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Uma das razões fundamentais da solidez e vitalidade da Forever Living é a qualidade e as 
características dos nossos produtos. Estes usufruem de uma atração universal já que todas as pessoas 
independentemente da sua idade, podem beneficiar deles. Promovem a saúde e beleza, características 
que todos desejamos ter, são únicos devido aos nossos processos patenteados e, são da mais alta 
qualidade porque estamos comprometidos com as normas mais rigorosas de produção.

Os nossos produtos para consumo são alimentos naturais em forma de suplementos alimentares e NÃO 
se vendem como medicamentos ou tratamentos. É por isso que as declarações publicadas pela empresa 
sobre os nossos produtos não foram avaliadas pela administração para o controlo dos medicamentos 
para os Estados Unidos (FDA) nem por nenhuma estrutura governamental europeia. Estes produtos não 
visam diagnosticar, mitigar, tratar, curar ou prevenir uma doença específica ou tipo de doença. 
Os clientes devem consultar o seu médico se tiverem algum problema de saúde.

É muito importante que tenha em consideração esta política de partilhar as propriedades e benefícios dos 
nossos produtos. Deve evitar mencionar o nome de qualquer doença ou condição de saúde específica e 
nunca deve usar as palavras “tratar” ou “curar”. No seu lugar, tal como vai encontrar em toda a literatura da 
empresa utilizamos as palavras APOIAR, PROMOVER, PROPORCIONAR E MANTER. Sugerimos o uso 
destas mesmas palavras ao falar dos produtos com os seus contatos.

Advertência!



O objetivo do ebook “Os básicos da Forever” é ajudá-lo como FBO. Os 80% das vendas que se 
centram nos produtos que vai ver ao longo deste ebook. A nossa recomendação é que se especialize 
neles, na informação e qualidades que lhe propomos assim como na venda dos mesmos para fazer 
com que o seu negócio cresça.

Pode usar esta ferramenta para ensinar os membros da sua equipa a desenvolverem o seu negócio. 

Em virtude do disposto nos artigos 8 e 32.1, parágrafo segundo, da Lei de Propriedade Intelectual estão 
expressamente proibidas a reprodução, a distribuição e a comunicação pública, incluída a sua modalidade de 
colocar à disposição, a totalidade ou parte dos conteúdos deste ebook, com fins comerciais, sob qualquer 
suporte e por qualquer meio técnico, sem a autorização da Forever Living Products Portugal.

O UTILIZADOR compromete-se a respeitar os direitos de Propriedade Intelectual e Indústria 
titularidade da Forever Living Products Portugal, Lda. Poderá visualizar os elementos do ebook incluindo 
imprimi-los, copiá-los e armazená-los no disco rígido do seu computador ou em qualquer outro suporte físico 
sempre e quando seja, única e exclusivamente, para seu uso pessoal e privado. O UTILIZADOR deverá abster-
se de suprimir, alterar, iludir ou manipular qualquer dispositivo de proteção ou sistema de segurança que estava 
instalado no ebook da Forever Living Products Portugal.

Os básicos da Forever



Aloe Vera Gel
O que é?

 + Bebida de Aloe Barbadensis Miller 
(99,7%) estabilizado;
 + Com certificado IASC (ecológico);
 + Ausência total de aloína;
 + Sem conservantes.

A quem se destina?
 + Pessoas que querem desintoxicar e 
revitalizar o seu organismo;
 + Trabalhadores em geral;
 + Desportistas;
 + Donas de casa;
 + Toda a família.

Benefícios: 
 + Contribui para um sistema 
imunológico saudável;
 + Ajuda na digestão;
 + Mantém altos os níveis de energia;
 + Cuida e regenera a pele e os tecidos;
 + Alívio imediato do mal estar;
 + Desinflama;
 + Efeito DETOX;
 + Alivia a comichão;
 + Reduz a queda de cabelo e os 
sintomas de stress.

Dose: 90 ml

Formato: 1L

Ref: 715



Aloe Vera Gel | O que contém e como atua?

“Bebida exclusiva de Aloe Vera ideal para qualquer membro da família, que trata todo o seu corpo, faz com que se 
sinta bem e esteja protegido contra qualquer ataque microbiano”.

Substância ativa SISTEMA DIGESTIVO

Aloemodina  +  Regula o funcionamento da 
mucosa intestinal.

Aloetina  + Neutraliza o efeito das 
toxinas microbianas.

Aloemitina
 + Previne e controla a 
propagação de certas 
células cancerígenas.

Aloeoleina  + Diminui a acidez. Ajuda na 
regeneração das úlceras.

Substância ativa ENERGIA E PROTEÇÃO

Emolina, 
Emodina, 
Barbaloina.

 + Ação analgégica e antifebril.

Cretinina  + Armazenamento e 
transmissão de energia.

Acemano

 + Ativador da circulação. 
Provoca a abertura 
dos vasos sanguíneos, 
favorecendo a 
desintoxicação. S.I:Estimula 
os glóbulos brancos, destrói 
as batérias e as células 
tumorais.

Carrisina  + Fortalece o sistema 
imunitário imunológico.

Aminoácidos

 + Intervém na formação 
das proteínas e noutros 
processos metabólicos. 
Indispensáveis para o SI 
funcionamento do sistema 
imunológico.

Substância ativa PELE E TECIDOS

Mucílago  + Ação emoliente.

Fosfato de 
Manosa

 + Cicatrizante.

Saponinas

 + Transformam em substâncias 
à base de sabão os 
depósitos de gordura que 
obstruem os poros, de fácil 
assimilação, facilitando a sua 
eliminação durante a higiene 
diária.

Resumo: 

Estes produtos não têm como finalidade mitigar, tratar, prevenir ou diagnosticar nenhuma doença, nem genérica nem específica. Em caso de doença ou problema de saúde, recomenda-se que consulte o seu médico. 
Exclusivamente para uso profissional.



Aloe Berry Nectar
O que é?

 + Bebida de Aloe Barbadensis Miller 
(90,7%) estabilizado;

 + Com certificação IASC (ecológico);

 + Ausência total de aloína;

 + Sem conservantes.

A quem se destina?
 + Pessoas que querem desintoxicar e 
revitalizar o seu organismo;

 + Trabalhadores em geral;

 + Desportistas;

 + Interessados em aumentar a família;

 + Pessoas com peles maduras;

 + Combater os problemas urinários.

Benefícios: 
 + Contribui para um sistema 
imunológico saudável;

 + Ajuda na digestão;

 + Cuida e regenera a pele e os tecidos;

 + Apoia a saúde urinária;

 + Evita o envelhecimento prematuro;

 + Alívio imediato do mal estar;

 + Efeito DETOX;

 + Ajuda a combater o stress;

 + Contribui para a saúde ocular;

 + Ajuda a criar o ambiente perfeito para 
que ocorra a fecundação. 

Dose: 90 ml

Formato: 1L

Ref: 734



Aloe Berry Nectar | O que contém e como atua?

“Bebida exclusiva de Aloe Vera e sumos naturais de arandos e maçã, com especial cuidado para a pele, o sistema 
urinário, a visão e efeito antioxidante reforçado.”

Substância ativa
SISTEMA DIGESTIVO E 

IMUNITÁRIO ENERGIA E PROTEÇÃO SISTEMA 
CIRCULATÓRIO FERTILIDADE OLHOS, PELE E 

TECIDOS

Aloe vera

 + Regula o funcionamento 
da mucosa intestinal, 
neutraliza o efeito das 
toxinas microbianas, previne 
e controla a propagação de 
certas células cancerígenas, 
dimunui a acidez e ajuda na 
regeneração de úlceras.

 +  Analgésico e antifebril, reações 
de energia, ativador da circulação, 
estimulação dos glóbulos brancos, 
formação de proteínas e outros 
processos metabólicos.

 + Torna o sangue 
ligeiramente mais 
líquido. Ajuda a 
controlar os níveis de 
colesterol no sangue. • • •

 + Emoliente e cicatrizante.

Arandos

 + Neutraliza o efeito das toxinas 
e radicais livres, ajuda a 
melhorar o trânsito intestinal. 
Ajudam a depurar e eliminar a 
retenção de líquidos.

 + Protegem o organismo contra a 
gripe e outras doenças víricas. Têm 
ação antisséptica e antibiótica, 
especialmente contra as infeções 
urinárias. Melhoram a resistência 
musculo-articular. Melhoram a 
formação dos glóbulos vermelhos.

 + Melhora a circulação 
sanguínea e previne 
o aparecimento de 
varizes, cardiopatias, 
hipertensão, 
colesterolemia, trombos, 
etc. Melhora a formação 
dos glóbulos vermelhos.

 + Ajuda a criar 
o ambiente 
ideal para a 
fecundação.

 + Pode melhorar a visão 
e previne a degradação 
da mácula. Favorece a 
formação do colagénio.

Maçã • • • • • • • • • • • •

 + Propriedades 
antioxidantes que 
ajudam a prevenir 
o envelhecimento e 
melhoram a elasticidade 
da pele.

Resumo: 

Estes produtos não têm como finalidade mitigar, tratar, prevenir ou diagnosticar nenhuma doença, nem genérica nem específica. Em caso de doença ou problema de saúde, recomenda-se que consulte o seu médico. 
Exclusivamente para uso profissional.



O que é?
 +Bebida de Aloe Barbadensis Miller 
(84,5%) estabilizado;
 +Com certificação IASC (ecológico):
 +Ausência total de aloína;
 +Sem conservantes.

A quem se destina?
 +Pessoas que querem desintoxicar e 
revitalizar o seu organismo;
 +Para toda a família pelo seu agradável 
sabor;
 +Trabalhadores em geral;
 +Pessoas com peles maduras;
 +Pessoas que querem combater o 
stress.

Benefícios:
 +Contribui para um sistema 
imunológico saudável;
 +Ajuda na digestão;
 +Trata e regenera a pele e os tecidos;
 +Acalma a sensação de comichão;
 +Alívio imediato do mal estar;
 +Efeito DETOX;
 +Ajuda a combater o stress;
 +Evita o envelhecimento prematuro.

Dose: 90 ml

Formato: 1 L

Aloe Peaches
Ref: 777



Aloe Peaches | O que contém e como atua?

Substância ativa SISTEMA DIGESTIVO SISTEMA CIRCULATÓRIO PELE E TECIDOS PROTEÇÃO

Aloe Vera

 + Favorece o correto 
funcionamento da mucosa 
intestinal, pode neutralizar 
o efeito das toxinas 
microbianas, previne e 
controla a propagação 
descontrolada de certas 
células, pode diminuir 
a acidez e ajudar na 
regeneração das úlceras.

 + Fomenta uma circulação 
mais fluida. Ajuda a 
controlar os níveis de 
colesterol no sangue.

 + Emoliente e 
cicatrizante.

 + Pode atuar como analgésico e 
antifebril, favorece as reações de 
energia, é um ativador da circulação, 
favorece a estimulação dos glóbulos 
brancos, formação de proteímas e 
outros processos metabólicos.

Pêssego

 + Favorece a neutralização do 
efeito negativo das toxinas 
e radicais livres. Facilita os 
processos digestivos e evita 
digestões lentas ou pesadas 
e melhora a digestão das 
gorduras.

 + Com cumarinas, que 
têm um efeito muito 
benéfico sobre os 
capilares sanguíneos 
porque aumentam a sua 
resistência.

 + Com vitamina C 
promove a formação 
de colagénio que 
ajuda a ter uma pele 
mais flexível e prevenir 
a formação de rugas.

 + Ativa o sistema imunitário graças 
à quantidade extra de vitamina 
C e carotenos, antioxidantes que 
contribuem para melhorar o sistema 
imunológico e ao fortalecê-lo, 
combate os danos causados pelos 
radicais livres e previne ou atrasa o 
aparecimento de doenças.

“Bebida exclusiva de Aloe Vera com sabor a pêssego, com agradável sabor que até os mais pequenos apreciam, 
ao mesmo tempo que beneficiam de uma maior proteção, limpeza e energia”.

Resumo: 

Estes produtos não têm como finalidade mitigar, tratar, prevenir ou diagnosticar nenhuma doença, nem genérica nem específica. Em caso de doença ou problema de saúde, recomenda-se que consulte o seu médico. 
Exclusivamente para uso profissional.



Forever Freedom
O que é?

 + Bebida de Aloe Barbadesnsis Miller 
estabilizado;
 + Ingrediente principal ALOE VERA;
 + Outros ingredientes: MSM, Sulfato 
de Glucosamina e Sulfato de 
Condroitina;
 + Selo IASC (ecológico);
 + Ausência total de aloína;
 + Apoia a saúde articular.

A quem se destina?
 + Desportistas para corrigir e prevenir o 
desgaste articular;
 + Pessoas adultas com problemas 
articulares;
 + Todos aqueles que desejem potenciar 
o sistema imunológico;
 + Os que necessitem de energia extra;
 + Os que querem otimizar a sua dieta.

Benefícios: 
 + Fornece energia;
 + Apoia o sistema inunitário;
 + Absorção de nutrientes;
 + Favorece a regeneração articular;
 + Alívio devido a desinflamação 
interna.

Dose: 90 ml

Formato: 1L

Ref: 196



Forever Freedom | O que contém e como atua?

“Bebida exclusiva de Aloe Vera que favorece a mobilidade, alívio e regeneração das articulações, assim como uma 
prevenção do desgaste articular”.

Resumo: 

Substância ativa SISTEMA DIGESTIVO ENERGIA E PROTEÇÃO ARTICULAÇÕES PELE E TECIDOS

Aloe vera

 + Regula o funcionamento da 
mucosa intestinal, neutraliza o 
efeito das toxinas microbianas, 
previne e controla a propagação 
de certas células cancerígenas, 
diminui a acidez e ajuda na 
regeneração de úlceras.

 + Analgésico e antifebril, 
reações de energia, ativador 
da circulação, estimulação de 
glóbulos brancos, formação de 
proteínas e outros processos 
metabólicos.

• • •

 + Emoliente e 
cicatrizante.

MSM

 + Alívio da diverticulite e outras 
inflamações digestivas. Alívio da 
constipação.

• • •

 + Melhora a mobilidade das articulações 
e além disso tem propriedades anti-
inflamatórias.

 + Ideal para suavizar 
as cicatrizes, as 
estrias, para a queda 
do cabelo, as rugas, 
para a proteção 
contra o vento e as 
queimaduras do sol.

Sulfato de 
Glucosamina

• • •  + Proteção e reparação do tecido 
das articulações.

 + Aminoácido que desempenha um papel 
chave na formação e reparação das 
cartilagens. O Sulfato de glucosamina é 
uma substância natural que se encontra no 
corpo, concretamente no líquido sinovial 
que rodeia as articulações.

• • •

Sulfato de 
Condroitina

• • • • • •

 + Componente do tecido cartilaginoso 
que contribui para manter as qualidades 
elásticas e mecânicas das articulações 
graças à retenção de água.

• • •

Estes produtos não têm como finalidade mitigar, tratar, prevenir ou diagnosticar nenhuma doença, nem genérica nem específica. Em caso de doença ou problema de saúde, recomenda-se que consulte o seu médico. 
Exclusivamente para uso profissional.



ARGI+
O que é?

 + Complemento de L-Arginina e 
extratos de frutos vermelhos;
 + 5 gramas de L-Arginina (percursor de 
óxido nítrico);
 + Indicado para a obtenção de energia;
 + Favorece a rápida recuperação;
 + Ideal para uma ótima nutrição;
 + Favorece a eliminação de resíduos;
 + Com antioxidantes de qualidade.

A quem se destina?
 + Desportistas: rápida recuperação e 
maior eficácia do treino;
 + Quem procura cuidado cardiovascular;
 + Para prevenir o antievelhecimento;
 + Para quem deseja desfrutar de uma 
saúde ótima;
 + Os que querem mais energia e 
crescimento muscular;
 + Ajuda a ativar o metabolismo;
 + Cuidado de todos os órgãos.

Benefícios: 
 + Desportistas;
 + Ativar o sistema imunitário;
 + Favorece o crescimento muscular;
 + Regulação metabólica;
 + Ajuda a combater a impotência 
masculina;
 + Favorece o controlo dos níveis de 
açúcar;
 + Cuidado cadiovascular.

Dose: 1 saqueta por dia

Formato: 30 saquetas

Ref: 473



ARGI+ | O que contém e como atua?

“Tudo em 1: proteção, imunidade, energia, rápida recuperação, otimização de dieta, anti-inflamatório, potência 
sexual, etc.”

Substância 
ativa

SISTEMA 
CEREBRAL, PELE, 

NERVOSO E 
CIRCULATÓRIO

L-Arginina

 + Transforma-se o óxido 
nítrico (ON), implicado na 
vasodilatação que está 
diretamente relacionada 
com as funções 
cardiovasculares e 
cognitivas

Vitamina B6
 + Essencial para o 
funcionamento do 
cérebro, sistema nervoso 
e pele.

Vitamina C  + Ativa a formação do 
colagénio

Vitamina D  + Ativa a função 
neuromuscular

Extrato de 
pele de uva

 + Proteção dos vasos 
sanguíneos

Extrato de 
romã

 + Efeitos gastroprotetores, 
antihipertensivos e 
antimicrobianos

Substância 
ativa ENERGIA E PROTEÇÃO

L-Arginina
 + Necessário para a construção de 

proteínas, musculatura. Favorece a 
recuperação após o exercício.

Vitamina B6  + Envolvida no correto funcionamento 
do sistema imunitário.

Vitamina 
B12

 + Envolvida no desencadeamento 
da reação primária do sistema 
imunitário.

Vitamina D  + Ativa o sistema imunitário.

Extrato de: 
pele de uva, 
bagas de 
sabugueiro, 
uva tinta e 
arandos

 + Antioxidante, propriedades 
anticarcinogénicas. Proteção frente a 
stress celular. Protege a retina.

Substância 
ativa METABOLISMO

L-Arginina

 + Estimula a formação 
de hormonas e regula 
os níveis de açucar no 
sangue (produção de 
insulina)

Vitamina B6

 + Necessária para o 
metabolismo de proteínas, 
açucares e gorduras. 
Necessária para a 
produção de hemoglobina.

Vitamina B9 
e B12

 + Envolvida na síntese de 
ADN (manutenção dos 
glóbulos vermelhos). 
Essencial para o 
metabolismo dos níveis de 
homocisteína.

Vitamina D
 + Regula a absorção 
de cálcio (ossos). 
Envolvida ativamente no 
metabolismo celular.

Vitamina K2
 + Envolvida na coagulação e 
essencial para a produção 
de proteínas.

Extrato de 
pele de uva, 
Extrato de 
romã

 + Regula os níveis de 
colesterol.

Substância 
ativa

SISTEMA 
REPRODUCTOR 

MASCULINO

L-Arginina

 + O óxido nítrico 
(ON), faz com 
que os vasos 
sanguíneos 
se expandam 
e aumente o 
fluxo e melhore 
a circulação. 
Os corpos 
cavernosos do 
pénis, ao estarem 
submetidos 
constantemente ao 
estado de hipoxia, 
se lhe fornecemos 
Óxido nítrico, 
podem acabar com 
a impotência e 
alcançar a ereção.

Resumo: 

Estes produtos não têm como finalidade mitigar, tratar, prevenir ou diagnosticar nenhuma doença, nem genérica nem específica. Em caso de doença ou problema de saúde, recomenda-se que consulte o seu médico. 
Exclusivamente para uso profissional.



O que é?
 + Batido em pó que reune todos 
os nutrientes principais de uma 
comida equilibrada e um alto valor 
proteíco;
 + Contém 100% da quantidade 
diária recomendada de vitaminas 
e minerais;
 + Sem gorduras saturadas nem 
trans;
 + Agradável sabor a baunilha ou 
chocolate.

A quem se destina?
 + Desportistas;
 + Pessoas com défice nutricional;
 + Aqueles que procuram controlar 
o seu peso, já que contém todos 
os nutrientes de uma comida 
equilibrada sem fornecer gorduras 
ou ingredientes que contribuam 
para o aumento da massa 
muscular.

Benefícios:
 + Ajuda a manter uma dieta e um 
estilo de vida saudável;
 + Fornece todos os minerais 
(cálcio, zinco, selénio, etc) 
e vitaminas (A, E, C,etc) de 
qualidade para o ajudar a manter 
a sua vitalidade;
 + Com 18 aminoácidos essenciais, 
não essenciais e de cadeia 
ramificada;
 + Com pontuação 1.0 PDCAAS;
 + Efeito saciante.

Ração: 1 colher medida (25 g).

Juntar uma colher medida com 
300 ml de leite magro, água, 
bebidas vegetais e mexer até 
desaparecerem os grumos.

Formato: 475 g (15 doses)

Forever Lite Ultra
Ref: 470-471



Forever Lite Ultra | O que contém e como atua?

“Batido à base de proteínas de alta qualidade ideal para substituir uma refeição se procuramos a perda de peso ou 
para completar a perda de nutrientes depois do exercício se procuramos o crescimento muscular. Disponível em 
dois deliciosos sabores.”

Resumo: 

Estes produtos não têm como finalidade mitigar, tratar, prevenir ou diagnosticar nenhuma doença, nem genérica nem específica. Em caso de doença ou problema de saúde, recomenda-se que consulte o seu médico. 
Exclusivamente para uso profissional.

Substância ativa MUSCULATURA ENERGÍA

Vitaminas do 
grupo B (B12, B9, 
B7, B1, B2, B3, B6)

• • •

 + Ajuda a manter os níveis de energia, 
assim como o cuidado e manutenção 
do sistema nervoso.

Vitamina C  + A vitamina C é necessária para a síntese da carnitina, que 
transporta no interior da mitocondria os ácidos gordos, os quais 
são o maior combustível da fibra muscular quando fazemos 
exercício de longa duração.

 + Contém vitaminas A, C e E, alivia a 
pele irritada.

Minerais: 
Magnésio, Potássio, 
Iodo, Zinco

 + Ferro: Contraria o risco de anemia, frequente na fadiga e o 
pós-treino especialmente nas mulheres. Magnésio: previne o 
aparecimento de cãibras musculares. Potássio: regula a atividade 
dos músculos.

 + Iodo: Ajuda a queimar a gordura 
acumulada. Zinco: Implicado na 
ativação dos processos metabólicos 
relacionados com a obtenção de 
energia.

Proteína de soja  + A oxidação da musculatura é menor se houver proteína de soja. • • •



Forever Arctic Sea
O que é?

 + Ácidos gordos essenciais ômega 3 e 9;

 + Manutenção das mucosas e visão;

 + Cuidado do sistema circulatório/ 
Controlo dos triglicéridos e colesterol;

 + Favorece a regeneração dos tecidos;

 + Necessários para a estrutura neuronal.

A quem se destina?
 + Cuidado e controlo dos níveis do 
colesterol no sangue;

 + Os que precisam de apoio no sistema 
cerebral;

 + Os que necessitam de melhorar a sua 
visão;

 + Os que necessitam de apoio no 
sistema nervoso;

 + Aqueles com articulações 
desgastadas ou inflamadas.

Benefícios: 
 + Saúde em geral, especialmente do 
coração, visão e cérebro;

 + Alívio de dores generalizado / 
Conhecido por atuar como anti-
inflamatório natural;

Ref: 376

Dose: 6 comprimidos diários

Formato: 120 comprimidos



Forever Arctic Sea | O que contém e como atua?

“Combinação exclusiva de ácidos gordos essenciais Omega 3 e Omega 9 é uma fórmula única que fornece um 
efeito cardioprotetor, acuidade visual e potência cognitiva.”

Substância ativa
SISTEMA 

CIRCULATÓRIO

EPA e DHA

 + Contribuem para a 
diminuição da tensão arterial 
e melhora o perfil lipídico 
do sangue, concretamente, 
diminui o colesterol LDL, 
"colesterol mau", e aumenta 
o colesterol HDL, "colesterol 
bom" e, além disso reduz 
a concentração dos 
triglicéridos no sangue.

Substância ativa
APOIO VISUAL E 
CONCENTRAÇÃO

DHA

 + Suplemento de DHA 
indicado para pessoas com 
TDA/H, dislexia, défice de 
aprendizagem, alterações de 
psicomotricidade, etc.

EPA, DHA e 
A. Oleico

 + Benéfico para controlar os 
afrontamentos durante a 
menopausa.

EPA
 + Benéfico para combater a 
depressão, esquizofrenia e 
transtorno bipolar.

Substância ativa
PELE 

E TECIDOS

EPA y DHA

 + Contra a inflamação dos 
tecidos (PG3, Resolvinas E e 
Protectinas E).

 + Efeito anti-envelhecimento. 
No caso de doenças 
que afetam a pele, como 
psoríase ou eczema, 
aliviando os sintomas das 
lesões de pele que ocorrem.

EPA  + Saúde masculina (próstata).

Resumo: 

Estes produtos não têm como finalidade mitigar, tratar, prevenir ou diagnosticar nenhuma doença, nem genérica nem específica. Em caso de doença ou problema de saúde, recomenda-se que consulte o seu médico. 
Exclusivamente para uso profissional.



Forever Active Pro-B
O que é?

 + A chave para o cuidado digestivo;

 + Combinação única de 6 estirpes 
sinérgicas;

 + Otimiza a absorção de nutrientes e 
saúde digestiva;

 + Ativação do Sistema Imunitário;

 + Testado clinicamente.

A quem se destina?
 + Os que necessitam de proteção 
imunitária;

 + Os que têm digestões difíceis, gases, 
ardor ou refluxo;

 + Os que estão sujeitos a altos níveis de 
stress.

Benefícios: 
 + Saúde digestiva;

 + Potenciar o sistema imunitário;

 + Combater o stress;

 + Sem digestões pesadas;

 + Combater o refluxo;

 + Eliminar gases;

 + Formar corretamente as fezes;

 + Combater o mal estar.

Ref: 610

Dose: 1 cápsula por dia

Formato: 30 cápsulas



Forever Active Pro-B | O que contém e como atua?
Substância ativa SISTEMA DIGESTIVO E IMUNITÁRIO

Bifidobacterium 
animalis DSM-32269

 + Apoia um sistema imunológico saudável e microfibra. Promove a digestão e absorção de nutrientes. Combate as bactérias patológicas. 
Melhora o metabolismo.

Bifidobacterium 
longum SD-5588

 + Promove a melhoria do meio ambiente intestinal. Promove o fortalecimento do sistema imunitário contra infeções. Ajuda a uma melhor 
absorção de cálcio. Ajuda a melhorar o trânsito intestinal.

Bifidobacterium 
bifidum DSM-32403

 + Proteção cardiovascular: Diferentes estudos em animais sublinharam a capacidade desta estirpe probiótica para reduzir em 38% a 
concentração de colesterol total e em 40% a dos triglicéridos, sem afetar a concentração do colesterol das HDL.

Lactobacillus 
rhamnosus
DSM-26357

 + Poderá combater o aumento de peso e a diabetes e existe uma grande quantidade de estudos que examinam os benefícios de usá-los como 
tratamento dos problemas gastrointestinais como o síndrome do intestino irritável. Outro estudo sugere uma relação entre as bactérias boas 
e as alergias da estação, em particular, com a febre do sono. Prospera mum estômago ácido, pelo que é muito útil para combater o refluxo. 
Também oferece proteção. Um estudo promissor sugere que esta estirpe poderá ser tão útil como um antibiótico para o tratamento de 
infeções do trato urinário.

Lactobacillus 
reuteri DSM-12246

 + Proteção cardiovascular: Diferentes estudos em animais sublinharam a capacidade desta estirpe probiótica para reduzir em 38% a 
concentração de colesterol total e em 40% a dos triglicéridos, sem afetar a concentração do colesterol das HDL.

Lactobacillus 
acidophilus 
DSM-32418

 + Pode ajudar a reduzir o nível de colesterol, prevenir estados diarréicos, pode tratar e prevenir infeções vaginais, ajuda na perda de peso, 
pode ajudar a reduzir os sintomas do resfriado e da gripe, e mesmo os sintomas do eczema.

“Forever Active pro-B ajuda a recuperar o equilíbrio da flora intestinal e, por isso, o correto funcionamento do 
nosso aparelho digestivo. Além disso, ajuda a reforçar e aumentar as defesas e otimizar a dieta mediante a 
melhoria da absorção de nutrientes. Podem inclusivamente ajudar a prevenir alergias alimentares.”

Resumo: 

Estes produtos não têm como finalidade mitigar, tratar, prevenir ou diagnosticar nenhuma doença, nem genérica nem específica. Em caso de doença ou problema de saúde, recomenda-se que consulte o seu médico. 
Exclusivamente para uso profissional.



Aloe Propolis Creme
O que é?

 + Fórmula em creme com Aloe Vera 
100% estabilizado essencialmente 
idêntico ao gel da planta fresca, 
propóleos de abelha, Vitaminas A, E e 
camomila;

 + Regenera a pele de forma imediata;

 + Potente cicatrizante;

 + Alivia a pele irritada.

A quem se destina?
 + Alívio da pele danificada;

 + Hidratar a pele seca;

 + Peles que precisam de proteção;

 + Peles que precisem unificar o tom;

 + Para aliviar e regenerar.

Benefícios: 
 + Pele seca;

 + Proteção;

 + Peles com marcas;

 + Pele com tendência a oleosa;

 + Peles sensíveis. 
 

Dose: Usar quando
necessário

Formato: 113 g

Ref: 051



Aloe Propolis Creme | O que contém e como atua?

“Creme à base de Aloe Vera com Própolis de abelha e camomila que ajuda a proteger e combater o envelhecimento 
graças à sua capacidade regenerante, protetora e antioxidante além de acalmar as peles mais danificadas.”

Resumo: 

Estes produtos não têm como finalidade mitigar, tratar, prevenir ou diagnosticar nenhuma doença, nem genérica nem específica. Em caso de doença ou problema de saúde, recomenda-se que consulte o seu médico. 
Exclusivamente para uso profissional.

Substância ativa PELE E TECIDOS CONTRA AS IRRITAÇÕES PROTEÇÃO

Aloe vera

 + Composto por uma grande quantidade de 
vitaminas, aminoácidos e polissacáridos, 
que são capazes de penetrar nas camadas 
mais profundas da pele, promovendo uma 
hidratação realmente profunda e com efeito 
duradouro.

 + O PH equilibrado favorece a regeneração 
dos tecidos.

 + Poder antibacteriano combate bactérias, 
fungos e virus que podem contaminar o 
tecido.

Propolis

 + Capacidade cicatrizante e regeneradora, que 
o convertem num grande aliado das peles 
que têm marcas de acne ou outro qualquer 
tipo de cicatriz, já que ajuda a suavizá-las e 
eliminá-las.

 + Capacidade antiséptica e cicatrizante que 
combate as irritações ou os motivos que as 
causam.

 + Com flavonóides na sua composição que 
se encarregam de regenerar o dano celular 
vegetal graças às suas propriedades 
antioxidantes.

Camomila

 + Limpa, tonifica, suaviza, restaura o equilíbrio 
da pele inflamada, diminui o surgimento 
dos poros e as veias marcadas que se vêm 
especialmente perto do contorno dos olhos.

 + Propriedades anti-inflamatórias, ajuda 
a aliviar as irritações da pele causadas 
por cremes ou produtos tópicos. Ajuda a 
diminuir a aparência das veias vermelhas 
na zona dos olhos. Além disso, combate as 
irritações causas pelo acne.

• • •

Vitaminas A e E

 + Potente efeito antienvelhecimento da pele. É 
um aliado perfeito para tratar as manchas do 
rosto causadas pelo passar dos anos. Previne 
e melhora o acne.

 + É uma grande ajuda para as peles sensíveis 
e com rosácea pela sua característica 
anti-inflamatória e porque reforça a barreira 
natural de proteção da pele.

 + Potente e conhecido efeito antioxidante. 
Portege a pele contra os raios UVB, a 
contaminação e agentes externos que 
danificam a pele. Também tem ação 
antibacteriana, anti-inflamatória e a sua 
capacidade de regular a secreção sebácea.



Clean 9
O que é?

 + Programa de 9 dias para um DETOX 
avançado;

 + Ideal como passo que antecede uma 
dieta de emagrecimento.

A quem se destina?
 + A todos que necessitam de um ponto 
de viragem;

 + Os que querem perder uns quilos a 
mais;

 + Os que necessitam de estar mais 
concentrados;

 + Os interessados em mudar para 
hábitos mais saudáveis;

 + Os que querem manter a saúde. 

Benefícios: 
 + Limpeza interna e eliminação eficaz 
de toxinas;

 + Ajuda-o/a a sentir-se bem em apenas 
9 dias;

 + Fácil de usar;

 + O primeiro passo para transformar o 
corpo;

 + Ajuda a perder o peso a mais.

O que contém?
 + 2x Forever Aloe Vera Gel

 + 1x Forever Lite Ultra

 + 1x Inner pack: 
Forever Garcinia Plus, 
Forever Therm 
e Forever Fiber

Ref: 475-478



Clean 9 | O que contém e como atua?

O que contém? Como atua?

2X Forever 
Aloe Vera Gel®

 + Ajuda a limpar o sistema digestivo e maximiza a absorção de nutrientes.

Forever 
Fiber®

 + Proporciona uma mistura patenteada de 5 gramas de fibra solúvel em água que o pode ajudar a sentir-se saciado e ir à 
casa de banho com regularidade.

Forever 
Therm®

 + Oferece uma poderosa combinação de extratos de plantas e vitaminas que podem ajudar o metabolismo.

Forever 
Garcinia Plus®

 + Pode ajudar o corpo a queimar gordura de forma mais eficiente e ajudar a dimunuir o apetite ao aumentar os níveis de 
serotonina.

Forever 
Lite Ultra® 

 + Rica fonte de vitaminas e minerais com 17 gramas de proteína por dose.

“Plano DETOX completo de 9 dias de duração ideal como passo que antecede uma dieta de controlo de peso ou 
simplesmente para eliminar toxinas acumuladas que tornam mais difícil o dia a dia.”

Resumo: 

Estes produtos não têm como finalidade mitigar, tratar, prevenir ou diagnosticar nenhuma doença, nem genérica nem específica. Em caso de doença ou problema de saúde, recomenda-se que consulte o seu médico. 
Exclusivamente para uso profissional.



Vital 5 
O que é?

 + Os 5 produtos básicos para obter 
uma saúde ótima;

 + Nutrição avançada e sensível;

 + Corrige os vazios nutricionais.

A quem se destina?
 + A todo aquele que queira recuperar 
energia;

 + Os que levam um ritmo de vida 
acelerado;

 + Os que não têm tempo para comer 
bem;

 + Os que querem manter a sua saúde 
com o básico para se sentirem bem.

Benefícios: 
 + Otimização da absorção de 
nutrientes;

 + Melhoras na circulação sanguínea;

 + Fortalecer.

O que contém?
 + 4x Forever Aloe Vera Gel

 + 1x Forever Active Pro-B

 + 1x Forever Arctic Sea

 + 1x Argi+

 + 1x Forever Daily

Ref: 456-457



Vital 5 | O que contém e como atua?

O que contém? Como atua?

4X Forever 
Aloe Vera Gel

 + Com 99,7% de gel de aloe puro, apoia o seu sistema digestivo, promove um sistema imunológico saudável, contribui para 
a absorção de nutrientes e ajuda a manter os níveis naturais de energia.

Forever 
Active Pro-B®

 + Com mais de 8 biliões de UFC, que promove uma digestão saudável, aumenta a absorção de nutrientes e apoia a função 
imune.

Forever 
Arctic Sea®

 + Cuidado e manutenção dos sistemas cardiovascular, digestivo e imune, assim como a saúde visual e cerebral.

ARGI+®  + Com capacidade de atuar sobre todo o corpo, desde apoiar a função celular até aumentar a produção de óxido nítrico, que 
ajuda a aumentar o fluxo sanguíneo para os órgãos principais. Reforçado com vitaminas sinergéticas e frutas.

Forever 
Daily® 

 + Com Complexo AOS, sistema mais avançado disponível de entrega de nutrientes. Suporta os valores diários 
recomendados de vitaminas e minerais.

“Combina cinco fabulosos produtos que trabalham juntos para corrigir possiveis carências nutricionais e fornecerem os 
nutrientes chave que o seu corpo necessita para sentir-se bem e ver-se melhor.”

Resumo: 

Estes produtos não têm como finalidade mitigar, tratar, prevenir ou diagnosticar nenhuma doença, nem genérica nem específica. Em caso de doença ou problema de saúde, recomenda-se que consulte o seu médico. 
Exclusivamente para uso profissional.



Forever Heat Lotion
O que é?

 + Pomada de Aloe com óleos 
essenciais calmantes para uso tópico;
 + Alívio imediato de dores articulares;
 + Alívio de cãibras e dos músculos 
cansados;
 + Alívio sintomático de dores 
musculares;
 + Uso seguro até para grávidas.

A quem se destina?
 + Desportistas: ideal para antes e 
depois do desporto;
 + Para aliviar dores: de pés, de cabeça, 
etc;
 + Como expectorante;
 + Para quem sofre de cãibras, músculos 
cansados e tensos.

Benefícios: 
 + Alívio rápido dos músculos doridos;
 + Alívio das cãibras;
 + Alívio dos pés cansados;
 + Ideal para aquecimento antes do 
treino;
 + Resfriados;
 + Dores menstruais;
 + Dores nas costas;
 + Reumatismo.

Ref: 064

Dose: Usar quando necessário

Formato: 118 ml



Forever Heat Lotion | O que contém e como atua?

Aloe Heat Lotion é uma pomada de Aloe com mentol e eucalipto, com PH equilibrado e, desenhada para 
proporcionar uma massagem calmante, nutritiva e relaxante que pode usar em inúmeras ocasiões graças à riqueza 
da sua fórmula.”

Resumo: 

Substância 
ativa

ARTICULAÇÕES RELAXANTE 
MUSCULAR

RESFRIADOS/ASMA 
(EXPECTORANTE)

PREPARAÇÃO 
MUSCULAR DOR DE COSTAS DOR 

MENSTRUAL

Aloe Vera

 + Alívio da dor, Propriedades 
anti-inflamatórias naturais.

 + Favorece o alívio do 
stress muscular. Alivia 
a tensão muscular.

 + Nutre os tecidos desde 
as camadas mais 
profundas.

 + Favorece a 
absorção dos 
nutrientes, ideal 
para o pré e pós 
treino.

 + Lubrifica a pele. 
Equilibra o PH.

 + Propriedades 
anti-inflamatórias 
naturais.

Mentol

 + Favorece a nutrição 
e regeneração em 
profundidade dos 
tecidos e das cartilagens 
das articulações. Tem 
propriedades analgésicas, 
estimulantes, tónicas, 
antiespasmódicas, 
espectorantes e anti-
inflamatórias.

 + Alivia a dor causada 
pela inflamação.

 + Efeito descongestionante.  + Estimula a 
circulação 
muscular.

• • • • • •

Óleo de 
eucalipto

 + Propriedades anti-
inflamatórias para melhorar 
as dores musculares, 
reumáticas e artrite.

 + Pode ativar a 
circulação.

 + Estimula a respiração.  + Favorece o 
relaxamento 
muscular.

 + Propriedades 
anti-inflamatórias 
para melhorar as 
dores musculares.

 + Propriedades 
anti-inflamatórias 
para melhorar as 
dores musculares.

Estes produtos não têm como finalidade mitigar, tratar, prevenir ou diagnosticar nenhuma doença, nem genérica nem específica. Em caso de doença ou problema de saúde, recomenda-se que consulte o seu médico. 
Exclusivamente para uso profissional.



Forever Aloe Lips
O que é?

 + Bálsamo labial à base de Aloe, Jojoba 
e cera de abelhas que protege e nutre 
os lábios em qualquer estação do 
ano;

 + Hidrata e suaviza os lábios gretados;

 + Não mancha.

A quem se destina?
 + Para qualquer membro da família;

 + Para desportistas;

 + Para evitar rosáceas ou proteger as 
existentes;

 + Para picadelas de insetos.

Benefícios: 
 + Alívio rápido da sensação de secura;

 + Regenera os lábios gretados;

 + Proteger a pele das agressões 
do ambiente, maquilhagem ou 
substâncias agressivas;

 + Aliviar as picadelas dos insetos;

 + Cicatrizar;

 + Prevenir irritações ou rosáceas.

Ref: 022

Dose: Usar quando necessário.

Formato: 4,25 g



Forever Aloe Lips | O que contém e como atua?

“Bálsamo labial fácil e cómodo que pode usar em qualquer lugar independentemente da estação do ano. Cuida, 
nutre e protege a sua pele face aos ataques que esta sofre.”

Resumo: 

Estes produtos não têm como finalidade mitigar, tratar, prevenir ou diagnosticar nenhuma doença, nem genérica nem específica. Em caso de doença ou problema de saúde, recomenda-se que consulte o seu médico. 
Exclusivamente para uso profissional.

Substância Ativa
LÁBIOS E PELE CONTRA AS IRRITAÇÕES PROTEÇÃO

Aloe Vera

 + Composto por uma grande quantidade de 
vitaminas, aminoácidos e polissacáridos, 
que são capazes de penetrar nas camadas 
mais profundas da pele, promovendo uma 
hidratação realmente profunda e com efeito 
duradouro.

 + O PH equilibrado favorece a regeneração 
dos tecidos.

 + Poder bacteriano que combate as bactérias, 
fungos e vírus que podem encontrar-se a 
contaminar o tecido.

Jojoba
 + O óleo de jojoba oferece uma forma simples e 
natural de hidratação para os lábios para que 
fiquem mais suaves e lisos.

 + Suaviza a pele e evita as rosáceas.  + Efeito antibacteriano que protege a pele de 
qualquer inimigo.

Cera de 
abelhas

 + Com propriedades que permitem curar a 
pele danificada com mais rapidez.

 + Possui propriedades analgégicas, 
antibacterianas e anti-inflamatórias, graças 
às quais se pode aliviar as irritações, a 
vermilhão, o ardor, etc.

 + Cria uma película protetora que impede 
a agressão da pele e impede que saia a 
humidade.



Aloe Vera Gelly
O que é?

 + Fórmula com Aloe vera 100% 
estabilizado idêntico ao gel da planta 
fresca;

 + Regenera a pele de forma imediata;

 + Potente cicatrizante;

 + Alivia a pele irritada.

A quem se destina?
 + Peles secas;

 + Peles irritadas ou estragadas;

 + Tecidos que necessitem de uma 
rápida regeneração;

 + Como estabilizador do PH (incluindo 
do couro cabeludo);

 + Para alívio imediato.

Benefícios: 
 + Pele seca;

 + Proteção;

 + Queimaduras, rosáceas ou pele 
estragada;

 + Estrias;

 + Queda do cabelo;

 + Picadelas de insetos;

 + Previne a formação de hematomas.

Ref: 061

Modo de usar: Usar quando necessário

Formato: 118 ml



Aloe Vera Gelly | O que contém e como atua?

Estes produtos não têm como finalidade mitigar, tratar, prevenir ou diagnosticar nenhuma doença, nem genérica nem específica. Em caso de doença ou problema de saúde, recomenda-se que consulte o seu médico. 
Exclusivamente para uso profissional.

“Gel de Aloe essencialmente idêntico à planta fresca que cicatriza, nutre e hidrata a pele. Eficaz para peles 
estragadas, irritadas, secas ou que tenham sofrido um ataque de qualquer inseto. Útil até para tratar os 
hematomas que se formam depois de sofrer um traumatismo!”

Resumo: 

Substância ativa PELE E TECIDOS

Mucílago  + Emoliente

Fosfato de manosa  + Cicatrizante

Saponinas  + Transformam os depósitos de gordura que obstruem os poros em substâncias à base de sabão, de fácil assimilação com a higiene 
diária.



O que é?
 + Loção em spray com Aloe Vera com 11 
extratos de plantas;
 + Alivia as irritações, picadelas, 
queimaduras, cortes e qualquer mal 
estar da pele;
 + Enriquecido com propólis para 
potenciar a suavidade e limpeza da 
zona;
 + Com fácil aplicador para pulverizar em 
qualquer zona.

A quem se destina?
 + Apto para toda a família, para o uso na 
pele ou cabelo;
 + Para preparar o cabelo antes de um 
tratamento com coloração ou mesmo 
para prevenir ataques de piolhos 
ou qualquer contaminante do meio 
ambiente;
 + Use-o também para aliviar a pele depois 
da depilação com cera.

Benefícios:
 + A fórmula suaviza e proporciona uma 
primeira linha de defesa contra as 
irritações cutâneas;
 + Com Aloe vera e alantoína para 
rejuvenescer a pele e estabilizar o seu 
PH;
 + Onze extratos de plantas especialmente 
selecionados pelas suas propriedades 
benéficaspara a pele e cabelo;
 + Fórmula em spray de fácil aplicação;
 + Útil e apto para qualquer idade e em 
qualquer situação.

Aloe First
Ref: 040

Modo de usar: Usar quando necessário

Formato: 473 ml



Aloe First | O que contém e como atua?
Substância ativa PELE E TECIDOS CONTRA AS IRRITAÇÕES PROTEÇÃO
Aloe vera  + Composto por uma grande quantidade de vitaminas, aminoácidos e polissacáridos, 

que são capazes de penetrar nas camadas mais profundas da pele, promovendo 
uma hidratação realmente profunda e com efeito duradouro.

 + O PH equilibrado favorece a regeneração 
dos tecidos.

 + Combate bactérias, fungos 
e vírus.

Achillea Millefolium  + Muito útil contra feridas e chagas; era conhecida nos tempos antigos pelas suas 
capacidades curativas de feridas. Além disso, contém taninos (ação cicatrizante).

 + Contém azuleno (ação anti-inflamatória). • • •

Jengibre 
(Zingirer Officinale)

 + Utiliza-se como poderoso analgésico.  + Efeito estimulante e rubefaciente na dor 
de dentes, inflamações e úlceras.

 + Efeito antiséptico.

Calendula Officinalis  + Apoia a manutenção da pele e mucosas: cicatrização, feridas (estimula a epitelizacão 
das feridas), contusões, faringites e dermatites. Além disso, tonifica e hidrata a pele.

• • • • • •

Tomilho (Thymus Vulgaris)  + É muito eficaz a combater o acne.  + Tem efeito anti-inflamatório.  + Efeito antiséptico.

Camomila 
(Chamomila Recutita)

 + Eficaz mesmo no cuidado com o cabelo (melhora o efeito da coloração). • • • • • •

Dente de leão (taraxacum 
Officinale)

 + Eficaz para eliminar as impurezas da pele.  + Muito bons resultados para ajudar a 
combater acne e urticária.

 + Efeito balsâmico, antiséptico 
e expectorante.

Eucalipto 
(Eucalyptus Globulus)

 + Abre os pulmões e tem ação refrescante. Tónico revigorante e de equilíbrio. Reafirma 
os tecidos e facilita a cicatrização das feridas.

• • •  + É um poderoso desinfetante 
natural com amplo espectro 
de ação.

Passiflora Incarnata  + Atua como sedativo e calmante. Tradicionalmente era usado para aliviar cortes, 
feridas e queimaduras.

• • •  +  

Salvia (Salvia Officinalis) • • • • • •  + Antisudorífica, estimulante e 
antiséptica.

Borrajem 
(Borrago Officinalis)

 + Excelente emoliente para a pele, ajuda a suavizar ou amolecer a pele e as mucosas. • • •  +  

Santalum Album • • • • • •  + É conhecido pelo seu efeito 
antiulceroso.

“Spray refrescante de Aloe com 11 extratos de plantas e muitas aplicações: use-o como refrescante, para 
acalmar, fortalecer e proteger a sua pele de qualquer agressão ou irritação. Também é ideal para o cabelo e o 
couro cabeludo.”

Resumo: 

Estes produtos não têm como finalidade mitigar, tratar, prevenir ou diagnosticar nenhuma doença, nem genérica nem específica. Em caso de doença ou problema de saúde, recomenda-se que consulte o seu médico. 
Exclusivamente para uso profissional.



Forever Bright
O que é?

 + Pasta de dentes com Aloe vera e 
propóleos de abelha;

 + Elimina o sarro;

 + Combate a placa;

 + Contra as gengivas inflamadas;

 + Antibacteriano. Contra o mau hálito;

 + Branqueia os dentes sem danificar o 
esmalte;

 + Apto para vegetarianos;

 + Sem flúor.

A quem se destina?
 + Para qualquer membro da família;

 + Apto para vegetarianos

Benefícios: 
 + Toda a família;

 + Aliviar e corrigir as doenças da boca;

 + Limpar e branquear os dentes de 
forma natural.

Ref: 028

Modo de usar:
Depois das refeições principais

Formato: 130 g



Forever Bright | O que contém e como atua?

Estes produtos não têm como finalidade mitigar, tratar, prevenir ou diagnosticar nenhuma doença, nem genérica nem específica. Em caso de doença ou problema de saúde, recomenda-se que consulte o seu médico. 
Exclusivamente para uso profissional.

Substância ativa
GENGIVAS PROTEÇÃO CICATRIZANTE

Aloe Vera
 + Efeito anti-inflamatório eficaz. É um poderoso 
cicatrizante, ajuda sobretudo no sangramento 
das gengivas.

 + Efeito antibacteriano e anti-inflamatório que 
favoreve a regeneração do tecido celular.

 + Ideal para problemas de sangramento.

Propóleos
 + Ajuda a combater as irritações e inflamações 
das gengivas devido ao uso de próteses, 
ortodôncia ou problemas da boca.

 + Protege e elimina as bactérias que causam o 
mau hálito. • • •

“Formulado para toda a família e com ingredientes da mais alta qualidade, o Forever Bright Toothgel é um gel 
dentífrico que limpa em profundidade, cuida, repara e protege, com sabor a menta e hortelã, deixando a sua 
boca com uma agradável sensação refrescante.”

Resumo: 



Aloe Hand Soap
Ref: 523

O que é?
 + Sabão líquido com uma combinação de 
óleos naturais e extratos de frutas;
 + Limpa natural e eficazmente a zona, 
para além de a hidratar;
 + Não seca, mesmo que se utilize com 
frequência;
 + Deixa as suas mãos suaves;
 + Apto para peles sensíveis;
 + Aspeto cor de pérola com extratos que 
aumentam o seu poder de hidratação.

A quem se destina?
 + Adequado para toda a família, para seu 
uso na pele e cabelo;
 + Para quando se lavam as mãos, mesmo 
que sejam mais de 8 vezes por dia 
(como aconselha o Conselho Mundial 
da Saúde).

Benefícios:
 + Com Aloe vera para limpar, nutrir, 
rejuvenescer a pele e estabilizar o seu 
PH;
 + Com extrato de pepino para acalmar a 
pele;
 + A casca de limão é adstingente, agente 
de hidratação da sua pele e, além disso, 
com o azeite aumenta a sua capacidade 
de atuar como hidratante.
 + Pode-se usar tantas vezes quanto 
desejar;
 + Sem parabenos.

Modo de usar: Aplicar nas mãos,
esfregar até fazer espuma e passar
por água.

Formato: 473 ml



Substância ativa PELE E TECIDOS CONTRA IRRITAÇÕES

Aloe vera  + Composto por uma grande quantidade de vitaminas, aminoácidos 
e polissacáridos, que são capazes de penetrar nas camadas mais 
profundas da pele, promovendo uma hidratação realmente profunda 
e com efeito duradouro.

 + O PH equilibrado favorece a 
regeneração de tecidos.

Pepino (Cucumis 
Sativus)

 + Contém vitaminas e minerais que ajudam a combater o acne graças 
às suas propriedades adstringentes. Além disso, reforça o equilíbrio 
hídrico da pele, com um efeito refrescante e emoliente.

 + Contém vitaminas A, C e E, alivia a 
pele irritada.

Casca de limão 
(Citrus Limon)

 + Rico em vitamina C e em minerais como o magnésio e o fósforo: 
um grande aliado para a saúde da sua pele, das unhas e do cabelo. 
Melhora o aspeto das suas unhas, atua como leve esfoliante e é um 
bom cicatrizante. Pode ajudar a diminuir as manchas.

 + Apto para peles sensíveis.

Azeite  + Ajuda a exfoliar a pele, hidrata de forma natural, é hipoalergénico e 
pode atuar como desmaquilhante natural.

 + Cuida e protege as peles sensíveis.

Aloe Hand Soap | O que contém e como atua?

Resumo: 
“Sabão líquido de textura suave cor de pérola que limpa em profundidade, ao mesmo tempo que, cuida da pele 
das suas mãos. Com ingredientes naturais como o Aloe vera, extratos de frutas e glicerina, deixará as suas mãos 
suaves e hidratadas depois de cada lavagem. Sem parabenos e adequado para toda a família.”

Estes produtos não têm como finalidade mitigar, tratar, prevenir ou diagnosticar nenhuma doença, nem genérica nem específica. Em caso de doença ou problema de saúde, recomenda-se que consulte o seu médico. 
Exclusivamente para uso profissional.



Aloe Ever-Shield
O que é?

 + Desodorizante com Aloe vera;
 + Proteção duradoura e eficaz contra o 
mau odor;
 + Sem álcool;
 + Sem antitranspirantes;
 + Sem sais de alumínio;
 + Prático formato de barra;
 + Não mancha a roupa;
 + Não irrita nem seca a sua pele.

A quem se destina?
 + Para toda a família;
 + Pode ser usado nas axilas, pés, 
mãos...
 + Para desportistas que necessitem de 
proteção a qualquer momento, fácil 
de transportar;
 + Para as áreas recém-depiladas.

Benefícios: 
 + Cuidado diário da pele;

 + Regenerar e proteger a pele mesmo 
depois da depilação;

 + Regenerar e acalmar as zonas 
queimadas;

 + Combate o mau odor.

Ref: 067

Dose: Usar quando necessário.

Formato: Barra de 92,1g



Aloe Ever-Shield | O que contém e como atua?

“Desodorizante à base de Aloe vera que cuida e proporciona uma proteção natural, duradoura e efetiva contra 
o mau odor das axilas ou os pés atacando o problema de raíz sem irritar a pele. Num formato cómodo em barra 
que permite deslizar facilmente o produto, sem manchar a roupa. Sem ingredientes nocivos como os sais de 
alumínio ou antitranspirantes.”  

Resumo: 

Estes produtos não têm como finalidade mitigar, tratar, prevenir ou diagnosticar nenhuma doença, nem genérica nem específica. Em caso de doença ou problema de saúde, recomenda-se que consulte o seu médico. 
Exclusivamente para uso profissional.

Substância ativa
CONTRA O MAU ODOR CONTRA AS IRRITAÇÕES EVITA AS MANCHAS

Aloe vera

 + Poder antibacteriano elimina as bactérias que 
causam o mau odor, não disfarça os maus 
odores, uma vez que ataca o responsável 
pelo mesmo de raíz. Sem sais de alumínio 
que podem obstruir os poros.

 + O PH equilibrado favorece a regeneração dos 
tecidos.

 + Não mancha a roupa nem favorece o 
escurecer da área das axilas.
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