PRODUKTU:
Certyfikat Halal

Certyfikat Koszerności

SKŁADNIKI: dekstryna, substancja glazurująca -hydroksy-

propylometyloceluloza, fruktooligosacharydy, szczep bakterii:
Bifidobacterium animalis ssp. Lactis, cynk (glukonian cynku),
szczepy bakterii: Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus
reuteri, Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium longum,
Bifidobacterium bifidum, substancje przeciwzbrylające - sole
magnezowe kwasów tłuszczowych, dwutlenek krzemu,
barwnik - węglan wapnia.
Zawartość składników

w 1 kapsułce

Bifidobacterium animalis ssp. Lactis

5,2 x 109 CFU*

Lactobacillus rhamnosus

1,15 x 109 CFU*

Lactobacillus reuteri

0,58 x 109 CFU*

Lactobacillus acidophilus

0,58 x 109 CFU*

Bifidobacterium longum

0,2 x 109 CFU*

Bifidobacterium bifidum

0,3 x 109 CFU*

Suma bakterii

8 x 109 CFU*

Fruktooligosacharydy
Cynk

72 mg
2,5 mg/25%**

* CFU - jednostka tworząca kolonię
** % realizacji dziennej referencyjnej wartości spożycia (dla osób dorosłych)

• połączenie bakterii probiotycznych
z błonnikiem, stymulującym ich
namnażanie
• szczególnie polecany podczas
antybiotykoterapii oraz po jej
zakończeniu

zadbana skóra

Ochroń dobre bakterie
z Forever Active Pro-B.

• nie wymaga przechowywania
w lodówce

Suplement diety nie może być stosowany
jako substytut zróżnicowanej diety.

Opakowanie: 30 kapsułek
bez glutenu
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bez
GMO
bez
glutenu

bez
bez
konserwantów
GMO

bez
bez
dodatku
cukru
konserwantów

dlabez
dodatku cukru
wegetarian

dla
wegetarian

suplementacja

Skuteczne wsparcie
naturalnej flory bakteryjnej jelit.

przed posiłkiem, popijając wodą.

kontrola wagi

Synbiotyk zawierający sześć szczepów bakterii
kwasu mlekowego w kapsułce

ZALECANE SPOŻYCIE: 1 kapsułka dziennie, 30 minut

pszczele odżywianie

Twoje jelita zasiedla 100 bilionów różnych gatunków
bakterii, które tworzą ogromny ekosystem, zwany
florą bakteryjną jelit. „Dobre” bakterie uczestniczą
w wydobywaniu z przyjmowanego przez Ciebie
pożywienia antyoksydantów, witamin, aminokwasów
i innych ważnych substancji odżywczych, dbają by
dostały się one do krwi i odżywiły każdą komórkę
Twojego ciała.

pielęgnacja

Forever Active Pro-B

aloesowe wsparcie

ZDROWE JELITA

Prowadzenie zdrowego trybu życia
i stosowanie zrównoważonej diety
są niezbędne dla zachowania dobrego stanu zdrowia.
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KOD: 464

Zadbaj o dobre trawienie
i kontroluj masę ciała.

Stale rosnące tempo życia sprawia, że na naszych
talerzach coraz częściej króluje żywność wysokoprzetworzona. Żywność ta - mimo, że łatwo dostępna
i smaczna - jest uboga w składniki odżywcze,
a przede wszystkim w błonnik. Szukając optymalnych rozwiązań dla osób aktywnych, stworzyliśmy
suplement diety, który w łatwy sposób pomaga
wyregulować procesy trawienne.
Każda saszetka FOREVER FIBER to porcja błonnika, odpowiadająca półtorej szklanki brązowego
ryżu lub dwóm kromkom tostów pełnoziarnistych,
a przy tym pozbawiona kalorii! To świetny wybór
w przerwie między posiłkami, który daje poczucie
sytości, a tym samym pomaga kontrolować apetyt
i napady głodu. Ten nieoceniony suplement zawiera
również błonnik prebiotyczny, który wspiera naturalną
florę bakteryjną jelit.

saszetki rozpuścić w 200-250 ml ciepłej wody lub
ulubionego napoju. Zaleca się pić z dodatkiem produktu
Forever Aloe Vera Gel.
Uwaga: Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia
w ciągu dnia. Produkt nie jest zalecany kobietom w ciąży
i karmiącym piersią oraz osobom z chorobami przewodu
pokarmowego.

CERTYFIKATY PRODUKTU:

suplementacja

Suplement diety o wysokiej zawartości błonnika

ZALECANE SPOŻYCIE: 1 saszetka dziennie. Zawartość

Certyfikat Halal

Certyfikat Koszerności

SKŁADNIKI: guma akacjowa, błonnik kukurydziany, dekstryna

kontrola wagi

Zadziwiająca jest rola, jaką w naszym układzie
pokarmowym odgrywa BŁONNIK. Nie dostarcza
żadnych składników odżywczych, a nawet nie
podlega trawieniu, a jednak bez błonnika jelita nie
mogą harmonijnie pracować! Zwiększając objętość
treści pokarmowej błonnik poprawia perystaltykę
jelita grubego, dba o prawidłowy cykl wypróżnień
i zapobiega zaparciom.

kukurydziana, fruktooligosacharydy (FOS).
Zawartość składników
w zalecanej porcji dziennej

w 1 saszetce

Guma akacjowa

2,5 g

Błonnik kukurydziany

2,2 g

Dekstryna kukurydziana
Fruktooligosacharydy

1,3 g
117 mg

* % realizacji dziennej referencyjnej wartości spożycia (dla osób dorosłych)

pszczele odżywianie

Forever Fiber

aloesowe wsparcie

ZDROWE JELITA

bez glutenu

• b łonnik pokarmowy utrzymuje
prawidłowe czynności
perystaltyczne jelita grubego

bez
GMO

• b łonnik pokarmowy wspomaga
utrzymanie prawidłowej masy ciała

bez
konserwantów

bez
dodatku cukru

dla
wegetarian

Oczyszczająca moc błonnika
w Forever Fiber.

• produkt nie zawiera glutenu

zadbana skóra

• 5 gramów błonnika pokarmowego
w każdej saszetce

pielęgnacja

TO, CO NAJWAŻNIEJSZE:

Suplement diety nie może być stosowany
jako substytut zróżnicowanej diety.

Opakowanie: 30 saszetek po 6,1 g
nie testowano
na
bezzwierzętach
glutenu
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bez bez
parabenów
GMO

bez
recyklingkonserwantów

dlabez
dodatku
wegan cukru

dla
wegetarian

Prowadzenie zdrowego trybu życia
i stosowanie zrównoważonej diety
są niezbędne dla zachowania dobrego stanu zdrowia.
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KOD: 473

Suplement ARGI+ od Forever powstał po to, by
wspomóc Twój układ krążenia, podnieść wydajność
aktywności fizycznej oraz dodać energii na każdy
dzień. Argi+ dostarcza 5-ciu gramów L-argininy
w porcji dziennej oraz komplet witamin, które
wspierają Twoje zdrowie i wydolność. WITAMINY
B6 i B12 oraz KWAS FOLIOWY przyczyniają się do
zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia. WITAMINA D pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu
mięśni, a WITAMINA C pomaga w prawidłowym
funkcjonowaniu układu odpornościowego. Wszystko
to w towarzystwie odżywczych ekstraktów i soków
owocowych.

TO, CO NAJWAŻNIEJSZE:

Uwaga: Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia
w ciągu dnia. Osoby z problemami zdrowotnymi przed
użyciem powinny skonsultować się z lekarzem.

CERTYFIKATY PRODUKTU:
Certyfikat Halal

Certyfikat Koszerności

SKŁADNIKI: L-arginina, kwas (kwas cytrynowy), nośnik

(maltodekstryna), naturalny aromat owoców leśnych, substancja
przeciwzbrylająca (dwutlenek krzemu), substancja słodząca
(ksylitol), witamina C (kwas L-askorbinowy), D-ryboza, ekstrakt
ze skórek winogron (Vitis vinifera L.), substancja słodząca
(sukraloza), ekstrakt z owoców granatu (Punica granatum L.),
ekstrakt z czerwonych winogron (Vitis vinifera L.), sok z czarnej
porzeczki (Ribes nigrum L.) w proszku, sok z czarnego bzu
(Sambucus nigra L.) w proszku, sok z malin (Rubus idaeus L.)
w proszku, sok z wiśni (Prunus cerasus L.) w proszku, sok z jeżyn
(Rubus fruticosus L.) w proszku, sok z borówki w proszku,
menachinon, cholekalcyferol, chlorowodorek pirydoksyny,
regulator kwasowości (fosforany potasu), cyjanokobalamina,
kwas pteroilomonoglutaminowy.
Zawartość składników
w zalecanej porcji dziennej

w 1 saszetce
(10g)

Witamina C

80 mg/100%*

Witamina D3

5 μg/100%*

• witamina D pomaga w prawidłowym
funkcjonowaniu mięśni,
a także pomaga w utrzymaniu
zdrowych kości

Witamina K2

20 μg /27%*

• witaminy B6 i B12 oraz kwas foliowy
przyczyniają się do zmniejszenia
uczucia zmęczenia i znużenia

L-Arginina

Witamina B6

1,4 mg/100%*

Kwas foliowy

200 μg /100%*

Witamina B12

2,5 μg /100%*

Forever™ Mieszanka owocowa

114 mg
5g

* % realizacji dziennej referencyjnej wartości spożycia (dla osób dorosłych)

• w ygodne w użyciu saszetki i pyszny
owocowy smak

zadbana skóra

Odkryj swoje możliwości
z Argi+ od Forever.

• zawiera cukier i substancje słodzące

Suplement diety nie może być stosowany
jako substytut zróżnicowanej diety.

Opakowanie: 30 saszetek po 10 g
bez glutenu
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bez
GMO
bez
glutenu

bez
bez
GMO
konserwantów

bez
bez
konserwantów
dodatku
cukru

dlabez
dodatku cukru
wegetarian

dla
wegetarian

suplementacja

Wsparcie układu krążenia
i spektakularne efekty treningowe.

Wymieszać jedną saszetkę ARGI+ z 240 ml wody lub
innego napoju.

kontrola wagi

L-arginina z kompleksem witamin i kwasem foliowym

ZALECANE SPOŻYCIE: 1 saszetka (10 g) dziennie.

pszczele odżywianie

Jaki sekret skrywa w sobie L-ARGININA?
To potężny aminokwas, określany przez naukowców
„cudowną cząsteczką”. Arginina pełni w ludzkim
organizmie wiele niezwykle ważnych funkcji, umożliwiając jego prawidłowe funkcjonowania. Arginina
jest syntezowana często w niewystarczającej ilości,
dlatego tak ważne jest jej suplementowanie. Roślinne pochodzenie argininy zapewnia jej większą
wchłanialność, jest ona zdecydowanie łatwiej
przyswajalna przez ludzki organizm.

pielęgnacja

Argi+

aloesowe wsparcie

WYDAJNOŚĆ

Prowadzenie zdrowego trybu życia
i stosowanie zrównoważonej diety
są niezbędne dla zachowania dobrego stanu zdrowia.
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KOD: 312

Składniki bioaktywne
wspomagające układ krążenia.
TO, CO NAJWAŻNIEJSZE:
• wspiera pracę serca i naczyń
krwionośnych
• koenzym Q10 uczestniczy
w wytwarzaniu energii w komórkach
i dostarczaniu tlenu do tkanek
• witaminy B6 i B12 pomagają
w prawidłowej produkcji
czerwonych krwinek

Uwaga: Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia
w ciągu dnia. Produkt nie jest zalecany dla kobiet w ciąży,
karmiących piersią oraz osób uczulonych na którykolwiek
składnik produktu.

CERTYFIKATY PRODUKTU:
Certyfikat Koszerności

SKŁADNIKI: fruktoza, magnez (węglan magnezu), emulgator
- lecytyny (z soi), witamina C (kwas L-askorbinowy), koenzym
Q10 (0,9%), substancja zagęszczająca - celuloza mikrokrystaliczna, substancja przeciwzbrylająca - dwutlenek krzemu,
ekstrakt z liści oliwki europejskiej (Olea europaea), ekstrakt
z pestek winogron, ekstrakt z kłącza kurkumy (Curcuma longa),
ekstrakt Boswellia serrata, witamina E (D-alfa-tokoferol), chrom
(chlorek chromu), witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny),
kwas foliowy, witamina B12 (cyjanokobalamina).
Zawartość składników
w zalecanej porcji dziennej
Koenzym Q10
Witamina C

w 1 saszetce
30 mg
30 mg/37%*

Witamina E (ekwiwalent alfa tokoferolu)

10 mg/83%*

Witamina B6

1,0 mg/71%*

Kwas foliowy

200 μg/100%*

Witamina B12

1,0 μg/40%*

Magnez

60 mg/16%*

Chrom

16 μg/40%*

Ekstrakt z kłącza kurkuma

20 mg

Ekstrakt z Boswellia serrata

20 mg

Ekstrakt z pestek winogron

20 mg

Ekstrakt z liści oliwki europejskiej

24 mg

* % realizacji dziennej referencyjnej wartości spożycia (dla osób dorosłych)
bez glutenu

bez
GMO

bez
konserwantów

bez
dodatku cukru

dla
wegetarian

zadbana skóra

Wzmocnij swoje serce
z Forever NutraQ10.
Suplement diety nie może być stosowany
jako substytut zróżnicowanej diety.

Opakowanie: 30 saszetek po 3,5 g
nie testowano
na
bezzwierzętach
glutenu
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bez bez
parabenów
GMO

bez
recyklingkonserwantów

dlabez
dodatku
wegan cukru

dla
wegetarian

suplementacja

FOREVER NUTRAQ10 pomoże Ci zadbać o prawidłową pracę serca i układu krążenia. Zawarty
w nim KOENZYM Q10 to substancja naturalnie
występująca w mięśniu sercowym, której stężenie
wraz z wiekiem stopniowo maleje. Z dobroczynnego działania tego koenzymu korzystają wszystkie
organy, ponieważ uczestniczy on w wytwarzaniu
energii w komórkach i dostarczaniu tlenu do tkanek.
Skuteczna suplementacja koenzymu Q10 wspiera
prawidłową pracę serca, wpływa na poziom energii
i sił życiowych. W Forever NutraQ10 zawarliśmy także
WITAMINY B6 i B12, które pomagają w prawidłowej
produkcji czerwonych krwinek, MAGNEZ, który
pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
a także WITAMINĘ C i CHROM. Dopełnieniem
unikalnej formuły Forever NutraQ10 są BOSWELLIA
SERRATA i KURKUMA, które mocą naturalnych
substancji odżywczych korzystnie wpływają na
pracę serca.

(3,5 g proszku) rozpuścić w ok. 120 ml wody lub w Forever
Aloe Vera Gel. Dobrze wymieszać.

kontrola wagi

Saszetki z koenzymem Q10, magnezem i witaminami

ZALECANE SPOŻYCIE: Dorośli - raz dziennie 1 saszetkę

pszczele odżywianie

Twoje serce nigdy nie odpoczywa. Pracuje w dzień
i w nocy, aby każda komórka ciała wraz z krwią
mogła otrzymać porcję życiodajnego tlenu, mikroelementów, witamin. Serce to życie, a jego kondycja
jest miarą Twoich sił witalnych.

pielęgnacja

Forever NutraQ10

aloesowe wsparcie

ZDROWE SERCE

Prowadzenie zdrowego trybu życia
i stosowanie zrównoważonej diety
są niezbędne dla zachowania dobrego stanu zdrowia.
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KOD: 188

Wsparcie optymalnej kondycji
ciała i umysłu.

TO, CO NAJWAŻNIEJSZE:
• preparat szczególnie polecany
wegetarianom i weganom

bez
GMO

bez
konserwantów

• witamina B12 pomaga
w prawidłowym funkcjonowaniu
układu nerwowego

bez
dodatku cukru

CERTYFIKATY PRODUKTU:
Certyfikat Halal

Certyfikat Koszerności

SKŁADNIKI: glukoza, witamina B12 (cyjanokobalamina),

nośnik – fosforany wapnia, substancja zagęszczająca - hydroksypropylometyloceluloza, emulgator - celuloza mikrokrystaliczna, substancja przeciwpieniąca - kwasy tłuszczowe,
substancja glazurująca - dwutlenek krzemu, stabilizator - sole
magnezowe kwasów tłuszczowych, kwas foliowy (kwas pteroilomonoglutaminowy).
Zawartość składników
w zalecanej porcji dziennej

w 1 tabletce

Kwas foliowy

400 μg (200%*)

Witamina B12

500 μg (20 000%*)

* % realizacji dziennej referencyjnej wartości spożycia (dla osób dorosłych)

dla
wegetarian

Zadbaj o siebie
z Forever B12 Plus.

• k was foliowy pomaga w prawidłowej
syntezie aminokwasów

zadbana skóra

• w ysoka zawartość witaminy B12 jedna tabletka pokrywa 20 000%
realizacji dziennej referencyjnej
wartości spożycia dla osób
bez glutenu
dorosłych

Uwaga: Nie należy przekraczać zalecanej porcji do
spożycia w ciągu dnia. Preparatu nie powinny stosować
kobiety w ciąży, karmiące piersią oraz dzieci. Preparat
przeznaczony dla osób dorosłych.

pielęgnacja

Preparat FOREVER B12 PLUS to propozycja,
która pomoże Ci zadbać o prawidłowe nasycenie
Twojego organizmu WITAMINĄ B12 i KWASEM
FOLIOWYM. Witamina B12 pomaga w prawidłowej
produkcji czerwonych krwinek, których kluczową
rolą jest transport tlenu razem z krwią do wszystkich
komórek naszego ciała. Witamina B12 pomaga
również w prawidłowym funkcjonowaniu układu
nerwowego i odpornościowego oraz przyczynia
się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia.
Witamina B12 i kwas foliowy pomagają w utrzymaniu
prawidłowych funkcji psychologicznych. Kwas foliowy
pomaga w prawidłowej syntezie aminokwasów.

wodą, najlepiej po posiłku.

Suplement diety nie może być stosowany
jako substytut zróżnicowanej diety.

Opakowanie: 60 tabletek
nie testowano
na
bezzwierzętach
glutenu
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bez bez
parabenów
GMO

bez
recyklingkonserwantów

dlabez
dodatku
wegan cukru

suplementacja

Połączenie wysokiej zawartości witaminy B12
z kwasem foliowym

ZALECANE SPOŻYCIE: 1 tabletka dziennie, popijając

kontrola wagi

Aby organizm mógł naturalnie funkcjonować, potrzebna jest równowaga wielu substancji, związków
chemicznych i procesów. Całe spektrum funkcji
pełnionych przez witaminę B12 sprawia, że jej
niedobory dają o sobie znać w dotkliwy sposób.
Objawami braku tej witaminy może być bladość
skóry, uczucie ciągłego zmęczenia, zwiększony
poziom stresu, mrowienie kończyn czy problemy
w obrębie jamy ustnej. Witamina B12 na ogół nie
występuje w pokarmach roślinnych, dlatego o jej
suplementację powinny szczególnie zatroszczyć
się osoby nie spożywające pokarmów pochodzenia
zwierzęcego.

pszczele odżywianie

Forever B12 Plus

aloesowe wsparcie

ZDROWA KREW

dla
wegetarian

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

51

KOD: 551

FOREVER MOVE zawiera mieszankę dwóch
efektywnych, naturalnych składników odżywczych
- sproszkowanych skorupek jaj kurzych oraz ekstraktu z ostryżu długiego, które wykazują niezwykle
korzystne działanie na narządy ruchu.
Niepozorne SKORUPKI KURZYCH JAJ są doskonałym źródłem chondroityny, kwasu hialuronowego i kluczowych białek, takich jak KOLAGEN.
Substancje te stanowią bezcenne, naturalne źródło
wzmocnienia, odżywienia i regeneracji stawów.
Również KURKUMINOIDY, których źródłem
w Forever Move jest ekstrakt z OSTRYŻU DŁUGIEGO, od tysięcy lat cieszą się sławą substancji
o wyjątkowych właściwościach przeciwzapalnych
i antyoksydacyjnych. Na Dalekim Wschodzie od
wieków stosowano je jako podstawę terapii przy
stanach zapalnych stawów i chorobach zwyrodnieniowych. Kurkuminoidy wspierają nasze zdrowie
również poprzez usuwanie wolnych rodników, które
przyspieszają procesy starzenia się organizmu.

TO, CO NAJWAŻNIEJSZE:
• w yjątkowe składniki odżywcze,
które wspierają elastyczność
stawów
• źródło kolagenu, pochodzącego
ze sproszkowanych skorupek jaj
kurzych

Uwaga: Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia
w ciągu dnia. Nie stosować w przypadku uczulenia na
którykolwiek ze składników produktu. W przypadku
przyjmowania leków przeciwzakrzepowych stosowanie
produktu należy skonsultować z lekarzem.

CERTYFIKATY PRODUKTU:
Certyfikat Halal

Certyfikat Koszerności

SKŁADNIKI: sproszkowane skorupy jaja kurzego, ekstrakt

z kłącza ostryżu długiego (Curcuma longa), olej sojowy, żelatyna
rybna, substancja utrzymująca wilgoć - glicerol, woda, ekstrakt
z owoców szarańczyna strąkowego - chleba świętojańskiego
(Ceratonia siliqua).
Zawartość składników
w zalecanej porcji dziennej
Sproszkowane skorupki jaja kurzego
w tym kolagen
Ekstrakt z ostryżu długiego
w tym kurkuminoidy

w 3 kapsułkach
525 mg
15,75 mg
525 mg
63 mg

* % realizacji dziennej referencyjnej wartości spożycia (dla osób dorosłych)

• źródło kurkuminoidów, które
pomagają utrzymać elastyczność
kości i stawów

zadbana skóra

Zachowaj swobodę ruchu
z Forever Move.

• preparat polecany osobom na
każdym poziomie sprawności
ruchowej

Suplement diety nie może być stosowany
jako substytut zróżnicowanej diety.

Opakowanie: 90 kapsułek
bez
glutenu
bez
glutenu
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bez
bez
GMO
GMO

bez
bez
konserwantów
konserwantów

bez
bez
dodatku
cukru
dodatku
cukru

dladla
wegetarian
wegetarian

suplementacja

Niezawodne wsparcie aktywności
każdego dnia.

wodą.

kontrola wagi

Kapsułki z kolagenem i kurkuminoidami

ZALECANE SPOŻYCIE: 3 kapsułki dziennie, popijając

pszczele odżywianie

Zdolność ruchu traktujemy jako coś oczywistego,
dopóki nie poczujemy jej utrudnienia lub ograniczenia.
Wraz z upływem lat, gdy nie dbamy wystarczająco
o aktywność fizyczną a nasze dieta nie dostarcza
nam optymalnych ilości niezbędnych składników
odżywczych, stawy tracą elastyczność, zaczynamy
borykać się z usztywnieniami i odczuwać ból.

pielęgnacja

Forever Move

aloesowe wsparcie

SPRAWNOŚĆ RUCHOWA

Prowadzenie zdrowego trybu życia
i stosowanie zrównoważonej diety
są niezbędne dla zachowania dobrego stanu zdrowia.
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KOD: 206

Nasyć kości i stawy
porcją składników mineralnych.

WAPŃ jest Ci potrzebny do utrzymania zdrowych
kości. Jego niedobór początkowo objawia się
skurczami mięśni, bólami w stawach czy drętwieniem kończyn, ale długofalowy brak wapnia
może prowadzić do częstych złamań, trudności
z chodzeniem i osteoporozy. MANGAN pomaga
w prawidłowym tworzeniu tkanek łącznych. WITAMINA C pomaga w prawidłowej produkcji kolagenu,
w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania
kości, skóry i chrząstki. Kolagen jest elementarnym
budulcem tkanki łącznej. Brak kolagenu wiąże się
z dolegliwościami bólowymi kręgosłupa, sztywnością
i osłabieniem stawów, powstawaniem zmarszczek
oraz cellulitu. WITAMINA D pomaga w utrzymaniu
prawidłowego poziomu wapnia we krwi, w utrzymaniu zdrowych kości i zębów. MIEDŹ pomaga
w utrzymaniu prawidłowej pigmentacji skóry.

TO, CO NAJWAŻNIEJSZE:

2 tabletki, popijając wodą.

Uwaga: Nie należy przekraczać zalecanej porcji do
spożycia w ciągu dnia. Kobiety w ciąży i karmiące piersią
przed spożyciem powinny skonsultować się z lekarzem.

CERTYFIKATY PRODUKTU:
Certyfikat Halal

Certyfikat Koszerności

SKŁADNIKI: wapń (diglicynian wapnia, sole wapniowe

kwasu cytrynowego, węglan wapnia), magnez (tlenek magnezu, diglicynian magnezu), stabilizator - celuloza, substancje
przeciwzbrylające (sól sodowa karboksymetylocelulozy
usieciowana, kwasy tłuszczowe), witamina C (L-askorbinian
wapnia), cynk (diglicynian cynku), substancje glazurujące (sól
sodowa karboksymetylocelulozy, dekstryna), mangan (diglicynian manganu), miedź (diglicynian miedzi), naturalny aromat
waniliowy, glukoza, witamina D (cholekalcyferol), substancja
glazurująca - cytryniany sodu.
Zawartość składników
w zalecanej porcji dziennej

w 4 tabletkach

Wapń

800 mg/100%*

Magnez

300 mg/80%*

Witamina C

80 mg/100%*

Cynk

6 mg/60%*

Mangan

2 mg/100%*

Miedź

1 mg/100%*

Witamina D

5 μg/100%*

* % realizacji dziennej referencyjnej wartości spożycia (dla osób dorosłych)

pielęgnacja

• kompleksowe wsparcie zdrowia
kości, stawów, zębów i skóry
• wapń jest potrzebny do utrzymania
zdrowych kości
• mangan pomaga w prawidłowym
tworzeniu tkanek łącznych

zadbana skóra

Odnów swoją siłę
z Forever Calcium.

• miedź pomaga w utrzymaniu
prawidłowej pigmentacji skóry

Suplement diety nie może być stosowany
jako substytut zróżnicowanej diety.

Opakowanie: 90 tabletek
bez glutenu
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suplementacja

Kompozycja wapnia, manganu, magnezu, cynku i miedzi
oraz źródło witaminy C i D

ZALECANE SPOŻYCIE: 2 razy w ciągu dnia po

kontrola wagi

Codziennie polegasz na sile swojego ciała, której
źródło kryje się w zdrowych komórkach i narządach.
To, jak odżywiasz i wzmacniasz swój organizm,
w bezpośredni sposób przekłada się na Twoją
sprawność i aktywność ale również na samopoczucie i wspaniały wygląd. Wybierając FOREVER
CALCIUM do codziennej suplementacji, pomagasz
sobie w uzupełnieniu substancji bezcennych dla
zdrowia Twoich kości, stawów, zębów, krwi i skóry.

pszczele odżywianie

Forever Calcium

aloesowe wsparcie

ZDROWE KOŚCI I STAWY

bez
GMO
bez
glutenu

bez
bez
konserwantów
GMO

bez
bez
dodatku
cukru
konserwantów

dlabez
dodatku cukru
wegetarian

dla
wegetarian

Prowadzenie zdrowego trybu życia
i stosowanie zrównoważonej diety
są niezbędne dla zachowania dobrego stanu zdrowia.
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KOD: 264

Polegaj na sile swojego ciała
i osiągaj więcej.

KWAS HIALURONOWY jest organicznym związkiem
chemicznym, który naturalnie występuje w organizmie człowieka, m.in. w skórze i mazi stawowej.
Powszechnie nazywany jest „eliksirem młodości”.
Gdy poziom kwasu hialuronowego wraz z wiekiem
spada, stawy tracą swoją elastyczność, a skóra
wysusza się, wiotczeje i pojawiają się zmarszczki.
Prawidłowa suplementacja kwasu hialuronowego
może istotnie opóźnić te procesy.

popić wodą.

Uwaga: Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia
w ciągu dnia. Nie stosować w przypadku uczulenia na
którykolwiek ze składników produktu.

CERTYFIKATY PRODUKTU:
Certyfikat Halal

Certyfikat Koszerności

SKŁADNIKI: olej sojowy, żelatyna wołowa, substancja

wiążąca - glicerol, kwas hialuronowy, sproszkowane kłącze
kurkumy (Curcuma longa), olejek z korzenia imbiru (Zingiber
officinale), emulgator - wosk pszczeli żółty, maltodekstryna,
woda oczyszczona, tlenek cynku, emulgator - lecytyny (z soi).

CYNK to ważny składnik Forever Active HA, który
pomaga w utrzymaniu zdrowych kości oraz pomaga
zachować zdrową skórę, włosy i paznokcie. Pełni
też inne doniosłe funkcje: pomaga w prawidłowej
syntezie DNA i białka, utrzymaniu prawidłowych
funkcji poznawczych i w utrzymaniu prawidłowego
widzenia. Aby spotęgować dobroczynne działanie
Forever Active HA uzupełniliśmy go sproszkowanym
KŁĄCZEM KURKUMY, który podobnie jak kwas
hialuronowy wesprze Twoje stawy.

TO, CO NAJWAŻNIEJSZE:

Zawartość składników
w zalecanej porcji dziennej

w 2 kapsułkach

Kwas hialuronowy

80 mg

Sproszkowane kłącze kurkumy

50 mg

Olejek z korzenia imbiru
Cynk

50 mg
2 mg/20%*

* % realizacji dziennej referencyjnej wartości spożycia (dla osób dorosłych)

pielęgnacja

• preparat polecany osobom
potrzebującym wsparcia sprawności
ruchowej
• k was hialuronowy oraz kłącze
kurkumy wpływają na prawidłowe
funkcjonowanie stawów
• cynk pomaga w utrzymaniu
zdrowych kości

zadbana skóra

Zostań w ruchu
z Forever Active HA.

• korzeń imbiru wykazuje właściwości
przeciwutleniające

Suplement diety nie może być stosowany
jako substytut zróżnicowanej diety.

Opakowanie: 60 kapsułek
bez glutenu
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suplementacja

Suplement diety z kwasem hialuronowym i cynkiem

ZALECANE SPOŻYCIE: 2 kapsułki dziennie. Należy

kontrola wagi

Formułę FOREVER ACTIVE HA stworzyliśmy z myślą o optymalnym nasyceniu Twojego organizmu
cynkiem i kwasem hialuronowym. Prawidłowej
suplementacji tych związków w szczególny sposób
potrzebują Twoje stawy i kości, ale jej dobroczynny
wpływ znajdzie również odbicie w kondycji skóry,
włosów i paznokci.

pszczele odżywianie

Forever Active HA

aloesowe wsparcie

ZDROWE KOŚCI I STAWY

bez
GMO

bez
konserwantów

bez
dodatku cukru

dla
wegetarian

Prowadzenie zdrowego trybu życia
i stosowanie zrównoważonej diety
są niezbędne dla zachowania dobrego stanu zdrowia.
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KOD: 622

Uwaga: Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia
w ciągu dnia. Zawiera kofeinę; nie zaleca się stosowania
u dzieci, kobiet w ciąży i karmiących piersią. Zalecana
dzienna porcja zawiera 25 mg kofeiny. W przypadku
przyjmowania leków przeciwzakrzepowych stosowanie
produktu należy skonsultować z lekarzem.

CERTYFIKATY PRODUKTU:

TO, CO NAJWAŻNIEJSZE:
• preparat wspierający pamięć
i koncentrację oraz optymalny
poziom energetyczny
• witaminy B6 i B12 przyczyniają się
do zmniejszenia uczucia zmęczenia
i znużenia
• zawiera wyciągi z egzotycznych
roślin oraz kofeinę, która wpływa na
poprawę funkcjonowania mózgu

Certyfikat Koszerności

SKŁADNIKI: wyciąg z liści zielonej herbaty (Camellia sinen-

sis L.), wyciąg z ziela bakopy drobnolistnej (Bacopa monnieri),
substancja wiążąca - hydroksypropylometyloceluloza, L-tyrozyna,
cytykolina (Cognizin®), wyciąg z korzenia różeńca górskiego
(Rhodiola rosea L.), wyciąg z nasion guarany (Paullinia cupana),
wyciąg z liści miłorzębu japońskiego (Ginkgo biloba), cynk
(diglycynian cynku), substancje przeciwzbrylające: dwutlenek
krzemu, stearynian magnezu, kwas pantotenowy (D-pantotenian
wapnia), stabilizator - karagen, witamina B6 (chlorowodorek
pirydoksyny), substancja przeciwzbrylająca - chlorek potasu,
witamina B12 (cyjanokobalamina).
Zawartość składników
w zalecanej porcji dziennej

w 2 kapsułkach

Kwas pantotenowy

1,5 mg/25%*

Witamina B6

0,25 mg/18%*

Witamina B12

1,25 μg/50%*

Cynk

3 mg/30%*

L-tyrozyna

150 mg

Cytykolina (Cognizin®)

125 mg

Wyciąg z korzenia różeńca górskiego

100 mg

Wyciąg z ziela bakopy drobnolistnej

160 mg

Wyciąg z zielonej herbaty

200 mg

Wyciąg z liści miłorzębu japońskiego

• cynk wspiera prawidłowe funkcje
poznawcze

Wyciąg z nasion guarany
w tym kofeina

Skoncentruj się
z Forever Focus.

• L-tyrozyna pomaga utrzymać
wysoką koncentrację

12 mg
27,3 mg
25 mg

* % realizacji dziennej referencyjnej wartości spożycia (dla osób dorosłych)

Suplement diety nie może być stosowany
jako substytut zróżnicowanej diety.

Opakowanie: 120 kapsułek
bez
bez
glutenu
glutenu
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bez
bez
GMO
GMO

bez
bez
konserwantów
konserwantów

bez
bez
dodatku
dodatku
cukru
cukru

kontrola wagi

Certyfikat Halal

Myśląc o tych wszystkich wyzwaniach współczesności stworzyliśmy FOREVER FOCUS.
W każdej kapsułce suplementu skryliśmy naturalne
wyciągi roślinne, wydobyte z ziela BAKOPY DROBNOLISTNEJ, korzenia RÓŻEŃCA GÓRSKIEGO,
nasion GUARANY, liści MIŁORZĘBU JAPOŃSKIEGO i ZIELONEJ HERBATY. Rośliny te przez
wieki stosowane były w medycynie naturalnej jako
środki o działaniu szczególnie wspierającym jasność
umysłu, dobrą pamięć i odporność na stres. Zawarte
w preparacie WITAMINY B6 i B12 przyczyniają się do
zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia. KWAS
PANTOTENOWY pomaga utrzymać sprawność
umysłową na właściwym poziomie. CYNK wspiera
prawidłowe funkcje poznawcze, a L-TYROZYNA
pomaga utrzymać wysoką koncentrację.

suplementacja

w trakcie posiłku, popijając wodą.

pszczele odżywianie

Pomoc od Forever,
aby myśleć jaśniej i pamiętać więcej.

Nasz pędzący świat codziennie bombarduje nas
ogromem bodźców, informacji i zadań do wykonania.
Jeśli tracisz umiejętność szybkiego reagowania,
zapamiętywania i kojarzenia faktów czy wyciągania
trafnych wniosków, szybko odczuwasz frustracje
i przestajesz wierzyć we własne możliwości.

ZALECANE SPOŻYCIE: 2 kapsułki dziennie, rano

pielęgnacja

Kapsułki na bazie wyciągów z egzotycznych roślin,
z witaminami i L-tyrozyną

Czy czujesz się czasami tak, jakby Twój umysł
okrywała gęsta mgła? Próbujesz zebrać myśli,
skupić się na celu, złapać jasny obraz sytuacji ale im bardziej się starasz, tym mniej efektywnie
działasz, uczysz się, pracujesz?

zadbana skóra

Forever Focus

aloesowe wsparcie

KONCENTRACJA

dladla
wegetarian
wegetarian

Prowadzenie zdrowego trybu życia
i stosowanie zrównoważonej diety
są niezbędne dla zachowania dobrego stanu zdrowia.
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KOD: 376

Skarbnica substancji odżywczych
z arktycznych głębin.

Najważniejsze składniki tego niezwykłego suplementu to KWAS EPA i DHA z rodziny OMEGA-3,
które pozyskaliśmy z czystych olejów rybnych
oraz z kalmarów. Zadbaliśmy również o idealną
proporcję obu rodzajów kwasów tak, aby mogły
one w najdoskonalszy sposób spełnić swoją funkcję odżywczą. Dodatkowo kompozycję Forever
Arctic-Sea ubogaciliśmy odżywczym KWASEM
OLEINOWYM z rodziny OMEGA-9, pozyskiwanym
z oliwy z oliwek.
Zawarty w kapsułkach kwas DHA przyczynia się do
utrzymania prawidłowego funkcjonowania mózgu,
a razem z kwasem EPA przyczyniają się do prawidłowego funkcjonowania serca. Suplementując
swoją dietę składnikami naturalnie występującymi
w rybach i owocach morza wspierasz szczególnie
ważne funkcje organizmu, warunkujące Twoją
codzienną sprawność i świetne samopoczucie.

TO, CO NAJWAŻNIEJSZE:

Uwaga: Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia
w ciągu dnia. Nie stosować w przypadku uczulenia na
którykolwiek ze składników produktu.

CERTYFIKATY PRODUKTU:
Certyfikat Halal

Certyfikat Koszerności

SKŁADNIKI: olej rybi, olej z kalmarów, żelatyna wołowa,

oliwa z oliwek, substancja utrzymująca wilgoć - glicerol, naturalny
aromat cytrynowy, naturalny aromat z limetki, przeciwutleniacz
- D-alpha-tokoferol.
Zawartość składników
w zalecanej porcji dziennej

w2
kapsułkach

w3
kapsułkach

Kwasy omega-3, w tym:
kwas eikozapentaenowy (EPA)
kwas dokozaheksaenowy (DHA)

435 mg
200 mg
200 mg

652,5 mg
300 mg
300mg

Kwas oleinowy

100 mg

150 mg

pielęgnacja

• idealnie zbilansowana
suplementacja kwasów Omega-3,
pozyskanych z ryb i owoców morza

posiłku, popić wodą.

suplementacja

Źródło kwasów Omega-3 z oleju rybiego i oleju z kalmarów

ZALECANE SPOŻYCIE: 2-3 kapsułki dziennie w czasie

kontrola wagi

Suplement diety FOREVER ARCTIC-SEA to
prawdziwy skarb natury, wydobyty z lodowatych
głębin mórz arktycznych. Opracowując formułę
Forever Arctic-Sea inspirowaliśmy się bogatą
w kwasy tłuszczowe dietą śródziemnomorską.
Dodatek naturalnego aromatu limetki minimalizuje
rybną woń i nadaje każdej kapsułce przyjemny,
cytrusowy zapach.

pszczele odżywianie

Forever Arctic-Sea

aloesowe wsparcie

AKTYWNOŚĆ UMYSŁOWA

•k
 was DHA przyczynia się do
utrzymania prawidłowego
funkcjonowania mózgu
•k
 was EPA przyczynia się do
prawidłowego funkcjonowania serca

zadbana skóra

Kontroluj swój umysł
z Forever Arctic-Sea.

•k
 orzystne działanie występuje
w przypadku spożywania 250 mg
DHA lub 250 mg EPA i DHA dziennie

Suplement diety nie może być stosowany
jako substytut zróżnicowanej diety.

Opakowanie: 120 kapsułek
bez
bez
glutenu
glutenu
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bez
bez
GMO
GMO

bez
bez
konserwantów
konserwantów

bez
bez
dodatku
dodatku
cukru
cukru

dladla
wegetarian
wegetarian

Prowadzenie zdrowego trybu życia
i stosowanie zrównoważonej diety
są niezbędne dla zachowania dobrego stanu zdrowia.
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FOREVER MULTI-MACA to propozycja dla osób,
które chcą czerpać z życia seksualnego pełnymi
garściami! W każdej tabletce Forever Multi-Maca
skupiliśmy moc peruwiańskich KORZENI MACA
a także brazylijskich KORZENI MUIRA PUAMA,
kory ŚLIWY AFRYKAŃSKIEJ, indyjskich OWOCÓW
BUZDYGANKI oraz PALMY SABALOWEJ. Wszystkie
te składniki roślinne znane były od wieków w naturalnej medycynie jako środki szczególnie korzystnie
oddziałujące na sprawność psychofizyczną. Korzeń
maca pomaga nie tylko w utrzymaniu sprawności
seksualnej, ale także w utrzymaniu odpowiedniej
energii witalnej każdego dnia. Pozostałe składniki
suplementu dobraliśmy z myślą o wzmocnieniu
organizmu oraz wsparciu układu hormonalnego
i moczowego.

TO, CO NAJWAŻNIEJSZE:
• suplement diety dedykowany
kobietom i mężczyznom w okresie
reprodukcyjnym
• korzeń maca pomaga w utrzymaniu
sprawności seksualnej, wpływa
również na sprawność umysłową
bez glutenu
i wspiera wydolność psychofizyczną

bez
konserwantów

bez
GMO

• owoce buzdyganka naziemnego
wspomagają pracę układu
hormonalnego

bez
dodatku cukru

dla
wegetarian

Uwolnij swój potencjał
z Forever Multi-Maca.

• korzeń muira puama przyczynia się
do łagodzenia menopauzy

Certyfikat Halal

Certyfikat Koszerności

SKŁADNIKI: emulgator - celuloza mikrokrystaliczna,

sproszkowany korzeń pieprzycy peruwiańskiej - maca (Lepidium meyenii) 22%, sproszkowane owoce buzdyganka
naziemnego (Tribulus terrestris) 9%, sproszkowany korzeń
muira puama (Ptychopetalum olacoides) 9%, sproszkowana
kora catuaba (Erythroxylum catuaba), sproszkowane owoce
palmy sabalowej (Serenoa repens) 6,5%, L-arginina, substancja
przeciwzbrylająca - dwutlenek krzemu, stabilizator - sól sodowa
karboksymetylocelulozy, sproszkowana kora śliwy afrykańskiej
(Pygeum africanum) 2,1%, substancja przeciwzbrylająca – kwasy
tłuszczowe, stabilizator - sól sodowa karboksymetylocelulozy
usieciowana, nośnik - guma guar, ekstrakt z soi, koenzym Q10,
dekstryna, emulgator - sole magnezowe kwasów tłuszczowych,
glukoza, substancje glazurujące [lecytyny (z soi), cytryniany
sodu], substancja konserwująca - cytryniany wapnia.
Zawartość składników
w zalecanej porcji dziennej

w 2 tabletkach

Korzeń maca

500 mg

Owoce buzdyganka naziemnego

200 mg

Korzeń muira puama

200 mg

Owoce palmy sabalowej

150 mg

Kora śliwy afrykańskiej

50 mg

Kora catuaba

200 mg

L-arginina

150 mg

Ekstrakt z soi

10 mg

Koenzym Q10

10 mg

Suplement diety nie może być stosowany
jako substytut zróżnicowanej diety.

Opakowanie: 60 tabletek
nie testowano
na zwierzętach
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CERTYFIKATY PRODUKTU:

bez
parabenów

recykling

dla
wegan

kontrola wagi

Sekret siły
indiańskich wojowników.

Uwaga: Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia
w ciągu dnia. Nie stosować w przypadku uczulenia na
którykolwiek ze składników. Produkt nie jest polecany
kobietom chorym na raka piersi oraz kobietom, w rodzinie
których występował rak piersi. W przypadku stosowania
leków na nadciśnienie lub cukrzycę przed spożyciem
skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

pszczele odżywianie

Kompozycja na bazie egzotycznych składników roślinnych

ZALECANE SPOŻYCIE: 2 tabletki dziennie, popijając wodą.

pielęgnacja

Satysfakcjonujące życie seksualne to jeden z filarów
naszej samooceny, energii i równowagi emocjonalnej. O sprawności seksualnej decyduje szereg
czynników, na które mamy realny wpływ. Są nimi
przede wszystkim aktywny tryb życia, prawidłowo
zbilansowana dieta, umiejętność radzenia sobie
ze stresem czy odpowiednia ilość snu. Z pomocą
przychodzą nam również niezwykłe substancje
odżywcze ukryte w roślinach, które od tysięcy lat
wykorzystywane były jako naturalne wzmacniacze
potencjału i płodności.

zadbana skóra

Forever Multi-Maca

aloesowe wsparcie

KOD: 215

suplementacja

SPRAWNOŚĆ SEKSUALNA

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

63

KOD: 624

Suplement diety,
który wyostrzy Twoje spojrzenie.

FOREVER iVISION to preparat stworzony po to,
aby zapewnić odpowiednie odżywianie i ochronę
Twoich oczu. W recepturze Forever iVision nie brak
witamin, przeciwutleniaczy i substancji roślinnych,
które kompleksowo wspierają prawidłową pracę
narządu wzroku. Nasz unikalny produkt kryje w sobie specjalnie opracowany i klinicznie przebadany
ekstrakt z KWIATÓW AKSAMITKI, zawierający
luteinę i zeaksantynę. Substancje te, podobnie
jak antocyjany zawarte w ekstrakcie z BORÓWKI
CZARNEJ oraz WITAMINA E pomagają w ochronie
komórek przed stresem oksydacyjnym. Zawarta
w preparacie WITAMINA A oraz CYNK pomagają
w utrzymaniu prawidłowego widzenia. Dodatkowo
cynk przyczynia się do utrzymania właściwego
metabolizmu witaminy A. Wysoka zawartość WITAMINY C przyczynia się do zmniejszenia uczucia
zmęczenia i znużenia.

TO, CO NAJWAŻNIEJSZE:
• autorska kompozycja substancji
bioaktywnych, które odżywiają,
chronią i regenerują oczy

wodą.

Uwaga: Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia
w ciągu dnia. Nie stosować w przypadku uczulenia na
którykolwiek ze składników produktu.

CERTYFIKATY PRODUKTU:
Certyfikat Halal

Certyfikat Koszerności

SKŁADNIKI: olej słonecznikowy, żelatyna z ryb, substancja

utrzymująca wilgoć - glicerol, ekstrakt z kwiatów aksamitki
wzniesionej (Tagetes erecta) Lutemax; witamina C (kwas L
-askorbinowy), witamina E (octan D-alfa-tokoferylu, olej sojowy),
stabilizator - wosk pszczeli, woda, ekstrakt z owoców borówki
czarnej (Vaccinium myrtillus), oleje roślinne: z nasion marchwi
(Daucus carota), rzepakowy, z nasion słonecznika; cynk (tlenek
cynku), sok z czarnej marchwi (Daucus carota subsp. Sativus),
witamina A (beta-karoten).
Zawartość składników
w zalecanej porcji dziennej
Witamina C

w 2 kapsułkach
80 mg/100%*

Ekstrakt z owoców borówki czarnej
w tym: antocyjany
Cynk

30 mg
3 mg
12 mg/120%*

Ekstrakt z kwiatów aksamitki
w tym: luteina
zeaksantyna

100 mg
20 mg
4 mg

Witamina E

30 mg/250%*

Witamina A

250 μg/31%*

* % realizacji dziennej referencyjnej wartości spożycia (dla osób dorosłych)

pielęgnacja

• polecana osobom, które pracują
w warunkach szczególnego
obciążenia wzroku
• witamina A oraz cynk pomagają
w utrzymaniu prawidłowego
widzenia

zadbana skóra

Zobacz różnicę
z Forever iVision.

• źródło luteiny, zeaksantyny oraz
antocyjanów, wykazujących
działanie antyoksydacyjne

Suplement diety nie może być stosowany
jako substytut zróżnicowanej diety.

Opakowanie: 60 kapsułek
bez
bez
glutenu
glutenu
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suplementacja

Kapsułki z dodatkiem witamin, cynkiem i ekstraktami z roślin

ZALECANE SPOŻYCIE: 2 kapsułki dziennie, popijając

kontrola wagi

W dzisiejszym, cyfrowym świecie nasze oczy pracują
ciężej, niż kiedykolwiek wcześniej. Każdego dnia przez
długie godziny wystawiamy je na poświatę urządzeń
mobilnych i ekranów komputerów. Praca w sztucznie
oświetlonych, klimatyzowanych pomieszczeniach
oraz wszechobecne zanieczyszczenia powietrza
prowadzą do nieprzyjemnych dolegliwości oczu,
podrażnień, a nawet bólu i zaniku ostrości widzenia.

pszczele odżywianie

Forever iVision

aloesowe wsparcie

KOMFORT WIDZENIA

bez
bez
GMO
GMO

bez
bez
konserwantów
konserwantów

bez
bez
dodatku
dodatku
cukru
cukru

dladla
wegetarian
wegetarian

Prowadzenie zdrowego trybu życia
i stosowanie zrównoważonej diety
są niezbędne dla zachowania dobrego stanu zdrowia.
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KOD: 374

Wszystko co ważne
z męskiego punktu widzenia.

wodą.

Uwaga: Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia
w ciągu dnia. Nie stosować w przypadku uczulenia na
którykolwiek ze składników produktu.

CERTYFIKATY PRODUKTU:

VIT♂
♂ LIZE MEN to dedykacja Forever dla mężczyzn, którzy podejmują prawdziwe wyzwania.
Opracowaliśmy go, by pełnia zdrowia i sił stały się
sprzymierzeńcem ich życiowego, męskiego sukcesu.
Vit♂lize Men jest połączeniem składników mineralnych, roślinnych i witamin wspierających ważne
aspekty zdrowia mężczyzny. CYNK pomaga utrzymać prawidłowy poziomu testosteronu we krwi
a także prawidłową płodność i funkcje rozrodcze.
SELEN przyczynia się do prawidłowego przebiegu
spermatogenezy. WITAMINA B6 przyczynia się do
regulacji aktywności hormonalnej. WITAMINA D
pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni.
WITAMINY C i E pomagają w ochronie komórek
przed stresem oksydacyjnym. Całość uzupełniają
LIKOPEN oraz odżywcze wyciągi roślinne.

TO, CO NAJWAŻNIEJSZE:
• naturalna siła substancji
bioaktywnych, wspierających
zdrowie mężczyzny
• cynk pomaga w utrzymaniu
prawidłowego poziomu testosteronu
we krwi, ponadto pomaga
w utrzymaniu prawidłowej płodności
i prawidłowych funkcji rozrodczych

Certyfikat Halal

Certyfikat Koszerności

SKŁADNIKI: oliwa z oliwek, żelatyna wołowa, olej z nasion
dyni, ekstrakt z owoców granatu, substancja wiążąca - glicerol,
witamina C [kwas L-askorbinowy], cynk [glukonian cynku],
substancje zagęszczające (wosk pszczeli, mączka chleba
świętojańskiego), likopen, emulgator – lecytyny (z soi), selen
(drożdże wzbogacone w selen), witamina E [D-alfa-tokoferol],
witamina D [cholekalcyferol], witamina B6 [chlorowodorek
pirydoksyny].
Zawartość składników
w zalecanej porcji dziennej

w 2 kapsułkach

Witamina C

80 mg/100%*

Witamina E (α - tokoferol)

12 mg/100%*

Witamina D

5 μg/100%*

Witamina B6

1,4 mg/100%*

Cynk

10 mg/100%*

Selen

55 μg/100%*

Olej z nasion dyni

250 mg

Ekstrakt z granatu

150 mg

Likopen

2,5 mg

pielęgnacja

* % realizacji dziennej referencyjnej wartości spożycia (dla osób dorosłych)

• selen przyczynia się do
prawidłowego przebiegu
spermatogenezy

zadbana skóra

Podejmij wyzwanie
z Vit♂lize Men.

• witamina B6 przyczynia się do
regulacji aktywności hormonalnej

Suplement diety nie może być stosowany
jako substytut zróżnicowanej diety.

Opakowanie: 60 kapsułek
bez
bez
glutenu
glutenu
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suplementacja

Kapsułki z dodatkiem składników mineralnych i witamin
ważnych dla zdrowia mężczyzny

ZALECANE SPOŻYCIE: 2 kapsułki dziennie, popijając

kontrola wagi

Każdy mężczyzna, bez względu na wiek i styl życia, konfrontuje się z niezliczoną ilością wyzwań.
Męskość mierzona jest nie tylko siłą i rozmiarem
mięśni, ale wszystkim, co określa sprawność
fizyczną i umysłową, osobowość i siłę charakteru,
charyzmę i życiową witalność.

pszczele odżywianie

VIT♂LIZE Men

aloesowe wsparcie

WITALNOŚĆ MĘŻCZYZNY

bez
bez
GMO
GMO

bez
bez
konserwantów
konserwantów

bez
bez
dodatku
dodatku
cukru
cukru

dladla
wegetarian
wegetarian

Prowadzenie zdrowego trybu życia
i stosowanie zrównoważonej diety
są niezbędne dla zachowania dobrego stanu zdrowia.
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KOD: 375

Certyfikat Halal

Certyfikat Koszerności

SKŁADNIKI: substancja wypełniająca - celuloza mikrokrysta-

liczna, magnez (diglicynian magnezu), sproszkowana żurawina
(17%), wapń (węglan wapnia), substancja wiążąca - hydroksypropylometyloceluloza, substancja przeciwzbrylająca- kwasy
tłuszczowe, witamina C (kwas L-askorbinowy), substancja
wypełniająca - sól sodowa karboksymetylocelulozy usieciowana,
substancja przeciwzbrylająca - dwutlenek krzemu, witamina E
(octan D-alfa-tokoferylu), żelazo (diglicynian żelaza (II)), sproszkowane jabłka (0,8%), sproszkowane owoce męczennicy
(Passiflora incarnata) (0,8%), sproszkowane owoce cytryńca
chińskiego (Schisandra chinensis) (0,8%), emulgator – sole
magnezowe kwasów tłuszczowych, substancja wiążąca - sól
sodowa karboksymetylocelulozy, witamina D (cholekalcyferol),
dekstryny, witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny), dekstroza,
nośnik - kwasy tłuszczowe, witamina B12 (cyjanokobalamina),
regulator kwasowości – cytrynian trisodowy, kwas foliowy (kwas
pteroilomonoglutaminowy).

TO, CO NAJWAŻNIEJSZE:

Zawartość składników
w zalecanej porcji dziennej

w 2 tabletkach

• autorska kompozycja substancji
roślinnych, witamin i kwasu
foliowego, wspierająca ciało kobiety

Witamina C

40 mg/50%*

Witamina E (ekwiwalent alfa tokoferolu)

11 mg/92%*

• witaminy C, D, B6, B12 oraz kwas
foliowy pomagają w prawidłowym
funkcjonowaniu układu
odpornościowego

Witamina B12

1,2 μg/48%*

Kwas foliowy

100 μg/50%*

Żelazo

2,5 mg/18%*

Witamina D

5 μg/100%*

Witamina B6

0,7 mg/50%*

Sproszkowana żurawina

Pokochaj kobiecość
z Vit♀lize Women.

• żelazo, witamina B6 i B12
pomaga w prawidłowej produkcji
czerwonych krwinek

250 mg

Sproszkowane jabłko

12 mg

Sproszkowane owoce męczennicy

12 mg

Sproszkowane owoce cytryńca górskiego

12 mg

* % realizacji dziennej referencyjnej wartości spożycia (dla osób dorosłych)

Suplement diety nie może być stosowany
jako substytut zróżnicowanej diety.

Opakowanie: 120 tabletek
bez glutenu
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bez
GMO

bez
konserwantów

bez
dodatku cukru

suplementacja

CERTYFIKATY PRODUKTU:

dla
wegetarian

kontrola wagi

Vit♀lize Women to mieszanka witamin i składników
mineralnych, synergicznie wspierających równowagę
organizmu. Sproszkowane owoce CYTRYŃCA
CHIŃSKIEGO oraz MĘCZENNICY od wieków
służyły w medycynie naturalnej jako produkty odżywcze i wzmacniające. WITAMINY C, D, B6, B12
oraz KWAS FOLIOWY pomagają w prawidłowym
funkcjonowaniu układu odpornościowego. Kwas
foliowy, witamina B6 i B12 przyczyniają się do
zmniejszania uczucia zmęczenia i znużenia. ŻELAZO, witamina B6 i B12 pomaga w prawidłowej
produkcji czerwonych krwinek.

Uwaga: Produkt nie jest przeznaczony dla osób uczulonych
na jego składniki. Kobiety w ciąży i karmiące piersią przed
zastosowaniem powinny skonsultować się z lekarzem. Nie
należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.

pszczele odżywianie

Zachwyć się harmonią i pięknem
swojego ciała.

Unikalną kompozycję VIT♀
♀LIZE WOMEN stworzyliśmy po to, abyś z każdym dniem mogła pełniej
cieszyć się czarem Twojej kobiecości. Wierzymy, że
z prozdrowotnym wsparciem od Forever, osiągniesz
pełnię sił witalnych, której pragniesz i potrzebujesz.

ZALECANE SPOŻYCIE: Dorośli - 2 tabletki dziennie,

popijając wodą.

pielęgnacja

Tabletki z dodatkiem prozdrowotnych składników roślinnych
i witamin dla kobiet

Kobiecość niejedno ma imię. Kobiecość to życie,
piękno, witalność, energia, relacje. Kobiecość to
także siła, wyzwania i walka. Bez względu na to,
które imię dzisiaj nosisz, Twoje ciało potrzebuje
wsparcia, by zrealizować swój wielki potencjał.

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

VIT♀LIZE Women

aloesowe wsparcie

WITALNOŚĆ KOBIETY

KOD: 354

Aby wesprzeć harmonijny wzrost i rozwój naszych
milusińskich stworzyliśmy szczególny produkt:
FOREVER KIDS, który dedykujemy wszystkim
dzieciom już od 4-ego roku życia. W każdej słodkiej
tabletce suplementu skojarzyliśmy składniki mineralne i witaminy z mieszanką ponad 20 owoców
i warzyw, takich jak szpinak, brokuł, dynia, żurawina, acerola czy borówka. W efekcie uzyskaliśmy
preparat o bardzo szerokim spektrum działania,
który każdego dnia zatroszczy się o zdrowie Twojej
rodziny. Substancje zawarte w Forever Kids to nie
tylko wsparcie układu odpornościowego, ale także
funkcji poznawczych, układu nerwowego, procesów wzrostu oraz metabolizmu energetycznego.
Wszystko to w dziennej dawce tabletek, które Twoje
dzieci pokochają za pyszny smak!

TO, CO NAJWAŻNIEJSZE:
• wsparcie zdrowego wzrostu
i rozwoju najmłodszych, już od
4-ego roku życia
• pyszny, owocowo-warzywny smak
• witamina A, C i D pomaga
w prawidłowym funkcjonowaniu
układu odpornościowego
• witamina D, cynk i magnez pomaga
w utrzymaniu zdrowych kości

Wesprzyj swoją rodzinę
z Forever Kids.

• zawiera substancje słodzące

INFORMACJA O ALERGENACH: Produkt zawiera siarczyny.
Nie stosować w przypadku uczulenia na składnik.

SKŁADNIKI: substancje słodzące: ksylitol, sorbitol; wapń

(jabłczan wapnia), magnez (jabłczan magnezu), premiks witaminowy [witamina C (kwas L -askorbinowy), stabilizator- celuloza
mikrokrystaliczna, niacyna (amid kwasu nikotynowego), kwas
pantotenowy (D-pantotenian wapnia), witamina B6 (chlorowodorek
pirydoksyny), ryboflawina, tiamina (monoazotan tiaminy), witamina A (palmitynian retinylu), kwas foliowy, biotyna (D-biotyna),
witamina D (cholekalcyferol), witamina B12 (cyjanokobalamina),
aromaty: brzoskwiniowy, winogronowy; regulator kwasowości:
kwas cytrynowy, barwnik - antocyjany (ekstrakt ze skórek
winogron (siarczyny)), cynk (diglicynian cynku)], mieszanka
owoców i warzyw 0,9%, [jabłko w proszku, błonnik z buraków
cukrowych, mąka ryżowa, czerwona papryka w proszku, pomidor w proszku, truskawka w proszku, żurawina w proszku,
sok z owoców aceroli (Malpighia glabra L.) z zagęszczonego
soku z owoców aceroli, szpinak w proszku, kapusta w proszku,
cebula w proszku, brokuł w proszku, jarmuż w proszku, owoce
mangostanu właściwego (Garcinia mangostana L.) w proszku, dynia w proszku, burak w proszku, borówka w proszku,
owoce euterpy warzywnej (Euterpe oleracea) w proszku,
owoce kolcowoju szkarłatnego (Lycium barbarum) w proszku,
marchew w proszku, sok z winogron z zagęszczonego soku
z winogron, sok z granatu z zagęszczonego soku z owoców
granatu], substancja przeciwzbrylająca - kwasy tłuszczowe,
witamina E (octan D-alfa-tokoferolu), żelazo (diglicynian żelaza
(II)), substancje przeciwzbrylające - dwutlenek krzemu, sole
magnezowe kwasów tłuszczowych; substancja słodząca
– sukraloza, substancja zagęszczająca - guma guar, miedź
(glukonian miedzi (II)).
Zawartość składników
w zalecanej porcji dziennej

w 2 tabletkach

Mieszanka owoców i warzyw
20 mg
Witamina A (ekwiwalent retinolu)
400 μg/50%*
Witamina D
2,5 μg/50%*
Witamina E (ekwiwalent alfa-tokeferolu)
6 mg/50%*
Witamina C
40 mg/50%*
Tiamina
0,55 mg/50%*
Ryboflawina
0,7 mg/50%*
Niacyna (ekwiwalent niacyny)
8 mg/50%*
Witamina B6
0,7 mg/50%*
Kwas foliowy
100 μg/50%*
Witamina B12
1,25 μg/50%*
Biotyna
25 μg/50%*
Kwas pantotenowy
3 mg/50%*
Cynk
3,75 mg/38%*
* % realizacji dziennej referencyjnej wartości spożycia (dla osób dorosłych)
Suplement diety nie może być stosowany
jako substytut zróżnicowanej diety.

Opakowanie: 120 tabletek
bez
glutenu
bez
glutenu
bez
glutenu
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bez
bez
bez
GMO
GMO
GMO

bez
bez
bez
konserwantów
konserwantów
konserwantów

bez
bez
bez
dodatku
cukru
dodatku
cukru
dodatku
cukru

dladladla
wegetarian
wegetarian
wegetarian

suplementacja

Uwaga: Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia
w ciągu dnia. Spożycie w nadmiernych ilościach może
mieć efekt przeczyszczający.

kontrola wagi

Specjalna dedykacja Forever
dla najmłodszych.

i dorośli - 2 tabletki dziennie. Należy rozgryźć i popić wodą.

pszczele odżywianie

Tabletki multiwitaminowe z dodatkiem warzyw i owoców

ZALECANE SPOŻYCIE: Dzieci powyżej 4 roku życia

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

Jeśli jesteś rodzicem, to każdego dnia podejmujesz
małe i duże decyzje dotyczące przyszłości Twoich
dzieci. Decydujesz o tym, czego się uczą, jak spędzają
czas i jakie wzorce naśladują. Fascynacja zdrowym
i aktywnym trybem życia to jedna z najlepszych
pasji, jakie możesz przekazać swoim dzieciom!
Przyzwyczajenie do zbilansowanej, pełnej witamin
i składników mineralnych diety, uzupełnionej dużą
porcją ruchu to niezawodny przepis na zdrowie,
które Twoje dzieci zabiorą w dorosłe życie.

zadbana skóra

Forever Kids

aloesowe wsparcie

HARMONIJNY ROZWÓJ

Dumni
z naszych
upraw
Choć aloes występuje w czterystu
odmianach, tylko jedna z nich - Aloe
barbadensis - uważana jest za królewską postać tej niezwykłej rośliny.
Jest to zarazem jedyna odmiana
aloesu, którą uprawiamy i przetwarzamy w Forever. Wszystkie pomysły
Forever mają swój początek na tysiącach akrów naszych własnych pól
aloesowych, ciągnących się przez
równiny Teksasu i Dominikany.
Tutejszy tropikalny klimat, który utrzymuje się przez cały rok, zapewnia
idealne warunki dla zrównoważonej
uprawy Aloe barbadensis. To tutaj
nasi zaangażowani farmerzy otaczają
troską 50 milionów krzewów aloesu,
które od 4 dekad wspierają zdrowie,
urodę i samopoczucie milionów ludzi
na całym świecie.

KOD: 071

Modelowanie sylwetki
i wsparcie wewnętrznej równowagi.

popijając wodą najlepiej 30 - 60 minut przed posiłkiem.

Uwaga: Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia
w ciągu dnia. Produkt nie jest zalecany dla kobiet w ciąży
i karmiących piersią oraz uczulonych na składniki produktu.

CERTYFIKATY PRODUKTU:

Eksperci Forever stworzyli specjalną linię suplementów, które pomogą Ci osiągnąć sukces w obszarze
kontroli masy ciała i harmonijnej sylwetki. Włącz je
do swojej zdrowej diety i ciesz się spektakularnymi
efektami dla zdrowia i urody!
FOREVER GARCINIA PLUS to preparat opracowany
na bazie KWASU HYDROKSYCYTRYNOWEGO
(HCA), zaczerpniętego z owoców GARCINIA
CAMBOGIA, znanej też jako tamaryndowiec malabarski. Kwas HCA pomaga utrzymać właściwą
masę ciała, ponieważ korzystnie oddziałuje na
metabolizm tłuszczów. Inne składniki bioaktywne
Kompozycję uzupełnia CHROM, który przyczynia się
do utrzymania prawidłowego metabolizmu makroskładników odżywczych oraz pomaga w utrzymaniu
prawidłowego poziomu glukozy we krwi.

Certyfikat Halal

suplementacja

Kapsułki z kwasem hydroksycytrynowym naturalnego pochodzenia

ZALECANE SPOŻYCIE: 1 kapsułka 3 razy dziennie,

Certyfikat Koszerności

SKŁADNIKI: wyciąg z owoców tamaryndowca malabarskiego

(Garcinia cambogia), olej z krokosza barwierskiego (Carthamus
tinctorius), żelatyna wołowa, substancja utrzymująca wilgoć
- glicerol, trójglicerydy średniołańcuchowe kwasów tłuszczowych (MCT) z oleju roślinnego, woda oczyszczona, substancja
zagęszczająca - wosk pszczeli, emulgator - lecytyny (z soi), karob
w proszku [syrop kukurydziany, ekstrakt z owoców szarańczynu
(Ceratonia siliqua L.), barwnik - karmel amoniakalno-siarczynowy],
pikolinian chromu.
Zawartość składników
w porcji dziennej

w 3 kapsułkach

Chrom

300 µg / 750 %*

Wyciąg z owoców Garcinia cambogia
(w tym 50 % kwasu hydroksycytrynowego (HCA))

1530 mg

* % realizacji dziennej referencyjnej wartości spożycia (dla osób dorosłych)

kontrola wagi

Harmonijna sylwetka to oznaka wewnętrznej równowagi w Twoim organizmie. Pragniesz jej i potrafisz
wiele dla niej poświęcić. Dążenie do idealnej wagi
ciała nie musi jednak pozbawić Cię energii i radości
życia, jeśli tylko starannie zaplanujesz działania,
które przybliżą Cię do upragnionego celu.

pszczele odżywianie

Forever Garcinia Plus

aloesowe wsparcie

HARMONIJNA SYLWETKA

TO, CO NAJWAŻNIEJSZE:
pielęgnacja

• dla osób dążących do utrzymania
optymalnej sylwetki
• wsparcie prawidłowego poziomu
cukru we krwi
• zawiera naturalne oleje roślinne
i wyciąg z owoców Garcinia
cambogia

zadbana skóra

Przejmij kontrolę
z Forever Garcinia Plus.

• k wasy HCA i MCT pomagają
kontrolować prawidłową masę ciała

Suplement diety nie może być stosowany
jako substytut zróżnicowanej diety.

Opakowanie: 70 kapsułek
bez
bez
glutenu
glutenu
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bez
bez
GMO
GMO

bez
bez
konserwantów
konserwantów

bez
bez
dodatku
dodatku
cukru
cukru

dladla
wegetarian
wegetarian

Prowadzenie zdrowego trybu życia
i stosowanie zrównoważonej diety
są niezbędne dla zachowania dobrego stanu zdrowia.
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KOD: 289

Pozwól siłom natury
pracować na Twój sukces.

Dieta obfitująca w błonnik oraz regularna aktywność
fizyczna to najlepsi sprzymierzeńczy prawidłowego
metabolizmu oraz dążeń do perfekcyjnej sylwetki.
Wesprze Cię w nich również FOREVER LEAN –
preparat o szczególnie korzystnym oddziaływaniu
na procesy metaboliczne. Zawarty w nim ekstrakt
z OPUNCJI FIGOWEJ wspiera naturalne zdolności
organizmu do prawidłowego metabolizmu tłuszczu
i glukozy, przez co pomaga Ci tracić zbędne kilogramy i kontrolować apetyt. Działanie składników
roślinnych w Forever Lean wzmacnia CHROM,
który również pomaga w utrzymaniu prawidłowego
poziomu glukozy we krwi oraz przyczynia się do
utrzymania prawidłowego metabolizmu makroskładników odżywczych.

popijając wodą, bezpośrednio przed posiłkiem lub przekąską.

Uwaga: Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia
w ciągu dnia. Produkt nie jest zalecany dla kobiet w ciąży
i karmiących piersią.

CERTYFIKATY PRODUKTU:
Certyfikat Halal

suplementacja

Kapsułki z ekstraktami roślinnymi i chromem

ZALECANE SPOŻYCIE: 1 kapsułka do 4 razy dziennie,

Certyfikat Koszerności

SKŁADNIKI: ekstrakt z opuncji figowej (Opuntia ficus-in-

dica), emulgatory (hydroksypropylometyloceluloza, celuloza
mikrokrystaliczna), ekstrakt z fasoli zwyczajnej (Phaseolus
vulgaris), woda, substancje przeciwzbrylające (kwasy tłuszczowe, dwutlenek krzemu), stabilizator - guma gellan, substancja
konserwująca - octan potasu, chrom [chlorek chromu (III)].
Zawartość składników
w1
w2
w3
w4
w zalecanej porcji
kapsułce kapsułkach kapsułkach kapsułkach
dziennej
Ekstrakt z fasoli
zwyczajnej

111 mg

222 mg

333 mg

444 mg

Ekstrakt z opuncji
figowej

262 mg

524 mg

786 mg

1048 mg

30 μg
75%*

60 μg
150%*

90 μg
225%*

120 μg
300%*

Chrom

* % realizacji dziennej referencyjnej wartości spożycia (dla osób dorosłych)

kontrola wagi

Prawidłowy poziom cukru we krwi to niezwykle
ważny aspekt zdrowia, sprzyjający redukcji wagi
i utrzymaniu pożądanej masy ciała. Spożywanie
nadmiernych ilości cukrów i węglowodanów powoduje wydzielanie dużych ilości insuliny, która
z kolei wywołuje nagłe spadki glukozy we krwi
i ciągłe powroty uczucia głodu. Jeśli poziom cukru
w Twoim organizmie ulega wahaniom, panowanie
nad apetytem staje się nie lada wyzwaniem.

pszczele odżywianie

Forever Lean

aloesowe wsparcie

KONTROLA APETYTU

TO, CO NAJWAŻNIEJSZE:

• skuteczna pomoc w redukcji masy
ciała
bez glutenu

bez
GMO

bez
konserwantów

bez
dodatku cukru

pielęgnacja

• optymalne wsparcie metabolizmu
cukru i kontroli apetytu
dla
wegetarian

• zawiera ekstrakt z opuncji figowej,
który wpływa na zmniejszenie
uczucia głodu

zadbana skóra

Osiągaj swoje cele
z Forever Lean.

• chrom przyczynia się do utrzymania
prawidłowego metabolizmu
makroskładników odżywczych

Suplement diety nie może być stosowany
jako substytut zróżnicowanej diety.

Opakowanie: 120 kapsułek
bez glutenu
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nie bez
testowano
na zwierzętach
GMO

bez bez
parabenów
konserwantów

bez
recyklingdodatku cukru

dladla
wegan
wegetarian

Prowadzenie zdrowego trybu życia
i stosowanie zrównoważonej diety
są niezbędne dla zachowania dobrego stanu zdrowia.
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KOD: 463

TO, CO NAJWAŻNIEJSZE:
• optymalne wsparcie tempa
procesów przemiany materii

Certyfikat Halal

Certyfikat Koszerności

SKŁADNIKI: stabilizator - celuloza mikrokrystaliczna;

ekstrakt z liści zielonej herbaty (Camellia sinensis), ekstrakt
z nasion guarany (Paullinia cupana), ekstrakt z ziaren zielonej
kawy (Coffea robusta), witamina C (kwas L-askorbinowy),
substancje przeciwzbrylające - kwasy tłuszczowe, sól sodowa
karboksymetylocelulozy usieciowana, dwutlenek krzemu, niacyna
(amid kwasu nikotynowego), kwas pantotenowy (D-pantotenian
wapnia), dekstryna, glukoza (z pszenicy), witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny), ryboflawina, tiamina (chlorowodorek
tiaminy), witamina B12 (cyjanokobalamina), kwas foliowy (kwas
pteroilomonoglutaminowy), substancje glazurujące – sól sodowa
karboksymetylocelulozy, kwasy tłuszczowe, cytryniany sodu.
Zawartość składników
w zalecanej porcji dziennej

w 2 tabletkach

Ekstrakt z liści zielonej herbaty

540 mg

Ekstrakt z nasion guarany

272 mg

zawiera kofeinę 32 %
Ekstrakt z ziaren zielonej kawy

• ekstrakt z nasion guarany korzystnie
wpływa na poziom energetyczny
organizmu
bez glutenu
• witamina C pomaga w ochronie
komórek przed stresem
oksydacyjnym

CERTYFIKATY PRODUKTU:

w tym polifenole

bez
GMO

bez
konserwantów

• zawarte w preparacie witaminy
przyczyniają się do utrzymania
prawidłowego metabolizmu
energetycznego

bez
dodatku cukru

dla
wegetarian

Zachowaj równowagę
z Forever Therm.

87 mg
200 mg
100 mg

w tym kwas chlorogenowy

90 mg

w tym kofeina

< 4 mg

Witamina C

75 mg/94%*

Niacyna (ekwiwalent niacyny)

10 mg/63%*

Kwas pantotenowy

6 mg/100%*

Witamina B6

1,3 mg/93%*

Ryboflawina

1,4 mg/100%*

Tiamina

1 mg/91%*

Witamina B12

2,4 μg/96%*

Kwas foliowy

200 μg/100%*

* % realizacji dziennej referencyjnej wartości spożycia (dla osób dorosłych)

Suplement diety nie może być stosowany
jako substytut zróżnicowanej diety.

Opakowanie: 60 tabletek
nie testowano
na
bezzwierzętach
glutenu
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bez bez
parabenów
GMO

bez
recyklingkonserwantów

dlabez
dodatku
wegan cukru

dla
wegetarian

suplementacja

FOREVER THERM skomponowaliśmy tak, aby ekstrakty z prozdrowotnych roślin, połączone z niacyną
tiaminą i innymi witaminami wsparły Twój metabolizm,
a jednocześnie zapewniły wysoki poziom energii
organizmu. Ekstrakt z ziaren ZIELONEJ KAWY
stanowi skarbnicę kwasu chlorogenowego, który
korzystnie wpływa na pracę wątroby i wchłanianie
związków tłuszczowych. Ekstrakt z GUARANY
wspiera metabolizm tłuszczów, wspomagając
kontrolę masy ciała. Synergistyczne działanie
pozostałych bioaktywnych substancji skupionych w Forever Therm: WITAMINY C, B6, B12,
TIAMINY, NIACYNY, RYBOFLAWINY i KWASU
PANTOTENOWEGO przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego.
Witamina C i ryboflawina pomagają w ochronie
komórek przed stresem oksydacyjnym.

Uwaga: Produkt zawiera kofeinę (87-91 mg w zalecanej
porcji do spożycia w ciągu dnia). Nie zaleca się stosowania
u dzieci, kobiet w ciąży oraz karmiących piersią. Nie
zaleca się przyjmować w przypadku nadwrażliwości na
którykolwiek ze składników preparatu.

kontrola wagi

Odpowiedzialna redukcja wagi
i świetne samopoczucie.

wodą - jednorazowo lub dwa razy dziennie po 1 tabletce.

pszczele odżywianie

Formuła bogata w ekstrakty roślinne z dodatkiem niacyny i tiaminy

ZALECANE SPOŻYCIE: 2 tabletki dziennie, popijając

pielęgnacja

Czujesz, że utrata zbędnych kilogramów to najlepsze,
co aktualnie możesz zrobić dla swojego zdrowia
i samopoczucia? Głos intuicji podpowiada często
optymalne, choć niełatwe rozwiązania. Jeśli zależy
Ci na efektywnej redukcji masy ciała, bez wycieńczających, gwałtownych spadków energii – pozwól
nam towarzyszyć Ci na drodze do Twojego sukcesu.

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

Forever Therm

aloesowe wsparcie

METABOLIZM

Wartość
odżywcza

w 100 g proszku/
RWS*
1606 kJ
(384 kcal) /19%
12 g/17%

Energia
Tłuszcz
-w
 tym kwasy
tłuszczowe
nasycone
Węglowodany
- w tym cukry
Błonnik
Białko
Sól
Witamina A
Witamina D
Witamina E
Witamina C
Tiamina
Ryboflawina
Niacyna
Witamina B6
Kwas foliowy
Witamina B12
Biotyna
Kwas
pantotenowy
Wapń
Fosfor
Potas
Magnez
Żelazo
Cynk
Miedź
Mangan
Selen
Jod

TO, CO NAJWAŻNIEJSZE:
• suplement diety dla sportowców
i osób aktywnych fizycznie
• w ysoka zawartość białka
• źródło witamin i składników
mineralnych

CERTYFIKATY PRODUKTU:
Certyfikat Halal

w porcji dziennej:
w porcji: 25 g proszku
50 g proszku + 600 ml
+ 300 ml mleka
mleka odtłuszczonego/
odtłuszczonego/RWS*
RWS*
846 kJ
1692 kJ
(201 kcal) /10%
(402 kcal) /20%
4 g/6%
8 g/12%

0 g/0%

0,3 g/2%

0,6 g/3%

25 g/10%
8 g/9%
4 g/0%
52 g/104%
2,6 g/43%
892 μg/112%
3 μg/60%
24 mg/200%
160 mg/200%
2 mg/182%
0,56 mg/40%
31 mg/194%
2,35 mg/168%
340 μg/170%
1,6 μg/64%
100 μg/200%

20 g/8%
16 g/18%
1 g/0%
24 g/48%
1 g/17%
226 μg/28%
0,8 μg/16%
6 mg/50%
43 mg/54%
0,6 mg/55%
0,8 mg/57%
8 mg/50%
0,8 mg/57%
112 μg/56%
2,8 μg/112%
33 μg/66%

40 g/16%
32 g/36%
2 g/0%
48 g/96%
2 g/34%
452 μg/56%
1,6 μg/32%
12 mg/100%
86 mg/108%
1,2 mg/110%
1,6 mg/114%
16 mg/100%
1,6 mg/114%
224 μg/112%
5,6 μg/224%
66 μg/132%

7,6 mg/127%

3,5 mg/58%

7 mg/116%

Certyfikat Koszerności

SKŁADNIKI: izolat białka sojowego, preparat tłuszczowy (olej

słonecznikowy, maltodekstryna, skrobia), fruktoza, naturalny
aromat waniliowy, sól potasowa kwasu ortofosforowego,
fruktooligosacharydy, sól sodowa kwasu ortofosforowego,
substancja zagęszczająca - guma guar, tlenek magnezu,
enzymy proteolityczne, emulgator - lecytyny (z soi), substancja
słodząca - sukraloza, węglan wapnia, kwas L-askorbinowy,
fumaran żelaza (II), octan D-alfa-tokoferylu, amid kwasu nikotynowego, jodek potasu, tlenek cynku, siarczan manganu,
D-biotyna, D-pantotenian wapnia, palmitynian retinylu, siarczan
miedzi (II), drożdże Saccharomyces cerevisiae, chlorowodorek
pirydoksyny, chlorowodorek tiaminy, cholekalcyferol, substancja
przeciwzbrylająca - dwutlenek krzemu, ryboflawina, kwas pteroilomonoglutaminowy, selenian (IV) sodu, cyjanokobalamina.
Aminokwasy

76 mg/10%
406 mg/51%
812 mg/102%
800 mg/114%
491 mg/70%
982 mg/140%
2085 mg/104%
1022 mg/51%
2044 mg/102%
614 mg/164%
187 mg/50%
375 mg/100%
27,6 mg/197%
7 mg/50%
14 mg/100%
14,8 mg/148%
5,2 mg/52%
10,4 mg/104%
2 mg/200%
0,5 mg/50%
1 mg/100%
4 mg/200%
1 mg/50%
2 mg/100%
69,6 μg/127%
20 μg/36%
40 μg/72%
300 μg/200%
168 μg/112%
336 μg/224%
* % realizacji dziennej referencyjnej wartości spożycia (dla osób dorosłych)

Opakowanie: 375 g
Opakowanie zawiera
15 porcji produktu po 25 g
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w 100 g
proszku

L - leucyna
7473 mg
L - izoleucyna
4631 mg
L - lizyna
6985 mg
L - walina
5134 mg
L - metionina
1651 mg
L - treonina
3364 mg
L - fenyloalanina
4416 mg
L - tryptofan
1144 mg
L - arginina
5011 mg
L - alanina
3398 mg
Kwas L-asparaginowy 8579 mg
L - cysteina
918 mg
Kwas L-glutaminowy 17115 mg
Glicyna
2780 mg
L - histydyna
2327 mg
L - prolina
6240 mg
L - seryna
4681 mg
L - tyrozyna
3398 mg

Zobacz efekty
z Forever Lite Ultra Vanilla.

• zawiera cukier i substancję słodzącą

w porcji:
25 g proszku + 300 ml
mleka odtłuszczonego
1946 mg
1206 mg
1819 mg
1337 mg
430 mg
876 mg
1150 mg
298 mg
1305 mg
885 mg
2234 mg
239 mg
4457 mg
724 mg
606 mg
1625 mg
1219 mg
885 mg

w porcji dziennej:
50 g proszku +
600 ml mleka
odtłuszczonego
3892 mg
2412 mg
3638 mg
2674 mg
860 mg
1752 mg
2300 mg
596 mg
2610 mg
1770 mg
4468 mg
478 mg
8914 mg
1448 mg
1212 mg
3250 mg
2438 mg
1770 mg

Suplement diety nie może być stosowany
jako substytut zróżnicowanej diety.

bez glutenu

bez
GMO

bez
konserwantów

bez
dodatku cukru

suplementacja

Zregeneruj mięśnie
wartościowym białkiem roślinnym.

Uwaga: Nie należy przekraczać zalecanej porcji do
spożycia w ciągu dnia. Nie stosować w okresie ciąży
i karmienia piersią.

dla
wegetarian

kontrola wagi

Każda porcja pysznego koktajlu dostarczy Ci 24 gramów wartościowego BIAŁKA. Białko przyczynia
się do wzrostu i utrzymania masy mięśniowej oraz
pomaga w utrzymaniu zdrowych kości. Dodatkowo każda porcja koktajlu to bogactwo WITAMIN
i SKŁADNIKÓW MINERALNYCH, które wzmocnią
Twoje ciało.

25 g produktu (1 miarka) rozmieszać, najlepiej shakerem
Forever z 300 ml odtłuszczonego mleka, wody lub innego
napoju. Można połączyć z owocami lub kostkami lodu.

pszczele odżywianie

Koktajl białkowy o smaku waniliowym

ZALECANE SPOŻYCIE: 1-2 porcje dziennie. Porcję

pielęgnacja

Forever Lite Ultra Vanilla

zadbana skóra

FOREVER LITE ULTRA VANILLA to propozycja
wsparcia odpowiedzialnego przyrostu masy ciała.
Sięgnij po nią po każdym treningu lub innym wysiłku fizycznym, aby zadbać o regenerację mięśni
i utrzymać ich pożądaną masę.

KOD: 470

aloesowe wsparcie

KONTROLA MASY CIAŁA

Prowadzenie zdrowego trybu życia
i stosowanie zrównoważonej diety
są niezbędne dla zachowania dobrego stanu zdrowia.
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Profesjonalne wsparcie
Twojego planu treningowego.

Wartość
odżywcza

w 100 g proszku/
RWS*
1578 kJ
(377 kcal) /20%
12 g/18%

Energia
Tłuszcz
-w
 tym kwasy
tłuszczowe
nasycone
Węglowodany
- w tym cukry
Błonnik
Białko
Sól
Witamina A
Witamina D
Witamina E
Witamina C
Tiamina
Ryboflawina
Niacyna
Witamina B6
Kwas foliowy
Witamina B12
Biotyna
Kwas
pantotenowy
Wapń
Fosfor
Potas
Magnez
Żelazo
Cynk
Miedź
Mangan
Selen
Jod

TO, CO NAJWAŻNIEJSZE:
• suplement diety dla sportowców
i osób aktywnych fizycznie
• w ysoka zawartość białka
• źródło witamin i składników
mineralnych

Uwaga: Nie należy przekraczać zalecanej porcji do
spożycia w ciągu dnia. Nie stosować w okresie ciąży
i karmienia piersią.

CERTYFIKATY PRODUKTU:
Certyfikat Halal

w porcji dziennej:
w porcji: 26 g proszku
52 g proszku + 600 ml
+ 300 ml mleka
mleka odtłuszczonego/
odtłuszczonego/RWS*
RWS*
854 kJ
1708 kJ
(203 kcal) /11%
(440 kcal) /22%
3,9 g/6%
8 g/12%

0 g/0%

0,3 g/1,5%

0,6 g/3%

24 g/10%
8 g/9%
4 g/0%
50 g/100%
2,5 g/43%
858 μg/106%
3 μg/60%
23 mg/192%
154 mg/193%
2 mg/183%
0,53 mg/38%
30 mg/188%
2,26 mg/161%
327 μg/164%
1,5 μg/60%
96 μg/192%

20 g/8%
16 g/17%
1 g/0%
24 g/48%
1 g/17%
226 μg/28%
0,8 μg/16%
6 mg/50%
43 mg/54%
0,6 mg/55%
0,8 mg/57%
8 mg/50%
0,8 mg/57%
112 μg/56%
2,8 μg/112%
33 μg/66%

40 g/16%
32 g/34%
2 g/0%
48 g/96%
2 g/34%
452 μg/56%
1,6 μg/32%
12 mg/100%
86 mg/108%
1,2 mg/110%
1,6 mg/114%
16 mg/100%
1,6 mg/116%
224 μg/112%
5,6 μg/224%
66 μg/132%

7,3 mg/121%

3,5 mg/58%

7 mg/116%

Certyfikat Koszerności

SKŁADNIKI: izolat białka sojowego, preparat tłuszczowy

(olej słonecznikowy, maltodekstryna, emulgator - mono i diglicerydy kwasów tłuszczowych, przeciwutleniacz- mieszanina
tokoferoli, substancja przeciwzbrylająca - fosforany wapnia),
fruktoza, naturalny aromat czekoladowy, sól potasowa kwasu
ortofosforowego, kakao w proszku, fruktooligosacharydy, sól
sodowa kwasu ortofosforowego, stabilizator - guma guar, tlenek
magnezu, emulgator - lecytyny (z soi), substancja słodząca
- sukraloza, węglan wapnia, kwas L-askorbinowy, fumaran
żelaza (II), octan D-alfa-tokoferylu, amid kwasu nikotynowego,
jodek potasu, tlenek cynku, siarczan manganu, D-biotyna,
D-pantotenian wapnia, palmitynian retinylu, siarczan miedzi (II),
drożdże Saccharomyces cerevisiae, chlorowodorek pirydoksyny,
chlorowodorek tiaminy, cholekalcyferol, ryboflawina, kwas
pteroilomonoglutaminowy, selenian (IV) sodu, cyjanokobalamina.
Aminokwasy

73 mg/9%
406 mg/51%
812 mg/102%
807 mg/115%
491 mg/70%
982 mg/140%
2085 mg/109%
1043 mg/52%
2086 mg/104%
590 mg/158%
187 mg/50%
374 mg/100%
26,5 mg/189%
7 mg/50%
14 mg/100%
14,2 mg/142%
5,2 mg/52%
10,4 mg/104%
1,8 mg/180%
0,5 mg/50%
1 mg/100%
4 mg/200%
1 mg/50%
2 mg/100%
66,9 μg/120%
20 μg/36%
40 μg/72%
288 μg/192%
168 μg/112%
336 μg/224%
* % realizacji dziennej referencyjnej wartości spożycia (dla osób dorosłych)

Opakowanie: 390 g
Opakowanie zawiera
15 porcji produktu po 26 g
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w 100 g
proszku

L - leucyna
7473 mg
L - izoleucyna
4631 mg
L - lizyna
6985 mg
L - walina
5134 mg
L - metionina
1651 mg
L - treonina
3364 mg
L - fenyloalanina
4416 mg
L - tryptofan
1144 mg
L - arginina
5011 mg
L - alanina
3398 mg
Kwas L-asparaginowy 8579 mg
L - cysteina
918 mg
Kwas L-glutaminowy 17115 mg
Glicyna
2780 mg
L - histydyna
2327 mg
L - prolina
6240 mg
L - seryna
4681 mg
L - tyrozyna
3398 mg

Pyszna regeneracja
z Forever Lite Ultra Chocolate.

• zawiera cukier i substancję słodzącą

w porcji:
26 g proszku + 300 ml
mleka odtłuszczonego
1946 mg
1206 mg
1819 mg
1337 mg
430 mg
876 mg
1150 mg
298 mg
1305 mg
885 mg
2234 mg
239 mg
4457 mg
724 mg
606 mg
1625 mg
1219 mg
885 mg

w porcji dziennej:
52 g proszku +
600 ml mleka
odtłuszczonego
3892 mg
2412 mg
3638 mg
2674 mg
860 mg
1752 mg
2300 mg
596 mg
2610 mg
1770 mg
4468 mg
478 mg
8914 mg
1448 mg
1212 mg
3250 mg
2438 mg
1770 mg

Suplement diety nie może być stosowany
jako substytut zróżnicowanej diety.
bez glutenu

bez
GMO

bez
konserwantów

bez
dodatku cukru

suplementacja

Porcja Forever Lite Ultra Chocolate dostarcza
24 gramów BIAŁKA, a także WITAMINY A, D, C,
B6, B12, MIEDŹ, CYNK i SELEN. Wszystko po to,
by pomóc Ci kontrolować optymalną masę ciała
i wesprzeć intensywny trening.

26 g produktu (1 miarka) rozmieszać, najlepiej shakerem
Forever z 300 ml odtłuszczonego mleka, wody lub innego
napoju. Można połączyć z owocami lub kostkami lodu.

dla
wegetarian

kontrola wagi

Koktajl białkowy o smaku czekoladowym

ZALECANE SPOŻYCIE: 1-2 porcje dziennie. Porcję

pszczele odżywianie

Forever Lite Ultra Chocolate

pielęgnacja

Dla miłośników energetyzujących, intensywnych
smaków przygotowaliśmy FOREVER LITE ULTRA
CHOCOLATE – odżywczy koktajl białkowy wzbogacony kakao. Każdy łyk tego pysznego suplementu
doskonale zregeneruje Twoje mięśnie i będzie chwilą
słodkiej przyjemności.

zadbana skóra

KOD: 471

aloesowe wsparcie

KONTROLA MASY CIAŁA

Prowadzenie zdrowego trybu życia
i stosowanie zrównoważonej diety
są niezbędne dla zachowania dobrego stanu zdrowia.
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KOD: 520, 12x56 g

Każdy baton Forever FastBreak to 11 g BIAŁKA,
które przyczynia się do wzrostu i utrzymania masy
mięśniowej. Forever FastBreak jest również źródłem
WITAMINY B2, B6, B12, NIACYNY, KWASU
PANTOTENOWEGO, KWASU FOLIOWEGO,
MAGNEZU i ŻELAZA, które przyczyniają się do
zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia. Baton
zawiera również WITAMINĘ C, która pomaga
w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego i pomaga w ochronie komórek przed
stresem oksydacyjnym.

TO, CO NAJWAŻNIEJSZE:
• w ysokoenergetyczny baton o smaku
orzeszków ziemnych
• w ysoka zawartość białka,
które wspiera utrzymanie masy
mięśniowej
• zawiera błonnik, witaminy
i 10 składników mineralnych
• idealny pomysł na regenerację
energetyczną

Zrób sobie pyszną przerwę
z Forever FastBreak.
Prowadzenie zdrowego trybu życia
i stosowanie zrównoważonej diety
są niezbędne dla zachowania dobrego stanu zdrowia.

1 baton = 56 g
Opakowanie zawiera 12 batonów
bez glutenu
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bez
GMO
bez
glutenu

bez
bez
konserwantów
GMO

bez
bez
dodatku
cukru
konserwantów

dlabez
dodatku cukru
wegetarian

dla
wegetarian

SKŁADNIKI: polewa z czekolady mlecznej 23% [cukier,

olej palmowy częściowo uwodorniony/utwardzony, mleko
odtłuszczone, mleko pełne, kakao, olej palmowy, emulgator lecytyny (z soi), wanilia], syrop ryżowy, chrupki sojowe [izolat
białka sojowego, skrobia ryżowa], nadzienie karmelowe 8,9%
[syrop z tapioki, woda, cukier, zmodyfikowany olej z ziaren
palmowych, mleko w proszku odtłuszczone, substancja
utrzymująca wilgoć - glicerol, białka mleka, aromat, regulator
kwasowości - cytryniany sodu, emulgator - lecytyny, sól,
substancja zagęszczająca - karagen], premiks witaminowo
- mineralny [(sole wapniowe kwasu cytrynowego), tlenek
magnezu, sole wapniowe kwasu ortofosforowego, witamina
C (kwas L-askorbinowy), glukonian cynku, diglicynian żelaza
(II), witamina E (octan DL-alfa-tokoferylu), witamina B3 (amid
kwasu nikotynowego), beta-karoten, witamina A (palmitynian
retinylu), glukonian miedzi (II), kwas pantotenowy (D-pantotenian
wapnia), D-biortyna, cytrynian manganu, witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny), ryboflawina, tiamina (monoazotan
tiaminy), jodek potasu, selenian VI) sodu, kwas foliowy (kwas
pteroilomonoglutaminowy), witamina B12 (cyjanokobalamina),
chlorek chromu (III), molibdenian (VI) sodu)], pasta z orzeszków
ziemnych, fruktoza, substancja zagęszczająca – guma arabska,
orzeszki ziemne, substancja utrzymująca wilgoć - glicerol,
mąka z orzeszków ziemnych, olej z orzeszków ziemnych,
aromat, sól morska.
Wartość odżywcza
Energia

w 100 g

w porcji
1 baton/56 g

1650 kJ/393 kcal 924 kJ/220 kcal

Tłuszcz
w tym kwasy tłuszczowe nasycone
Węglowodany
w tym cukry
Błonnik
Białko
Sól
Witamina A
Witamina C
Witamina E
Tiamina
Ryboflawina
Niacyna
Witamina B6
Kwas foliowy
Witamina B12
Biotyna
Kwas pantotenowy
Jod
Magnez
Cynk
Żelazo
Wapń
Selen
Miedź
Mangan
Chrom
Molibden

16 g
9g

9g
5g

46 g
26 g

27 g
15 g

5,4 g
3g
20 g
11 g
0,98 g
0,55 g
1353 μg/167%* 757,5 μg/95%*
64 mg/84%*
36 mg/45%*
14 mg/117%*
8 mg/67%*
1,6 mg/145%*
0,9 mg/82%*
1,8 mg/129%*
1 mg/71%*
21,4 mg/134%*
12 mg/75%*
2,1 mg/150%*
1,2 mg/86%*
428,6 μg/214%* 240 μg/120%*
4,3 μg/172%*
2,4 μg/96%*
80,4 μg/161%*
45 μg/90%*
8,9 mg/148%*
5 mg/83%*
187,5 μg/125%*
105 μg/70%*
428,6 mg/114%* 240 mg/64%*
13,4 mg/134%*
7,5 mg/75%*
16 mg/111%*
9 mg/64%*
893 mg/112%* 500 mg/62,5%*
37,5 μg/68%*
21 μg/38%*
2,1 mg/210%*
1,2 mg/120%*
2,5 mg/125%*
1,4 mg/70%*
42,9 μg/107%*
24 μg/60%*
93,8 μg/188%*
53 μg/105%*

* % realizacji dziennej referencyjnej wartości spożycia (dla osób dorosłych)
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suplementacja

Zasmakuj w słodyczy batona
i wzmocnij swoje mięśnie.

1 porcja produktu to 1 baton (56 g).

kontrola wagi

W takiej chwili sięgnij po sprawdzoną pomoc energetyczną, która natychmiast postawi Cię na nogi,
a na dodatek wzmocni Twoje mięśnie. FOREVER
FASTBREAK to pyszny baton w czekoladowej polewie,
zaopatrzony w porcję białka, witamin, składników
mineralnych i błonnika. Krzepiący i słodki - będzie
idealną przekąską między posiłkami oraz świetnie
zregeneruje Cię po wysiłku fizycznym.

niż 1 porcję produktu dziennie.

pszczele odżywianie

Baton z białkiem i witaminami w polewie z czekolady mlecznej

ZALECANE SPOŻYCIE: Zaleca się spożywać nie więcej

pielęgnacja

Wiele razy w ciągu aktywnego dnia poziom Twojej
energii zostaje wystawiony na próbę. Gwałtowny
spadek energetyczny oznacza, że przestajesz
szybko myśleć i działać. Czas biegnie nieubłaganie,
a plan wymyka się spod kontroli.

zadbana skóra

Forever FastBreak

aloesowe wsparcie

KONTROLA MASY CIAŁA

Dumni
z jakości
W Forever jesteśmy szczególnie
dumni z tego, że każdy liść aloesu
pielęgnujemy i zbieramy ręcznie. Dlatego też mamy całkowitą pewność,
że każdy nasz produkt opiera się na
idealnie czystym, w pełni wartościowym miąższu, przesyconym potęgą
substancji odżywczych.
Opatentowany proces stabilizacji
miąższu aloesu pozwala utrwalić
i na dłużej zachować jego dobroczynne właściwości. Forever jest
właścicielem każdego etapu procesu
od rośliny do produktu, dlatego na
końcu tej drogi w Twoje ręce trafia
produkt tak doskonały, jak zamierzyła go natura.
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aloesowe wsparcie

ENERGIA
KOD: 207

Bogactwo darów z ula
zamknięte w złocistej butelce.

MIÓD to jeden z najcenniejszych darów pasieki.
Od pradawnych czasów kochano go za niepowtarzalne walory smakowe i prozdrowotne. Nie sposób
wymienić wszystkich właściwości tego słodkiego
nektaru. Miód doskonale wzmacnia organizm,
pobudza metabolizm i pomaga w utrzymaniu zdrowego układu pokarmowego. Wykazuje naturalne
działanie przeciwbakteryjne i pomaga w utrzymaniu
mechanizmów obronnych. Miód zawiera również
naturalne przeciwutleniacze, które przyczyniają się
do całkowitej zdolności antyoksydacyjnej organizmu.
Ten życiodajny nektar od dawna służył również do
pielęgnacji urody - stosowano go jako kosmetyk
nawilżający, rozjaśniający i uelastyczniający skórę.

Certyfikat Halal

suplementacja

Miód wielokwiatowy z górskich pasiek

CERTYFIKATY PRODUKTU:

Certyfikat Koszerności

SKŁADNIKI: miód wielokwiatowy 100%.
Wartość odżywcza
Wartość energetyczna

w 100 g
1377 kJ/324 kcal

Tłuszcz
w tym kwasy tłuszczowe nasycone

0g
0g

Węglowodany
w
 tym cukry

81 g
67 g

Białko

0g

Sól

0g
* % realizacji dziennej referencyjnej wartości spożycia (dla osób dorosłych)

Nasz złocisty FOREVER BEE HONEY to prawdziwy
dar od pszczół z najczystszych terenów Hiszpanii.
Gładki, płynny i pyszny zapewni Ci codzienną porcję
wartości odżywczych w towarzystwie cudownych
doznań smakowych.

TO, CO NAJWAŻNIEJSZE:

pielęgnacja

• naturalny przysmak prosto od
pszczół
• źródło natychmiastowej energii
• skarbnica składników odżywczych,
mikroelementów i witamin
• cudownie gładka i płynna
konsystencja

zadbana skóra

Pokochaj słodycz
Forever Bee Honey.

• praktyczne opakowanie ułatwiające
dozowanie

Opakowanie: 500 g
bez glutenu
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kontrola wagi

Żyją na świecie od ponad 100 milionów lat, a więc
dłużej niż człowiek. Codziennie wykonują pracę
tytanów: budują, naprawiają, sprzątają, zbierają
pyłek i nektar, chronią ul przed intruzami. Mowa
o pszczołach – zdumiewających owadach, o których
życiu i zwyczajach napisano już tomy.

pszczele odżywianie

Forever Bee Honey

bez
GMO
bez
glutenu

bez
bez
konserwantów
GMO

bez
bez
dodatku
cukru
konserwantów

dlabez
dodatku cukru
wegetarian

dla
wegetarian

89

KOD: 026

Pokarm pszczół
zebrany z tysiąca kwiatów.

Pszczoły to niezwykłe owady, które potrafią wybierać z natury to, co najlepsze. Jedna kuleczka
pyłku zawiera ponad 100 000 maleńkich ziarenek
pochodzących z różnych kwiatów. Pyłek pszczeli
to źródło żelaza, manganu, potasu, wapnia, cynku
fosforu, sodu i krzemu oraz witamin C, A, D, E i K.
Znajdują się w nim również flawonoidy, katechiny,
kwasy fenolowe, którym zawdzięcza on właściwości
prozdrowotne.
FOREVER BEE POLLEN jest dumą i jednym z flagowych produktów Forever. Ta łatwa do połknięcia
tabletka to w 87% czysty pyłek pszczeli, z całym
bogactwem swoich niezwykłych, odżywczych
właściwości. Forever Bee Pollen to doskonała
propozycja dla osób, którzy chcą uzupełnić swoją
dietę substancjami wykazującymi aktywność antyoksydacyjną. Pyłek pszczeli stymuluje również
pracę układu odpornościowego, wspomaga dobre
funkcjonowanie serca i naczyń krwionośnych.

TO, CO NAJWAŻNIEJSZE:

popijając wodą.

Uwaga: Nie należy przekraczać zalecanej porcji do
spożycia w ciągu dnia.

suplementacja

Suplement diety na bazie pyłku kwiatowego z dodatkiem miodu

ZALECANE SPOŻYCIE: 1-2 tabletki dziennie,

CERTYFIKATY PRODUKTU:
Certyfikat Halal

Certyfikat Koszerności

SKŁADNIKI: granulowany pyłek pszczeli 87%, miód
12%, substancja wiążąca - kwasy tłuszczowe, substancja
przeciwzbrylająca - dwutlenek krzemu, mleczko pszczele.
Zawartość składnika
w zalecanej porcji dziennej
Pyłek pszczeli

w 1 tabletce

w 2 tabletkach

500 mg

1000 mg

kontrola wagi

PYŁEK PSZCZELI, inaczej nazywany pyłkiem
kwiatowym, to jeden z najcenniejszych darów
ula, eksplozja witamin i składników mineralnych.
Doceniła go zwłaszcza medycyna naturalna i apiterapia, zajmująca się badaniem wpływu produktów
pszczelich na człowieka.

pszczele odżywianie

Forever Bee Pollen

aloesowe wsparcie

ODPORNOŚĆ

pielęgnacja

• 87% czystego pyłku pszczelego
w każdej tabletce
• preparat wzbogacony miodem
i mleczkiem pszczelim
• pyłek pszczeli to bogactwo witamin
i związków mineralnych prosto z ula

zadbana skóra

Odkryj sekrety ula
z Forever Bee Pollen.

•p
 yłek pszczeli wykazuje aktywność
antyoksydacyjną i stymuluje pracę
układu odpornościowego

Suplement diety nie może być stosowany
jako substytut zróżnicowanej diety.

Opakowanie: 100 tabletek
bez
glutenu
bez
bez
glutenu
glutenu
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bez
bez
bez
GMO
GMO
GMO

bez
bez
bez
konserwantów
konserwantów
konserwantów

bez
bez
bez
dodatku
cukru
dodatku
dodatku
cukru
cukru

dladla
dla
wegetarian
wegetarian
wegetarian

Prowadzenie zdrowego trybu życia
i stosowanie zrównoważonej diety
są niezbędne dla zachowania dobrego stanu zdrowia.
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KOD: 027

Chroń swoje zdrowie
siłą pasieki.

Fenomen kitu pszczelego polega na tym, że
składa się on z ponad 250 związków aktywnych
biologicznie. Szczególną aktywność w propolisie
wykazują związki fenolowe, alkohole oraz flawonoidy.
Substancje tak efektywnie wykorzystywane przez
pszczoły do ochrony ula i kolonii wykazują działanie
prozdrowotne również dla organizmu człowieka.
Propolis, stanowiący aż 70% składu każdej tabletki
FOREVER BEE PROPOLIS, składa się z 250 związków
aktywnych biologicznie. Do związków biologicznie
aktywnych zaliczają się związki fenolowe, alkohole
oraz flawonoidy. Flawonoidy zawarte w propolisie
przyczyniają się do utrzymania równowagi mikrobiologicznej w narządach i tkankach organizmu.
Zawarte w propolisie związki posiadają właściwości
przeciwutleniające, które pomagają chronić Twój
organizm przed działaniem wolnych rodników.

TO, CO NAJWAŻNIEJSZE:

Uwaga: Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia
w ciągu dnia. Spożycie w nadmiernych ilościach może
mieć efekt przeczyszczający. Nie stosować w przypadku
uczulenia na którykolwiek ze składników produktu.

CERTYFIKATY PRODUKTU:
Certyfikat Halal

Certyfikat Koszerności

SKŁADNIKI: sproszkowany propolis 70%, izolat białka sojowego,
emulgator - mączka chleba świętojańskiego, miód, substancja
przeciwzbrylająca - dwutlenek krzemu, aromat migdałowy,
substancja wiążąca - sól sodowa karboksymetylocelulozy
usieciowana, substancja przeciwpieniąca - kwasy tłuszczowe,
mleczko pszczele.
Zawartość składnika
w zalecanej porcji dziennej
Propolis

w 1 tabletce

w 2 tabletkach

500 g

1000 g

pielęgnacja

• propolis składa się z 250 związków
aktywnych biologicznie

popijając wodą.

• do związków aktywnych
biologicznie zaliczają się: związki
fenolowe, alkohole oraz flawonoidy
• flawonoidy zawarte w propolisie
przyczyniają się do utrzymania
równowagi mikrobiologicznej
w narządach i tkankach organizmu

zadbana skóra

Oczyść swoje ciało
z Forever Bee Propolis.
Suplement diety nie może być stosowany
jako substytut zróżnicowanej diety.

Opakowanie: 60 tabletek
bez
glutenu
bez
bez
glutenu
glutenu
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suplementacja

Suplement diety na bazie propolisu z mleczkiem pszczelim

ZALECANE SPOŻYCIE: 1-2 tabletki dziennie,

kontrola wagi

PROPOLIS, znany również jako kit pszczeli, służy
do wzmacniania i uszczelniania ula, ochrony przed
bakteriami oraz do dezynfekcji plastrów. Jest to
naturalna substancja żywiczna, którą pszczoły
zbierają z pąków drzew liściastych a następnie
przeżuwają, w wyniku czego modyfikują jej skład
chemiczny i właściwości biologiczne. Nazwa substancji z języka greckiego oznacza „przedmurze
miasta” i nawiązuje do szczególnych właściwości
ochronnych propolisu.

pszczele odżywianie

Forever Bee Propolis

aloesowe wsparcie

OCZYSZCZENIE

bez
bez
bez
GMO
GMO
GMO

bez
bez
bez
konserwantów
konserwantów
konserwantów

bez
bez
bez
dodatku
cukru
dodatku
dodatku
cukru
cukru

dladla
dla
wegetarian
wegetarian
wegetarian

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

93

KOD: 036

Wyjątkowa substancja odżywcza,
godna królowej pszczół.

Bogactwo składu mleczka pszczelego czyni go
prawdziwym eliksirem młodości. 2 tabletki FOREVER
ROYAL JELLY dziennie wystarczą, aby cieszyć się
wszystkimi dobrodziejstwami tego królewskiego
pokarmu pszczół. Mleczko pszczele regularnie
spożywane przez człowieka wykazuje korzystne
działanie regenerujące. Zawarte w mleczku pszczelim
aminokwasy, witaminy i biopierwiastki wzmacniają
zdolności obronne organizmu. Substancje czynne
mleczka pszczelego są odpowiedzialne za normalizację i usprawnienie wielu procesów życiowych.
Zestaw biologicznie aktywnych związków preparatu
poprawia obniżoną sprawność fizyczną i psychiczną.

TO, CO NAJWAŻNIEJSZE:

popijając wodą.

Uwaga: Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia
w ciągu dnia. Spożycie w nadmiernych ilościach może
mieć efekt przeczyszczający.

CERTYFIKATY PRODUKTU:
Certyfikat Halal

SKŁADNIKI: substancja słodząca - sorbitol, fruktoza,
sproszkowany koncentrat mleczka pszczelego (13%), regulator
kwasowości – kwas cytrynowy, aromat pomarańczowy, substancja
wiążąca – kwasy tłuszczowe, substancje przeciwzbrylające sole magnezowe kwasów tłuszczowych, dwutlenek krzemu.
Zawartość składnika
w zalecanej porcji dziennej
Mleczko pszczele

w 1 tabletce

w 2 tabletkach

250 mg

500 mg

pielęgnacja

• mleczko pszczele zawiera w swoim
składzie aminokwasy, witaminy,
zwłaszcza z grupy B (w tym: kwas
pantotenowy), biopierwiastki,
enzymy, wolne kwasy tłuszczowe,
fosfolipidy, sterole i woski.
• zawarte w mleczku pszczelim
witaminy wpływają na zwiększenie
odporności organizmu.

zadbana skóra

Zasmakuj w królewskim pokarmie:
Forever Royal Jelly.

• produkt zawiera cukry i substancję
słodzącą

Suplement diety nie może być stosowany
jako substytut zróżnicowanej diety.

Opakowanie: 60 tabletek
bez glutenu
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suplementacja

Suplement diety z mleczkiem pszczelim

ZALECANE SPOŻYCIE: 1-2 tabletki dziennie,

kontrola wagi

Jaki jest sekret długowieczności królowej pszczół?
To jej królewska dieta. Królowa matka, karmiona
MLECZKIEM PSZCZELIM, żyje do 40 razy dłużej
niż reszta pszczół, żywiących się głównie nektarem
z kwiatów. Mleczko pszczele można porównać do
niezwykle pożywnej siary, czyli pierwszych porcji
mleka matki. Siara została zaplanowana przez naturę
jako szczególne źródło korzyści zdrowotnych, które
pozwalają odżywiać i chronić noworodka w pierwszych dniach po urodzeniu. Podobną funkcję pełni
mleczko pszczele, z tą różnicą, że królowa pszczół
karmiona jest nim przez całe życie.

pszczele odżywianie

Forever Royal Jelly

aloesowe wsparcie

REGENERACJA

bez
GMO
bez
glutenu

bez
bez
konserwantów
GMO

bez
bez
dodatku
cukru
konserwantów

dlabez
dodatku cukru
wegetarian

dla
wegetarian

Prowadzenie zdrowego trybu życia
i stosowanie zrównoważonej diety
są niezbędne dla zachowania dobrego stanu zdrowia.
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Dumni
z osiągnięć
Nasze produkty jako pierwsze na
świecie uzyskały Certyfikat Międzynarodowej Rady Naukowej
ds. Aloesu, przyznawany za najwyższą jakość i czystość użytego
w nich aloe vera. Jednocześnie
regularnie poddajemy się certyfikacji ISO, która potwierdza jakość
naszych procesów produkcyjnych
i dystrybucyjnych, zarządzania środowiskowego oraz bezpieczeństwa
i higieny pracy.
Listopad 2020 roku przyniósł szczególną dumę dla Forever Living Products Poland: oto jednostka Lloyd's
Register Quality Assurance przyznała
nam certyfikat HACCP. Oznacza to,
że polski oddział Forever z najwyższą
dbałością kontroluje bezpieczeństwo
i jakość procesów magazynowania
i dystrybucji. Dzięki temu możesz
mieć absolutną pewność, że każdy
produkt, który trafia w Twoje ręce
jest bezpieczny i wolny od wszelkich zagrożeń.
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KOD: 633

TO, CO NAJWAŻNIEJSZE:

Bazę Aloe Liquid Soap stanowi czysty aloes z upraw
Forever, wzbogacony płynnym złotem Maroka,
czyli olejkiem arganowym, a także olejkiem jojoba,
olejkiem z ogórka i innymi składnikami naturalnego
pochodzenia. Ich synergiczne działanie sprawia,
że Aloe Liquid Soap nie tylko znakomicie myje
skórę, ale jednocześnie zatrzymuje w niej tak dużo
wilgoci, jak to tylko możliwe! Po każdym umyciu
Twoja skóra pozostanie cudownie miękka, gładka
i odświeżona, a Ty nie zamienisz już Aloe Liquid
Soap na żadne inne mydło.

• łagodne mydło w płynie
pielęgnujące skórę całego ciała
bez glutenu

• opracowane na bazie naturalnych
składników

CERTYFIKATY PRODUKTU:
suplementacja

Receptura tego przełomowego mydła w płynie jest
na tyle silna, by skutecznie OCZYSZCZAĆ i ODŚWIEŻAĆ skórę całego ciała, a jednocześnie na
tyle łagodna, by zapewnić jej odpowiedni poziom
NAWILŻENIA. Aloe Liquid Soap znakomicie sprawdzi
się pod prysznicem do codziennej pielęgnacji skóry
całej rodziny, jak i do częstego mycia rąk w kuchni
i w łazience. Zachwycisz się jego perłową, jedwabistą konsystencją oraz bogactwem naturalnych
składników ODŻYWCZYCH.

do uzyskania piany i dokładnie spłukać.

Certyfikat Międzynarodowej
Rady Naukowej ds. Aloesu

Certyfikat Halal

Certyfikat Koszerności

SKŁADNIKI (INCI): Aloe Barbadensis Leaf Juice, Aqua,
Sodium C14-16 Olefin Sulfonate, Cocamidopropyl Hydroxysultaine, Propanediol, Cocamidopropyl Betaine, Arnica Montana
Flower Extract, Cucumis Sativus Fruit Extract, Hydrolyzed
Jojoba Esters, Argania Spinosa Kernel Oil, Sodium Methyl
2-Sulfolaurate, PEG-120 Methyl Glucose Dioleate, Disodium
Cocoyl Glutamate, Hydroxyacetophenone, Glycol Distearate,
Disodium 2-Sulfolaurate, Potassium Sorbate, Laureth-4, Sodium Chloride, Disodium EDTA, Citric Acid, Glycerin, Caprylyl
Glycol, Ascorbic Acid, Parfum, Benzyl Benzoate, Linalool,
Benzyl Salicylate, Butylphenyl Methylpropional, Chlorphenesin,
Phenoxyethanol, Sodium Benzoate, Sorbic Acid.

bez
GMO

bez
konserwantów
bez glutenu

bez
bez
dodatku cukru
GMO

kontrola wagi

Doświadcz mocy oczyszczenia
siłami natury.

SPOSÓB UŻYCIA: Nanieść na dłonie, zmoczyć, masować

pszczele odżywianie

Aloesowe mydło w płynie do higieny i pielęgnacji ciała

Odkryj najnowsze osiągnięcie Forever w dziedzinie
oczyszczania i wszechstronnej pielęgnacji skóry!
Jeśli kochasz otaczać się tym, co niebanalne,
a jednocześnie chcesz zapewnić sobie i swojej
rodzinie perfekcyjną opiekę nad skórą - dedykujemy
Ci ALOE LIQUID SOAP.

pielęgnacja

Aloe Liquid Soap

aloesowe wsparcie

OCZYSZCZANIE

dla
bez
wegetarian
konserwantów

• aloes, olejek arganowy i jojoba
głęboko oczyszczają i nawilżają
skórę

Opakowanie: 473 ml
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Zachwyć się swoją skórą
z Aloe Liquid Soap.

zadbana skóra

• odpowiednie dla całej rodziny

nie testowano
na zwierzętach

bez
parabenów

nie testowano
na zwierzętach
recykling

bez
dla
parabenów wegan
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recykling

KOD: 284

TO, CO NAJWAŻNIEJSZE:
• luksusowa, kremowa konsystencja
• substancje oczyszczające
naturalnego pochodzenia
• odpowiednie dla każdego rodzaju
skóry
• cudowny, cytrusowy zapach

Opracowując formułę naszego luksusowego mydła
dążyliśmy do tego, aby doskonale ODŻYWIAŁO ono
całe Twoje ciało i jednocześnie było wystarczająco
DELIKATNE do pielęgnacji twarzy. Osiągnęliśmy
to dzięki oparciu naszej kompozycji na najbardziej
odżywczych substancjach roślinnych.

CERTYFIKATY PRODUKTU:
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suplementacja

SKŁADNIKI (INCI): Sodium Palmitate, Sodium Cocoate,
Water, Glycerin, Parfum, Aloe Barbadensis Leaf Juice, Persea
Gratissima (Avocado) Oil, Hydrogenated Vagetable Oil, Sodium
Chloride, Citric Acid, Tetrasodium Etidronate, Pentasodium
Pentetate, Benzyl Benzoate, Limonene, Geraniol, Citral, Linalool,
Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, Cl 77891, Cl 77499,
Cl 47005, Cl 14700, Cl 42053.

Poza kremowym olejkiem z awokado Aloe Avocado
Face & Body Soap zawiera zbierany ręcznie, czysty
aloes, który cudownie nawilża i koi całe ciało.
Soczysty, cytrusowy aromat mydła pomoże Ci
rozbudzić się rano i doskonale ukoi Twoje zmysły
po każdym aktywnym dniu.

bez glutenu

Opakowanie: 142 g

Certyfikat Koszerności

Sięgnij po chwilę luksusu
z Aloe Avocado
Face & Body Soap.

kontrola wagi

Awokado to owoc niezwykły. Ze względu na
konsystencję i wartości odżywcze nazywano
go w starożytności „masłem bogów”. Zawiera
kompleks dobroczynnych witamin i minerałów,
w tym witaminy: A, C i E, o szczególnie korzystnym
działaniu na skórę. Wysoka zawartość tłuszczu
w awokado stanowi bogatą bazę dla naszego
mydła i sprawia, że nawet sucha skóra po umyciu
pozostaje IDEALNIE MIĘKKA.

lub ciała. Dokładnie zmyć ciepłą wodą. Osuszyć delikatnie
skórę ręcznikiem.

pszczele odżywianie

Zielone ukojenie
dla skóry twarzy i całego ciała.

SPOSÓB UŻYCIA: Wmasować w wilgotną skórę twarzy

bez
GMO

bez
konserwantów
bez glutenu

bez
bez
dodatku cukru
GMO

pielęgnacja

Aloesowe mydło do twarzy i ciała z olejkiem z awokado

ALOE AVOCADO FACE & BODY SOAP kryje
w sobie kremowy duet najczystszego aloesu
i owocu z wiecznie zielonego drzewa - awokado.

dla
bez
wegetarian
konserwantów

zadbana skóra

Aloe Avocado Face & Body Soap

aloesowe wsparcie

NAWILŻANIE

nie testowano
na zwierzętach

bez
parabenów

nie testowano
na zwierzętach
recykling

bez
dla
parabenów wegan
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recykling

KOD: 003

Żel do higieny rąk na bazie aloesu

Wsparcie od Forever
by czuć się komfortowo.

Jeśli żyjesz aktywnie i czerpiesz garściami z każdego dnia, błyskawiczne oczyszczenie rąk staje się
Twoją pierwszą potrzebą. Zawsze wtedy, gdy nie
masz dostępu do wody i mydła oraz wtedy, gdy
szczególnie zależy Ci na utrzymaniu higieny rąk –
sięgnij po FOREVER INSTANT HAND CLEANSER.

SPOSÓB UŻYCIA: Nałożyć niewielką ilość żelu na

Dokądkolwiek dziś zmierzasz, zabierz ze sobą
poręczną butelkę Cleansera i bądź spokojny, że
Twoja skuteczna ochrona zawsze jest pod ręką.

SKŁADNIKI (INCI): Alcohol, Aqua, Aloe Barbadensis Leaf

czystą szmatkę lub chusteczkę i wcierać w skórę rąk.
Następnie nałożyć żel bezpośrednio na dłonie i rozcierać
przez 30 sekund do całkowitego wchłonięcia.

Juice, Glycerin, Carbomer, Aminomethyl Propanol, T-Butyl
Alcohol, Benzophenone-1, Denatonium Benzoate, Parfum,
Linalool, Hexyl Cinnamal, Benzyl Salicylate, Citronellol, Limonene, CI 47005, CI 42051.

• skutecznie oczyszcza skórę dłoni

pszczele odżywianie

Nie znajdziesz już żadnego powodu, by nie wyposażyć swojej podręcznej torby w Forever Instant
Hand Cleanser. Zadbaj o bezpieczeństwo swoje
i swoich najbliższych. Zawsze dbaj o swoje dłonie,
które są Twoją wizytówką.
bez glutenu

bez
GMO

bez
konserwantów
bez glutenu

bez
bez
dodatku cukru
GMO

pielęgnacja

TO, CO NAJWAŻNIEJSZE:

kontrola wagi

Forever Instant Hand Cleanser zawiera w swym
składzie alkohol. Dzięki temu skutecznie OCZYSZCZA skórę dłoni i zapewnia długo trwające uczucie
czystości. Kilka kropli preparatu wystarczy, aby
pozbyć się wszelkich zanieczyszczeń i uniknąć
brudnych rąk. Odżywczy aloes CHRONI skórę
przed przesuszeniem, WSPOMAGA REGENERACJĘ naskórka i łagodzi podrażnienia. Autorska
formuła Forever sprawia, że żel błyskawicznie
wchłonie się w skórę, nie pozostawiając na rękach
nieprzyjemnego uczucia lepkości. Preparat łatwo
rozprowadzisz na wszystkich powierzchniach dłoni.
Po każdej aplikacji na Twojej skórze utrzyma się
orzeźwiający zapach cytrusów.

suplementacja

Forever Instant Hand Cleanser

aloesowe wsparcie

OCZYSZCZANIE

dla
bez
wegetarian
konserwantów

• jest zawsze pod ręką
• nie wymaga użycia wody
• b łyskawicznie się wchłania

Opakowanie: 250 ml
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Zawsze czyste ręce
z Forever Instant Hand Cleanser.

zadbana skóra

• aloes odżywia i koi skórę dłoni

nie testowano
na zwierzętach

bez
parabenów

nie testowano
na zwierzętach
recykling

bez
dla
parabenów wegan
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recykling

KOD: 646

ruchami natrzeć całe ciało. Dokładnie spłukać.

Certyfikat Międzynarodowej
Rady Naukowej ds. Aloesu

Aloe Body Wash ma neutralne pH i pomaga zachować prawidłowe nawilżenie skóry oraz wspiera jej
nawodnienie. Kluczowym składnikiem jest aloes
o właściwościach nawilżających, dzięki którym
opóźnia proces starzenia się skóry. Natomiast
Witaminy A, C i E odżywiają skórę i wspierają jej
zdrowy wygląd.

Certyfikat Halal

Certyfikat Koszerności

SKŁADNIKI (INCI): Aloe Barbadensis Leaf Juice (Stablized

Aloe Vera Gel), Water, Cocamidopropyl Betaine, Cocamidopropyl
Hydroxysultaine, Propanediol, Sodium Methyl 2-Sulfolaurate,
Sodium Cocoyl Glycinate, Sodium Cocoamphoacetate,
Polyacrylate Crosspolymer-6, Disodium 2-Sulfolaurate, Lauryl
Glucoside, Hydrolyzed Jojoba Esters, Chondrus Crispus
Extract, Argania Spinosa Kernel Oil, Arnica Montana Flower
Extract, Glycerin, Sodium Cocoyl Glutamate, Sodium Lauroyl
Lactylate, Glycol Distearate, Laureth-4, Sodium Hyaluronate,
Caprylyl Glycol, Hydroxyacetophenone, Disodium EDTA,
Citric Acid, Chlorphenesin, Phenoxyethanol, Sorbic Acid,
Potassium Sorbate, Fragrance (Parfum), Chlorophyllin-Copper
Complex (CI 75810).

Drzewne, bursztynowe i ziołowe nuty zapachowe
sprawiają, że Aloe Body Wash ma sugestywny,
odżywczy aromat. Za intensywną barwę morskiej
zieleni płynu odpowiada naturalnie pozyskiwany
chlorofil miedziowy.

TO, CO NAJWAŻNIEJSZE:
• łagodny, a przy tym skuteczny
płyn do mycia
• usuwa zabrudzenia dla miękkiej,
czystej skóry
• wspiera nawilżenie skóry

Na własnej skórze poczuj różnicę - Aloe Body
Wash tworzy gęstą, kremową pianę, która łatwo
się spłukuje i nie przesusza skóry. Składniki takie
jak olejek arganowy, wyciąg z kwiatów arniki oraz
hydrolizowane estry jojoby delikatnie oczyszczają
i nadają skórze miękkość, dbając o jej nawodnienie
i gładkość.
Nie musisz sięgać po płyny do mycia, które wysuszają i drażnią skórę. Aloe Body Wash wyśmienicie
bez glutenu
łączy składniki, które nie tylko skutecznie
czyszczą
i odświeżają skórę, ale i nadają jej zdrowy wygląd.

suplementacja

CERTYFIKATY PRODUKTU:

bez
bezGMO
glutenu

bez
konserwantów
GMO

bez
dodatku cukru
konserwantów

dla
bez
wegetarian
dodatku
cukru

kontrola wagi

Łagodnie, a przy tym skutecznie,
myje skórę i odżywia ją mocą aloesu.

SPOSÓB UŻYCIA: Nanieść na myjkę lub gąbkę i okrężnymi

pszczele odżywianie

Płyn do mycia ciała

NOWY ALOE BODY WASH od Forever wykorzystuje to, co najlepsze w naturze, by odżywiać
i oczyszczać twoją skórę. Receptura jest wolna
od siarczanów i zawiera efektywne, a przy tym
łagodne dla skóry substancje myjące i odżywcze,
które usuwają zabrudzenia, sprawiając, że skóra
jest miękka i odświeżona.

pielęgnacja

Body Wash

aloesowe wsparcie

OCZYSZCZANIE

• pomaga utrzymać
nawodnienie skóry

Opakowanie: 236 ml

Poczuj różnicę na własnej skórze
z Aloe Body Wash.
bez glutenu
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bez
GMO

niebez
testowano
na zwierzętach
konserwantów

zadbana skóra

• skóra jest czysta i odświeżona

bez
nie bez
testowano
parabenów
na zwierzętach
dodatku
cukru

bez dla
recykling
parabenów
wegetarian

dla
recykling wegan

dla
wegan
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dla
wegeta

KOD: 067

Z myślą o maksymalnej pewności siebie a jednocześnie o optymalnym zabezpieczeniu delikatnej
skóry przed podrażnieniami i reakcjami alergicznymi
opracowaliśmy ALOE EVER-SHIELD. Zaawansowana formuła tego kremowego dezodorantu
w sztyfcie zapewnia długotrwałą ochronę przed
wilgocią i niechcianym zapachem. Podobnie jak
wszystkie produkty Forever, Aloe Ever-Shield wytwarzany jest z czystego aloesowego żelu aloe vera.
Nie zawiera soli aluminium ani innych drażniących
składników, które mogą wywoływać przykre reakcje
skóry. Dlatego może Cię tak doskonale CHRONIĆ,
a jednocześnie PIELĘGNOWAĆ i ODŻYWIAĆ
Twoją skórę w najbardziej delikatnych miejscach.

Twoja aloesowa tarcza
wobec wyzwań dnia.

skórę.

CERTYFIKATY PRODUKTU:
suplementacja

Aloesowy dezodorant w sztyfcie

SPOSÓB UŻYCIA: Stosować codziennie na oczyszczoną

Certyfikat Halal

Certyfikat Koszerności

SKŁADNIKI (INCI): Propylene Glycol, Water (Aqua), Sodium

Stearate, Aloe Barbadensis Leaf Juice (Stabilized Aloe Vera
Gel), Fragrance (Parfum), Triclosan.

kontrola wagi

Codziennie stajesz w obliczu sytuacji, w których
Twoje ciało mówi za Ciebie. Pewność siebie i poczucie komfortu to najwięksi sprzymierzeńcy Twoich
działań i celów. Czasem zależy od nich wszystko!

pszczele odżywianie

Aloe Ever-Shield

aloesowe wsparcie

OCHRONA

Dzięki kojącej mocy naturalnych składników nasz
kremowy dezodorant może być używany bezpośrednio po kąpieli i depilacji, bez obaw o podrażnienia.
Do tego łatwo się rozprowadza i nie plami ubrań.
Zaufaj Aloe Ever-Shield w codziennej pielęgnacji
ciała i bądź pewny całodziennej ochrony i świeżości.

TO, CO NAJWAŻNIEJSZE:

• chroni przed powstawaniem
przykrych zapachów

bez glutenu

bez
GMO

bez
konserwantów
bez glutenu

bez
bez
dodatku cukru
GMO

pielęgnacja

• skuteczna ochrona i pielęgnacja
delikatnej skóry

dla
bez
wegetarian
konserwantów

• niezwykle łagodna formuła, bez soli
aluminium
• może być stosowany bezpośrednio
po depilacji

Opakowanie: 92,1 g
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Poczuj się pewnie
z Aloe Ever-Shield.

zadbana skóra

• nie plami ubrań

nie testowano
na zwierzętach

bez
parabenów

nie testowano
na zwierzętach
recykling

bez
dla
parabenów wegan
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recykling

aloesowe wsparcie

OCZYSZCZANIE
KOD: 640

CERTYFIKATY PRODUKTU:
Certyfikat Międzynarodowej
Rady Naukowej ds. Aloesu

ALOE-JOJOBA SHAMPOO nie zawiera siarczanów,
pomaga zachować nawilżenie skóry głowy oraz
sprawia, że włosy są miękkie i dobrze się układają.
Nasz własny, stabilizowany miąższ aloe vera
NAWILŻA i działa jako emulgator, by włosy były
czyste i naturalnie lśniące.

Certyfikat Halal

Certyfikat Koszerności

Do receptury szamponu dodaliśmy też olejek jojoba
o wysokiej zawartości naturalnych tłuszczów, by
wspierać siłę i gęstość włosów. Ten lekki olejek jest
łagodny dla skóry głowy, ma działanie odżywcze
i kojące. Recepturę wzbogacają efektywne składniki wzmacniające, olejek arganowy, witamina B5
i olejek z dzikiej róży. Są one źródłem substancji
odżywczych, nienasyconych kwasów tłuszczowych
i przeciwutleniaczy, wspierając zdrowy wygląd
włosów i nadając im miękkość.

TO, CO NAJWAŻNIEJSZE:
• uniwersalny szampon dla
wszystkich rodzajów włosów

suplementacja

wmasować do wytworzenia obfitej piany, dokładnie spłukać.
Dla optymalnych rezultatów użyć następnie odżywki do
włosów Aloe-Jojoba Conditioner.

kontrola wagi

Czystość i odżywienie dla
wszystkich rodzajów włosów.

SPOSÓB UŻYCIA: Nałożyć na mokre włosy i delikatnie

SKŁADNIKI (INCI): Aloe Barbadensis Leaf Juice (Stabilized

Aloe Vera Gel), Aqua, Sodium C14-16 Olefin Sulfonate,
Cocamidopropyl Hydroxysultaine, Sodium Carboxymethyl
C10-16 Alkyl Glucoside, Lauryl Glucoside, Rosa Canina
Fruit Oil, Simmondsia Chinensis Seed Oil, Argania Spinosa
Kernel Oil, Sorbitan Oleate Decylglucoside Crosspolymer,
Hydroxyacetophenone, Guar Hydroxypropyltrimonium Chloride,
Potassium Sorbate, Dimethicone Pg-Diethylmonium Chloride,
Cetrimonium Chloride, Panthenol, Sodium Chloride, Disodium
EDTA, Glycerin, Sodium Citrate, Citric Acid, Propanediol,
Ascorbic Acid, Parfum, Benzyl Benzoate, Chlorphenesin,
Sodium Benzoate, Sorbic Acid.

pszczele odżywianie

Aloesowy szampon do włosów z olejkiem jojoba

Stworzyliśmy Aloe-Jojoba Shampoo na bazie
miąższu z wnętrza liści aloesu i wzmacniającego
olejku jojoba, by zadbać o piękny wygląd twoich
włosów. Szampon można stosować codziennie,
ma orzeźwiający, tropikalny aromat i tworzy gęstą
piankę, która skutecznie myje włosy.

Aloe-Jojoba Shampoo od Forever jest odpowiedni
dla całej rodziny - nie tylko doskonale oczyszcza
włosy, ale i dba o ich piękny wygląd. Aby uzyskać
optymalne efekty, po szamponie zastosuj Aloe-Jojoba Conditioner.
bez glutenu

bez
konserwantów

bez
GMO

bez
dodatku cukru

dla
wegetarian

bez glutenu

pielęgnacja

Aloe-Jojoba Shampoo

bez
konserwantó

bez
GMO

• łagodny dla skóry głowy
• gęsta pianka łatwo usuwa
zabrudzenia i sebum

Opakowanie: 296 ml

Zabierz włosy do SPA
z Aloe-Jojoba Shampoo.
nie testowano
na zwierzętach
bez glutenu
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bez
bez
parabenów
GMO

bez
recykling
konserwantów

zadbana skóra

• sprawia, że włosy są miękkie
i dobrze się układają

dla
bez
wegan
dodatku
cukru

dla
wegetarian

nie testowano
na zwierzętach

bez
parabenów

109

aloesowe wsparcie

WYGŁADZANIE
KOD: 641

Shampoo, wmasować Aloe-Jojoba Conditioner we włosy
i zostawić na 2-3 minuty. Dokładnie spłukać i wysuszyć włosy.

Certyfikat Międzynarodowej
Rady Naukowej ds. Aloesu

Dzięki lekkiej recepturze, odżywkę można stosować
codziennie, a zawarte w niej trzy rodzaje olejków
dbają, by włosy pozostały nawilżone, ale nie obciążają ich. Olejek jojoba o wysokiej zawartości
naturalnych tłuszczów wzmacnia włosy i zwiększa
ich grubość. Nazywany marokańskim „płynnym
złotem”, olejek arganowy z przeciwutleniającą witaminą E, ODŻYWIA włosy. Natomiast zawierający
witaminy C, E i B, olejek z dzikiej różny nadaje im
miękkość, nawilża i wzmacnia.

Certyfikat Halal

Certyfikat Koszerności

SKŁADNIKI (INCI): Aloe Barbadensis Leaf Juice (Stabilized

Aloe Vera Gel), Aqua, Cetyl Alcohol, Behentrimonium Chloride,
Isoamyl Laurate, Cetearyl Alcohol, 1,2-Hexanediol, Rosa Canina
Fruit Oil, Simmondsia Chinensis Seed Oil, Argania Spinosa Kernel
Oil, Hydrolyzed Jojoba Esters, Caprylyl Glycol, Hexylene Glycol,
Ethylhexylglycerin, Isopropyl Alcohol, Citric Acid, Ascorbic Acid,
Parfum, Benzyl Benzoate, Hexyl Cinnamal, Phenoxyethanol,
Potassium Sorbate, Sodium Benzoate.

Podstawą receptury jest stabilizowany miąższ
z wnętrza liści aloe vera z naszych własnych upraw.
Zawiera on bogactwo cennych składników, które
dbają o skórę głowy i podkreślają naturalny blask
włosów.

TO, CO NAJWAŻNIEJSZE:
• lekka odżywka dla wszystkich
rodzajów włosówć

suplementacja

CERTYFIKATY PRODUKTU:

kontrola wagi

Miękkość, nawodnienie
i blask.

SPOSÓB UŻYCIA: Po umyciu włosów Aloe-Jojoba

pszczele odżywianie

Aloesowa odżywka do włosów z olejkiem jojoba

Dobra odżywka do włosów to istotny element
pielęgnacji włosów. Sprawia, że są miękkie, gładkie
i łatwo się układają. Tak właśnie działa ALOEJOJOBA CONDITIONER od Forever, która na
dodatek głęboko odżywia i nawadnia włosy oraz
skórę głowy, a przy tym nie zawiera siarczanów.

Aloe-Jojoba Conditioner doskonale współgra
z Aloe-Jojoba Shampoo, ułatwiając rozczesywanie
włosów i układanie fryzury. Kojąca odżywka ma
taki sam aromat jak szampon: tropikalne owoce,
ze słodką, kremową nutą. Nasza receptura jest
neutralna i odpowiednia dla całej rodziny.
bez glutenu

bez
konserwantów

bez
GMO

bez
dodatku cukru

dla
wegetarian

bez glutenu

pielęgnacja

Aloe-Jojoba Conditioner

bez
konserwantó

bez
GMO

• nadaje włosom miękkość i gładkość
•w
 spiera nawodnienie włosów
i skóry głowy

Opakowanie: 296 ml

Nasyć włosy blaskiem
z Aloe-Jojoba Conditioner.
nie testowano
na zwierzętach
bez glutenu
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bez
bez
parabenów
GMO

zadbana skóra

• trzy olejki pomagają zachować
nawilżenie

bez
recykling
konserwantów

dla
bez
wegan
dodatku
cukru

dla
wegetarian

nie testowano
na zwierzętach

bez
parabenów

111

aloesowe wsparcie

OCZYSZCZANIE
KOD: 028

Certyfikat Międzynarodowej
Rady Naukowej ds. Aloesu

Eksperci Forever prowadzili wieloletnie badania,
współpracując z naukowcami i dentystami, aby
stworzyć idealną formułę żelu do mycia zębów na
bazie aloesu, bezpieczną dla całej rodziny.
Forever Bright dokładnie oczyszcza i CHRONI
SZKLIWO, zapobiega powstawaniu płytki nazębnej,
ŁAGODZI podrażnienia dziąseł. Dzięki tak wysokiej
zawartości aloesu wzbogaconego propolisem wykazuje działanie antybakteryjne, zapobiega infekcjom
i zapewnia przedłużoną ŚWIEŻOŚĆ jamy ustnej.

TO, CO NAJWAŻNIEJSZE:

CERTYFIKATY PRODUKTU:

Naturalna formuła pasty w kolorze ciemnozielonym
nie zawiera szkodliwego fluoru, więc jest bezpieczna
również dla zębów najmłodszych członków rodziny.
Posiada przyjemny smak i aromat mięty pieprzowej.
Bez składników pochodzenia zwierzęcego, innych
niż propolis od pszczół, Forever Bright jest doskonałą
opcją dla wegetarian i innych osób, troszczących
się o równowagę w środowisku. Pozwól, by ten
rewelacyjny aloesowy żel stał się częścią Twojej
codzienności.

Certyfikat Halal

Certyfikat Koszerności

SKŁADNIKI (INCI): Aloe Barbadensis Leaf Juice, Sorbitol,

Hydrated Silica, Glycerin, Sodium Lauryl Sulfate, Chondrus
Crispus Powder, Aroma, Propolis Extract, Sodium Sacharin,
Ascorbic Acid, Citric Acid, Limonene, Linalool, Potassium
Sorbate, Sodium Benzoate, Cl 75810.

• innowacyjna formuła żelu na bazie
aloesu i propolisu
bez glutenu

• perfekcyjnie oczyszcza jamę ustną

suplementacja

Codzienna pielęgnacja zębów
czystym aloesem.

szczoteczkę. Szczotkować zęby około 3 minuty. Wypłukać
wodą. Nie połykać.

pszczele odżywianie

Aloesowy żel do mycia zębów

SPOSÓB UŻYCIA: Niewielką ilość żelu nanieść na

kontrola wagi

Dlaczego nasz doskonale czysty aloes nie miałby również zadbać o czystość Twoich zębów?
Przekonaj się, jak naturalne składniki FOREVER
BRIGHT skutecznie radzą sobie z higieną jamy
ustnej, zostawiając Cię z olśniewającym uśmiechem
i uczuciem świeżości przez cały dzień.

bez
GMO

bez
konserwantów

pielęgnacja

Forever Bright

bez
dodatku cukru

• koi dziąsła i zapobiega infekcjom
• nie zawiera fluoru

Opakowanie: 130 g

Zaufaj naturze
z Forever Bright.
bez glutenu
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zadbana skóra

• naturalna, ciemnozielona barwa
i miętowy smak

bez
GMO

bez
konserwantów

nie bez
testowano
dodatku
cukru
na zwierzętach

bez dla
wegetarian
parabenów

recykling

w
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aloesowe wsparcie

WYGŁADZANIE
KOD: 022

Odżywione i pełne blasku usta
przez cały rok.

Twoje usta pokrywa niezwykle wrażliwy naskórek,
podatny na szybką utratę wilgoci i ciągłe mikrourazy. Nie mają pigmentu melaniny, który chroniłby
je przed promieniami UV. Nie potrafią bronić się
przed wiatrem, mrozem, szkodzi im także suche
powietrze klimatyzowanych pomieszczeń.
Z myślą o ochronie delikatnej skóry Twoich ust
stworzyliśmy aloesowy balsam ALOE LIPS. Niezastąpiony ekstrakt z liści aloesu, odżywcza jojoba i wosk
pszczeli dostarczą wszystkiego, czego potrzebują
Twoje PERFEKCYJNIE ZADBANE USTA. Balsam
znakomicie zregeneruje, nawilży i wygładzi skórę
warg, zniweluje uczucie spierzchnięcia i suchości,
pomoże też na dłużej zatrzymywać w nich wilgoć.
Dzięki Aloe Lips Twoje usta o każdej porze roku
pozostaną MIĘKKIE, AKSAMITNE, BŁYSZCZĄCE,
po prostu piękne! Pokochasz go także za jedwabistą
konsystencję i subtelny zapach.

podczas niesprzyjających warunków pogodowych.

CERTYFIKATY PRODUKTU:
suplementacja

Aloesowy balsam do ust z olejkiem jojoba

SPOSÓB UŻYCIA: Regularnie nanosić na usta, zwłaszcza

Certyfikat Halal

Certyfikat Koszerności

SKŁADNIKI (INCI): Aloe Barbadensis Leaf Extract, Sim-

mondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil, Petrolatum, Ethylhexyl
Hydroxystearate, Beeswax, Euphorbia Cerifera (Candelila)
Wax, Myristyl Myristate, Copernica Cerifera (Carnauba) Wax,
Ozokerite, Flavor, Allantoin, Propylparaben.

kontrola wagi

Śmieją się, mówią, jedzą, całują i przyciągają wzrok.
Potrzebujesz ich do niemal każdej aktywności,
a przecież są tak delikatną częścią Twojej twarzy!

pszczele odżywianie

Aloe Lips

TO, CO NAJWAŻNIEJSZE:

• w ygładza, zmiękcza i koi suchą
skórę warg
bez glutenu

• zatrzymuje wilgoć

bez
GMO

bez
konserwantów

pielęgnacja

• nawilżająca receptura na bazie
czystego aloesu i jojoby

bez
dodatku cukru

• chroni usta przed słońcem, wiatrem,
mrozem i przesuszonym powietrzem
•d
 odaje ustom blasku i objętości

Opakowanie: 4,25 g

Pozwól Aloe Lips
ukoić Twoje usta.
bez glutenu
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zadbana skóra

•d
 oskonały do użytku przez cały rok

bez
GMO

bez
konserwantów

nie bez
testowano
dodatku
cukru
na zwierzętach

bez dla
wegetarian
parabenów

recykling

w
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aloesowe wsparcie

WYGŁADZANIE
KOD: 647

TO, CO NAJWAŻNIEJSZE:
• wspiera nawodnienie skóry
• nadaje skórze miękkość
• wspiera naturalne nawilżenie skóry
• pomaga zachować młodzieńczy
wygląd skórym

Czysty miąższ z wnętrza liści aloe vera połączyliśmy z olejkami i innymi składnikami roślinnymi, by
w naturalny sposób wesprzeć zdrowy wygląd twojej
skóry. Ze względu na swoje właściwości nawilżające
i odmładzające, aloes stanowi doskonałą bazę receptury Aloe Body Lotion. Olejek arganowy zawiera
witaminę E oraz kwasy tłuszczowe, nadające skórze
gładkość. Natomiast hydrolizowane estry jojoby
wspierają jej jędrność i elastyczność.
Dodatek olejku z orzeszków makadamia o wysokiej
zawartości kwasu palmitooleinowego, który wspiera
zdrowy wygląd skóry, sprawia, że balsam idealnie
sprawdza się w pielęgnacji skóry dojrzałej. Jednak
nie tylko takiej skórze przyniesie on korzyści. Receptura jest wolna od silikonów, a składniki takie
jak hialuronian sodu wspierają barierę ochronną
skóry, pomagając jej zachować nawilżenie, dzięki
czemu Aloe Body Lotion jest odpowiedni dla różnych
rodzajów skóry, od normalnej do suchej. Balsam
ma uniwersalny, delikatnie kwiatowy aromat.
Kiedy potrzebujesz codziennego balsamu, który
nada twojej skórze gładki, jedwabisty wygląd i nie
pozostawi na niej tłustego osadu, zadbaj, by mieć
Aloe Body Lotion od Forever pod ręką.

CERTYFIKATY PRODUKTU:
suplementacja

Doskonały balsam codziennego
użytku, który szybko się wchłania.

masować do całkowitego wchłonięcia.

Certyfikat Międzynarodowej
Rady Naukowej ds. Aloesu

Certyfikat Halal

Certyfikat Koszerności

kontrola wagi

Balsam do ciała

SPOSÓB UŻYCIA: Obficie nakładać na skórę i delikatnie

SKŁADNIKI (INCI): Aloe Barbadensis Leaf Juice (Stablized

Aloe Vera Gel), Water, Caprylic/Capric Triglyceride, Propanediol,
C13-15 Alkane, Glyceryl Stearate SE, Heptyl Undecylenate,
Argania Spinosa Kernel Oil, Rosa Canina Fruit Oil, Simmondsia
Chinensis (Jojoba) Seed Oil, Macadamia lntegrifolia Seed Oil,
Niacinamide, Sodium Hyaluronate, Arginine, Hydrolyzed Jojoba
Esters, Hydroxyacetophenone, Glyceryl Stearate, PEG-1O0
Stearate, Caprylyl Glycol, Ethylhexylglycerin, Hexylene Glycol,
Acrylates/C1O-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Xanthan Gum,
lsosorbide Dicaprylate, Disodium EDTA, Phenoxyethanol,
Potassium Sorbate, Fragrance (Parfum).

bez glutenu

bez
GMO

bez
konserwantów

pszczele odżywianie

ALOE BODY LOTION od Forever to świetny balsam
nawilżający do codziennego użytku, który zmiękcza,
wygładza i nawadnia skórę. Dzięki lekkiej recepturze szybko się wchłania, by dostarczyć skórze
dobrodziejstwa czystego aloesu i innych substancji
nawilżających niemal natychmiast.

pielęgnacja

Body Lotion

bez
dodatku cukru

• szybko się wchłania, nie
pozostawiając tłustego osadu

Opakowanie: 236 ml

Codziennie gładka skóra
z Aloe Body Lotion.
bez glutenu

116

bez
GMO

zadbana skóra

• sprawia, ze skóra jest jedwabista
w dotyku

bez
konserwantów

nie bez
testowano
dodatku
cukru
na zwierzętach

bez dla
wegetarian
parabenów

recykling

w
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KOD: 040

Recepturę Aloe First oparliśmy na aloesowym
miąższu z upraw Forever, połączonym z propolisem
i autorską mieszanką 11 ekstraktów ziołowych.
Już 5 tysięcy lat temu ludzie hodowali aloes jako
cudowną roślinę na rany i oparzenia. Nazywano go
„lekarzem w doniczce”, który zawsze był pod ręką,
gdy potrzebowali szybkiej pomocy. KOJĄCE działanie aloesu w Aloe First wesprze niezwykły pszczeli
specyfik - propolis, którego naturalną funkcją jest
OCZYSZCZANIE ula i DEZYNFEKCJA plastrów.
Dodatek ekstraktów roślinnych, w tym ekstraktu
z eukaliptusa, mniszka, imbiru i rumianku sprawi,
że Aloe First niezawodnie złagodzi, ukoi i ochroni
Twoją skórę.

TO, CO NAJWAŻNIEJSZE:
• kojąca mgiełka do szybkiego użycia
na skórę
• niezawodnie łagodzi drobne
podrażnienia skóry, skaleczenia
i oparzenia słoneczne

potrzebuje ukojenia i nawilżenia.

suplementacja

CERTYFIKATY PRODUKTU:
Certyfikat Międzynarodowej
Rady Naukowej ds. Aloesu

Certyfikat Halal

Certyfikat Koszerności

SKŁADNIKI (INCI): Aloe Barbadensis Leaf Juice, Aqua,

Tocopherol, Glycine Soja Oil, Allantoin, Glycerin, Borago
Officinalis Extract, Chamomilla Recutita Flower Extract, Taraxacum Officinale Extract, Eucalyptus Globulus Leaf Extract,
Zingiber Officinale Root Extract, Calendula Officinales FIower
Extract, Passiflora Incarnata FIower Extract, Salvia Officinalis
Leaf Extract, Pterocarpus Santalinus Wood Extract, Thymus
Vulgaris Leaf Extract, Achillea MilIefolium Extract, Ceratonia
Siliqua Fruit Extract, Propolis Cera, Polysorbate 20, Ascorbic
Acid, Sodium Citrate, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate,
Citric Acid, Diazolodinyl Urea, Methylparaben.

Aloesowa mgiełka sprawdzi się również jako środek
wspomagający regenerację włosów. Nałożony przed
koloryzacją zabezpieczy je przed nadmiernym wysuszeniem. Świetnie ukoi również skórę po depilacji.

• pomocny w ochronie włosów przed
przesuszeniem i po depilacji

bez glutenu

bez
konserwantów

bez
GMO

kontrola wagi

Pierwsza pomoc
dla podrażnionej skóry.

SPOSÓB UŻYCIA: Stosować obficie na skórę, która

pszczele odżywianie

Spray aloesowy z propolisem i ekstraktami ziołowymi

Nawet jeśli starannie planujesz każdy dzień, zdarzają
się sytuacje, które całkowicie zaskakują. Potrzebujesz wtedy szybkich decyzji i dobrych planów
awaryjnych. Kojący ALOE FIRST to PIERWSZA
POMOC Forever dla Twojej podrażnionej skóry.
Zadbaj, aby zawsze był w Twojej apteczce, a nie
będziesz już szukać przypadkowych sposobów
na zadrapania, drobne skaleczenia czy nadmierną
opaleniznę.

pielęgnacja

Aloe First

aloesowe wsparcie

ŁAGODZENIE

bez
dodatku cu

• idealnie zastąpi tonik do
odświeżenia cery

Opakowanie: 473 ml
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Niezawoda ochrona:
Aloe First.

zadbana skóra

• doskonale uzupełni podręczną
apteczkę

nie testowano
na zwierzętach

bez
parabenów

recykling
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Dumni
z miłości
do środowiska
Pragniemy Cię zapewnić, że Forever
kocha środowisko naturalne i chce
mieć swój wkład w utrzymanie go
w równowadze. Dlatego na naszych
polach aloesowych stosujemy pompy
zasilane energią słoneczną, innowacyjny system nawadniania i nawożenia, a na żadnym etapie uprawy nie
stosujemy pestycydów i herbicydów.
Co więcej, 50 milionów naszych
aloesowych krzewów każdego roku
oczyszcza ziemię z ponad 2 milionów
ton CO 2.
Jesteśmy szczęśliwi, że czerpiąc
tak wiele z potęgi natury, możemy
jednocześnie ją chronić i wspierać
jej doskonałą harmonię.

KOD: 061

Główny składnik żelu to stabilizowany miąższ
aloe vera, niemal identyczny z tym, jaki znajdziesz
wewnątrz świeżego liścia aloesu. Całkowicie
BEZPIECZNY dla skóry nie ma sobie równych,
gdy potrzebujesz skutecznego ZŁAGODZENIA
podrażnień, drobnych ran, oparzeń czy ukąszeń
owadów. Łagodny, bezzapachowy żel przyniesie
natychmiastowe UKOJENIE, przyspieszy regenerację i nawilży skórę.

Zdumiewająca siła aloesu
i ulga dla Twojej skóry.

Aloe Vera Gelly złagodzi skutki nadmiernego opalania latem, zimą OCHRONI Cię przez szkodliwym
wpływem niskich temperatur. Będzie doskonały
dla pań po depilacji i dla panów po codziennym
goleniu. Świetnie sprawdzi się także jako podkład
pod inne preparaty, wspomagając ich wchłanianie.
Stabilizowany miąższ aloe vera to również idealny
sposób na przesuszoną i łuszczącą się skórę głowy.
Ukoi przykre objawy uczuleń, NAWILŻY zmiany
trądzikowe, zadba o podrażnione śluzówki oraz
podniesie komfort gojenia się ran.

oczyszczoną skórę. W razie potrzeby ponowić aplikację.
Przed nałożeniem innego kosmetyku poczekać do
całkowitego wchłonięcia.

suplementacja

Czysty aloes w żelu

SPOSÓB UŻYCIA: Nakładać obficie na dokładnie

CERTYFIKATY PRODUKTU:
Certyfikat Międzynarodowej
Rady Naukowej ds. Aloesu

Certyfikat Halal

Certyfikat Koszerności

SKŁADNIKI (INCI): Aloe Barbadensis Leaf Juice, Aqua, Gly-

kontrola wagi

ALOE VERA GELLY to nasza popularna aloesowa
galaretka, który zachwyci Cię swoją naturalną
formułą i niezwykle kojącym działaniem.

cerin, Triethanolamine, Carbomer, Disodium EDTA, Citric Acid,
Ascorbic Acid, Allantoin, Glycine Soja Oil, Tocopherol, Methylparaben, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, Diazolidinyl Urea.

pszczele odżywianie

Aloe Vera Gelly

aloesowe wsparcie

UKOJENIE

TO, CO NAJWAŻNIEJSZE:

• doskonale nawilża skórę, regeneruje
i łagodzi podrażnienia
bez glutenu

• koi oparzenia i ukąszenia

bez
konserwantów

bez
GMO

pielęgnacja

• czysty aloes w formie bezbarwnego
żelu

bez
dodatku cu

• skutecznie pielęgnuje skórę
po opalaniu i depilacji
• łatwo się wchłania i nie brudzi ubrań

Opakowanie: 118 ml
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Doznaj ukojenia
z Aloe Vera Gelly.

zadbana skóra

• niekomodogenny i w pełni naturalny

nie testowano
na zwierzętach

bez
parabenów

recykling
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KOD: 063

TO, CO NAJWAŻNIEJSZE:

suplementacja

FOREVER MOISTURIZING LOTION to zaproszenie
do codziennej, zaawansowanej pielęgnacji Twojej
skóry, która na długa OCHRONI wszystko to, co
w niej piękne i witalne. Unikalna formuła emulsji
umożliwi Ci tak głębokie i INTENSYWNE NAWILŻANIE, jakie zapewnić może jedynie czysty miąższ
aloesu. Zastosowana jako baza pod makijaż będzie
SKUTECZNYM FILTREM, chroniącym delikatną
skórę twarzy przed alergenami, zanieczyszczeniami
i czynnikami atmosferycznymi. Dzięki swojej gęstej
i jedwabistej konsystencji doskonale sprawdzi się
także w codziennej pielęgnacji przesuszonej skóry
rąk i dłoni.

twarz, dłonie lub całe ciało. Delikatnie masować do
wchłonięcia. Makijaż należy nakładać zanim emulsja
wchłonie się w skórę.

CERTYFIKATY PRODUKTU:
Certyfikat Międzynarodowej
Rady Naukowej ds. Aloesu

Certyfikat Koszerności

SKŁADNIKI (INCI): Aloe Barbadensis Leaf Juice, Aqua, C12-15

Alkyl Benzoate, Stearic Acid, Glyceryl Stearate, Hydrogenated
Polyisobutene, Methyl Gluceth-20, Sorbitol, Prunus Armeniaca
Kernel Oil, Polysorbate 60, Simmondsia Chinensis Seed Oil,
Chamomilla Recutita Flower Extract, Hydrolyzed Elastin, Sodium
PCA, Collagen, Triethanolamine, Cetyl Alcohol, PEG - 100 Stearate, Ascorbic Acid, Tocopherol, Citri Acid, Propylene Glycol,
Glycine Soja Oil, AIIantoin, Dimethicone, Sodium Hyaluronate,
Parfum, Amyl Cinnamal, Benzyl Salicylate, Hexyl Cinnamal,
Linalool, Hydroxyisohexyl 3 - Cyclohexene Carboxaldehyde,
Diazolidinyl Urea, Methylparaben, Propylparaben, Potassium
Sorbate, Sodium Benzoate.

Ale Forever Moisturizing Lotion to znacznie więcej,
niż ochrona i nawilżanie. Dzięki doskonałemu współdziałaniu aloesu, kolagenu i elastyny zobaczysz,
jak jędrna i elastyczna może być Twoja skóra – bez
wzglęgu na upływ czasu.

• balsam intensywnie nawilżający
twarz i ciało
• chroni skórę przed szkodliwym
wpływem czynników zewnętrznych

bez glutenu

bez
konserwantów

bez
GMO

• gęsta, aksamitna konsystencja

kontrola wagi

Nawilżanie, jakie może zapewnić
tylko czysty aloes.

SPOSÓB UŻYCIA: Nakładać na uprzednio oczyszczoną

pszczele odżywianie

Nawilżająca emulsja aloesowa

Nadmiar słońca, wiatr, mróz, zanieczyszczenia
powietrza, stres i nieodpowiednia dieta – każdego
dnia Twoja skóra zmaga się z nadmiarem czynników,
które osłabiają jej prawidłowe funkcje, degradują
kolagen, wysuszają i podrażniają. Z biegiem czasu
skóra traci swój naturalny blask i elastyczność,
a procesy starzenia zaczynają nabierać tempa.

pielęgnacja

Aloe Moisturizing Lotion

aloesowe wsparcie

NAWILŻANIE

• idealna baza pod makijaż
• świetny do pielęgnacji dłoni

Opakowanie: 118 ml
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Ochroń wszystko, co piękne
z Aloe Moisturizing Lotion.

zadbana skóra

• przywraca skórze prawidłowe pH

nie testowano
na zwierzętach

bez
parabenów

recykling
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bez
dodatku c

KOD: 051

TO, CO NAJWAŻNIEJSZE:

Aloe Propolis Creme łączy w sobie to, co najcenniejsze
w naturze, by przywrócić Twojej skórze witalność
i naturalny blask. Propolis świetnie sprawdza się
w pielęgnacji każdego rodzaju skóry, również tej
z problemami. Dezynfekuje i przyspiesza regenerację,
POPRAWIA KOLORYT skóry, natłuszcza i TWORZY
BARIERĘ OCHRONNĄ. Czysty aloes doskonale
nawilża i REGENERUJE naskórek, OCZYSZCZA
i zamyka pory, dzięki czemu skóra wygląda na
jaśniejszą i odmłodzoną. Aloes wykorzystany do
pielęgnacji skóry wykazuje także właściwości
przeciwalergiczne i przeciwzapalne. Kompozycję
uzupełnia dodatek witamin E, A i C oraz ekstrakt
z rumianku, znanego jako zioło o szczególnie korzystnym działaniu na cerę. W efekcie każda tubka
Aloe Propolis Creme daje Twojej skórze kompletną
ochronę i optymalne odżywienie.

CERTYFIKATY PRODUKTU:
suplementacja

Niezwykły dar ula,
aby chronić Twoją skórę.

lub wybrane partie ciała.

Certyfikat Międzynarodowej
Rady Naukowej ds. Aloesu

Certyfikat Halal

Certyfikat Koszerności

SKŁADNIKI (INCI): Aloe Barbadensis Leaf Juice, Glyceryl

Stearate, Propylene Glycol, Cetyl Alcohol, Lanolin, PEG-100
Stearate, Propolis Extract, Chamomilla Recutita Flower Extract,
Ethylhexyl Palmitate, Ethylhexyl Stearate, Diethylhexyl Adipate,
Sorbitol, Lanolin Alcohol, Dimethicone, Tocopherol, Glycine
Soja Oil, Beta-Carotene, Zea Mays Oil, Allantoin, Triethanolamine, Ascorbic Acid, Disodium EDTA, Citric Acid, Parfum,
Coumarin, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, Diazolidinyl
Urea, Methylparaben, Propylparaben.

• odżywcza kompozycja propolisu
i czystego aloesu
• pielęgnuje i wyrównuje koloryt skóry
bez glutenu

•p
 ropolis doskonale oczyszcza,
regeneruje i tworzy barierę
ochronną dla skóry

bez
konserwantów

bez
GMO

kontrola wagi

Krem aloesowy z propolisem

SPOSÓB UŻYCIA: Nakładać obficie na twarz, dłonie

pszczele odżywianie

W ALOE PROPOLIS CREME połączyliśmy
odżywcze właściwości stabilizowanego aloesu
z jednym z najcenniejszych darów pasieki. Propolis
to naturalna substancja żywiczna, której funkcją jest
ochrona pszczół i ula przed czynnikami zewnętrznymi. Podobnie działa na Twoje ciało. Niezwykłe,
prozdrowotne właściwości propolisu od wieków
znano i z powodzeniem wykorzystywano w medycynie naturalnej oraz w zabiegach pielęgnacyjnych.

pielęgnacja

Aloe Propolis Creme

aloesowe wsparcie

OCHRONA

• aloes koi, nawilża i zamyka pory

Opakowanie: 113 g
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Odkryj pszczele skarby
z Aloe Propolis Creme.

zadbana skóra

• wzbogacony kojącym ekstraktem
z rumianku i witaminami

nie testowano
na zwierzętach

bez
parabenów

recykling
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bez
dodatku cu

KOD: 064

Siła chłodu i gorąca,
która rozluźni Twoje ciało.

w wybrane partie skóry, zgodnie z potrzebami. Unikać
kontaktu z oczami i innymi wrażliwymi partiami skóry.
W przypadku kontaktu z oczami, przez kilka minut
płukać wodą.

CERTYFIKATY PRODUKTU:

Po długim dniu pracy za biurkiem albo aktywnym
treningu Twoje mięśnie mogą być szczególnie
zmęczone i osłabione, a skóra napięta do granic.
Nieprzyjemne albo wręcz bolesne uczucie sztywności
i spięcia jest wołaniem Twojego ciała o zasłużony
odpoczynek i odprężenie.

TO, CO NAJWAŻNIEJSZE:
• fenomenalne połączenie doznań
chłodu i gorąca

W takich chwilach z pomocą przyjdzie Ci ALOE
HEAT LOTION. Ten niezwykły, odżywczy balsam
zachwyci Cię siłą doznań płynących z połączenia
doznań chłodu i gorąca. Nakładając Aloe Heat
Lotion na wybraną partię ciała w jednej chwili poczujesz CHŁODZĄCĄ i ROZGRZEWAJĄCĄ siłę
mentolu, która ZŁAGODZI BÓL mięśni i przyniesie
Ci natychmiastowe ODPRĘŻENIE. Odżywczy aloes
i aromatyczny olejek z eukaliptusa pomogą zrelaksować całe Twoje ciało, a skórę zostawią miękką,
gładką i nawilżoną. Z każdą porcją Aloe Heat Lotion
poczujesz powrót sił witalnych i będziesz cieszyć
się coraz piękniejszą skórą.

suplementacja

Aloesowa emulsja rozgrzewająca

SPOSÓB UŻYCIA: Obficie nakładać i wmasowywać

Certyfikat Międzynarodowej
Rady Naukowej ds. Aloesu

Certyfikat Halal

kontrola wagi

Codziennie Twoje mięśnie wykonują dla Ciebie
pracę tytanów. Odpowiadają za każdy Twój ruch
i bezruch, dzięki nim nie tylko chodzisz i biegasz, ale
też siedzisz i trzymasz się prosto. Cały życiodajny
ruch wewnątrz organizmu to również domena
Twoich mięśni.

Certyfikat Koszerności

SKŁADNIKI (INCI): Aloe Barbadensis Leaf Juice, Aqua,

Methyl Salicylate, Propanediol, Glyceryl Stearate, Cetyl Alcohol,
Glyceryl Oleate Citrate, Arginine, Menthol, Sesamum Indicum
Seed Oil, Prunus Armeniaca Kernel Oil, Eucalyptus Globulus
Leaf Oil, Cetyl Ethylhexanoate, Carbomer, Allantoin, Caprylyl
Glycol, Ethylhexylglycerin, Caprylic/Capric Triglyceride, Ascorbic
Acid, Hexylene Glycol, Citric Acid, Limonene, Linalool, Phenoxyethanol, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate.

•p
 omaga rozluźnić spięte mięśnie

bez glutenu

bez
GMO

bez
konserwantów
bez glutenu

bez
bez
dodatku cukru
GMO

pielęgnacja

•d
 ziała odprężająco po wysiłku
fizycznym

pszczele odżywianie

Aloe Heat Lotion

aloesowe wsparcie

ODPRĘŻENIE

dla
bez
wegetarian
konserwantów

• idealna do głębokiego masażu
• r elaksujący zapach mentolu
i eukaliptusa

Opakowanie: 118 ml
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Zrelaksuj się
z Aloe Heat Lotion.

zadbana skóra

• aloes i olejki zostawiają skórę
miękką i odżywioną

nie testowano
na zwierzętach

bez
parabenów

nie testowano
na zwierzętach
recykling

bez
dla
parabenów wegan
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recykling

KOD: 205

Aloe MSM Gel łączy w sobie kojącą moc aloesu
i organicznej siarki. Siarka organiczna, czyli MSM,
to związek niezbędny Twojemu organizmowi do
produkcji kolagenu i tkanki łącznej, stąd jej istotny
wpływ na kondycję skóry, stawów i układu ruchu.
MSM hamuje twardnienie i zanikanie kolagenu, dzięki
czemu nadaje skórze miękkości, JĘDRNOŚCI oraz
opóźnia procesy starzenia. Jednocześnie skutecznie
ŁAGODZI ból, uczucie spięcia i obrzęku, będące
skutkiem nadmiernego obciążenia stawów i mięśni.

Aloesowa moc ukojenia
nie tylko dla skóry.

Poza aloesem i związkami siarki, łagodząca formuła
Aloe MSM Gel zawiera naturalne ekstrakty ziołowe,
takie jak olejek z liści drzewa herbacianego, wyciąg
z kory wierzby i glicerynę, które uspokajają i odżywiają skórę. Dodatek ekstraktu z liści rozmarynu
doskonale zatrzymuje w skórze wilgoć, dzięki czemu
może ona na dłużej zostać elastyczna i jędrna.

w wybrane partie ciała.

CERTYFIKATY PRODUKTU:
suplementacja

Żel aloesowy z MSM i wyciągami roślinnymi

SPOSÓB UŻYCIA: Nakładać dowolną ilość i wcierać

Certyfikat Międzynarodowej
Rady Naukowej ds. Aloesu

Certyfikat Halal

Certyfikat Koszerności

SKŁADNIKI (INCI): Aloe Barbadensis Leaf Juice, Aqua,

Dimethyl Sulfone, Glycerine, Triethanolamine, Dimethicone,
Arctostaphylos Uva Ursi Leaf Extract, Salix Alba Bark Extract,
Rosmarinus Officinalis Leaf Extract, Melaleuca Alternifolia Leaf
Oil, Sodium Hyaluronate, Carbomer, Disodium EDTA, Citric
Acid, Polysorbate 80, Allantoin, Ascoribic Acid, Tocopherol,
Glycine Soja Oil, Diazolidinyl Urea, Methylparaben, Potassium
Sorbate, Sodium Benzoate.

Nawet niewielka ilość żelu wmasowana w skórę
po aktywnym dniu albo po intensywnym treningu
sprawi, że poczujesz chłodzącą, RELAKSUJĄCĄ
ULGĘ, która wypełni całe Twoje ciało.

kontrola wagi

Jeśli szukasz łagodnego preparatu, który cudownie zregeneruje Twoją skórę, a jednocześnie ukoi
przeciążone stawy – ALOE MSM GEL jest właśnie
dla Ciebie.

pszczele odżywianie

Aloe MSM Gel

aloesowe wsparcie

UKOJENIE

• łączy czysty MSM, aloes i wyciągi
ziołowe
bez glutenu

• łagodzi uczucie sztywności
i obrzęku stawów

bez
konserwantów

bez
GMO

pielęgnacja

TO, CO NAJWAŻNIEJSZE:

bez
dodatku cu

• kojąca ulga dla naprężonej i suchej
skóry

Opakowanie: 118 ml
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Poczuj ulgę
z Aloe MSM Gel.

zadbana skóra

• formuła bezbarwnego żelu, który nie
pozostawia plam

nie testowano
na zwierzętach

bez
parabenów

recykling
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KOD: 617

CERTYFIKATY PRODUKTU:

Słońce może być wielkim sprzymierzeńcem Twojego
zdrowia i urody, jeśli tylko nauczysz się odpowiedzialnie korzystać z jego wielkich dobrodziejstw.
Z ALOE SUNSCREEN możesz wyruszyć wszędzie tam, gdzie świeci słońce i jednocześnie być
pewnym skutecznej ochrony przed promieniami,
szkodzącymi Tobie i Twojej rodzinie.

Przygotuj skórę
na słoneczną kąpiel.

TO, CO NAJWAŻNIEJSZE:
• filtr SPF 30 efektywnie chroni skórę
przed promieniami UVA i UVB

Aloe Sunscreen to innowacyjne połączenie FILTRÓW
przeciwsłonecznych SPF 30, chroniących przed
promieniami UVA i UVB ze składnikami odżywczymi,
które zadbają o Twoją skórę podczas słonecznych
kąpieli. Dodatek naturalnego tlenku cynku w Aloe
Sunscreen tworzy dodatkową barierę, która CHRONI
skórę przed oparzeniami. Witamina E zapobiega
uszkodzeniom skóry i SPOWALNIA procesy jej
starzenia. Kompozycję uzupełnia stabilizowany
aloes, który wnikając w najgłębsze partie skóry
cudownie ją koi, nawilża i REGENERUJE. Krem
świetnie się nakłada, nie pozostawia osadu i pozostaje wodoodporny przez 80 minut. Wszystko
po to, byś mógł beztrosko korzystać z daru słońca
i gorących dni.

• naturalny tlenek cynku zapobiega
oparzeniom

bez glutenu

suplementacja

15-30 minut przed ekspozycją słoneczną. Dla podtrzymania
ochrony zaleca się powtarzać aplikację kilkakrotnie w czasie
plażowania oraz po każdej kąpieli słonecznej.

Certyfikat Międzynarodowej
Rady Naukowej ds. Aloesu

Certyfikat Halal

Certyfikat Koszerności

SKŁADNIKI (INCI): Aqua, Aloe Barbadensis Leaf Juice

(Stabilized Aloe Vera Gel), Zinc Oxide, Octocrylene, Homosalate,
Propanediol, Ethylhexyl Salicylate, Propylheptyl Caprylate,
Diisostearoyl Polyglyceryl-3 Dimer Dilinoleate, VP/Hexadecene
Copolymer, Cetearyl Ethylhexanoate, Undecane, Polyhydroxystearic Acid, Hydrogenated Castor Oil, Tridecane, Caprylyl
Glycol, Magnesium Sulfate, Parfum, Benzyl Salicylate, Benzyl
Benzoate, Hexyl Cinnamal, Sodium Gluconate, Tocopheryl
Acetate, Citric Acid, Ascorbic Acid, Ethylhexylglycerin, Chlorphenesin, Phenoxyethanol, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate.

bez
GMO

bez
konserwantów
bez glutenu

bez
bez
dodatku cukru
GMO

kontrola wagi

Aloesowy krem ochronny z filtrem SPF 30

SPOSÓB UŻYCIA: Nakładać obficie i równomiernie

pszczele odżywianie

Cóż bardziej relaksującego przyniesie z sobą lato,
niż gorące kąpiele słoneczne, które cudownie
odprężą Twoje ciało i umysł? Gdzie intensywniej
odczujesz kojące ciepło promieni słońca, niż na
górskich stokach i szlakach?

pielęgnacja

Aloe Sunscreen

aloesowe wsparcie

OCHRONA

dla
bez
wegetarian
konserwantów

• aloes i witamina E koją i nawilżają
skórę
• krem pozostaje wodoodporny aż
przez 80 minut

Opakowanie: 118 ml
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Zanurz się w słońcu
z Aloe Sunscreen.

zadbana skóra

• przeznaczony dla dzieci i dorosłych

nie testowano
na zwierzętach

bez
parabenów

nie testowano
na zwierzętach
recykling

bez
dla
parabenów wegan

133

recykling

KOD: 238

Gdy starannie wmasowujesz je w skórę, zbierają
martwe komórki naskórka i usuwają wszelkie zanieczyszczenia, blokujące Twoje pory. W ten sposób
doskonale przygotowują skórę do głębokiego
nawilżenia i odżywienia.
Naturalny krem peelingujący Forever Aloe Scrub jest
całkowicie wolny od wysuszających i drażniących
skórę syntetycznych środków czyszczących. Zawiera za to ODŻYWCZY sok z liści aloesu, w jego
najszlachetniejszej odmianie Aloe barbadensis oraz
NAWILŻAJĄCY olejek jojoba. Jest tak łagodny,
że bez żadnych obaw możesz używać go do codziennych zabiegów pielęgnacyjnych. Sięgnij po
Forever Aloe Scrub i wyrusz w drogę perfekcyjnego
OCZYSZCZENIA Twojej skóry.

suplementacja

Odmieniona skóra
bez śladów szarości.

2-3 minuty delikatnie masować okrężnymi ruchami,
starannie unikając okolic oczu. W razie potrzeby dodać
więcej wody. Dokładnie zmyć pozostałości kremu i osuszyć
skórę ręcznikiem.

CERTYFIKATY PRODUKTU:
Certyfikat Międzynarodowej
Rady Naukowej ds. Aloesu

Certyfikat Halal

kontrola wagi

W przeciwieństwie do innych peelingów, które
zawierają ostre i szorstkie składniki czyszczące,
FOREVER ALOE SCRUB wykorzystuje czyste
i delikatne ziarenka olejku jojoba.

SPOSÓB UŻYCIA: Nanieść na twarz lub ciało i przez

Certyfikat Koszerności

SKŁADNIKI (INCI): Aloe Barbadensis Leaf Juice, Aqua,

Hydrogenated Jojoba Oil, Glyceryl Stearate, Propylene Glycol,
Cetyl Alcohol, Sodium Cocoyl lsethionate, PEG-100 Stearate,
Lauramine Oxide, Hydrated Silica, Cocamidopropyl Betaine,
Glycine Soja Oil, Glycerin, Tocopherol, Ascorbic Acid, Citric
Acid, Sodium Lactate, Sodium Chloride, Parfum, Butylphenyl
Methylpropional, Diazolidinyl Urea, Methylparaben, Propylparaben, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, CI 42090.

TO, CO NAJWAŻNIEJSZE:
• doskonale oczyszcza twarz i ciało
bez glutenu

• skutecznie usuwa martwe komórki
naskórka

bez
konserwantów

bez
GMO

pszczele odżywianie

Aloesowy peeling do twarzy i ciała z ziarenkami jojoby

Wyobraź sobie, że każdego dnia oglądasz w lustrze
cudownie promienną i świeżą skórę twarzy, na
której nie ma cienia szarości i zmęczenia. Zaufaj
kuracji oczyszczającej Forever i przekonaj się, że
ODNOWA Twojej skóry jest na wyciągnięcie ręki!

pielęgnacja

Forever Aloe Scrub

aloesowe wsparcie

OCZYSZCZANIE

bez
dodatku cu

• odblokowuje pory i przywraca
skórze blask

Opakowanie: 99 g
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Perfekcyjnie czysta skóra
z Forever Aloe Scrub.

zadbana skóra

• w ystarczający łagodny, by używać
go codziennie

nie testowano
na zwierzętach

bez
parabenów

recykling
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KOD: 069

TO, CO NAJWAŻNIEJSZE:

Funkcje alfa-hydroksykwasów wspiera niezastąpiony
aloes oraz kolagen, dzięki któremu skóra może
pozostać jędrna, elastyczna i odpowiednio napięta.
R3 Factor to również duża dawka witaminy A i E,
które synergicznie przeciwdziałają procesom
starzenia się skóry.

CERTYFIKATY PRODUKTU:

suplementacja

Regeneracja, która odsłoni
ukryte piękno skóry.

Alfa-hydroksykwasy (AHA), nazywane też kwasami
owocowymi, od lat stosowane są w kosmetyce
i dermatologii do stymulacji procesów ODNOWY
SKÓRY. Kwasy owocowe doskonale regulują proces
rogowacenia naskórka, ponieważ ROZPUSZCZAJĄ spoiwo przytrzymujące martwe komórki
na powierzchni skóry. Tym samym przyspieszają
odsłanianie nowych warstw komórek, co w krótkim
czasie istotnie POPRAWIA KOLORYT i ogólny
wygląd skóry. Poprzez skuteczne oczyszczanie
naskórka z martwej tkanki, kwasy AHA zwiększają
też skuteczność innych kosmetyków pielęgnacyjnych, które mogą teraz łatwiej i szybciej przenikać
do głębszych warstw skóry.

R3 Factor na twarz, szyję i dekolt. Dla najlepszych efektów
stosować rano i wieczorem.

Certyfikat Międzynarodowej
Rady Naukowej ds. Aloesu

Certyfikat Halal

Certyfikat Koszerności

SKŁADNIKI (INCI): Aloe Barbadensis Leaf Juice, Aqua,

Butylene Glycol, Squalane, Methyl Gluceth-20, Cetyl Dimethicine,
Dlyceryl Stearate, Prunus Armeniaca Kernel Oil, Acrylamide/
Sodium Acryloyldimethyltaurate Copolymer, Tocopheryl
Linoleate/Oleate, Tocopheryl Acetate, C13-14 Isoparaffin,
Citrus Limon Fruit Extract, Pyrus Malus Fruit Extract, Camelia
Sinensis Leaf Extract, Citrus Aurantium Dulcis Fruit Extract,
Saccharum Officinarum Extract, Collagen, Retinyl Palmitate,
Sodium Hyaluronate, Triethanolamine, Laureth-7, PEG-100
Stearate, Glycolic Acid, Ascorbic Acid, 1,2-Hexanediol, Caprylylglycol, Citric Acid, Parfum, Hydroxycitronellal, Benzyl
Salicylate, Alpha-Isomethyl Ionone, Linalool, Amyl Cinnamal,
Eugenol, Phenoxyethanol, Diazolidinyl Urea, Methylparaben,
Propylparaben, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate.

• przywraca elastyczność i piękny
koloryt cery
bez glutenu

• k wasy owocowe stymulują proces
odnowy naskórka

bez
konserwantów

bez
GMO

kontrola wagi

Krem ochronny z kwasami owocowymi

SPOSÓB UŻYCIA: Po oczyszczeniu skóry nałożyć

pszczele odżywianie

R3 FACTOR został zaprojektowany jako pierwsza
linia obrony Twojej skóry przed niekorzystnym
działaniem czasu. W każdej odżywczej porcji kremu
doświadczysz bogactwa składników aktywnych,
w tym mocy czystego aloesu, kolagenu, alfahydroksykwasów oraz witamin A i E.

pielęgnacja

R3 Factor

aloesowe wsparcie

ODNAWIANIE

bez
dodatku cu

• kolagen i witaminy A i E opóźniają
procesy starzenia

Opakowanie: 56,7 g

136

Zatrzymaj upływ czasu
z R3 Factor od Forever.

zadbana skóra

• krem ułatwia wchłanianie innych
kosmetyków

nie testowano
na zwierzętach

bez
parabenów

recykling
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KOD: 187

Witaminy E, A i C to prawdziwe witaminy skóry,
potężne antyutleniacze, które aktywnie zwalczają
wolne rodniki, przez co przywracają skórze ELASTYCZNOŚĆ, miękkość i HAMUJĄ PROCESY
STARZENIA. Olej z nasion ogórecznika dostarcza
skórze kwasu linolenowego, który doskonale reguluje
jej gospodarkę wodną. Uzupełnieniem całości jest
kojący bisabolol – naturalna substancja o lekkim,
cytrusowym aromacie, odpowiednia dla najbardziej
wrażliwej i wymagającej cery.

TO, CO NAJWAŻNIEJSZE:

suplementacja

Bazę serum stanowi stabilizowany aloes, ze swoimi
wszelkimi dobroczynnymi właściwościami ODŻYWIAJĄCYMI i kojącymi skórę. Dodane do niego
lekkie emolienty naturalnego pochodzenia zostały
wzbogacone witaminami E, A i C, olejem z nasion
ogórecznika oraz bisabololem.

skóry szczególnie podatne na przesuszenie. Odżywka
Forever Alpha-E Factor może być również używana
w połączeniu z Forever R3 Factor.

CERTYFIKATY PRODUKTU:
Certyfikat Halal

Certyfikat Koszerności

SKŁADNIKI (INCI): Caprylic/Capric Triglyceride, Cyclo-

pentasiloxane, Tocopheryl Acetate, Retinyl Palmitate, Ascorbyl
Palmitate, Aloe Barbadensis Leaf Extract, Bisabolol, Tocopherol,
Lecithin, Borago Officinalis Seed Oil, Glycine Soja (Soybean)
Oil, Methylparaben, Propylparaben, Fragrance.

Wszystkie te niezwykłe składniki połączone w jednym preparacie tworzą absolutnie nową jakość
w dziedzinie pielęgnacji skóry. Przekonaj się, jak
Forever Alpha-E Factor przywróci Twojej twarzy
młodzieńczy wygląd i olśniewający blask.

• lekkie, płynne serum wzbogacone
witaminami E, A i C

kontrola wagi

Odkryj potęgę
naturalnych antyoksydantów.

SPOSÓB UŻYCIA: Nakładać na twarz, szyję i obszary

pszczele odżywianie

Aloesowe serum z witaminami i olejami roślinnymi

Poznaj jeden z najbardziej wielofunkcyjnych preparatów do pielęgnacji skóry, jaki kiedykolwiek powstał
w laboratorium Forever! FOREVER ALPHA-E
FACTOR to nasze przełomowe serum, które łączy
w sobie moc regeneracji, nawilżania, kojenia oraz
opóźniania procesów starzenia skóry.

bez glutenu

bez
konserwantów

bez
GMO

• połączenie potężnych, naturalnych
antyoksydantów

pielęgnacja

Forever Alpha-E Factor

aloesowe wsparcie

OCZYSZCZANIE

bez
dodatku cu

• hamuje procesy starzenia skóry

Opakowanie: 30 ml

138

Opóźnij starzenie skóry
z Forever Alpha-E Factor.

zadbana skóra

• nawilża, nie pozostawiając na
skórze ciężkiego osadu

nie testowano
na zwierzętach

bez
parabenów

recykling
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KOD: 311

Tajemnicą skuteczności Sonya Aloe Deep Moisturizing
Cream jest połączenie czystego, stabilizowanego
aloesu z wyciągiem z kory sosny, ceramidami
i substancjami nawilżającym najnowszej generacji. Wyciąg z kory sosny to potężny, naturalny
ANTYUTLENIACZ, który ma moc zwalczać wolne
rodniki, a przez to chronić bezcenny dla Twojej
skóry kolagen. W efekcie składnik ten OPÓŹNIA
PROCESY STARZENIA skóry, wspierając jej NAWILŻANIE, jędrność i elastyczność. Synergiczne
działanie wyciągu z kory sosny z aloesem i ceramidami pomaga zachować i dostarczyć wilgoć do
najgłębszych warstw skóry, dzięki czemu może
ona dłużej zostać zdrowa, piękna i pełna blasku.

suplementacja

ochronny. Szpatułką nanieść porcję kremu na krążek
i opuszkami palców nałożyć na twarz i szyję. Następnie
wmasować w skórę.

CERTYFIKATY PRODUKTU:
Certyfikat Międzynarodowej
Rady Naukowej ds. Aloesu

Certyfikat Koszerności

SKŁADNIKI (INCI): Aloe Barbadensis Leaf Juice, Aqua,

Propanediol, Butylene Glycol, C12-15 Alkyl Benzoate, Macadamia Integrifolia Seed Oil, Propanediol, Glyceryl Stearate, Lauryl
Lactate, Dimethicone, Helianthus Annuus (Sunflower) Seed
Oil, Cetyl Alcohol, Sorbitol, Isostearyl Hydroxystearate, Methyl
Gluceth-20, Arginine, Pinus Strobus Bark Extract, Ceramide
1, Ceramide 3, Ceramide 6 II, Palmitoyl Tripeptide-5, Sodium
Hyaluronate, Phytosphingosine, Cholesterol, Carbomer, PEG
100 Stearate, Sodium Lauroyl Lactylate, Glycerine, Tocopherol,
Ascorbic Acid, Citric Acid, Parfum, Benzyl Benzoate, Hexyl
Cinnamal, Coumarin, Linalool, Chlorphenesin, Phenoxyethanol,
Potassium Sorbate, Sodium Benzoate.

Wybierz preparat Forever sprawdzony na milionach
twarzy na całym świecie i bądź spokojny o najlepszą
pielęgnację Twojej skóry.

TO, CO NAJWAŻNIEJSZE:
bez glutenu

• intensywne nawilżanie najbardziej
suchej skóry

bez
konserwantów

bez
GMO

kontrola wagi

Zaspokój pragnienia skóry
i śpij spokojnie.

SPOSÓB UŻYCIA: Ze słoiczka wyjąć szpatułkę i krążek

pszczele odżywianie

Aloesowy krem głęboko nawilżający

SONYA ALOE DEEP MOISTURIZING CREAM
to jeden z ulubionych produktów Forever, który
od lat cieszy się sławą niezrównanego SPA dla
skóry. Zastosowany jako krem na noc doskonale
uspokoi, zregeneruje i nawilży Twoją skórę podczas
snu. Użyty w ciągu dnia ochroni Twoją twarz przed
wpływem szkodliwych czynników zewnętrznych,
które prowadzą do wysuszenia i nadmiernego
złuszczania skóry.

pielęgnacja

Sonya Aloe Deep Moisturizing Cream

aloesowe wsparcie

NAWILŻANIE

• w yciąg z kory sosny opóźnia
procesy starzenia

Opakowanie: 71 g
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Aby nawilżać głębiej:
Sonya Aloe Deep
Moisturizing Cream.

zadbana skóra

• zmniejsza widoczność drobnych linii
i zmarszczek

nie testowano
na zwierzętach

bez
parabenów

recykling
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bez
dodatku c

KOD: 070

Rozwiązanie,
z którego będziesz dumny.

TO, CO NAJWAŻNIEJSZE:

W dziedzinie kosmetologii i pielęgnacji skóry eksperci
Forever wykonali prawdziwie męską, analityczną
pracę. Jej efektem jest GENTLEMAN’S PRIDE –
luksusowa emulsja do codziennej pielęgnacji męskiej
skóry. Wysokie stężenie aloesu niezwykle skutecznie
PIELĘGNUJE PODRAŻNIENIA powstałe podczas
golenia, przyspiesza zamykanie drobnych ranek,
a jednocześnie głęboko NAWILŻA i wygładza skórę.
Wspierają go w tym kojące ekstrakty z rozmarynu
i rumianku. Wszystkie odżywcze składniki emulsji,
rozprowadzone na twarzy i szyi, zmieniają się
w ochronną barierę zabezpieczającą skórę przed
wpływem szkodliwych czynników. Jesteśmy dumni
z tego, że Gentleman’s Pride jest całkowicie WOLNY
OD ALKOHOLU, tak chętnie stosowanego w innych
preparatach po goleniu. Dzięki temu ogolona skóra
już nigdy nie będzie piekąca i przesuszona. Każda
aplikacja emulsji zapewni niezwykle przyjemne
uczucie chłodu i pozostawi na skórze delikatny,
męski zapach.

w razie potrzeby nawilżenia i odświeżenia skóry.

CERTYFIKATY PRODUKTU:
suplementacja

Aloesowa emulsja po goleniu

SPOSÓB UŻYCIA: Nakładać obficie po goleniu lub

Certyfikat Międzynarodowej
Rady Naukowej ds. Aloesu

Certyfikat Halal

Certyfikat Koszerności

SKŁADNIKI (INCI): Aloe Barbadensis Leaf Juice (Stabilized

Aloe Vera Gel), Aqua, Methyl Gluceth-20, Ethylhexyl Palmitate,
Dimethicone, Polyacrylamide, Glyceryl Stearate, Cucumis
Sativus Fruit Extract, Rosmarinus Officinalis Leaf Extract,
Sodium Hyaluronate, Allantoin, Tocopheryl Acetate, Caprylyl
Glycol, Caprylhydroxamic Acid, Ethylhexylglycerin, Glycerin,
Propanediol, Laureth-7, PEG-100 Stearate, C13-14 Isoparaffin,
1,2-Hexanediol, Ascorbic Acid, Citric Acid, Parfum, Benzyl Alcohol, Coumarin, Limonene, Citral, Citronellol, Hydroxyisohexyl
3-Cyclohexene Carboxaldehyde, Geraniol, Benzyl Benzoate,
Benzyl Salicylate, Hydroxycitronellal, Linalool, Eugenol, Hexyl
Cinnamal, Butylphenyl Methylpropional, Potassium Sorbate,
Sodium Benzoate.

• łagodzi podrażnienia i koi skórę po
goleniu

bez glutenu

bez
GMO

bez
konserwantów
bez glutenu

bez
bez
dodatku cukru
GMO

pielęgnacja

• nawilżająca emulsja do codziennej
pielęgnacji męskiej skóry

kontrola wagi

Świat idealny z męskiego punktu widzenia, to
świat prostych i skutecznych rozwiązań. Ciągłe
szukanie tego co lepsze, efektywniejsze, bardziej
funkcjonalne to jedna z najbardziej naturalnych
męskich aktywności.

pszczele odżywianie

Gentleman’s Pride

aloesowe wsparcie

OCHRONA

dla
bez
wegetarian
konserwantów

• nie zawiera alkoholu
• czysty aloes, rozmaryn i rumianek
skutecznie odżywiają skórę

Opakowanie: 118 ml
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Twój kojący rytuał:
Gentleman’s Pride.

zadbana skóra

• orzeźwiające wrażenie chłodu
i świeżości

nie testowano
na zwierzętach

bez
parabenów

nie testowano
na zwierzętach
recykling

bez
dla
parabenów wegan
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recykling

KOD: 560

BALANCING TONER to fenomenalna kompozycja
wyciągu z alg morskich i kwasu hialuronowego,
które wyróżniają się szczególnymi właściwościami wiązania i ZATRZYMYWANIA WODY. Dzięki
lignanom pochodzącym z ekstraktu z ogórka Twoja
skóra powróci do swojej NATURALNEJ TEKSTURY i kolorytu. Z kolei ekstrakt z białej herbaty
to naturalny antyutleniacz o wysokiej zawartości
polifenoli. Wszystkie te składniki w połączeniu z niezastąpionym aloesem zadbają o idealną tonizację
i zachowanie odczynu Twojej skóry w doskonałej
RÓWNOWADZE.

oczyścić skórę twarzy i szyi. Następnie nanieść niewielką
ilość Balancing Toner przy pomocy płatka kosmetycznego,
omijając okolice oczu. Używać dwa razy dziennie: rano
i wieczorem.

suplementacja

Idealna równowaga skóry
dzięki aloesowi i algom morskim.

SPOSÓB UŻYCIA: Przed użyciem tonera dokładnie

CERTYFIKATY PRODUKTU:
Certyfikat Międzynarodowej
Rady Naukowej ds. Aloesu

Certyfikat Halal

kontrola wagi

Aloesowy toner normalizujący

Po każdym zabiegu oczyszczającym, szczególnie
z udziałem wszelkich kosmetyków agresywnych,
odczyn pH Twojej skóry gwałtownie rośnie. Oznacza
to, że jej naturalny płaszcz wodno-lipidowy może
ulec uszkodzeniu. Dlatego po każdym oczyszczaniu skóry, a przed nałożeniem preparatów
nawilżających, Twoja skóra potrzebuje skutecznej
tonizacji. Wybierając profesjonalny toner od Forever
wspierasz doskonałą równowagę pH Twojej skóry,
wygładzasz jej koloryt i teksturę, a jednocześnie
przygotowujesz ją do maksymalnej absorbcji
kosmetyków nawilżających.

Certyfikat Koszerności

SKŁADNIKI (INCI): Aloe Barbadensis Leaf Juice, Aqua,

Propanediol, Sorbitol, 1,2-Hexanediol, Chondrus Crispus Extract,
Sodium Hyaluronate, Glycerin, Cocumis Sativus (Cucumber)
Fruit Extract, Camellia Sinensis Leaf Extract, Beta-Glucan,
Sodium Lactate, Phytic Acid, Allantoin, Potassium Sorbate.

pszczele odżywianie

Balancing Toner

aloesowe wsparcie

TONIZACJA

TO, CO NAJWAŻNIEJSZE:

bez glutenu

bez
GMO

bez
konserwantów
bez glutenu

bez
bez
dodatku cukru
GMO

pielęgnacja

Włącz Balancing Toner do codziennych zabiegów
pielęgnacyjnych i spodziewaj się fantastycznych
efektów, odbitych na Twojej twarzy.

dla
bez
wegetarian
konserwantów

• przywraca skórze naturalne pH
• odświeża, koi i nawilża
• zmniejsza widoczność porów

Opakowanie: 130 ml
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Zadbaj o pH skóry
z Balancing Toner.

zadbana skóra

• w ygładza koloryt i teksturę skóry

nie testowano
na zwierzętach

bez
parabenów

nie testowano
na zwierzętach
recykling

bez
dla
parabenów wegan
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recykling

KOD: 557

TO, CO NAJWAŻNIEJSZE:
• skuteczna ochrona przed
przedwczesnym starzeniem skóry

PROTECTING DAY LOTION SPF 20 to codzienna,
bezpieczna zbroja dla Twojej twarzy, która ochroni
ją przed promieniami UV i szkodliwymi miejskimi
zanieczyszczeniami. Ta łagodna, ochronna emulsja z aloesem zawiera naturalne filtry mineralne
o SZEROKIM SPEKTRUM OCHRONY, a do tego
wyciąg z grzybów i ponad 20 składników odżywiających Twoją skórę! Olej z modraka abisyńskiego,
niezwykle bogaty w kwasy tłuszczowe, POPRAWIA KOLORYT i fakturę skóry. Wyciąg z arbuza
o wysokiej zawartości przeciwutleniaczy pomaga
w walce z efektami procesu oksydacji. W końcu
wyciąg ze zmartwychwstanki - pustynnej rośliny
o fenomenalnych właściwościach absorbcji wody
- dopełnia formułę kremu o potężne właściwości
NAWILŻAJĄCE.

równomiernie na twarz i szyję.

Certyfikat Koszerności

SKŁADNIKI (INCI): Aqua, Glyceryl Stearate SE, Tricaprylin,

Aloe Barbadensis Leaf Juice, Zinc Oxide, Hemisqualane, Glycerin,
Propanediol, Titanium Dioxide, Coconut Alkanes, Stearyl
Alcohol, Brassica Campestris/Aleurites Fordi Oil Copolymer,
Palmitic Acid, Stearic Acid, Crambe Abyssinica Seed Oil, Aloe
Barbadensis Callus Extract, Anastatica Hierochuntica Extract,
Chondrus Crispus (Carrageenan), Citrullus Lanatus (Watermelon)
Fruit Extract, Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil, Tremella
Fuciformis (Mushroom) Extract, Sodium Hyaluronate, Sodium
PCA, Allantoin, Hexylene Glycol, Caprylyl Glycol, Sodium Stearoyl
Glutamate, Tocopherol, Lecithin, Ascorbic Acid, Ethylhexylglycerin,
Galactoarabinan, Hydrogenated Phosphatidylcholine, Panthenol,
Cococaprylate/ Caprate, Gluconolactone, Pyridoxine Cyclic
Phosphate, Calcium Gluconate, Polyglyceryl-3 Polyricinoleate,
Citric Acid, Xanthan Gum, Myristic Acid, Phenoxyethanol,
Sodium Benzoate, Potassium Sorbate.

suplementacja

CERTYFIKATY PRODUKTU:

kontrola wagi

Zapewnij sobie
profesjonalną ochronę twarzy.

SPOSÓB UŻYCIA: Rano, po oczyszczeniu skóry, nałożyć

pszczele odżywianie

Ochronna emulsja aloesowa na dzień

Ochroń swoją skórę przed szkodliwym wpływem
promieni słonecznych, które docierają do niej nawet
w pochmurne dni! Przypadkowe, nawet krótkotrwałe
ale często powtarzające się ekspozycje na słońce,
mogą być istotniejszą przyczyną przedwczesnego
starzenia skóry niż letnie kąpiele słoneczne. Nie
przeocz niczego tak ważnego i włącz profesjonalny
krem ochronny z filtrem do swoich codziennych
zabiegów pielęgnacyjnych.

Pokochaj Protecting Day Lotion SPF 20 i chroń
swoją skórę przed przedwczesnym starzeniem.

bez glutenu

bez
GMO

bez
konserwantów
bez glutenu

bez
bez
dodatku cukru
GMO

pielęgnacja

Protecting Day Lotion SPF 20

aloesowe wsparcie

OCHRONA

dla
bez
wegetarian
konserwantów

• zawiera naturalne filtry mineralne
chroniące przed promieniami UV
• zabezpiecza koloryt skóry

Opakowanie: 50 ml
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Zabezpiecz skórę
z Protecting Day Lotion SPF 20.

zadbana skóra

• w yciągi z grzybów, ziół i owoców
efektywnie odżywiają skórę

nie testowano
na zwierzętach

bez
parabenów

nie testowano
na zwierzętach
recykling

bez
dla
parabenów wegan
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recykling

KOD: 559

TO, CO NAJWAŻNIEJSZE:

suplementacja

Łagodna kuracja odnawiająca
bez śladu podrażnień.

Nasz aloesowy peeling SMOOTHING EXFOLIATOR nie zawiera żadnych drażniących składników
chemicznych ani ostrych cząsteczek. Skomponowaliśmy go w oparciu o naturalnie pozyskane
komponenty roślinne, które OCZYSZCZĄ Twoją
skórę z martwego naskórka, NIE PODRAŻNIAJĄC
przy tym jego nowych warstw. Delikatne ziarenka
jojoba i bambusa łagodnie przetaczają się przez
skórę, dokładnie ją oczyszczając bez jakichkolwiek
podrażnień. Enzymatyczne właściwości pozyskiwanej
z ananasów bromelainy pomagają w niszczeniu
keratyny zawartej w martwych komórkach, co
ułatwia ich usunięcie. Papaina pochodząca wprost
z papai WSPIERA ODNOWĘ skóry i jest obfitym
źródłem witaminy C, A i E. Olejek cytrynowy to
znakomita substancja nawilżająca.

palce i okrężnymi ruchami delikatnie wmasować w skórę
twarzy omijając okolice oczu. Dokładnie spłukać letnią wodą.
Stosować 2-3 razy w tygodniu, aby zachować świeżą cerę.

CERTYFIKATY PRODUKTU:
Certyfikat Międzynarodowej
Rady Naukowej ds. Aloesu

Certyfikat Halal

Certyfikat Koszerności

SKŁADNIKI (INCI): Aloe Barbadensis Leaf Juice, Water,

Hydrogenated Jojoba Oil, Propanediol, Glyceryl Stearate,
Bambusa Arundinacea Stem Powder, Sodium Cocoyl Isethionate, Cetyl Alcohol, Cocamidopropyl Hydroxysultaine, Stearyl
Alcohol, Decyl Glucoside, Stearyl Phosphate, Hydrated Silica,
Hydroxyacetophenone, Caprylhydroxamic Acid, Caprylyl Glycol, Ethylhexylglycerin, Papain, Bromelain, Maltodextrin, Vitis
Vinifera (Grape) Juice Extract, Citrus Limon (Lemon) Peel Oil,
Polyacrylate Crosspolymer-6, Sodium Lactate, Phytic Acid,
Xanthan Gum, Disodium EDTA, Chlorphenesin.

Przekonaj się, jak każda aplikacja Smoothing Exfoliator odnawia, odświeża i rozjaśnia Twoją twarz. Co
więcej, złuszczona skóra łatwiej chłonie składniki
odżywcze, które nałożysz na nią później. Dzięki
temu w pełni wykorzystasz bogactwo programów
pielęgnacyjnych Forever.

• delikatnie złuszcza naskórek nie
wywołując podrażnień

bez glutenu

bez
GMO

bez
konserwantów
bez glutenu

bez
bez
dodatku cukru
GMO

kontrola wagi

Aloesowy peeling wygładzający

SPOSÓB UŻYCIA: Nanieść niewielką ilość na zwilżone

pszczele odżywianie

Nasza skóra posiada niezwykłe zdolności samoregeneracji. Jej komórki ciągle obumierają i odnawiają
się. Wsparcie procesów złuszczania i odkrywania
nowych warstw naskórka to najpewniejsza droga
do spektakularnych efektów pielęgnacji skóry.

pielęgnacja

Smoothing Exfoliator

aloesowe wsparcie

REGENERACJA

dla
bez
wegetarian
konserwantów

• enzymatyczne ekstrakty odnawiają
skórę
• w ygładza koloryt i teksturę skóry

Opakowanie: 60 ml
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Odsłoń promienną skórę
ze Smoothing Exfoliator.

zadbana skóra

• u łatwia wchłanianie innych
kosmetyków pielęgnacyjnych

nie testowano
na zwierzętach

bez
parabenów

nie testowano
na zwierzętach
recykling

bez
dla
parabenów wegan
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recykling

KOD: 561

Odżywcze remedium
dla zmęczonej skóry okolic oczu.

ilość kremu w okolice oczu.

CERTYFIKATY PRODUKTU:
Certyfikat Międzynarodowej
Rady Naukowej ds. Aloesu

Dzięki wsparciu Forever z delikatnej skóry okolic
Twoich oczu znikną ślady zmęczenia, długich godzin
przy biurku oraz krótkich nocy, a Twoje spojrzenie
nabierze zupełnie nowego charakteru. Już 15 dni
odżywczej kuracji AWAKENING EYE CREAM
wystarczy, aby Twoje oczy wyglądały na bardziej
WYPOCZĘTE, żywe i pełne blasku.
Przełomowa formuła Awakening Eye Cream łączy
w sobie opatentowane składniki Forever z technologią peptydową, aby WYGŁADZAĆ wrażliwą skórę
okolic oczu, wyraźnie zmniejszając widoczność
zmarszczek, obrzęków i cieni pod oczami. Awakening Eye Cream wspiera produkcję kolagenu,
kluczowego dla jędrnej, elastycznej, optymalnie
naprężonej skóry. Kora z albicji jedwabistej wykazuje właściwości LIFTINGUJĄCE dla opadających
górnych powiek. Glikol butylenowy, aloes, olejek
jojoba, odżywcze kwasy i wszystkie pozostałe
składniki poddają skórę okolic oczu dogłębnej
regeneracji, dzięki której zachwycisz się pięknem
własnego spojrzenia.

suplementacja

Pobudzający krem pod oczy z aloesem

SPOSÓB UŻYCIA: Delikatnie wklepać umiarkowaną

Certyfikat Halal

Certyfikat Koszerności

SKŁADNIKI (INCI): Aloe Barbadensis Leaf Juice, Water,

Caprylic/Capric Triglyceride, Isoamyl Laurate, Glycerin,
Polyglyceryl-6 Distearate, Jojoba Esters, Propanediol, Lauryl
Laurate, Cetearyl Olivate, Sorbitan Olivate, Polyhydroxystearic Acid,
Ammonium Acryloyldimethyltaurate/VP Copolymer, Polyglyceryl-3
Beeswax, Cetyl Alcohol, Hydroxypropyl Cyclodextrin, Palmitoyl
Tripeptide-38, Xylitylglucoside, Anhydroxylitol, Xylitol, Albizia
Julibrissin Bark Extract, Darutoside, Magnesium Chloride,
Palmitoyl Tripeptide-5, Tetradecyl Aminobutyroylvalylaminobutyric
Urea Trifluoroacetate, Palmitoyl Dipeptide-5 Diaminobutyroyl
Hydroxythreonine, Panthenol, Sodium Hyaluronate, Dunaliella
Salina Extract, Butylene Glycol, Acetyl Tetrapeptide-5,
Hydrolyzed Collagen, Hydrolyzed Corn Starch, Beta Vulgaris
(Beet) Root Extract, Caprylhydroxamic Acid, Caprylyl Glycol,
Ethylhexylglycerin, 1,2-Hexanediol, Linoleic Acid, Linolenic
Acid, Arginine, Hydrolyzed Sodium Hyaluronate.

bez glutenu

bez
GMO

bez
konserwantów
bez glutenu

bez
bez
dodatku cukru
GMO

pielęgnacja

TO, CO NAJWAŻNIEJSZE:
• zaawansowany preparat
pielęgnujący skórę okolic oczu

kontrola wagi

Zadbane, wypoczęte, błyszczące oczy nie tylko
dodają urody, ale nadają twarzy wyraz. Gdy przemawia przez nie witalność i życiowa energia - wówczas zachwycają i przyciągają spojrzenia. Zadbaj
o efektowny wyraz swoich oczu i wyglądaj piękniej!

pszczele odżywianie

Awakening Eye Cream

aloesowe wsparcie

ODMŁADZANIE

dla
bez
wegetarian
konserwantów

• znacząco redukuje widoczność
zmarszczek, obrzęków i cieni pod
oczami

Opakowanie: 21 g
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Perfekcyjne tło dla oczu
z Awakening Eye Cream.

zadbana skóra

• nadaje oczom świeży, promienny
wygląd

nie testowano
na zwierzętach

bez
parabenów

nie testowano
na zwierzętach
recykling

bez
dla
parabenów wegan
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recykling

KOD: 618

Daj się otulić
jedwabistym woalem nawilżenia.

HYDRATING SERUM otuli Twoją skórę jedwabistym
woalem NAWILŻENIA oraz przyspieszy wspaniałe
efekty stosowania pozostałych produktów Forever.
Siła formuły Hydrating Serum opiera się o najczystszy
aloes oraz cztery rodzaje kwasów hialuronowych.
Kwas hialuronowy jest fenomenalnym środkiem
nawilżającym skórę, który zatrzymuje wodę
w ilościach tysiąckrotnie większych niż waga jego
własnych cząsteczek. Wszystkie cztery rodzaje
tego kwasu zgodnie współpracują, aby uzupełnić
wodę na powierzchni skóry i ZATRZYMAĆ WILGOĆ od wewnątrz.
Jako część naszej linii pielęgnacyjnej Targeted,
formuła ta łatwo się nakłada, szybko się wchłania i
jest wyjątkowo lekka w dotyku. Nasze nawilżające
serum sprawi, że Twoja skóra na długo pozostanie JĘDRNA i naprężona, widoczność drobnych
zmarszczek istotnie się zmniejszy a Ty przez cały
dzień będziesz korzystał z OCHRONY przed
szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi.

Serum na palcach i delikatnie, okrężnymi ruchami wmasować
w twarz i szyję. Stosować bezpośrednio przed nałożeniem
ulubionego kremu nawilżającego Forever.

suplementacja

Serum nawilżające na bazie aloesu

SPOSÓB UŻYCIA: Umieścić 1 lub 2 dawki Hydrating

CERTYFIKATY PRODUKTU:
Certyfikat Międzynarodowej
Rady Naukowej ds. Aloesu

Certyfikat Halal

Certyfikat Koszerności

SKŁADNIKI (INCI): Aloe Barbadensis Leaf Juice, Aqua,

Propanediol, Cocoglycerides, Propylheptyl Caprylate, Butyrospermum Parkii Butter, Coconut Alkanes, Cetearyl Alcohol,
C12-16 Alcohols, Tremella Fuciformis Extract, Camellia Sinensis
Leaf Extract, Mimosa Tenuiora Bark Extract, Tamarindus lndica
Seed Polysaccharide, Caprylyl Glycol, Lauroyl Lysine, Palmitic
Acid, Hydrogenated Lecithin, Cetyl Palmitate, Sorbitan Palmitate,
Coco-Caprylate/Caprate, Sorbitan Oleate, Gluconolactone,
Sodium Acetylated Hyaluronate, Sodium Hyaluronate, Sodium
Ascorbyl Phosphate, Sodium Hyaluronate Crosspolymer, Hydrolyzed Sodium Hyaluronate, Xanthan Gum, Disodium EDTA,
Citric Acid, Pentylene Glycol, Maltodextrin, Ascorbic Acid,
Ethylhexylglycerin, Tocopherol, Parfum, Linalool, Limonene,
Geraniol, Hexyl Cinnamal, Phenoxyethanol, Chlorphenesin,
Potassium Sorbate, Sodium Benzoate.

• szybko się wchłania w najgłębsze
warstwy skóry

bez glutenu

bez
GMO

bez
konserwantów
bez glutenu

bez
bez
dodatku cukru
GMO

pielęgnacja

TO, CO NAJWAŻNIEJSZE:

kontrola wagi

Każdego dnia Twoja skóra jest narażona na silne
czynniki stresu, które zaburzają jej równowagę
i przyspieszają procesy starzenia. Aby Twoja twarz
pozostała jak najdłużej młoda, świeża i piękna podaruj jej potężny zastrzyk nawilżenia, który uzupełni
Twoje codzienne zabiegi pielęgnacyjne.

pszczele odżywianie

Hydrating Serum

aloesowe wsparcie

NAWILŻANIE

dla
bez
wegetarian
konserwantów

• osłania skórę przed zewnętrznymi
czynnikami stresu
• w yraźnie ujędrnia i wygładza

Opakowanie: 50 ml
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Woda jest życiem:
Hydrating Serum.

zadbana skóra

•p
 oprawia koloryt i zmniejsza
widoczność drobnych zmarszczek

nie testowano
na zwierzętach

bez
parabenów

nie testowano
na zwierzętach
recykling

bez
dla
parabenów wegan

153

recykling

Aloesowa maseczka biocelulozowa

Czas na odrobinę relaksu i ekstrawagancji! Usiądź
wygodnie, odpręż się i pozwól, by pełne mocy,
odżywcze składniki dokonały metamorfozy Twojej
twarzy. 20 minut relaksującego zabiegu wystarczy,
by cieszyć się jedwabiście miękką i promienną skórą.

Chwila luksusu
i metamorfoza Twojej twarzy.

Zaawanasowana formuła ALOE BIO-CELLULOSE
MASK wykorzystuje niezwykle cienkie włókna
biocelulozy, dzięki którym maseczka idealnie dopasowuje się do owalu twarzy. Jej ODŻYWCZE
SKŁADNIKI mogą wnikać w takie warstwy skóry,
do których nie sięgają tradycyjne maseczki.
Aloes i trawa morska, które karmią bakterie celulozowe, jednocześnie doskonale NAWILŻAJĄ
i ZMIĘKCZAJĄ skórę, wyciąg z kasztanowca
pomaga ROZJAŚNIĆ jej matowy koloryt a zielona
herbata i inne przeciwutleniacze współpracują, by
przeciwdziałać oznakom starzenia.

SPOSÓB UŻYCIA: Otworzyć saszetkę i rozłożyć

maseczkę. Maseczka jest po obu stronach zabezpieczona
warstwą tkaniny ochronnej. Usunąć i wyrzucić jedną
warstwę. Nałożyć maseczkę na twarz. Delikatnie docisnąć.
Usunąć i wyrzucić drugą warstwę tkaniny ochronnej. Po
około 20 minutach zdjąć i wyrzucić maseczkę. Nie trzeba
jej zmywać - pozostałości wmasować w twarz i szyję.

CERTYFIKATY PRODUKTU:
Certyfikat Koszerności

SKŁADNIKI (INCI): Aqua, Propanediol, Glycerin, Aloe

Barbadensis Leaf Juice, Caffeine, Aesculus Hippocastanum Seed
Extract, Camellia Sinensis Leaf Extract, Sodium Hyaluronate,
Hydroxyacetophenone, 1,2-Hexanediol, Glycosyl Trehalose,
Mannitol, Xanthan Gum, Hydrogenated Starch Hydrolysate,
Hydrolyzed Sclerotium Gum, Ammonium Glycyrrhizate, Zinc
Gluconate, Ascorbic Acid, Citric Acid, Sodium Benzoate,
Potassium Sorbate, Phenoxyethanol.

pszczele odżywianie

Po każdej aplikacji Aloe Bio-Cellulose Mask poczujesz cudowne odświeżenie i zauważysz, że
wygląd drobnych linii i zmarszczek znacząco się
poprawił. Dodatkowo stosowanie naszej aloesowej
maseczki jest banalnie proste! Aplikacja zajmuje
zaledwie kilka chwil, a po zakończeniu relaksującego zabiegu nie musisz zmywać pozostałości
serum, a tylko wmasować je w skórę – dla jeszcze
piękniejszego wyglądu!

bez glutenu

bez
GMO

bez
konserwantów
bez glutenu

bez
bez
dodatku cukru
GMO

pielęgnacja

TO, CO NAJWAŻNIEJSZE:
• g łęboko nawilża i odżywia skórę

kontrola wagi

Aloe Bio-Cellulose Mask

aloesowe wsparcie

KOD: 616

suplementacja

ODNAWIANIE

dla
bez
wegetarian
konserwantów

• włókna biocelulozowe wnikają nawet
w najdrobniejsze zmarszczki
• odnawia ziemistą cerę

Opakowanie: 5 saszetek po 25 g
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Zrelaksuj swoją skórę
z Aloe Bio-Cellulose Mask.

zadbana skóra

• zostawia skórę miękką, jędrną
i promienną

nie testowano
na zwierzętach

bez
parabenów

nie testowano
na zwierzętach
recykling

bez
dla
parabenów wegan
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recykling

Aktywuj promienność skóry
mocą czystego aloesu.

Aloe Activator jest wyjątkowo wszechstronnym
produktem, który doskonale uzupełni dowolny
program pielęgnacyjny Forever. Wypełniony po
brzegi najczystszym aloesem, zawiera jednocześnie
bogatą porcję alantoiny, enzymów, aminokwasów
i polisacharydów. Zastosuj go jako łagodny preparat
OCZYSZCZAJĄCY, by poczuć natychmiastową
świeżość i przygotować skórę do dalszych zabiegów. Użyj go również w połączeniu z Mask Powder,
aby uzyskać znakomitą maseczkę aloesową, która
wzmocni i WYGŁADZI Twoją skórę. Zaufaj również
jego potężnej mocy NAWILŻANIA, która wprowadzi
doskonałą równowagę wodną Twojej skóry, również
tej najdelikatniejszej – w okolicach oczu.

TO, CO NAJWAŻNIEJSZE:
• oczyszcza, łagodzi, pozostawia
uczucie świeżości

i odświeżenia skóry twarzy nanieść preparat na wacik
i dokładnie przetrzeć skórę. Aby przygotować maseczkę
aloesową zmieszać jedną łyżeczkę Mask Powder z jedną
łyżeczką Aloe Activator i nałożyć cienką warstwę na czystą
skórę. Po 30 minutach dokładnie spłukać ciepłą wodą.
Stosować 2-3 razy w tygodniu.

CERTYFIKATY PRODUKTU:
Certyfikat Międzynarodowej
Rady Naukowej ds. Aloesu

Certyfikat Halal

kontrola wagi

Aloesowy płyn oczyszczający

SPOSÓB UŻYCIA: Aby użyć Aloe Activator do oczyszczenia

Certyfikat Koszerności

SKŁADNIKI (INCI): Aloe Barbadensis Leaf Juice, Allantoin,
Ascorbic Acid, Citric Acid, Disodium EDTA, 1,2-Hexanediol,
Potassium Sorbate, Sodium Benzoate.

Aloe Activator to propozycja dla tych, którzy kochają najprostsze rozwiązania. Tak wiele ważnych
funkcji skupionych w jednym preparacie – dla
większego komfortu Twoich codziennych zabiegów
pielęgnacyjnych.

bez glutenu

bez
GMO

bez
konserwantów
bez glutenu

bez
bez
dodatku cukru
GMO

pszczele odżywianie

ALOE ACTIVATOR to aż 98% najczystszego, ręcznie
zbieranego aloesu aloe vera, pochodzącego z certyfikowanych upraw Forever. Znakomicie sprawdzi
się jako preparat oczyszczający, odżywiający
i nawilżający dla każdego rodzaju skóry. Włącz go
do codziennej pielęgnacji by przekonać się, jak
świetnie możesz wyglądać dzięki zdumiewającej
mocy aloesu!

pielęgnacja

Aloe Activator

aloesowe wsparcie

KOD: 612

suplementacja

OCZYSZCZANIE

dla
bez
wegetarian
konserwantów

• w ystarczająco delikatny, by
stosować w okolicach oczu
• świetna odżywka dla skóry

Opakowanie: 130 ml
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Wybierz najprostsze rozwiązanie
z Aloe Activator.

zadbana skóra

• wspiera działanie innych produktów
pielęgnacyjnych

nie testowano
na zwierzętach

bez
parabenów

nie testowano
na zwierzętach
recykling

bez
dla
parabenów wegan

157

recykling

TO, CO NAJWAŻNIEJSZE:
• zmieszany z Aloe Activator tworzy
znakomitą maseczkę na twarz
• w ygładza, oczyszcza i napręża
skórę
• zawiera rumianek by koić wrażliwą
skórę

Nasz ultradrobny puder MASK POWDER zawiera
unikalną kombinację składników odżywczych, które
perfekcyjnie WYGŁADZAJĄ skórę i OCZYSZCZAJĄ PORY. Zmieszaj ją z Aloe Activator, by uzyskać
znakomitą maseczkę ODMŁADZAJĄCĄ na twarz
i szyję. Zawarte w Mask Powder albumina i skrobia
kukurydziana zapewniają maseczce właściwości
ściągające i ułatwiają jej zastyganie na skórze, natomiast glinka kaolinowa absorbuje nadmiar tłuszczu.
Alantoina i rumianek pomagają odżywić i ukoić
skórę. Po nałożeniu maski poczujesz doskonale
synergiczne działanie aloesu, enzymów i innych
potężnych składników Aloe Activator oraz cudownie
ŚCIĄGAJĄCYCH i wygładzających składników
Mask Powder. Twoja odżywiona twarz podziękuje
Ci za każdy zabieg olśniewającą promiennością
i prawdziwie zdrowym wyglądem.
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Certyfikat Halal

Certyfikat Koszerności

SKŁADNIKI (INCI): Albumen, Zea Mays Starch, Kaolin,
Chamomilla Recutita Flower Extract, Allantoin, Parfum, Hexyl
Cinnamal, Diazolidinyl Urea, CI 45410.

Wypróbuj też maseczkę w wersji extra: do mieszanki
Aloe Activator i Aloe Mask dodaj pół łyżeczki miodu
Forever Bee Honey i przekonaj się, jak siła naturalnych składników odmienia Twoją twarz.

bez glutenu

Opakowanie: 29 g

CERTYFIKATY PRODUKTU:

kontrola wagi

Stwórz maskę doskonałą
i odejmij sobie lat.

z około 1 łyżeczką Aloe Activator. Używając pędzla
kosmetycznego nałożyć cienką warstwę na twarz ruchami
w górę i na zewnątrz. Rozpocząć od dolnego odcinka szyi
i rozprowadzić w górę, na twarz i za uszami. Przyjąć pozycję
leżącą i unikać ruchów twarzy przez około 30 minut. Dla
skóry wrażliwej zaleca się skrócić czas zabiegu. Usunąć
maseczkę zmiękczając ją najpierw wilgotnym, ciepłym
ręcznikiem a następnie delikatnie zmyć twarz i szyję
ciepłą wodą.

Chwila aloesowego ukojenia
z Mask Powder.

bez
GMO

bez
konserwantów
bez glutenu

bez
bez
dodatku cukru
GMO

pielęgnacja

Kojący nośnik pudrowy

SPOSÓB UŻYCIA: Zmieszać 1 łyżeczkę Mask Powder

pszczele odżywianie

Na ten kojący zabieg pielęgnacyjny będziesz czekać
cały dzień! Z każdą minutą odczujesz, jak Twoja
skóra wraca do naturalnej równowagi i jedwabistej miękkości, a przy tym cudownie się napręża.
30 minut aloesowego relaksu przywróci Twojej
twarzy wszystko to, co zamierzyła dla niej natura.

dla
bez
wegetarian
konserwantów

zadbana skóra

Mask Powder

aloesowe wsparcie

KOD: 341

suplementacja

ODMŁADZANIE

nie testowano
na zwierzętach

bez
parabenów

nie testowano
na zwierzętach
recykling

bez
dla
parabenów wegan
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recykling

KOD: 605

Z SONYA REFRESHING GEL CLEANSER na
zawsze zapomnisz o tradycyjnych produktach
myjących. Od razu po nałożeniu zauważysz, że ten
ODŚWIEŻAJĄCY Cleanser nie wytwarza piany ani
nie ściąga skóry. Dzieje się tak, ponieważ Sonya
Refreshing Gel Cleanser nie bazuje na mydle, ale
wykorzystuje żelowy nośnik, by oczyszczać skórę
BEZ WYSUSZANIA i uszkodzeń.

TO, CO NAJWAŻNIEJSZE:
• oparty na przełomowej technologii
nośnika żelowego

Bezcenny aloe vera, wsparty składnikami roślinnymi
z całego świata, w tym ekstraktem z orzechów
Shikakai i olejkiem z baobabu, doskonale oczyszcza
skórę, pomaga usuwać martwy naskórek, zabrudzenia i makijaż. W ten sposób Sonya Refreshing
Gel Cleanser zapewnia nowoczesne, wyjątkowo
skuteczne, a jednocześnie DELIKATNE OCZYSZCZANIE skóry, na miarę osiągnięć kosmetologii
XXI wieku.
bez glutenu

suplementacja

i wmasować w twarz. Dokładnie spłukać. Dla najlepszych
efektów nałożyć następnie Sonya Illuminating Gel lub Sonya
Refining Gel Mask.

CERTYFIKATY PRODUKTU:
Certyfikat Międzynarodowej
Rady Naukowej ds. Aloesu

Certyfikat Halal

Certyfikat Koszerności

SKŁADNIKI (INCI): Aloe Barbadensis Leaf Juice, Aqua,

Decyl Glucoside, Propanediol, Caprylyl Methicone, Polyacrylate
Crosspolymer-6, Sodium Cocoyl Glycinate, 1,2-Hexanediol,
Adansonia Digitata (Baobab) Seed Oil Polyglyceryl-6 Esters,
Acacia Concinna (Shikakai) Fruit Extract, Balanites Aegyptiaca
(Soap berry) Fruit Extract, Gypsophila Paniculata Root Extract,
Sodium Cocoyl Apple Amino Acids, Caesalpinia Spinosa (Tara
tree) Gum, Coco-Glucoside, Glyceryl Oleate, Sorbitan Oleate
Decylglucoside Crosspolymer, Propanediol, Hydroxyacetophenone, Caprylyl Glycol, Disodium EDTA, Ethylhexylglycerin,
Ascorbic Acid, Citric Acid, Caprylhydroxamic Acid, Potassium
Sorbate, Sodium Benzoate.

bez
GMO

bez
konserwantów
bez glutenu

bez
bez
dodatku cukru
GMO

kontrola wagi

Zapomnij o zwykłych produktach
myjących.

SPOSÓB UŻYCIA: Nałożyć obficie na zwilżone dłonie

pszczele odżywianie

Aloesowy żel myjący

Poznaj pierwszy z czterech produktów tworzących
znakomity program codziennej pielęgnacji skóry
Sonya Daily Skincare System. Nie bez przyczyny
każdy preparat tworzący ten program ma w swojej
nazwie słowo gel. Sonya Daily Skincare System to
synergiczna linia produktów na bazie żelu aloesowego – rewolucyjnego nośnika, doskonałego dla
cery mieszanej. Technologia żelowa łączy w sobie
wszelkie dobrodziejstwa aloesu oraz potężne substancje nawilżające i roślinne, nie pozostawiając
przy tym śladów ciężkiego osadu.

pielęgnacja

Sonya Refreshing Gel Cleanser

aloesowe wsparcie

OCZYSZCZANIE

dla
bez
wegetarian
konserwantów

• delikatna formuła dedykowana
skórze mieszanej
• oczyszcza i odświeża skórę
bez wysuszania

Opakowanie: 118 ml
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Rewolucja w oczyszczaniu skóry:
Sonya Refreshing Gel Cleanser.

zadbana skóra

• nie zawiera mydła

nie testowano
na zwierzętach

bez
parabenów

nie testowano
na zwierzętach
recykling

bez
dla
parabenów wegan
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recykling

KOD: 606

Dodany do preparatu wyciąg z kwiatu czerwonej
koniczyny to antidotum na rozszerzone, nadmiernie widoczne pory skóry. Dołączyliśmy do niego
wyjątkową kolekcję pięciu egzotycznych roślin
pochodzenia azjatyckiego, znanych od wieków
ze zdolności wyrównywania i ROZJAŚNIANIA
odcienia cery. Są wśród nich tarczyca bajkalska,
głożyna i morwa biała. Te i pozostałe składniki
Sonya Illuminating Gel zostały umieszczone w żelu
aloesowym – przełomowym nośniku, dedykowanym
dla cery mieszanej.

TO, CO NAJWAŻNIEJSZE:

Włączając Sonya Illuminating Gel do codziennych
zabiegów pielęgnacyjnych zapewnisz swojej skórze
taką gładkość, miękkość i zdrowy blask, jakie nigdy
wcześniej nie były jej udziałem. Każdy dzień, w którym zaufasz linii kosmetyków Sonya Daily Skincare
System, przybliży Cię do upragnionego celu: Twoja
skóra rozpromieni się prawdziwym pięknem!

• przełomowa technologia
rozjaśniająca skórę

bez glutenu

suplementacja

Skóra rozpromieniona
doskonałym pięknem.

ilość w czystą skórę. Dla najlepszych efektów używać
w połączeniu z Sonya Refreshing Gel Cleanser, Sonya
Refining Gel Mask oraz Sonya Soothing Gel Moisturizer.

CERTYFIKATY PRODUKTU:
Certyfikat Międzynarodowej
Rady Naukowej ds. Aloesu

Certyfikat Halal

Certyfikat Koszerności

SKŁADNIKI (INCI): Aloe Barbadensis Leaf Juice, Aqua,

Propanediol, Caprylyl Methicone, Niacinamide, Cetearyl
Olivate, Sodium Acrylates Copolymer, Butylene Glycol, Sorbitan Olivate, Trifolium Pratense (Red Clover) Flower Extract,
Scutellaria Baicalensis (Scullcap) Root Extract, Glycyrrhiza
Glabra (Licorice) Root Extract, Morus Alba (White Mulberry)
Root Extract, Artemisia Capillaris (Wormwood) Flower Extract,
Zizyphus Jujuba (Jujube) Fruit Extract, Dicrateria Rotunda
Oil, Ruttnera Lamellosa Oil, Lecithin, Hydrogenated Lecithin,
Acetyl Dipeptide-1 Cetyl Ester, Oligopeptide-68, Isopentyldiol,
1,2-Hexanediol, Caprylyl Glycol, Citric Acid, Phytic Acid, Ascorbic Acid, Ethylhexylglycerin, Caprylhydroxamic Acid, Sorbitan
Laurate, Sodium Oleate, Disodium EDTA, Phenoxyethanol,
Hydroxyethylcellulose, Glycerin, Glycine Soja Oil Tocopherol,
Potassium Sorbate, Sodium Benzoate.

bez
GMO

bez
konserwantów
bez glutenu

bez
bez
dodatku cukru
GMO

kontrola wagi

Tajemnicą fenomenalnej receptury Sonya Illuminating
Gel jest korzeń lukrecji oraz mieszanka zielonych
i brązowych alg. Ze zdumiewającą skutecznością
WYRÓWNUJĄ one koloryt skóry oraz OSŁABIAJĄ
WIDOCZNOŚĆ PRZEBARWIEŃ i brązowych plam.

SPOSÓB UŻYCIA: Delikatnie wmasować niewielką

pszczele odżywianie

Aloesowy żel rozjaśniający

W SONYA ILLUMINATING GEL zaangażowaliśmy najpotężniejsze składniki roślinne, aby ukryte
w nich siły natury pracowały na Twoją rozjaśnioną,
promienną, pełną blasku skórę!

pielęgnacja

Sonya Illuminating Gel

aloesowe wsparcie

ROZJAŚNIANIE

dla
bez
wegetarian
konserwantów

• rozświetla ogólny wygląd twarzy
• w yrównuje koloryt i teksturę skóry

Opakowanie: 28,3 g
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Rozjaśnij twarz siłami natury
z Sonya Illuminating Gel.

zadbana skóra

• antidotum na nadmiernie widoczne
pory skóry

nie testowano
na zwierzętach

bez
parabenów

nie testowano
na zwierzętach
recykling

bez
dla
parabenów wegan
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recykling

KOD: 607

Jak wszystkie produkty w programie Sonya, ta
aloesowa maska opiera się na najczystszym, stabilizowanym żelu aloesowym, który doskonale się
wchłania, pozostawiając Cię z chłodnym, kojącym
uczuciem NAWILŻENIA. Aby maksymalnie wykorzystać czas snu, połączyliśmy żel aloesowy z bogactwem składników roślinnych. Ekstrakty z jabłek
i kwiatów koniczyny wyśmienicie ZMIĘKCZAJĄ
i głęboko nawilżają skórę. Ekstrakt z bambusa
koreańskiego i korzenia lukrecji spieszą z pomocą
w walce z wolnymi rodnikami, aby opóźniać procesy
starzenia. Olej bazyliowy, olej davana, olej sojowy
i olej z nasion marchwi wspierają równowagę wydzielania sebum i ROZJAŚNIAJĄ koloryt skóry.
Harmonijna kompozycja tych potężnych i jednocześnie delikatnych składników sprawi, że Twoja skóra
doświadczy wszelkich dobrodziejstw naturalnych
kuracji pielęgnacyjnych. Zasypiaj w woalu kojącego
aloesu i budź się z rozpromienioną, piękniejszą cerą.

twarz. Pozostawić na noc. Rano dokładnie spłukać. Dla
najlepszych efektów używać 2-3 razy w tygodniu.

CERTYFIKATY PRODUKTU:

suplementacja

Zasypiaj w woalu aloesu
i budź się z rozpromienioną cerą.

SPOSÓB UŻYCIA: Przed snem nałożyć obficie na

Certyfikat Międzynarodowej
Rady Naukowej ds. Aloesu

Certyfikat Halal

Certyfikat Koszerności

SKŁADNIKI (INCI): Aloe Barbadensis Leaf Juice, Aqua,

Glycerin, Dimethicone, Pyrus Malus (Apple) Fruit Extract,
Caprylyl Methicone, Ammonium Acryloyldimethyltaurate/VP
Copolymer, Sasa Quelpaertensis (Jeju Jori) Extract, Trifolium
Pratense (Red Clover) Flower Extract, Glycyrrhiza Glabra (Licorice) Root Extract, Daucus Carota Sativa (Carrot) Seed Oil,
Ocimum Basilicum (Basil) Oil, Artemisia Pallens (Davana) Flower
Oil, Glycine Soja (Soybean) Oil, Sorbitan Oleate Decylglucoside
Crosspolymer, Isopentyldiol, Polyacrylate Crosspolymer-6,
Propanediol, Dimethicone Crosspolymer, Caprylyl Glycol,
Citric Acid, Disodium EDTA, Ascorbic Acid, Phenoxyethanol,
Potassium Sorbate, Ethylhexylglycerin, Hexylene Glycol,
Sodium Benzoate.

• zawiera znakomity nośnik żelowy

bez glutenu

bez
GMO

bez
konserwantów
bez glutenu

bez
bez
dodatku cukru
GMO

pielęgnacja

TO, CO NAJWAŻNIEJSZE:

kontrola wagi

Aloesowa maska żelowa

Kolejny krok w programie Sonya Daily Skincare System
to znakomita maska odżywiająca opracowana tak,
by wspierać naturalne funkcje skóry podczas snu.
Nakładając SONYA REFINING GEL MASK na noc
możesz być spokojny, że każda godzina Twojego
odpoczynku będzie jednocześnie wzmacniać,
odprężać i upiększać Twoją skórę!

pszczele odżywianie

Sonya Refining Gel Mask

aloesowe wsparcie

REGENERACJA

dla
bez
wegetarian
konserwantów

• pomaga normalizować cerę
mieszaną
• odżywia skórę podczas snu

Opakowanie: 59 ml
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Pielęgnuj skórę snem:
Sonya Refining Gel Mask.

zadbana skóra

• zmiękcza, rozjaśnia i pielęgnuję
skórę

nie testowano
na zwierzętach

bez
parabenów

nie testowano
na zwierzętach
recykling

bez
dla
parabenów wegan

165

recykling

KOD: 608

Sonya Soothing Gel Moisturizer zawiera ponad
10 naturalnych wyciągów i olejków roślinnych, które
synergicznie pracują dla zdrowia i piękna Twojej
skóry. Ekstrakty z granatów, fig, morwy, miłorzębu
japońskiego, jabłek i jojoby wspierają zatrzymywanie
w skórze wilgoci, koją i WYRÓWNUJĄ KOLORYT.

TO, CO NAJWAŻNIEJSZE:
• znakomity nośnik nawilżający

W składzie tej znakomitej emulsji znajdują się
również olejki ze skórki pomarańczy i mandarynki, rumianu rzymskiego i geranium a także
olejki z bergamotki, które cudownie odświeżają
i rozjaśniają cerę. Recepturę dopełniają składniki
PRZECIWZMARSZCZKOWE, takie jak kwas
linolowy i hydrolizowany kolagen, jak również kwas
fitowy. Wnikając w skórę zmniejszają widoczność
zmarszczek, załamań i drobnych linii, aby Twoja
twarz wyglądała naprawdę młodo i promiennie.
bez glutenu

suplementacja

najlepszych efektów używać po nałożeniu Sonya Illuminating
Gel lub dla głębszego nawilżenia po zastosowaniu Sonya
Refining Gel Mask.

CERTYFIKATY PRODUKTU:
Certyfikat Międzynarodowej
Rady Naukowej ds. Aloesu

Certyfikat Halal

Certyfikat Koszerności

SKŁADNIKI (INCI): Aloe Barbadensis Leaf Juice, Aqua,

Propanediol, Caprylic/Capric Triglyceride, Isoamyl Laurate,
Jojoba Esters, Cetearyl Olivate, Sodium Acrylates Copolymer, Sorbitan Olivate, Glycerin, Lauroyl Lysine, Pyrus Malus
Fruit Extract, Citrus Aurantium Dulcis (Sweet Orange) Peel
Oil, Citrus Nobilis (Tangerine) Peel Oil, Ficus Carica (Fig) Fruit
Extract, Ginkgo Biloba (Gingko) Nut Extract, Morus Alba (White
Mulberry) Fruit Extract, Punica Granatum (Pomegranate) Fruit
Extract, Anthemis Nobilis (Roman Chamomile) Flower Oil,
Citrus Aurantium Bergamia (Bergamot) Fruit Oil, Pelargonium
Graveolens (Pelargonium) Flower Oil, Limonene, Linalool,
Citronellol, Hydrolyzed Jojoba Esters, Sodium Hyaluronate,
Hydrolyzed Collagen, 1,2-Hexanediol, Ethyl Canolate, Lecithin,
Caprylyl Glycol, Arginine, Ethylhexylglycerin, Citric Acid,
Caprylhydroxamic Acid, Linoleic Acid, Phytic Acid, Ascorbic
Acid, Linolenic Acid, Beta Glucan, Phenoxyethanol, Potassium
Sorbate, Sodium Benzoate, Pentylene Glycol.

bez
GMO

bez
konserwantów
bez glutenu

bez
bez
dodatku cukru
GMO

kontrola wagi

Przełomowa technologia
w dziedzinie nawilżania skóry.

SPOSÓB UŻYCIA: Delikatnie wmasować w skórę. Dla

pszczele odżywianie

Aloesowy żel nawilżający

Choć wygląda jak balsam, w istocie wyznacza zupełnie
nową jakość w dziedzinie skutecznego nawilżania
skóry. SONYA SOOTHING GEL MOISTURIZER
to niezwykła emulsja, wykorzystująca rewolucyjny,
GŁĘBOKO NAWADNIAJĄCY nośnik żelowy, wypełniona po brzegi substancjami roślinnymi i innymi
składnikami aktywnymi. Cudownie absorbowana
przez skórę, nie pozostawia na niej lepkiego, ciężkiego osadu, za to nadaje jej gładkości i promiennego
blasku. Stanowi znakomite wykończenie naszego
autorskiego programu pielęgnacyjnego Sonya Daily
Skincare System.

pielęgnacja

Sonya Soothing Gel Moisturizer

aloesowe wsparcie

NAWILŻANIE

dla
bez
wegetarian
konserwantów

• ponad 10 naturalnych wyciągów
i olejków roślinnych
• zawiera kolagen i kwas linolowy,
by opóźniać procesy starzenia

Opakowanie: 59 ml
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Nawadnianie bez granic
z Sonya Soothing Gel Moisturizer.

zadbana skóra

• doskonały dla skóry mieszanej

nie testowano
na zwierzętach

bez
parabenów

nie testowano
na zwierzętach
recykling

bez
dla
parabenów wegan
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recykling

aloesowe wsparcie

PIELĘGNACJA
KOD: 609

Każdy produkt tworzący zestaw Sonya Daily
Skincare System oparty jest na REWOLUCYJNEJ
TECHNOLOGII ŻELU ALOESOWEGO, wspartego
składnikami roślinnymi oraz innymi, pełnymi mocy
substancjami odżywiającymi, nawadniającymi i regenerującymi. Ten doskonały zestaw pielęgnacyjny
w kompletny sposób zadba o kondycję Twojej skóry:
od perfekcyjnego oczyszczenia aloesowym żelem
myjącym, przez rozświetlenie jej aloesowym żelem
rozjaśniającym, regenerację i zmiękczenie woalem
aloesowej maski żelowej aż po głębokie nawodnienie
skóry znakomitym żelem nawilżającym.
Nie musisz już więcej zastanawiać się, czego Twoja
skóra potrzebuje w codzienności. Bądź spokojny,
bo Sonya Daily Skincare System zatroszczyła się
już o wszystko, co ważne.
bez glutenu

Opakowanie zawiera 4 produkty linii
Sonya Daily Skincare System.
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Wszystko, co ważne:
Sonya Daily Skincare System.

suplementacja

Certyfikat Halal

Certyfikat Koszerności

SKŁAD ZESTAWU:
kontrola wagi

SKÓRA MIESZANA na niektórych obszarach
pozostaje sucha, na innych tłusta i może zmieniać się w zależności od pory roku i czynników
środowiskowych. Sonya Daily Skincare System
łączy w sobie potężne składniki, które przywracają
równowagę cerze mieszanej, pozostawiając ją
nawilżoną i miękką.

Certyfikat Międzynarodowej
Rady Naukowej ds. Aloesu

Sonya Refreshing Gel Cleanser
Aloesowy żel myjący
Opakowanie: 118 ml
Składniki i sposób użycia znajdziesz na str. 155

Sonya Illuminating Gel
Aloesowy żel rozjaśniający
Opakowanie: 28,3 g
Składniki i sposób użycia znajdziesz na str. 157

pszczele odżywianie

Ze specjalną dedykacją
dla wymagającej skóry mieszanej.

CERTYFIKATY PRODUKTU:

Sonya Refining Gel Mask
Aloesowa maska żelowa
Opakowanie: 59 ml
Składniki i sposób użycia znajdziesz na str. 159

Sonya Soothing Gel Moisturizer
Aloesowy żel nawilżający
Opakowanie: 59 ml
Składniki i sposób użycia znajdziesz na str. 161
bez
GMO

bez
konserwantów
bez glutenu

bez
bez
dodatku cukru
GMO

pielęgnacja

Zestaw pielęgnacyjny na bazie żelu aloesowego

Zabierz ze sobą korzyści programu SONYA DAILY
SKINCARE SYSTEM wszędzie, gdziekolwiek
będziesz dziś cieszyć się życiem i pięknem Twojej
skóry! Kompletne wsparcie dla wymagającej cery
mieszanej, zamknięte w wygodnej kosmetyczce,
już dziś może stać się częścią Twojej codzienności.

dla
bez
wegetarian
konserwantów

zadbana skóra

Sonya Daily Skincare System

nie testowano
na zwierzętach

bez
parabenów

nie testowano
na zwierzętach
recykling

bez
dla
parabenów wegan
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recykling

KOD: 554

i delikatnie, okrężnymi ruchami rozprowadzić na całej
twarzy i szyi. Dokładnie spłukać.

Certyfikat Międzynarodowej
Rady Naukowej ds. Aloesu

Plejadę gwiazd Infinite otwiera mleczko oczyszczające
HYDRATING CLEANSER. Jej naturalne składniki
myjące doskonale OCZYSZCZAJĄ z zabrudzeń,
makijażu i nadmiaru sebum, jednocześnie ZAPOBIEGAJĄC WYSUSZENIU i chroniąc optymalny
poziom nawodnienia skóry.

TO, CO NAJWAŻNIEJSZE:

Jednym z największych sekretów receptury Infinite
Hydrating Cleanser jest umiejętne wykorzystanie
wyciągu z jabłek oraz aminokwasów jabłkowych.
Składniki tego zwyczajnego i jednocześnie zupełnie
zdumiewającego owocu, który przetrwał zmiany
klimatyczne i zniszczenia środowiska ostatnich
tysiącleci, to doskonała broń Twojej skóry na oznaki
starzenia. W cudownej synergii z aloesem, kwasami tłuszczowymi z kokosu, kwasem linolowym
i witaminą E wspierają naturalne lipidy, perfekcyjnie
oczyszczają skórę i jednocześnie NAWADNIAJĄ
ją tak, by zapobiegać powstawaniu zmarszczek.
Pozostawiają skórę miękką, gładką, gotową do
kolejnych kroków kuracji odmładzającej Infinite
by Forever.

• łagodne, kojące, bezzapachowe
mleczko myjące

bez glutenu

suplementacja

CERTYFIKATY PRODUKTU:

Certyfikat Halal

Certyfikat Koszerności

SKŁADNIKI (INCI): Aloe Barbadensis Leaf Juice, Aqua,

Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil, Caprylic/Capric
Triglyceride, Propanediol, Sodium Cocoyl Glycinate, Cetearyl Alcohol, Sodium Cocoyl Apple Amino Acids, Capryloyl
Glycerin/Sebacic Acid Copolymer, Pyrus Malus (Apple) Fruit
Extract, Glycerin, Stearic Acid, Polyacrylate Crosspolymer-6,
Sorbitan Laurate Arginine, Diheptyl Succinate, Coco-Glucoside,
Ethylhexylglycerin, Caprylyl Glycol, Arginine, Acrylates/C10-30
Alkyl Acrylate Crosspolymer, Polyhydroxystearic Acid, Xanthan
Gum, Hexylene Glycol, Hydroxyacetophenone, Disodium EDTA,
Phenoxyethanol, Potassium Sorbate.

bez
GMO

bez
konserwantów
bez glutenu

bez
bez
dodatku cukru
GMO

kontrola wagi

Zatrzymaj czas
nieskończoną mocą aloesu.

SPOSÓB UŻYCIA: Nałożyć obficie na zwilżone dłonie

pszczele odżywianie

Nawadniające mleczko do oczyszczania skóry

Zapraszamy Cię do świata nieprzemijającego piękna, zdrowia i młodości! Linia pielęgnacyjna Infinite
by Forever to nasza szczególna duma. Pracowaliśmy
nad nią tak długo, aż uzyskaliśmy pielęgnacyjne
remedium na upływ czasu, które ochroni Twoją
skórę przed przedwczesnym starzeniem.

pielęgnacja

Infinite Hydrating Cleanser

aloesowe wsparcie

OCZYSZCZANIE

dla
bez
wegetarian
konserwantów

• perfekcyjnie oczyszcza bez
wysuszania
• natychmiast zwiększa nawodnienie
skóry

Opakowanie: 118 ml
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Piękno bez ograniczeń:
Infinite Hydrating Cleanser.

zadbana skóra

• wolne od siarczanów

nie testowano
na zwierzętach

bez
parabenów

nie testowano
na zwierzętach
recykling

bez
dla
parabenów wegan
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recykling

KOD: 555

Synergia natury i nauki
dla nieprzemijającego piękna.

Infinite Firming Serum to bezzapachowe serum
UJĘDRNIAJĄCE, którego unikalne składniki
pracują na RADYKALNĄ ODNOWĘ Twojej skóry.
Trifluoroacetyl tripeptydowy, kwas hialuronowy
i inne zawarte w nim substancje aktywne wspierają
siłę aloesu, by kompleksowo chronić Twoją skórę
przed objawami starzenia. Dodają jej jędrności,
podnoszą elastyczność, zmniejszają widoczność
zmarszczek. Dodatek ekstraktu z drożdży wspiera
syntezę kolagenu oraz naturalne mechanizmy
obronne, wyrównujące koloryt skóry. Odpowiednio
wyważona porcja białka serwatki REWITALIZUJE
skórę, wyraźnie ją wygładzając i rozjaśniając.

skórę. Delikatnie wmasować w skórę twarzy i szyi, aż do
całkowitego wchłonięcia.

CERTYFIKATY PRODUKTU:

suplementacja

Aloesowe serum ujędrniające

SPOSÓB UŻYCIA: Nałożyć 1-2 dawki na czystą

Certyfikat Międzynarodowej
Rady Naukowej ds. Aloesu

Certyfikat Koszerności

SKŁADNIKI (INCI): Aloe Barbadensis Leaf Juice, Aqua,

Butylene Glycol, Glycerin, 1,2-Hexanediol, Yeast Extract, Sodium Hyaluronate, Hydrolyzed Sodium Hyaluronate, Arginine,
Tripeptide-1, Trifluoroacetyl Tripeptide-2, Caprooyl Tetrapeptide-3, Whey Protein, Lactic Acid, Lactose, Hydrogenated Starch
Hydrolysate, Caprylyl Glycol, Ethylhexylglycerin, Caprylhydroxamic Acid, Dextran, Ascorbic Acid, Propanediol, Citric Acid,
Hydroxyethylcellulose, Disodium Phosphate, Polysorbate 60,
Potassium Sorbate, Sodium Benzoate.

Przekonaj się, że kuracja odmładzająca, o jakiej
zawsze marzyłeś, jest dokładnie na wyciągnięcie
Twojej ręki. Zaufaj mocy aloesu wspartego dokonaniami nauki XXI wieku. Potężny eliksir młodości:
Infinite Firming Serum, w towarzystwie pozostałych
kosmetyków linii Infinite to Twoja pewna polisa na
nieprzemijające piękno skóry.

pielęgnacja

TO, CO NAJWAŻNIEJSZE:
• spektakularny efekt odmłodzenia
bez glutenu

• naśladuje naturalne procesy
zachodzące w skórze

kontrola wagi

Dzień, w którym laboratorium Forever opracowało
przełomową formułę INFINITE FIRMING SERUM
przeszedł do historii. Spełniło się nasze wielkie
marzenie o doskonałym połączeniu natury z nauką
w preparacie, który wiernie naśladuje naturalne
procesy skóry.

pszczele odżywianie

Infinite Firming Serum

aloesowe wsparcie

ODMŁADZANIE

bez
GMO

bez
konserwantów
bez glutenu

bez
bez
dodatku cukru
GMO

dla
bez
wegetarian
konserwantów

• ujędrnia skórę i dodaje jej
elastyczności

Opakowanie: 30 ml
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Twoja droga przemiany:
Infinite Firming Serum.

zadbana skóra

• wspiera prawidłową syntezę
kolagenu

nie testowano
na zwierzętach

bez
parabenów

nie testowano
na zwierzętach
recykling

bez
dla
parabenów wegan

173

recykling

KOD: 558

TO, CO NAJWAŻNIEJSZE:
• ponad 15 potężnych składników
odżywiających skórę
• chroni przez oznakami
przedwczesnego starzenia

Aktywne składniki występujące w jagodach acai
i granacie zapewniają skórze skuteczne wsparcie
ANTYOKSYDACYJNE. Pochodząca z gorącej
Australii Centipeda Cunninghamii działa synergicznie
z aloesem, wzmacniając jego właściwości KOJĄCE.
Witamina B i wyciąg z buraka wyrównują koloryt
skóry i zapewniają zdrowy, promienny wygląd.
Skwalana, jojoba, glikolipidy i wosk pszczeli wykazują silne działanie nawilżające. Olejki eteryczne
z lawendy, bazylii, eukaliptusa i skórki pomarańczy
pomagają odżywiać i nawadniać wysuszoną skórę.
Doświadcz synergii sił natury i odmień swoją skórę
w programie Infinite by Forever.
bez glutenu

CERTYFIKATY PRODUKTU:

suplementacja

Infinite Restoring Crème błyskawicznie wchłania
się w skórę, pozostawiając ją miękką, gładką i nawilżoną. Jego super-formułę tworzy wszechpotężny
miąższ z liści aloesu, unikalne wyciągi roślinne, olejki
eteryczne, wosk pszczeli oraz przełomowe składniki opracowane w laboratoriach Forever. Razem
zmieniają się one w perfekcyjną KOMPOZYCJĘ
PRZECIWSTARZENIOWĄ, której wyznaczyliśmy
zadanie ochrony Twojej skóry przez widocznymi
efektami upływu czasu.

Restoring Crème na czystą skórę. Delikatnie wmasować
w skórę twarzy i szyi aż do całkowitego wchłonięcia.

Certyfikat Międzynarodowej
Rady Naukowej ds. Aloesu

Certyfikat Koszerności

SKŁADNIKI (INCI): Aloe Barbadensis Leaf Juice, Aqua,

Isoamyl Laurate, Propanediol, Polyglyceryl-6 Distearate,
Caprylic/Capric Triglyceride, Jojoba Esters, Cetyl Alcohol,
Fructooligosaccharides, Beta Vulgaris Root Extract, Punica
Granatum Extract, Euterpe Oleracea Fruit Extract, Centipeda
Cunninghamii Extract, Camellia Sinensis Leaf Extract, Caesalpinia
Spinosa Gum, Hydrolyzed Jojoba Esters, Cetearyl Alcohol,
Coco-Glucoside, Hydroxyacetophenone, Squalane, Oleic/
Linoleic/Linolenic Polyglycerides, Polyacrylate Crosspolymer-6,
Xylitylglucoside, Linoleic Acid, Hydrolyzed Corn Starch, Arginine, Polyglyceryl-3 Beeswax, Anhydroxylitol, Caprylyl Glycol,
Xylitol, Glycosphingolipids, Hexylene Glycol, Ethylhexylglycerin,
Niacinamide, Glycolipids, Sodium Hyaluronate, 1,2-Hexanediol,
Pentylene Glycol, Linolenic Acid, Beta-Glucan, Butylene Glycol,
Potassium Lactate, Xanthan Gum, Glycerin, Citric Acid, Lactic
Acid, Tocopherol, Ascorbic Acid, Parfum, Citronellol, Linalool,
Hexyl Cinnamal, Geraniol, Phenoxyethanol, Potassium Sorbate,
Sodium Benzoate.

bez
GMO

bez
konserwantów
bez glutenu

bez
bez
dodatku cukru
GMO

kontrola wagi

Nieograniczona odnowa skóry
siłami natury.

SPOSÓB UŻYCIA: Wieczorem nałożyć 1 dawkę Infinite

pszczele odżywianie

Aloesowy krem regenerujący

Autorska receptura INFINITE RESTORING CRÈME
jest zaproszeniem do idealnej równowagi, świeżości
i regeneracji dla Twojej skóry! Ponad 15 składników
odżywczych, połączonych w tym ekstrawaganckim
kremie, tworzy potężną skarbnicę dobrodziejstw
dla urody i doskonałego samopoczucia.

pielęgnacja

Infinite Restoring Crème

aloesowe wsparcie

REGENERACJA

dla
bez
wegetarian
konserwantów

• kompleksowo regeneruje i odnawia
skórę

Opakowanie: 48,2 g
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Zatrzymaj starzenie
z Infinite Restoring Crème.

zadbana skóra

• nawilża, wygładza, wyrównuje
koloryt

nie testowano
na zwierzętach

bez
parabenów

nie testowano
na zwierzętach
recykling

bez
dla
parabenów wegan
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recykling

KOD: 556

W Infinite Firming Complex zawarliśmy WITAMINĘ C,
która pomaga w prawidłowej produkcji kolagenu
w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania
skóry oraz pomaga w ochronie komórek przed
stresem oksydacyjnym. Dzięki temu, aktywność
wolnych rodników znacznie spada, a Twoja skóra
dłużej zatrzymuje życiodajną wilgoć, jest jędrna
i elastyczna. Zawarta w suplemencie BIOTYNA
pomaga zachować zdrową skórę, zdrowe włosy
oraz pomaga w utrzymaniu właściwego stanu błon
śluzowych. Formułę uzupełnia KOLAGEN i CERAMIDY Z EKSTRAKTU Z NASION Z PSZENICY
ZWYCZAJNEJ.

TO, CO NAJWAŻNIEJSZE:
• formuła dedykowana zdrowej
i pięknej skórze
• wspiera jędrność i prawidłowe
nawilżenie skóry
• witamina C pomaga w prawidłowej
produkcji kolagenu
• zawiera biotynę i kolagen dla
najlepszych efektów odżywczych

Oglądaj spektakularne efekty pielęgnacyjne na
swojej twarzy dzięki innowacyjnym rozwiązaniom
Infinite by Forever. Zachowaj witalność, świeżość
i piękno skóry, aby cieszyć się życiem, tak jak
chciała tego natura.
bez
bez
bez glutenu

konserwantów

GMO

suplementacja

CERTYFIKATY PRODUKTU:
Certyfikat Koszerności

SKŁADNIKI: hydrolizat kolagenu z ryb morskich, witamina C
(L-askorbinian wapnia), ceramidy z ekstraktu z nasion pszenicy
zwyczajnej (Triticum aestivum), substancja przeciwzbrylająca
dwutlenek krzemu, sok z melona z zagęszczonego soku,
biotyna (D-biotyna).
Zawartość składników
w zalecanej porcji dziennej

w 2 tabletkach

Witamina C

90 mg/112,5%*

Biotyna

30 µg/60%*

Kolagen
Ceramidy
(z ekstraktu z nasion pszenicy zwyczajnej)
Sok z melona z zagęszczonego soku

750 mg
30 mg
10 mg

* % realizacji dziennej referencyjnej wartości spożycia (dla osób dorosłych)

bez
dodatku cukru

dla
wegetarian

Odżywiaj skórę:
Infinite Firming Complex.
Suplement diety nie może być stosowany
jako substytut zróżnicowanej diety.

Opakowanie: 60 tabletek
nie testowano
na zwierzętach
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bez
parabenów

recykling

kontrola wagi

Suplement diety INFINITE FIRMING COMPLEX
przenosi kurację przeciwstarzeniową Infinite by
Forever w zupełnie nowy wymiar. Oto Twoja skóra
może teraz wchłaniać bezcenne dla jej kondycji
składniki nie tylko z zewnątrz, ale i od wewnątrz.

w godzinach porannych, popijając wodą.

Uwaga: Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia
w ciągu dnia.

pszczele odżywianie

Pielęgnuj piękno od wewnątrz
i oczekuj spektakularnych efektów.

Pielęgnuj skórę od wewnątrz potężnymi składnikami odżywczymi, które zapewnią jej witalność
i nieprzemijające piękno.

ZALECANE SPOŻYCIE: 2 tabletki dziennie, najlepiej

pielęgnacja

Suplement diety z biotyną, witaminą C i kolagenem

Innowacyjne wykończenie kuracji przeciwstarzeniowej, dla jeszcze bardziej widoczniejszych efektów!

zadbana skóra

Infinite Firming Complex

aloesowe wsparcie

ODMŁADZANIE

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

PIELĘGNACJA
KOD: 553

Swoją codzienną kurację anty-aging rozpocznij
od HYDRATING CLEANSER, który perfekcyjnie
oczyści skórę, jednocześnie chroniąc jej optymalny
poziom nawodnienia. Działanie Cleansera uzupełnij
ujędrniającym FIRMING SERUM i pozwól jego
składnikom zrewitalizować skórę, zostawić ją gładszą,
elastyczną i rozjaśnioną. W kolejnym kroku nasyć
skórę 15-oma składnikami odżywczymi, zawartymi
w RESTORING CRÈME, które spowolnią procesy
starzenia i wyrównają koloryt skóry. Zaawansowaną
pielęgnację przeciwstarzeniową dopełnij suplementem diety FIRMING COMPLEX, aby nasycić
skórę od wnętrza wszystkim, co dla niej odżywcze
i wzmacniające.
Zapragnij pełni życia i piękna, a czas uczyń swoim
sprzymierzeńcem z Infinite by Forever.

Opakowanie zawiera 4 produkty linii
Infinite by Forever.

178

Nieskończone piękno:
Infinite by Forever.

suplementacja

Infinite Firming Serum
Aloesowe serum ujędrniające
Opakowanie: 30 ml
Składniki i sposób użycia znajdziesz na str. 167

Infinite Restoring Crème
Aloesowy krem regenerujący
Opakowanie: 48,2 g
Składniki i sposób użycia znajdziesz na str. 169

kontrola wagi

Uczyń czas
swoim sprzymierzeńcem.

Doskonała synergia produktów Infinite by Forever
nawilża skórę, redukuje widoczność zmarszczek
i cienkich linii twarzy oraz wspiera optymalny poziom
kolagenu w skórze. Ten łatwy w codziennym użyciu
zestaw łączy potęgę aloesu i innych naturalnych
składników z najnowszymi osiągnięciami nauki,
by pomóc Ci wyglądać i czuć się lepiej.

Infinite Hydrating Cleanser
Nawadniające mleczko do oczyszczania skóry
Opakowanie: 118 ml
Składniki i sposób użycia znajdziesz na str. 165

Infinite Firming Complex
Suplement diety z biotyną, witaminą C i kolagenem
Opakowanie: 60 tabletek
Składniki i zalecane spożycie znajdziesz na str. 171

pszczele odżywianie

Zestaw do pielęgnacji odmładzającej

SKŁAD ZESTAWU:

bez glutenu

bez
konserwantów

bez
GMO

nie testowano
na zwierzętach

bez
parabenów

pielęgnacja

W przełomowym zestawie INFINITE BY FOREVER
zawarliśmy wszystko, czego Twoja skóra potrzebuje
do doskonałej odnowy. Fenomenalne receptury
preparatów, stworzonych z myślą o nieskończonym
pięknie i młodości, już dziś mogą stać się Twoim
remedium na upływ czasu.

zadbana skóra

Infinite by Forever

recykling
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bez
dodatku c

aloesowe wsparcie

PACHNĄCY DOM
KOD: 506

Lawendowy olejek eteryczny

Lawenda wspiera
spokój i relaks.

Lawenda to wyjątkowo potężna roślina, której
bogata historia sięga starożytnego Rzymu i Grecji. Wzmianki o jej użyciu można również znaleźć
w tekstach biblijnych, w których mowa o tym, że
wraz z aloesem, przyprawami i ziołami używano
jej do przygotowywania świątyń przed obrzędami.

SPOSÓB UŻYCIA:
Rozpuścić 2-4 krople olejku w wodzie, olejku nośnikowym
lub emulsji, dla użycia miejscowego lub aromatycznego.

suplementacja

Forever Essential Oils – Lavender

CERTYFIKATY PRODUKTU:
Certyfikat Koszerności

Unikalny, delikatny aromat FOREVER ESSENTIAL
OILS LAVENDER budzi poczucie spokoju i relaksu.
Lawendowy olejek eteryczny uprawiany i pozyskiwany jest w Bułgarii, gdzie jest idealny klimat i gleba.
Dzięki temu, cechuje się on wysokim poziomem
octanu linalilu, któremu lawenda zawdzięcza swój
owocowy, słodki aromat oraz dużą zawartością
terpenów.

kontrola wagi

SKŁADNIKI: Lavandula Angustifolia Oil.

• wspiera poczucie spokoju i relaksu
• 100% czysty olejek lavandula
angustifolia
• doskonały do użytku miejscowego
lub w dyfuzorze

Olejki eteryczne Forever ekstrahowane są ze starannie wybranych upraw, przede wszystkim metodą
bez
bez
destylacji parowej
tłoczenia na zimno.
Każdy olejek
konserwantów
GMO
bez iglutenu
pozyskiwany jest z określonych części roślin, takich
jak kwiaty, owoce, nasiona, liście czy nawet kora
i korzenie. Efektem jest najczystsza roślinna esencja,
zebrana specjalnie dla ciebie.

bez
dodatku cukru

pielęgnacja

TO, CO NAJWAŻNIEJSZE:

pszczele odżywianie

Przekonaj się o kojącym efekcie olejku na własnej
skórze, rozcieńczając go w olejku nośnikowym na
dłoni. Poczuj głęboki, kwiatowy aromat, a następnie
wetrzyj olejek w skronie i nadgarstki, by przenieść
się do krainy spokojnej zadumy. Lawendowy olejek
Forever świetnie się również sprawdzi w dyfuzorze
– kilka kropli przed snem pobudzi poczucie relaksu
po długim dniu i pomoże przygotować ciało oraz
umysł do nocnego spoczynku. Receptory węchowe, znajdujące się w górnej części jamy nosowej,
przekażą aromat do układu limbicznego, który
wiąże się z emocjami i pamięcią.

dla
wegetarian

Opakowanie: 15 ml

Odpręż się z Forever
Essential Oils Lavender.
nie testowano
na zwierzętach
bez glutenu
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bez
bez
parabenów
GMO

zadbana skóra

• świetnie się komponuje z innymi
olejkami

bez
recykling
konserwantów

dla
bez
wegan
dodatku
cukru

dla
wegetarian
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aloesowe wsparcie

PACHNĄCY DOM
KOD: 507

Cytrynowy olejek eteryczny

Cytryny dają jeden z najszerzej znanych i stosowanych olejków na świecie. Od stuleci jest on ceniony
za swój ożywczy aromat i używany, aby odstraszać
owady, dezynfekować oraz czyścić.

SPOSÓB UŻYCIA:
Rozpuścić 2-4 krople olejku w wodzie, olejku nośnikowym
lub emulsji, dla użycia miejscowego lub aromatycznego.

CERTYFIKATY PRODUKTU:

FOREVER ESSENTIAL OILS LEMON pozyskiwany
jest z ręcznie zbieranych cytryn, które są troskliwie
pielęgnowane, aż do osiągnięcia idealnej dojrzałości,
by wydobyć z nich cenny olejek.

Ożywienie, energia
i wigor.

suplementacja

Forever Essential Oils – Lemon

Certyfikat Koszerności

SKŁADNIKI: Lemon peel oil.

kontrola wagi

Tłoczenie na zimno uwalnia ukryte w skórce olejki,
które są starannie zeskrobywane, a następnie
umieszczane w centryfudze, by oddzielić czysty
olejek od stałych składników. Efektem jest czysty,
potężny Forever Essential Oils Lemon.

pszczele odżywianie

Aromaterapia może znacząco wpływać na nastrój,
pamięć i poziom energii. Receptory węchowe,
znajdujące się w górnej części jamy nosowej,
przekazują aromat do układu limbicznego, który
wiąże się z emocjami i pamięcią. Kiedy dodasz
olejek cytrynowy do dyfuzora lub rozcieńczysz w
olejku nośnikowym, jego pobudzający aromat doda
ci energii i poprawi nastrój.
Forever Essential Oils Lemon jest świetnym, uniwersalnym olejkiem. Niezależenie od tego, czy zastosujesz
go w dyfuzorze, czy dodasz do przygotowanego
domowym sposobem środka czystości, pokochasz
jego rześki, świeży i owocowy aromat.
• orzeźwiający aromat dodaje energii

bez glutenu

bez
konserwantów

bez
GMO

bez
dodatku cukru

pielęgnacja

TO, CO NAJWAŻNIEJSZE:
dla
wegetarian

• rześki, świeży i owocowy zapach
• pozyskany z troskliwie uprawianych
cytryn

Opakowanie: 15 ml

Dodaj sobie energii z Forever
Essential Oils Lemon.
nie testowano
na zwierzętach
bez glutenu
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bez
bez
parabenów
GMO

zadbana skóra

• świetny do użytku w domowych
środkach czystości

bez
recykling
konserwantów

dla
bez
wegan
dodatku
cukru

dla
wegetarian
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aloesowe wsparcie

PACHNĄCY DOM
KOD: 508

Miętowy olejek eteryczny

Po miętę sięgali już starożytni Rzymianie i Grecy,
którzy wykorzystywali ją zarówno w celach aromatyzujących, jak i jako składnik potraw. Dziś,
olejek z tej cenionej rośliny chętnie używany jest
w aromaterapii oraz do użytku miejscowego.

SPOSÓB UŻYCIA:
Rozpuścić 2-4 krople olejku w wodzie, olejku nośnikowym
lub emulsji, dla użycia miejscowego lub aromatycznego.

CERTYFIKATY PRODUKTU:

FOREVER ESSENTIAL OILS PEPPERMINT jest
pozyskiwany z liści zbieranych w Indiach, u podnóży
Himalajów. Panujący tam klimat i warunki glebowe
zapewniają silnie działającą, najwyższej jakości miętę.

Czysty, potężny
i ożywczy aromat mięty.

suplementacja

Forever Essential Oils – Peppermint

Certyfikat Koszerności

SKŁADNIKI: Mentha Piperita Oil.

• daje poczucie komfortu
i odświeżającej energii
• charakterystyczny, potężny
i czysty aromat

bez glutenu

pszczele odżywianie

Olejki eteryczne Forever ekstrahowane są ze
starannie wybranych upraw, przede wszystkim
metodą destylacji parowej i tłoczenia na zimno.
Każdy olejek pozyskiwany jest z określonych części roślin, takich jak kwiaty, owoce, nasiona, liście
czy nawet kora i korzenie. Część rośliny i metoda
ekstrakcji różnią się w zależności od rodzaju olejku.
Efektem jest najczystsza roślinna esencja, zebrana
specjalnie dla ciebie

bez
konserwantów

bez
GMO

bez
dodatku cukru

pielęgnacja

TO, CO NAJWAŻNIEJSZE:

kontrola wagi

Daje ona czysty, świeży aromat, który pobudzi twoje
zmysły. Powonienie jest jednym z najważniejszych
narzędzi, pozwalających nam poznawać świat. Co
więcej, receptory węchowe, umiejscowione w górnej
części jamy nosowej, są bezpośrednio połączone
z układem limbicznym, który wiąże się z emocjami
i pamięcią. Nic zatem dziwnego, że aromaterapia
może wpływać na procesy pamięci, a nawet nastrój.

dla
wegetarian

• świetnie się komponuje z innymi
olejkami

Opakowanie: 15 ml

Pobudź zmysły z Forever
Essential Oils Peppermint.
nie testowano
na zwierzętach
bez glutenu
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bez
bez
parabenów
GMO

zadbana skóra

• doskonały do użytku miejscowego
lub w dyfuzorze

bez
recykling
konserwantów

dla
bez
wegan
dodatku
cukru

dla
wegetarian
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aloesowe wsparcie

PACHNĄCY DOM
KOD: 510

Potężna kompozycja przypraw,
cytrusów.

SPOSÓB UŻYCIA:
Rozpuścić 2-4 krople olejku w wodzie, olejku nośnikowym
lub emulsji, dla użycia miejscowego lub aromatycznego.

suplementacja

Olejki eteryczne dla ochrony

Zmysły współdziałają ze sobą, pozwalając nam
rozpoznawać otoczenie i odnajdować się w świecie. Receptory węchowe, umiejscowione w górnej
części jamy nosowej, są bezpośrednio połączone
z układem limbicznym, który wiąże się z emocjami
i pamięcią. Nic zatem dziwnego, że aromaterapia
może wpływać na procesy pamięci, a nawet nastrój.

CERTYFIKATY PRODUKTU:
Certyfikat Koszerności

FOREVER ESSENTIAL OILS DEFENSE - olejki
eteryczne dla ochrony - to starannie dobrana
kompozycja najczystszych, naturalnych goździków,
pomarańczy, cynamonu, rozmarynu, kadzidła, eukaliptusa i owoców jałowca. Wyselekcjonowaliśmy
każdy z nich, by wspierać kondycję, wytrwałość
i wigor, sprzyjając tym samym odporności.

SKŁADNIKI: Citrus Aurantium Dulcis, Eugenia Caryophyllus
Bud Oil, Cinnamomum Zeylanicum Bark Extract, Rosmarinus
Of_cinalis Leaf Oil, Eucalyptus Citriodora Leaf, Juniperus
Communis Fruit Oil, Boswellia Carterii Gum Oil.

kontrola wagi

Forever Essential Oils – Defense

• wspiera poczucie siły i witalności

Ożyw swoje zmysły i wspieraj naturalne mechanizmy obronne organizmu mocą Forever Essential
Oils Defense.
bez glutenu

bez
konserwantów

bez
GMO

bez
dodatku cukru

pielęgnacja

TO, CO NAJWAŻNIEJSZE:

pszczele odżywianie

Aby znaleźć najbardziej efektywne substancje roślinne
w naturze, Forever połączyło siły z naukowcami,
rolnikami, aromaterapeutami i botanikami. Forever
Essential Oils ekstrahowane są ze starannie wybranych
upraw, przede wszystkim metodą destylacji parowej
i tłoczenia na zimno. Każdy olejek pozyskiwany
jest z określonych części roślin, takich jak kwiaty,
owoce, nasiona, liście czy nawet kora i korzenie.
Efektem jest najczystsza roślinna esencja, zebrana
specjalnie dla ciebie.

dla
wegetarian

• doskonały do użytku miejscowego
lub w dyfuzorze
• ciepły, korzenny, słodki aromat

Opakowanie: 15 ml

Dodaj sobie sił z Forever
Essential Oils Defense.
nie testowano
na zwierzętach
bez glutenu
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bez
bez
parabenów
GMO

zadbana skóra

• kompozycja czystych, naturalnych
olejków

bez
recykling
konserwantów

dla
bez
wegan
dodatku
cukru

dla
wegetarian

187

aloesowe wsparcie

CZYSTY DOM
KOD: 307

TO, CO NAJWAŻNIEJSZE:
• uniwersalny i podwójnie wydajny
środek czyszczący

Aloesowa baza Forever Aloe MPD 2X zadba
o bezpieczeństwo skóry Twoich dłoni, tak aby
walka z zabrudzeniami nie zniweczyła efektów
pielęgnacyjnych osiągniętych dzięki kuracjom Forever. Aloe MPD 2X nie zawiera fosforu, a wszystkie
skondensowane w nim substancje powierzchniowo
czynne są w pełni BIODEGRADOWALNE. Możesz
być zatem całkowicie spokojny o bezpieczeństwo
tego fantastycznego detergentu dla środowiska
naturalnego i dla zdrowia Twojej rodziny.

• świetny do mycia wszelkich
powierzchni oraz do prania

SPOSÓB UŻYCIA:
Środek piorący: Do codziennego prania. W przypadku
uporczywych zabrudzeń niewielką ilość preparatu rozpuścić
w wodzie i namoczyć pranie, a następnie wyprać jak zwykle.
W przypadku uporczywych plam - nałożyć bezpośrednio
na plamę, odczekać i wyprać normalnie. Zawsze należy
sprawdzić działanie preparatu na niewidocznej części tkaniny.
Uniwersalny środek czyszczący: Rozpuścić 30 ml
preparatu w 5 litrach ciepłej wody. Używać do mycia
urządzeń AGD, podłóg, łazienek i innych elementów
wyposażenie domu. Można też używać jako środek do
prania dywanów.
Środek do mycia naczyń: Kilka kropli nanieść na gąbkę,
umyć naczynia i dokładnie spłukać wodą. Preparatu nie
należy używać w zmywarce automatycznej.

suplementacja

Perfekcyjnie czysty dom
z aloesowym wsparciem od Forever.

FOREVER ALOE MPD 2X to podwójnie skoncentrowany, niezwykle WYDAJNY, a jednocześnie
wyjątkowo ŁAGODNY dla skóry detergent, który
wesprze Cię w codziennych porządkach i trosce
o higieniczne otoczenie. Jest tak UNIWERSALNY,
że zastąpi wiele butelek, opakowań i pojemników ze
środkami czyszczącymi, piętrzących się w Twojej
łazience. Skutecznie usunie wszelkie zabrudzenia, tłuszcz oraz plamy różnego pochodzenia.
Z powodzeniem użyjesz go do mycia podłóg,
łazienek, kafelków, do ręcznego mycia naczyń,
prania najmocniej zabrudzonych ubrań, a nawet
do odplamiania dywanów, wykładzin i tapicerek.

Certyfikat Koszerności

kontrola wagi

Wielozadaniowy detergent z aloesem

CERTYFIKATY PRODUKTU:

SKŁADNIKI: niejonowe środki powierzchniowo czynne 15-

30%, jonowe środki powierzchniowo czynne 15-30%, składniki
zapachowe, metyloizotiazolinon, salicylan benzylu, d-limonen,
linalol, sok z liści Aloe barbadensis.

bez glutenu

bez
konserwantów

bez
GMO

• idealny do ręcznego mycia naczyń

pszczele odżywianie

Jeśli pokochałeś już aloes, pielęgnujący Twoje
zdrowie i skórę, zapragniesz również, aby zadbał
on o Twój dom i wszystko co Cię otacza!

pielęgnacja

Forever Aloe MPD 2X

bez
dodatku cu

• usuwa plamy z ubrań, dywanów
i tapicerki

Opakowanie: 946 ml

188

Pozwól sobie pomóc:
Forever Aloe MPD 2 X.

zadbana skóra

• niezwykle łagodny dla skóry
i przyjazny dla środowiska

nie testowano
na zwierzętach

bez
parabenów

recykling
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Kod

Nazwa produktu

str.

Kod

Nazwa produktu

715

Forever Aloe Vera Gel

6

374

Vit♂lize Men

66

617

Aloe Sunscreen

132

736

Forever Aloe Mango

8

375

Vit♀lize Women

68

238

Forever Aloe Scrub

134

734

Forever Aloe Berry Nectar

10

354

Forever Kids

70

069

R3 Factor

136

777

Forever Aloe Peaches

12

071

Forever Garcinia Plus

74

187

Forever Alpha-E Factor

138

196

Forever Freedom

14

289

Forever Lean

76

311

Sonya Aloe Deep Moisturizing Cream140

262

Forever Pomesteen Power

16

463

Forever Therm

78

070

Gentleman’s Pride

142

321

FAB Forever Active Boost

18

470

Forever Lite Ultra Vanilla

80

560

Balancing Toner

144

440

FAB X Forever Active Boost

20

471

Forever Lite Ultra Chocolate

82

557

Protecting Day Lotion SPF 20

146

200

Aloe Blossom Herbal Tea

22

520

Forever FastBreak

84

559

Smoothing Exfoliator

148

439

Forever Daily

26

207

Forever Bee Honey

88

561

Awakening Eye Cream

150

355

Forever ImmuBlend

28

026

Forever Bee Pollen

90

618

Hydrating Serum

152

065

Forever Garlic-Thyme

30

027

Forever Bee Propolis

92

616

Aloe Bio-Cellulose Mask

154

048

Forever Absorbent-C

32

036

Forever Royal Jelly

94

612

Aloe Activator

156

621

Forever Supergreens

34

633

Aloe Liquid Soap

98

341

Mask Powder

158

037

Forever Nature-Min

36

284

Aloe Avocado Face & Body Soap

100

605

Sonya Refreshing Gel Cleanser

160

072

Forever Lycium Plus

38

003

Forever Instant Hand Cleanser

102

606

Sonya Illuminating Gel

162

068

Forever Fields of Greens

40

646

Body Wash

104

607

Sonya Refining Gel Mask

164

610

Forever Active Pro-B

42

067

Aloe Ever-Shield

106

608

Sonya Soothing Gel Moisturizer

166

464

Forever Fiber

44

640

Aloe-Jojoba Shampoo

108

609

Sonya Daily Skincare System

168

473

Argi+

46

641

Aloe-Jojoba Conditioner

110

554

Infinite Hydrating Cleanser

170

321

Forever NutraQ10

48

028

Forever Bright

112

555

Infinite Firming Serum

172

188

Forever B12 Plus

50

022

Aloe Lips

114

558

Infinite Restoring Crème

174

551

Forever Move

52

647

Body Lotion

116

556

Infinite Firming Complex

176

206

Forever Calcium

54

040

Aloe First

118

553

Infinite by Forever

178

264

Forever Active HA

56

061

Aloe Vera Gelly

122

506

Forever Essential Oils - Lavender

180

622

Forever Focus

58

063

Aloe Moisturizing Lotion

124

507

Forever Essential Oils - Lemon

182

376

Forever Arctic-Sea

60

051

Aloe Propolis Creme

126

508

Forever Essential Oils - Peppermint 184

215

Forever Multi-Maca

62

064

Aloe Heat Lotion

128

510

Forever Essential Oils - Defense

186

624

Forever iVision

64

205

Aloe MSM Gel

130

307

Forever Aloe MPD 2X

188

pielęgnacja

pszczele odżywianie

kontrola wagi

suplementacja

str.

zadbana skóra

Nazwa produktu

zadbana skóra

aloesowe wsparcie
suplementacja

Kod

str.

Należymy do:

Polskie Stowarzyszenie Sprzedaży Bezpośredniej

Krajowa Rada Suplementów i Odżywek

Amerykańska Izba Handlowa w Polsce

Dla Ciebie wdrożyliśmy:

Dziękujemy
192

foreverliving.com

Forever Living Products Poland Sp. z o.o.
00-807 Warszawa, Al. Jerozolimskie 92
pytania@flpp.com.pl
2021.7

