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Temos orgulho de ser o maior produtor de 
Aloe vera e produtos à base de Aloe vera do 
mundo. A partir do momento em que o nosso 
Aloe vera é cultivado, até que o produto chega 
às suas mãos, a Forever controla todo o 
processo. Esta filosofia de trabalho assegura 
que controlamos como se cultiva, fabrica 
e processa o nosso Aloe para garantir que 
recebe um produto da mais elevada qualidade, 
ao melhor preço possível.

Fazer as coisas de forma correta é e tem sido 
a nossa pedra angular ao longo dos últimos 
40 anos. Mantemos os mais elevados índices 
de qualidade, não por sermos modernos ou 
porque alguém nos disse que tínhamos de 
fazê-lo assim, mas porque acreditamos que é 
a forma correta de fazer as coisas. A Forever 
não faz testes em animais e muitos dos 

Índice
nossos produtos contam com os selos Kosher, 
Halal e da Sociedade Islâmica. 

Confiamos de tal forma nos nossos produtos 
que oferecemos aos nossos clientes uma 
garantia de satisfação de 30 dias que consiste 
no reembolso do valor pago se não ficar 
completamente satisfeito.

Milhões de pessoas em mais de 158 países 
já experimentaram os incríveis benefícios 
do Aloe vera. Do que está à espera para 
experimentá-los também?

PARA MAIS INFORMAÇÕES, VISITE 
WWW.FOREVERLIVING.COM

LOOK BETTER. FEEL BETTER.™BEBIDAS 04

COLMEIA 10

NUTRIÇÃO 11

GESTÃO DE PESO 20

CUIDADO DA PELE 24

HIGIENE PESSOAL 32

AMOSTRAS 37

COMBO PAKS 38

2 3

INTRODUÇÃO

Ca
tá

lo
go

 d
e 

Pr
od

ut
o 

20
23



opoderAloe verado

FOREVER ALOE VERA GEL™

O primeiro produto a receber a certificação 
do Conselho Internacional de Ciências do 
Aloe pela sua pureza, o nosso Aloe Vera Gel 
tem 99,7% de polpa de Aloe para ajudar o 
sistema digestivo e a absorção de nutrientes. 
Extraímos cuidadosamente a polpa à mão 
e processamo-la assepticamente para que 
possa desfrutar de todo o seu poder.

  REF. 715 
1 litro

Processamos o nosso gel puro do interior 
da folha poucas horas após a colheita para 
garantir que cada garrafa do Forever Aloe Vera 
Gel contém o sumo mais fresco possível, sem 
conservantes adicionados!

Sabias que...

FOREVER ALOE VERA GEL™ MINI
As coisas boas vêm em pequenas embalagens, 
especialmente quando se trata dos incríveis 
benefícios do Forever Aloe Vera Gel™, 
disponível numa garrafa de 330ml. Todos os 
benefícios do nosso gel de Aloe vera 99,7% 
do interior da folha, pronto a desfrutar em casa 
ou em viagem.

  REF. 71612 
12 x 330 ml

100%
MATERIAL 
RECICLÁVEL

O nosso gel de Aloe vera 
fortalece a sua saúde de 
dentro para fora.

6 CAMADAS 
DE MATERIAL 
PROTETOR

Estas afirmações não foram avaliadas por nenhum organismo governamental. Estes produtos não têm por finalidade mitigar, tratar, 
prevenir ou diagnosticar qualquer doença genérica ou específica. 

Estas afirmações não foram avaliadas por nenhum organismo governamental. Estes produtos não têm por finalidade mitigar, tratar, 
prevenir ou diagnosticar qualquer doença genérica ou específica. 

O mais próximo da natureza…
+ 99,7% de polpa de Aloe vera
+ Sem conservantes adicionados
+ Sem açucar
+ Rico em vitamina C
+ Sem glúten

100% produzido sem conservantes 
adicionados, o Forever Aloe 
Vera Gel é compatível com o seu 
sistema digestivo e a absorção 
de nutrientes. Além disso, contém 
uma elevada concentração de 
vitamina C que contribui para o 
normal funcionamento do sistema 
imunitário e a redução da fadiga.

  REF. 7163 
3 x 330 ml
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FOREVER ALOE PEACHES™

Porquê esperar pelo verão para saborear 
os pêssegos maduros quando pode fazê-
lo em qualquer altura do ano com o Forever 
Aloe Peaches? Os pêssegos estão cheios de 
antioxidantes naturais que ajudam o seu organismo. 
Os 84,5% de gel puro de Aloe vera melhorado com 
o sabor natural do pêssego fará com que saboreie 
todos os benefícios do Aloe vera.

  REF. 777 
1 litro

FOREVER ALOE PEACHES™ MINI
Desfruta do sabor doce dos pêssegos 
amadurecidos ao sol com a nossa garrafa de 330ml 
de Forever Aloe Peaches®. Esta pequena garrafa 
embala todo o sabor e nutrição para que nunca 
tenha de sair de casa sem o seu aloe.

  REF. 77812 
12 x 330 ml

FOREVER ALOE BERRY NECTAR™

Uma explosão de arandos e maçãs proporciona um 
sabor doce, mas com um toque ácido, diretamente 
da natureza. Demonstrou-se que o poder antioxidante 
do arando é 20 vezes superior ao da vitamina C e, 
além disso, contém proantocianidinas que ajudam o 
sistema urinário. A pectina da maçã é outro poderoso 
ingrediente. Esses ingredientes adicionados a 90,7% de 
gel puro de Aloe faz de Forever Aloe Berry Nectar uma 
excelente escolha.

  REF. 734 
1 litro

FOREVER ALOE BERRY NECTAR™ MINI
Tem ainda mais opções para desfrutar do Forever Aloe 
Berry Nectar®. Desfruta da nossa garrafa de 330ml. Terá 
todos os grandes benefícios do aloé vera puro de dentro 
da folha num formato conveniente. Tal como a garrafa de 
1 litro, esta é 100% reciclável.

  REF. 73512 
12 x 330 ml

DRINKS

Estas afirmações não foram avaliadas por nenhum organismo governamental. Estes produtos não têm por finalidade mitigar, tratar, 
prevenir ou diagnosticar qualquer doença genérica ou específica. 

Estas afirmações não foram avaliadas por nenhum organismo governamental. Estes produtos não têm por finalidade mitigar, tratar, 
prevenir ou diagnosticar qualquer doença genérica ou específica. 

FOREVER ALOE MANGO™

Adicionámos um incrível toque tropical à nossa 
nova bebida de gel de aloé vera! Experimenta 
a combinação perfeita de Aloe vera e manga 
natural com Forever Aloe Mango, que oferece 
todos os benefícios do aloe com um delicioso 
sabor tropical.

  REF. 736 
1 litro

um toque deAcrescenta

Doçura
  REF. 7353 
3 x 330 ml

  REF. 7783 
3 x 330 ml
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* O seu consumo diário confere uma quantidade significativa (15%) 
da dose diária recomendada destas vitaminas e minerais para obter o efeito benéfico.

Estas afirmações não foram avaliadas por nenhum organismo governamental. Estes produtos não têm por finalidade mitigar, tratar, 
prevenir ou diagnosticar qualquer doença genérica ou específica. 

Sacia
sedea sua 

FOREVER FREEDOM™

Forever Freedom é uma fórmula única que 
combina o nosso gel de Aloe vera com dois 
elementos naturais que formam parte das 
articulações,sulfato de glucosamina e sulfato de 
condroitina. Além disso, inclui MSM como fonte 
de enxofre biodisponível. Contém crustáceos.

  REF. 196 
1 litro

ALOE BLOSSOM HERBAL TEA™

Descubra outra forma de beber 
Aloe vera. A nossa infusão sem 
cafeína e aromas artificiais combina 
flores de Aloe com outras plantas 
e especiarias como a camomila, a 
canela, o cardamomo e o funcho. 

  REF. 200 
25 saquetas

FAB FOREVER ACTIVE BOOST™

Forever active Boost.™ FAB contém vitamina 
B12 que contribui para metabolismo 
energético normal* que o ajuda a permanecer 
ativo durante todo o dia. Com Aloe vera 
e uma mistura patenteada de plantas 
adaptogénicas (a patenteada tecnologia 
ADX7, com Schisandra chinesis), vitaminas 
B6 e B12 e outros ingredientes, esta deliciosa 
bebida oferece-lhe os nutrientes úteis para 
realizar todas as actividades diárias. Contém 
cafeína. Apresentação 12 unidades (não se 
vende individualmente).

  REF. 321 
12 x 330 ml

FAB X FOREVER ACTIVE BOOST™

FABX Energy Drink™ é a bebida energética que 
contém diversas vitaminas, entre as quais, a 
vitamina B12*, aminoácidos e os eletrólitos que 
necessita. Sem calorias, hidratos de carbono 
ou açúcares, obtenha diariamente a energia 
que necessita, ao mesmo tempo que contribui 
para o seu bem-estar com os nutrientes do 
FABX. Apresentação 12 unidades (não se 
vende individualmente). 

  REF. 440 
12 x 330 ml
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Estas afirmações não foram avaliadas por nenhum organismo governamental. Estes produtos não têm por finalidade mitigar, tratar, 
prevenir ou diagnosticar qualquer doença genérica ou específica. 

* O seu consumo diário confere uma quantidade significativa (15%) 
da dose diária recomendada destas vitaminas e minerais para obter o efeito benéfico. 

ALOE PROPOLIS CREME
Repara a pele mais seca e danificada com uma rica e nutritiva 
mistura de gel de Aloe estabilizado e própolis de abelha. 
Contém, também, camomila e ceratonia, dois dos melhores 
extratos de plantas para o cuidado da pele, juntamente com as 
vitaminas A e E. 

  REF. 051 
113 g

FOREVER BEE POLLEN™

O pólen de abelha é o 
alimento mais completo 
criado na natureza. É 
revitalizante e revigorante. 
Forever Bee Pollen contém 
500 mg de pólen de abelhas 
por comprimido, enriquecido 
com mel e geleia real.

  REF. 026 
100 comprimidos

FOREVER BEE PROPOLIS™

Forever Bee Propolis™ é 
constituído por própolis, 
uma substância segregada 
pelas abelhas a partir de 
uma resina viscosa existente 
no córtex das árvores e 
utilizada para proteger 
as colmeias de agentes 
externos. Contém soja e 
amêndoa. 

  REF. 027 
60 comprimidos

FOREVER ROYAL JELLY™

Mantenha a sua energia 
e vitalidade enquanto os 
anos passam. A geleia 
real contém proteínas, 
minerais, vitaminas A, C, D 
e E e é uma boa fonte de 
armazenamento de vitamina 
B. Em suma, notará um 
efeito positivo sobre o seu 
bem-estar.

  REF. 036 
60 comprimidos

FOREVER ACTIVE PRO-B™

Agora com mais de 8 biliões de UFC de probióticos, 
o Forever Active Pro-B inclui probióticos clinicamente 
testados e uma mistura equilibrada e patenteada de 
estirpes que promovem uma digestão saudável e a função 
imunitária. Estas estirpes de probióticos são selecionadas 
especificamente pela sua capacidade para alcançar o 
aparelho digestivo. O Forever Active Pro-B é elaborado 
com um encapsulamento exclusivo que permite controlar 
a humidade e protege as estirpes das bactérias ativas, 
assegurando que recebe o máximo dos benefícios.

  REF. 610 
30 cápsulas

MELHORA O SEU 
ECOSSISTEMA 
INTERNO 
(MICROBIOMA) 
COM BACTÉRIAS 
BENÉFICAS

O DHA 
ENCONTRA-
SE NO CORPO, 
AJUDANDO NA 
SAÚDE CEREBRAL, 
OCULAR E 
CARDIOVASCULAR

FOREVER ARCTIC SEA™

Contém ácidos gordos polinsaturados de origem 
animal, como o ómega 3. O EPA e DHA são dois 
tipos de ómega 3 que contribuem para o normal 
funcionamento do coração. A fórmula foi recentemente 
melhorada adicionando-se óleo de lula, com maior 
quantidade de DHA, que contribui para a manutenção 
de uma normal função cerebral e de uma visão normal. 
Esta combinação oferece também azeite. Substituir 
as gorduras saturadas por gorduras insaturadas na 
alimentação contribui para a manutenção de níveis 
normais de colesterol no sangue. O ácido oleico é uma 
gordura insaturada. Contém óleo de peixe.

  REF. 376 
120 cápsulas gelatinosas

FOREVER NUTRAQ10 
COM COQ10
Forever Nutra Q10™ com coenzima Q10 está desenhado para 
dissolver-se facilmente e proporcionar uma ajuda nutricional 
para manter a saúde cardiovascular: contém vitamina B12, 
ajuda a manter saudáveis os níveis de homocisteína*e está 
enriquecido com vitamina C que contribui para a formação 
normal do colagénio para o correto funcionamente dos vasos 
sanguíneos*. Ambas contribuem para combater o cansaço e a 
fadiga. Contém soja.

  REF. 312 
30 saquetas monodoses
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Estas afirmações não foram avaliadas por nenhum organismo governamental. Estes produtos não têm por finalidade mitigar, tratar, 
prevenir ou diagnosticar qualquer doença genérica ou específica. 

20
22

/2
02

3 
Pr

od
uc

t B
ro

ch
ur

e

Novo! 
FOREVER MARINE COLLAGEN™

O colagénio está a tornar-se rapidamente um produto imprescindível para 
qualquer rotina diária de cuidados da pele. Forever Marine Collagen™ é uma 
fórmula líquida altamente concentrada que utiliza uma base de colagénio 
marinho cientificamente avançada que é mais biodisponível e facilmente 
decomposta pelo corpo em comparação com outras.

Forever Marine Collagen™ contém zinco e biotina para apoiar uma pele, unhas 
e cabelo saudáveis. O zinco também se combina perfeitamente com colagénio 
porque ambos os ingredientes demonstraram apoiar a manutenção dos tecidos 
conectivos nas articulações e na pele.

Finalmente, um colagénio marinho que sabe muito bem! Forever Marine 
Collagen™ tem um sabor ligeiramente ácido a bagas que se pode beber 
directamente do saquinho. Não podia ser mais fácil conseguir uma pele 
hidratada e manter uma pele com aspecto saudável de dentro para fora.

  REF. 613 
30 saquetas de 15 ml

FOREVER SUPERGREENS™

Aumente as suas defesas em 
tempos difíceis e potencie 
o seu desempenho. Forever 
Supergreens™ é uma poderosa 
mistura de nutrientes naturais 
como polifenóis e antioxidantes 
de lycium, semente de uva, chá 
verde, verduras, espirulina e a 
nossa própria polpa de aloé, 
apoiada pelos benefícios naturais 
das vitaminas C, E e magnésio.

  REF. 621 
30 saquetas

ARGI+™

FÓRMULA MELHORADA  
L’ARGININA & COMPLEXO VITAMÍNICO

Argi+ oferece 5 gramas de 
L-Arginina por toma mais vitaminas 
C, B6, B12, D3 e K2 que atuam de 
forma sinérgica e proporcionam 
os nutrientes que ajudam a manter 
o seu corpo com vitalidade, 
contribuindo para combater o 
cansaço e a fadiga. A L-Arginina é 
um aminoácido que desempenha 
muitos papéis importantes no nosso 
corpo. Dissolva-o em água ou na 
sua bebida de Aloe favorita para um 
maior suporte nutricional.

  REF. 473 
30 saquetas

Nutricional
Reforço
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FOREVER DAILY™

Forever Daily™ 
contém um 
complexo único e 
patenteado de Aloe 
e oligossacarídeos 
(AOS) da Forever. 
Oferece uma 
combinação de 
55 nutrientes, 
incluindo vitaminas e 
minerais essenciais, 
favorecendo uma 
absorção muito 
eficaz e, no caso 
dos minerais, 
dirigindo-se a 
sistemas corporais 
específicos.

  REF. 439 
60 comprimidos

FOREVER CALCIUM™

Assegure-se de que o 
seu corpo recebe 100% 
da quantidade de cálcio 
diariamente recomendada 
para a manutenção normal 
dos ossos com uma dieta 
equilibrada e Forever 
Calcium™. Contém três 
fontes distintas de cálcio, 
combinado com vitamina 
D e magnésio, elementos 
essenciais para maximizar 
a sua absorção e contribuir 
para a manutenção dos 
ossos em condições 
normais. Contém soja.

  REF. 206 
90 comprimidos

FOREVER FIBER™

Forever Fiber™ é uma mistura patenteada 
que contém quatro tipos de fibras e constitui 
uma forma muito cómoda de adicionar fibra 
à nossa dieta – polvilhe-o sobre os alimentos 
que consome, adicione-o ao Forever Aloe 
Vera Gel™ ou outra bebida. Tomado entre as 
refeições, pode ajudar a aumentar a sensação 
de saciedade, controlando desta forma o 
apetite e a ingestão de calorias. 

  REF. 464 
30 saquetas

* O seu consumo diário confere uma quantidade significativa (15%) 
da dose diária recomendada destas vitaminas e minerais para obter o efeito benéfico. 

Estas afirmações não foram avaliadas por nenhum organismo governamental. Estes produtos não têm por finalidade mitigar, tratar, 
prevenir ou diagnosticar qualquer doença genérica ou específica. 

FOREVER KIDS™ 
COMPRIMIDOS MULTIVITAMÍNICOS 
MASTIGÁVEIS

Desenvolvido para crianças 
com idade superior a dois 
anos, os comprimidos 
multivitamínicos mastigáveis 
Forever Kids™ fornecem-
lhes vitaminas, minerais e 
fitonutrientes. Os seus filhos 
vão adorar o seu sabor a fruta.

  REF. 354 
120 comprimidos

FOREVER iVISION™

Forever iVision é um complemento perfeito 
para o teu estilo de vida moderno. O 
ingrediente-chave Lutemax® 2020 ajuda a 
filtrar a luz azul artificial dos dispositivos 
digitais enquanto uma mistura dinâmica de 
nutrientes fornece os cuidados avançados de 
que os teus olhos precisam todos os dias.

  REF. 624 
60 comprimidos

FOREVER LYCIUM 
PLUS™

O Lycium é um fruto 
de origem chinesa 
conhecido há séculos 
pelo seu grande 
poder nutricional. A 
sua composição é 
rica em aminoácidos 
e vitaminas pelo que 
é considerado na 
China um “tónico 
yin” com muitos usos 
tradicionais. A fórmula 
tem, também, na sua 
composição extrato 
flavonóide de alcaçuz. 
Contém alcaçuz.

  REF. 072 
100 comprimidos

FOREVER MULTI-
MACA™

A maca é, desde 
os tempos mais 
antigos, um dos 
principais alimentos, 
por vezes o único, 
da população das 
terras altas do centro 
do Peru, permitindo-
lhes subsistir nas 
condições mais 
adversas. O segredo 
está na sua raiz 
cuja composição 
nutricional surpreende 
pela sua riqueza. 
Contém soja. 

  REF. 215 
60 comprimidos

o seu corpo

FOREVER B12 
PLUS™

A vitamina B12 
e o ácido fólico 
combinados numa 
fórmula de libertação 
prolongada que 
participa no 
processo da divisão 
celular, contribui na 
formação normal de 
glóbulos vermelhos 
e para o normal 
metabolismo da 
homocisteína, 
ajudando na redução 
do cansaço e da 
fadiga. 

  REF. 188 
60 comprimidos

nutre
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*NEM É APROXIMADAMENTE 
5 VEZES MAIS EFICAZ DO 
QUE A GLUCOSAMINA E A 
CONDROITINA EM SEPARADO

FOREVER IMMUBLEND™

Forever Immublend™ contém 
uma fórmula patenteada de 
fructooligossacáridos (FOS), 
lactoferrina, cogumelos 
maitake e shiitake, para 
além de outros nutrientes 
específicos (vitamina C, 
zinco) que contribuem para 
o normal funcionamento 
do sistema imunitário*. 
Immublend™ ajuda o sistema 
biológico de defesa do 
corpo a alcançar um máximo 
rendimento para ajudá-lo na 
sua rotina diária. Contém 
soja e leite.

  REF. 355 
60 comprimidos

FOREVER 
ABSORBENT-C™

O nosso corpo necessita de 
vitamina C, um poderoso 
ingrediente que contribui 
para a manuntenção 
de uma pele normal e o 
funcionamento normal 
do sistema imunitário*. 
Contribui, também, 
para a normal formação 
do colagénio para 
funcionamento normal dos 
ossos, dentes e gengivas*. 
Para optimizar a sua 
absorção, combinámos com 
a aveia. Contém aveia.

  REF. 048 
100 comprimidos

Estas afirmações não foram avaliadas por nenhum organismo governamental. Estes produtos não têm por finalidade mitigar, tratar, 
prevenir ou diagnosticar qualquer doença genérica ou específica. 

VIT LIZE™
SUPLEMENTO ESPECÍFICO PARA 
HOMENS

Desenvolvido especialmente 
para homens. VitOlize™, 
associado a uma dieta 
saudável e exercício físico, 
oferece uma solução natural 
que contribui para uma 
espermatogénese normal 
graças a ingredientes tais 
como o selénio*. Esta 
fórmula única fornece uma 
combinação altamente 
eficaz de vitaminas (C e E) 
e minerais (Selénio e Zinco) 
que contribuem para a 
protecção das células contra 
as oxidações indesejáveis*. 
Contém soja. 

  REF. 374 
60 cápsulas gelatinosas

VIT  LIZE™
SUPLEMENTO ESPECÍFICO PARA 
MULHERES

Como mulher, existem 
determinados períodos e 
etapas em que o corpo 
sofre mudanças e ajustes. 
Alie uma dieta equilibrada 
ao consumo do suplemento 
alimentar VitOlize™ que 
fornece uma combinação 
natural de vitaminas como 
a B6 que contribui para a 
regulação hormonal*, frutas 
e extratos de plantas com 
efeito adaptogénico como 
Schisandra chinensis e 
minerais. Especialmente 
desenvolvido para si e com 
ingredientes da melhor 
qualidade que a farão sentir-
se bem. 

  REF. 375 
120 comprimidos

FOREVER ACTIVE HA™

O ácido hialurónico é um 
componente essencial para 
a hidratação da pele e das 
articulações. Forever Active 
HA reúne as interessantes 
propriedades oferecidas 
pelos seus ingredientes: 
ácido hialurónico, óleo 
de gengibre e curcuma. 
Contém soja. 

  REF. 264 
60 cápsulas gelatinosas

O ÁCIDO 
HIALURÓNICO 
(HA) PROMOVE 
UMA PELE 
MAIS FIRME E 
SAUDÁVEL

* O seu consumo diário confere uma quantidade significativa (15%) 
da dose diária recomendada destas vitaminas e minerais para obter o efeito benéfico. 

FOREVER MOVE™

Forever Move contém uma mistura patenteada de dois ingredientes, uma combinação única! 
NEM* (Membrana natural da casca de ovo - na qual se produz de forma natural o ácido 
hialurónico e a condroitina) e curcuma de grande qualidade, muito apreciados entre as pessoas 
que levam uma vida ativa e querem manter-se saudáveis.

*Os ensaios clínicos estabelecem que NEM é aproximadamente 5 vezes mais efetivo do que a 
glucosamina e condroitina em separado. Forever Move ajuda a aumentar o nível de movimento, 
fexibilidade e conforto articular. Ajuda a manter a cartilagem saudável, reforçando os músculos e 
articulações, assim como a uma rápida recuperação após o exercício. Resultados em 7-10 dias!. 
Contém ovo, soja e peixe.
*NEM™ é uma marca registada por ESM Technologies, LLC. 
**BioCurc™ é uma marca registada por Boston BioPharm, Inc.

  REF. 551 
90 cápsulas gelatinosas

FOREVER GARLIC-THYME™

Forever Garlic-Thyme contém alho e tomilho, 
dois poderosos ingredientes que o tornam 
o suplemento perfeito graças ao seu efeito 
positivo sobre o seu bem-estar. Apresenta-se 
em cápsulas gelatinosas sem odor a alho. 
Contém soja.

  REF. 065 
100 cápsulas gelatinosas

FOREVER FOCUS™

Fica alerta, mantém-te concentrado. Combina 
extratos de plantas, vitaminas e minerais 
historicamente conhecidos, com a última 
novidade clinicamente estudada para o 
desempenho cognitivo: com Cognizina. Não 
te contentes com deixar passar o dia, faz com 
que cada dia conte, com Forever Focus™.

  REF. 622 
120 cápsulas
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Novo! 
DX4™

Este programa de quatro dias ajuda-te a redefinir teu corpo e mente com orientações sobre 
ingestão de alimentos e seis novos produtos inovadores disponíveis apenas no DX4. Estes 
produtos, juntamente com o nosso clássico Forever Aloe Vera Gel, dão-te o apoio suplementar de 
que precisas, restringindo simultaneamente a tua ingestão de calorias e atingindo os teus objetivos 
de estilo de vida.

DX4 Pack inclui:
12 x comprimidos Forever Therm Plus™ 

Apoia um metabolismo saudável e níveis de 
energia com vitaminas B e C e cafeína natural.

8 x comprimidos Forever DuoPure™ 

Apoia a função hepática saudável e protege as 
células do stress oxidativo.

4 x comprimidos Forever Multi Fizz™ 

Proporciona hidratação com vitaminas B, C e E.

4 x saquetas Forever LemonBlast™ 

Apoia o aparelho digestivo e suporta o equilíbrio 
electrolítico com fibra solúvel, curcuma em pó, 
magnésio e botânicos.

 

32 x comprimidos Forever Sensatiable™ 

Sacia a fome e mantém a sensação de saciedade 
com hidrolisado de aveia e levedura.

1 x saqueta Forever Plant Protein™ 

Suporta massa muscular e ossos saudáveis com 
uma fórmula vegana de proteína de ervilha e 
abóbora que não contém lácteos e sem soja.

4 x 330 ml Aloe Vera Gel 
Promove um sistema imunitário saudável, ajuda na 
absorção de nutrientes e ajuda a manter os níveis 
naturais de energia.

Estas afirmações não foram avaliadas por nenhum organismo governamental. Estes produtos não têm por finalidade mitigar, tratar, 
prevenir ou diagnosticar qualquer doença genérica ou específica. 

VITAL5™

O estilo de vida atual e padrões de alimentação 
desequilibrados fazem com que muitos apresentemos 
carências nutricionais. O Vital 5 está desenhado para 
preencher este vazio e complementar a nossa dieta diária. 

Vital5™ Pack inclui:
+  (4x) Forever Aloe Vera Gel™ ou (4x) Forever Aloe Berry 

Nectar™ 
+ (1) Forever Daily™ 
+  (1) Forever Pro-B™

+ (1) Forever Arctic Sea™

+ (1) ARGI+™

C9™

O programa CLEAN 9 ajuda-o a modificar hábitos para conseguir uma vida mais saudável. Este 
programa de limpeza interna de 9 dias é um detox realmente eficaz e fácil de usar e proporciona 
as ferramentas necessárias para começar a transformar o seu corpo desde já.hábitosDesenvolve m

elhores

CLEAN 9 Pack inclui:
+ (2x) Forever Aloe Vera Gel™ ou (2x) Forever Aloe Berry Nectar™

+ Forever Lite Ultra™ Shake Mix - Baunilha ou Chocolate
+ Forever Garcinia Plus™ - 54 Cápsulas gelatinosas
+ Forever Fiber™ - 9 Saquetas de 6.1 g
+ Forever Therm™ - 18 Comprimidos
+ Fita métrica
+ Shaker

  REF. 478 
  REF. 477 
  REF. 476 
  REF. 475 
  REF. 629 
  REF. 930 

Chocolate e Berry 
Baunilha e Berry 
Chocolate 
Baunilha 
Baunilha e Peaches 
Chocolate e Peaches

  REF. 456 
  REF. 457 

Forever Aloe Vera Gel™ 
Forever Aloe Berry Nectar™

  REF. 659 

Estas afirmações não foram avaliadas por nenhum organismo governamental. Estes produtos não têm por finalidade mitigar, tratar, 
prevenir ou diagnosticar qualquer doença genérica ou específica.  
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FOREVER LITE ULTRA™

O novo e melhorado Forever Lite 
Ultra™ proporciona, para além de 
todos os minerais (cálcio, zinco, 
selénio, etc.) e vitaminas (A, E, C, 
etc.) de excelente qualidade que 
o ajudam a manter a vitalidade, 
18 aminoácidos essenciais, não 
essenciais e de cadeia ramificada. 
A proteína de soja proporciona a 
ingestão proteica necessária para 
o desenvolvimento dos músculos 
nos desportistas. Para os 
benefícios mencionados deverá 
incluir 1 a 2 batidos diários na sua 
dieta. Contém soja. 

FOREVER THERM™

Com uma exclusiva 
combinação de nutrientes e 
extratos de plantas, Forever 
Therm™ foi desenhado com 
o propósito de aumentar 
o metabolismo para obter 
melhores resultados e 
acelerar os esforços para 
controlar o peso. Fornece 
extrato de chá verde e 
alcalóides naturais como 
a cafeína, proveniente do 
extrato da semente de 
Guaraná para ajudar a obter 
os níveis de energia durante 
o exercício e nos dias mais 
ativos. 

  REF. 463 
60 comprimidos

FOREVER GARCINIA 
PLUS™

Garcinia Cambogia é o 
principal ingrediente deste 
produto, cujo composto 
de interesse é o ácido 
hidroxicítrico (AHC), com 
uma estrutura similar à do 
ácido cítrico e utilizado 
durante séculos pelas suas 
qualidades de atuação sobre 
o metabolismo das gorduras 
e hidratos de carbono. 
Contém soja. 

  REF. 071 
70 cápsulas gelatinosas

FOREVER LEAN™

O Forever Lean™ é composto 
por revolucionários 
ingredientes entre os quais 
se encontra o Crómio, que 
contribui para a manutenção 
dos niveis normais de 
glucose no sangue*, e 
Opuntia ficus e Phaseolus 
vulgaris. Combinado com 
exercício físico e hábitos 
alimentares saudáveis, pode 
ajudar ao seu bem-estar. 

  REF. 289 
120 cápsulas

24 GRAMAS 
DE PROTEÍNA POR DOSE

Obtenha
os melhores

resultados

  REF. 470 
  REF. 471 

Baunilha 
Chocolate

375 g

* O seu consumo diário confere uma quantidade significativa (15%) 
da dose diária recomendada destas vitaminas e minerais para obter o efeito benéfico. 

Estas afirmações não foram avaliadas por nenhum organismo governamental. Estes produtos não têm por finalidade mitigar, tratar, 
prevenir ou diagnosticar qualquer doença genérica ou específica.  
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Estas afirmações não foram avaliadas por nenhum organismo governamental. Estes produtos não têm por finalidade mitigar, tratar, 
prevenir ou diagnosticar qualquer doença genérica ou específica. 

Estas afirmações não foram avaliadas por nenhum organismo governamental. Estes produtos não têm por finalidade mitigar, tratar, 
prevenir ou diagnosticar qualquer doença genérica ou específica. 

infinite by Forever™ 
Firming serum
O Firming Serum (Soro Reafirmante) combate 
o envelhecimento com um peptídeo de três 
aminoácidos clinicamente comprovado que imita 
o processo natural da pele para aumentar a sua 
firmeza. Combinado com potentes ingredientes 
naturais e a nossa polpa de Aloe patenteada, 
o Firming Serum hidrata enquanto aumenta a 
suavidade, firmeza e espessura da pele para que 
ela se sinta e pareça mais jovem. 

  REF. 555 
30 ml

infinite by Forever™ 
advanced skincare system 
Uma nova forma de 
experimentar Aloe vera com os 
últimos avanços no cuidado 
da pele. Infinite by Forever™ é 
o cuidado mais revolucionário. 
A união perfeita entre a ciência 
e a natureza. Este sistema de 
cuidado da pele combina quatro 
produtos únicos.

  REF. 553 

infinite by Forever™ 
Restoring creme
Com mais de 15 ingredientes 
condicionadores da pele, 
o Restoring Creme (creme 
restaurador) é rapidamente 
absorvido deixando a pele 
macia e hidratada. Este creme 
combina o que há de mais 
moderno na ciência da pele 
com os benefícios do Aloe, 
os poderosos antioxidantes 
do açaí e da romã e uma 
mistura de óleos essenciais 
antienvelhecimento para 
reabastecer e rejuvenescer a 
pele seca. Um grande ponto final 
no processo de envelhecimento!

  REF. 558 
48,2 g

infinite by Forever™ 
Firming complex
Os seus cuidados de beleza 
não se devem limitar somente 
à superfície, eles devem 
começar com a sua nutrição. 
O primeiro suplemento de 
beleza exclusivo da Forever 
Living, ajuda a controlar o 
processo de envelhecimento e 
manter a elasticidade da pele. 
O Firming Complex (complexo 
tonificante) contem uma fórmula 
patenteada de concentrado de 
melão francês, fitoceramidas e 
colagénio marinho para apoiar 
a hidratação da pele e, vitamina 
C e biotina para reduzir o 
aparecimento de rugas faciais.

  REF. 556 
60 comprimidos

infinite by Forever™ 
Hydrating cleanser 
O Hydrating cleanser (leite de limpeza hidratante), 
contém ingredientes naturais poderosos, como 
o extrato de maçã, aminoácidos de coco e 
aminoácidos de maçã, que aumentam a hidratação 
da sua epiderme, limpando suavemente a 
oleosidade e a sujidade sem agredir a pele. Este 
leite de limpeza hidratante deixará a sua pele 
hidratada, macia e limpa, pronta para criar uma 
boa base para o resto da sua rotina diária de 
antienvelhecimento. 

  REF. 554 
118 ml
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daily skincare

A pele que às vezes é oleosa, às vezes é 
escamosa ou seca é conhecida como pele 
mista. O programa de cuidados diários da pele 
de Sonya™ pode ajudar a manter a pele macia, 
hidratada e confortável durante todo o ano.

Sabias que...

Sonya™ refreshing gel cleanser
Gel de limpeza da Sonya. Esqueça os produtos 
de limpeza tradicionais. O nosso gel de Aloe, para 
além de conter agentes hidratantes como o óleo 
de baobab, deixa na pele uma agradável sensação 
de calma e hidratação. Os aminoácidos de maçã e 
a hidroxiacetofenona acrescentam valor à espuma 
suave do gel de limpeza refrescante, ajudando 
assim no equilíbrio das peles mistas. Um produto 
de limpeza natural, o extrato do fruto de acacia 
concinna, próprio da selva tropical asiática, ajuda a 
eliminar as células mortas acumuladas, a sujidade 
e os restos de maquilhagem, ideal para uma 
limpeza profunda, suave e eficaz.

  REF. 605 
118 ml

Sonya™ soothing gel moisturizer
Gel Hidratante Calmante. Elaborado com 
potentes ingredientes hidratantes, facilmente 
absorvidos, que deixam a pele profundamente 
hidratada, suave e flexível. Mais de dez extratos 
e óleos de plantas naturais, beta-glucanos, 
ingredientes antienvelhecimento e extratos de 
frutas fornecem o melhor apoio às peles mistas, 
para melhorar e controlar o seu aspeto.

  REF. 608 
59 ml

Sonya™ illuminating gel
Gel iluminador. Conseguir de novo esse brilho 
natural é possível graças a Sonya™ Illuminating 
Gel. Com péptidos encapsulados num gel de 
rápida absorção que ajuda a fornecer a última 
tecnologia aplicada à pele, ajudando inclusive com 
a aparência geral da mesma, e uma combinação 
exclusiva de cinco plantas de origem asiática e 
raíz de alcaçuz, melhoram o tom geral da pele e 
deixam-na com uma textura suave, fina e firme e 
com uma luz própria que o fará brilhar.

  REF. 606 
29,3 g

Sonya™ refining gel mask
Máscara purificante. Um novo conceito de 
"sono de beleza". Formulada cientificamente para 
otimizar as alterações que a pele sofre enquanto 
dorme, a máscara purificante aproveita as funções 
naturais do corpo durante a noite. Isto ajuda a 
manter o equilíbrio controlando a oleosidade, 
fornecendo hidratação e aclarando a pele. Com 
uma mistura muito completa de extratos de 
plantas, frutas e compostos hidratantes que 
fazem com que ao levantar-se apresente um brilho 
natural, mais jovem e equilibrado. 

  REF. 607 
59 ml

Sonya™ daily skincare system
A pele mista tem por fim o que necessita. O Sonya Skin Care Kit™ foi desenhado especificamente para 
peles mistas que podem variar muito. Uma rotina específica que apresenta uma elevada concentração de 
Aloe e outros elementos à base de plantas com grande poder de hidratação. Natureza e ciência convergem 
num gel revolucionário, utilizando tecnologia de ponta que ajuda a reforçar os benefícios do Aloe onde 
a pele mais necessita. A sua textura ligeira deixa na pele uma agradável sensação de frescura e uma 
aparência rejuvenescida.

  REF. 609 

rotina
para
Uma

todos
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Resultados
desejados

smoothing exfoliator 
Tonifica suavemente a pele 
delicada. O bambú, as esferas 
de jojoba e as enzimas da fruta, 
inclusivamente a papaína e a 
bromelaína, ajudam a eliminar as 
células mortas, rejuvenescendo 
e nutrindo a pele. 

  REF. 559 
60 ml

awakening eye cream 
Colagénio marinho, ingredientes 
patenteados, produtos 
botânicos naturais e Aloe vera 
combinados com tecnologia 
de péptidos para melhorar e 
suavizar o contorno dos olhos 
sensíveis, o surgimento de 
linhas de expressão, rugas e 
olheiras. Awakening Eye Cream 
contém butilenoglicol que reduz 
o aparecimento de papos e 
olheiras em apenas 15 dias.

  REF. 561 
21 g

balancing toner 
Refresca, hidrata e equilibra o 
pH da pele enquanto reduz o 
aparecimento de poros abertos. 
O Balancing Toner contém uma 
mistura única de Aloe Vera, 
extrato de algas marinhas e 
ácido hialurónico para hidratar 
e suavizar, extrato de pepino 
para melhorar o tom da cútis 
e extrato de chá branco, um 
potente antioxidante.

  REF. 560 
130 ml

hydrating serum 
Esta fórmula super hidratante é absorvida 
rapidamente pelas camadas superficiais da pele 
para proporcionar os benefícios do ácido hialurónico 
e do gel de aloé vera estabilizado. A hidratação é 
reforçada, ao mesmo tempo que protege a pele dos 
agressores ambientais e minimiza o aparecimento de 
linhas finas e rugas com o soro hidratante de Forever.

  REF. 618 
50 ml

aloe activator 
Aloe Activator é um 
humectante único que 
contém mais de 98% de Aloe 
vera. Esta fórmula aproveita o 
poder do Aloe para que a sua 
pele se sinta relaxada e fresca 
desde o momento em que 
entra em contacto com ela. A 
elevada concentração de Aloe 
faz com que o Aloe Activator 
seja um complemento ideal 
para todo o programa de 
cuidado da pele.

  REF. 612 
130 ml

Cada um destes 
produtos foi desenhado 
especificamente tendo 
em conta um problema 
comum da pele. Inclua 
estes produtos na sua 
rotina diária de cuidado 
da pele para criar um 
programa específico 
para si.

aloe bio-cellulose mask
Rejuvenesça com a máscara 
de Aloe mais avançada do 
mercado! Forever alia o poder 
da ciência à natureza para que 
usufrua da melhor experiência 
hidratante. Esta fórmula 
altamente hidratante combina o 
poder do Aloe com a biocelulose 
e ingredientes naturais numa 
fórmula verdadeiramente 
inovadora que nutre a sua pele 
em profundidade. O resultado 
é uma pele suave, hidratada 
e radiante, com um brilho 
deslumbrante.

  REF. 616 
Pack 5 unidades
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Aloecom

IDEAL PARA 
DESPORTISTAS

ALOE MOISTURIZING LOTION
Esta suave loção acalmará e hidratará a sua 
pele em profundidade graças à combinação de 
gel de Aloe estabilizado com alantoína, óleo de 
damasco e óleo de jojoba. Contém colagénio 
e elastina que conferem à sua pele firmeza e 
elasticidade. Ideal para rosto e corpo.

  REF. 063 
118 ml

ALOE BODY LOTION
Forever Aloe Body Lotion é o hidratante diário 
perfeito para suavizar a pele e deixá-la suave, 
hidratada e saudável.

  REF. 647 
236 ml

ALOE COOLING LOTION
Refresca os músculos e articulações cansados 
após um longo dia ou treino intenso com 
Aloe Cooling Lotion. A nossa fórmula leve e 
revigorante proporciona uma sensação de 
arrefecimento instantâneo, revitalizando os 
músculos e promovendo a recuperação.

  REF. 564 
118 ml

Hidrata-te 

2928
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ALOE VERA GELLY
Gel essencialmente idêntico ao gel da folha 
de Aloe. Composto por Aloe estabilizado 
e outros ingredientes naturais, as suas 
propriedades humectantes e hidratantes são 
ideais para acalmar, hidratar e amaciar a pele 
irritada, queimaduras, erupções ou picadas 
de insectos. 

  REF. 061 
118 ml

FOREVER 
ALPHA-E FACTOR™

O serum Alpha-E Factor 
combina os antioxidantes 
mais puros, humectantes e 
emulsionantes para manter 
a sua pele hidratada e 
equilibrada por mais tempo, 
oferecendo-lhe um aspecto 
mais liso e jovem. 

  REF. 187 
30 ml

SONYA™ ALOE DEEP 
MOISTURIZING CREAM 
A última novidade da linha 
Sonya Skin Care. Contém 
revolucionários ingredientes 
como o extrato de casca 
de pinheiro que combate 
os radicais livres e ajuda 
a preservar o colagénio 
da pele. O Sonya Deep 
Moisturizing ajuda a 
conservar a hidratação 
profunda das camadas 
exteriores da pele para 
restaurar o aspecto juvenil da 
sua cútis.

  REF. 311 
71 g

ALOE SUNSCREEN
Proteja toda a familia com Aloe 
Sunscreen, uma inovadora 
combinação de filtros solares 
SPF30 de largo espectro, 
resistente à água e que protege 
da radiação UVA e UVB. Para 
além disso, Aloe Sunscreen é 
um produto à base de Aloe vera 
puro que cuida e nutre a pele, 
retém a humidade e confere alívio 
imediato. Apto para toda a família, 
em qualquer situação! 

  REF. 617 
118 ml

PROTEGE CONTRA OS 
RAIOS UVA E UVB

R3 FACTOR™ 
SKIN DEFENSE CREME

Factor R3 retém a hidratação, 
restaura a elasticidade e 
renova a pele conferindo um 
aspecto de brilho natural. 
Graças à sua combinação 
de gel de Aloe estabilizado, 
colagénio solúvel, ácidos 
alfa-hidróxidos (AHA) e 
vitaminas A e E, é perfeito 
para tratar os pés de galinha 
e as linhas de expressão.

  REF. 069 
56,7 g

FAVORITO 
DA 

FOREVER

FAVORITO 
DA 

FOREVER
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FOREVER ALOE LIPS™  
COM JOJOBA

Alivia e hidrata os seus lábios com Aloe vera, jojoba e cera 
de abelha. O seu tamanho compacto faz dele um estojo de 
primeiros socorros e é ideal para situações de picadas de 
insectos, pequenos cortes e queimaduras.

  REF. 022 
4,25 g

ALOE MSM GEL
MSM Gel combina o metilsulfunilmetano com Aloe vera e extratos 
de plantas para um alívio sintomático das articulações e músculos 
doridos. O metilsulfunilmetano é uma fonte natural de enxofre 
orgânico, um elemento chave para a formação e manutenção dos 
tecidos conjuntivos e articulações.

  REF. 205 
118 ml   

ALOE BODY WASH
Consegue uma limpeza profunda e refrescante 
que remove a sujidade e deixa a pele macia 
e condicionada. O Aloe Body Wash tem 
uma mistura perfeita de óleos de aloé vera e 
extratos de ervas para limpar e nutrir o corpo 
da cabeça aos pés.

  REF. 646 
236 ml

naturalFrescorGENTLEMAN’S PRIDE™

A loção Gentleman’s Pride™, alivia a pele após o barbear com 
um aroma fresco e suave. Esta loção cuidará da sua pele 
graças à sua composição rica em Aloe vera, com rosmaninho e 
camomila, conhecidos pelas suas propriedades calmantes.

  REF. 070 
118 ml

FAVORITO 
DA 

FOREVER
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ALOE LIQUID 
SOAP™

O Aloe Liquid Soap 
Forever hidrata 
ao mesmo tempo 
que limpa. Retira 
suavemente a sujidade 
com uma espuma 
macia e dá à tua pele a 
hidratação do aloé vera 
puro e uma mistura 
ideal de jojoba e outros 
óleos para fazer com 
que a tua pele se sinta 
revigorada e renovada.

  REF. 633 
473 ml

ALOE EVER-SHIELD™

O nosso desodorizante em stick, mantê-lo-á fresco e seguro 
durante todo o dia. A sua composição cuida da sua pele, 
podendo utilizar-se depois da depilação. Não contém álcool 
nem sais de alumínio.

  REF. 067 
92,1 g

Essenciais do dia-a-di
a

FOREVER BRIGHT™ 
TOOTHGEL
Esta fórmula não 
abrasiva e sem flúor 
combina o gel de Aloe 
vera estabilizado com 
própolis e clorofila. 
O resultado é um 
dentífrico que lhe 
proporcionará um bom 
hálito e branqueará 
os seus dentes de 
forma natural. A sua 
inigualável fórmula será 
uma boa e saudável 
opção para a sua boca.

  REF. 028 
130 g

ALOE-JOJOBA 
SHAMPOO
O Aloe-Jojoba Shampoo 
da Forever é perfeito para 
o uso diário para remover 
facilmente a sujidade e, 
graças aos seus óleos, 
deixar o cabelo suave, 
fácil de pentear sem 
qualquer sensação de 
oleosidade.

  REF. 640 
296 ml

ALOE AVOCADO FACE & BODY SOAP
O Aloe e o abacate combinam-se num sabonete único e rico 
em nutrientes que fará com que a sua pele se sinta suave 
e hidratada. Aloe Avocado Face & Body é suficientemente 
suave para utilizá-lo em todo o corpo, inclusive no rosto. 
Apresenta um agradável aroma a citrinos recém-colhidos. 
O abacate cria uma base nutritiva que ajuda a que a pele se 
sinta suave e elástica, oferecendo ainda todos os benefícios 
das vitaminas A, C e E.

  REF. 284 
142 g

ALOE-JOJOBA 
CONDITIONER
O Aloe-Jojoba 
Conditioner da Forever 
suaviza, alisa e facilita 
o penteado, enquanto 
alimenta profundamente 
o cabelo e estimula a 
hidratação do couro 
cabeludo sem sulfatos 
adicionados.

  REF. 641 
296 ml

34 35

Ca
tá

lo
go

 d
e 

Pr
od

ut
o 

20
23

HIGIENE PESSOAL



FavoritosFOREVER HAND SANITIZER™  
COM ALOE E MEL

Forever Hand Sanitizer™ é um 
produto desenhado para limpar 
em profundidade. As propriedades 
suavizantes do Aloe vera 
estabilizado e as propriedades 
hidratantes do mel, humidificam a 
sua pele cada vez que a limpa… 
sem mencionar o agradável aroma 
a limão e lavanda. Um pequeno 
frasco, cómodo e perfeito, com 
uma rica fórmula que o permitirá 
usar a qualquer hora do dia e em 
qualquer situação!

  REF. 318 
59 ml

ALOE FIRST™

Spray líquido composto por gel de Aloe estabilizado, própolis, 
alantoína e 11 extratos vegetais que proporciona um efeito único 
reparador nos problemas da pele. Com PH neutro, é apto para as 
peles mais sensíveis, incluindo as das crianças.

  REF. 040 
473 ml Partilha os seus 

  
AMOSTRAS  FOREVER
Partilha os seus produtos favoritos da Forever com saquetas de amostras úteis de alguns dos 
nossos produtos mais vendidos. Leve-os consigo para onde quer que vá e construa o seu negócio 
com cada amostra.

  REF. 10600 
  REF. 10601 
  REF. 10602 

  REF. 10604 
  REF. 10605 

Aloe Moisturizing Lotion 
Forever Bright Toothgel 
Aloe Vera Gelly

Aloe Propolis Creme 
Aloe-Jojoba Shampoo

5 ml

FAVORITO 
DE 

FOREVER
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START YOUR JOURNEY 
COMBO PACKS

Estes packs incluem tudo o que 
precisa para iniciar o seu negócio 
com a possibilidade de iniciar o seu 
negócio ou conhecer os nossos 
produtos TOP. E é também a forma 
mais rentável de se tornar um FBO 
como Assistente de Supervisor na sua 
primeira compra!

CONTÉM MUITOS DOS 
PRODUTOS FAVORITOS DA 
FOREVER

Forever Oportunidade
 

Estas afirmações não foram avaliadas por nenhum organismo governamental. Estes produtos não têm por finalidade mitigar, tratar, 
prevenir ou diagnosticar qualquer doença genérica ou específica. 

Estas afirmações não foram avaliadas por nenhum organismo governamental. Estes produtos não têm por finalidade mitigar, tratar, 
prevenir ou diagnosticar qualquer doença genérica ou específica. 

AO PATROCINAR 
COM GO2FBO, ESSA 
PESSOA SUBIRÍA A 

ASSISTENTE DE SUPERVISOR 
OBTENDO UM DESCONTO 

DE 30% A PARTIR DA 
SEGUINTE COMPRA.

START YOUR JOURNEY 
PERSONAL USE INCLUI:

2x Aloe Lips
1x Forever Bright Toothgel
1x Aloe First
1x Aloe Propolis Creme 
1x Aloe Vera Gelly
1x Ever Shield 

desodorizante
1x Gentleman's pride 
1x Sonya Deep 

Moisturizing
1x Programa C9 - Lite 

Ultra Baunilha
1x Forever Liquid Soap 
1x Aloe Jojoba Shampoo
1x Aloe Jojoba 

Conditioner
1x Aloe Body Wash
1x Aloe Body Lotion
1x Aloe Berry Nectar

START YOUR JOURNEY 
PACK INCLUI:

1x DX4
1x Aloe Mango
1x Forever Argi+
1x Active Pro-B
1x Ever Shield 

Desodorante
1x Forever Bright Toothgel 
1x Aloe Vera Gelly
1x Aloe Propolis Creme
1x Aloe Body Wash
1x Aloe Body Lotion
2x Aloe Lips

  REF. 635 

Os seus novos patrocinados começarão a obter 
interessantes benefícios angariando os seus 
próprios clientes. No combo, encontrará 5 packs 
para vender a 5 pessoas e, assim, obter benefícios 
económicos desde o primeiro momento.

ESTE É O CONTEÚDO DO COMBO E OS 5 PACKS QUE 
ENCONTRARÁ EM GO2FBO:

CUIDADO FACIAL
1 x Aloe Moisturizing Lotion
1 x Aloe Avocado Soap
1 x Forever Smoothing Exfoliator
1 x Forever Balancing Toner
1 x Aloe Vera Gel

BEM-ESTAR
1 x Forever Bee Pollen
1 x Absorbent-C
1 x Forever Active Pro-B
1 x Aloe Berry Nectar

HIGIENE DIÁRIA
2 x Forever Bright Aloe
2 x Aloe Ever Shield
1 x Forever Instant Hand Cleanser 
1 x Aloe Liquid Soap

ARTICULAÇÕES (DESPORTISTAS)
1 x Absorbent-C
1 x Aloe Cooling Lotion
1 x Aloe MSM Gel
1 x Forever Calcium

CUIDADO DO CABELO
1 x Aloe Vera Gelly
1 x Aloe First
1 x Aloe-Jojoba Shampoo 
1 x Aloe-Jojoba Conditioner
1 x Aloe Vera Gel

Literatura incluída:
5 x Sacos de papel
5 x Catálogos
1 x Primeiros pasos a Manager
1 x Guia de utilização do pack
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  REF. 009   REF. 634 



AO PATROCINAR 
COM 4 BODY RESET, 

ESSA PESSOA SUBIRÍA A 
ASSISTENTE DE SUPERVISOR 

OBTENDO UM DESCONTO 
DE 30% A PARTIR DA 
SEGUINTE COMPRA.

No combo, encontrará 4 packs para vender 
a 5 pessoas e, assim, obter benefícios 
económicos desde o primeiro momento.

CONTEÚDO DO COMBO:

1x C9 Baunilha (Peaches) 
1x C9 Chocolate (Peaches)

1x Forever Therm 
1x Forever Garcinia Plus 
1x Foerver Lean

1x Argi + 
1x Forever Multi Maca

1x Argi + 
1x Foerver Lean

PROGRAMA:

C9
PROGRAMA:

PESO 
SAUDÁVEL 
EM 30D

PROGRAMA:

SAUDÁVEL 
+40

PROGRAMA:

BODY 
FIT

Novo!

  REF. 899 

REF. NOME PVP
196 FOREVER FREEDOM  49,91 € 

715 FOREVER ALOE VERA GEL  36,25 € 
734 FOREVER ALOE BERRY NECTAR   36,25 € 
777 FOREVER ALOE PEACHES  36,25 € 
7153 TRIPACK FOREVER ALOE VERA GEL  107,70 € 
7333 TRIPACK FOREVER ALOE COMBO  107,70 € 
7343 TRIPACK FOREVER ALOE BERRY NECTAR  107,70 € 
7773 TRICPACK FOREVER ALOE PEACHES  107,70 € 
71612 FOREVER ALOE VERA GEL 330ML PACK DE 12  149,17 € 
73512 FOREVER ALOE BERRY NECTAR 330ML PACK DE 12  149,17 € 
77812 FOREVER ALOE PEACHES 330ML PACK DE 12  149,17 € 
7163 TRIPACKS FOREVER ALOE VERA GEL MINI  37,31 € 
7353 TRIPACKS FOREVER ALOE BERRY NECTAR MINI  37,31 € 
7783 TRIPACKS FOREVER ALOE PEACHES MINI  37,31 € 
736 FOREVER ALOE MANGO  36,25 € 
321 FAB ENERGY DRINK  40,70 € 
440 FAB X  40,70 € 

036 FOREVER ROYAL JELLY  46,46 € 
026 FOREVER BEE POLLEN  21,89 € 
027 FOREVER BEE PROPOLIS  44,88 € 
048 FOREVER ABSORBENT-C  24,66 € 
065 FOREVER GARLIC THYME  25,63 € 
072 FOREVER LYCIUM PLUS  47,42 € 
200 ALOE BLOSSOM HERBAL TEA  18,28 € 
206 FOREVER CALCIUM  33,96 € 
215 FOREVER MULTI-MACA  37,10 € 
624 FOREVER IVISION  42,57 € 
264 FOREVER ACTIVE HA  42,46 € 
354 FOREVER KIDS  15,60 € 
374 VITALIZE MEN  36,40 € 
375 VITALIZE WOMEN  38,55 € 
376 FOREVER ARCTIC SEA  38,55 € 
439 FOREVER DAILY  24,39 € 
473 ARGI+  77,06 € 
551 FOREVER MOVE  75,87 € 
610 FOREVER ACTIV PRO B  44,61 € 
355 FOREVER IMMUBLEND  23,68 € 
312 FOREVER NUTRA Q10  34,51 € 
188 FOREVER B-12 PLUS  21,99 € 
621 FOREVER SUPERGREENS  47,74 € 
622 FOREVER FOCUS  101,55 € 
613 FOREVER MARINE COLLAGEN  96,53 € 
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SMART CONSUMER PACK
Este é o pack ideal para se inscrever como 
Cliente Preferencial, pois contém 4 dos 
produtos mais populares e exclusivos da 
Forever.

  REF. 1050 

Smart Consumer Pack inclui:
+ Forever Bright Toothgel
+ Mini Aloe Peaches 
+ Aloe Body Lotion 
+ Aloe Lips
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REF. NOME PVP

071 FOREVER GARCINIA PLUS  46,51 € 

470 FOREVER LITE ULTRA VANILLA  30,55 € 

471 FOREVER LITE ULTRA CHOCOLATE  30,55 € 

463 FOREVER THERM  42,29 € 

289 FOREVER LEAN  42,51 € 

464 FOREVER FIBER 30-COUNT  27,95 € 

656 FOREVER PLANT PROTEIN  69,11 € 

022 ALOE LIPS  4,93 € 

028 FOREVER BRIGHT TOOTHGEL  10,55 € 

067 ALOE EVER-SHIELD  9,95 € 

070 GENTLEMAN´S PRIDE  21,27 € 

284 ALOE AVOCADO FACE & BODY SOAP  7,00 € 

003 FOREVER HAND CLEANSER 250ML  16,47 € 

633 ALOE LIQUID SOAP  23,52 € 

640 ALOE-JOJOBA SHAMPOO  26,46 € 

641 ALOE-JOJOBA CONDITIONER  28,83 € 

318 FOREVER HAND SANITIZER  4,40 € 

646 ALOE BODY WASH  27,90 € 

040 ALOE FIRST  27,85 € 

051 ALOE PROPOLIS CREME  27,85 € 

061 ALOE VERY GELLY  20,86 € 

063 ALOE MOISTURIZING LOTION  20,86 € 

564 ALOE COOLING LOTION  17,71 € 

205 ALOE MSM GEL  32,66 € 

617 ALOE SUNSCREEN  25,73 € 

647 ALOE BODY LOTION  28,20 € 

REF. NOME PVP
069 R3 FACTOR  46,35 € 

311 SONYA ALOE DEEP MOISTURIZING CREAM  33,85 € 

553 INFINITE SKIN CARE KIT  216,47 € 

559 SMOOTHING EXFOLIATOR  22,55 € 

560 BALANCING TONER  26,90 € 

561 AWAKENING EYE CREAM  22,55 € 

605 SONYA REFRESHING GEL CLEANSER  29,14 € 

606 SONYA ILLUMINATING GEL  27,59 € 

607 SONYA REFINING GEL MASK  29,14 € 

608 SONYA SOOTHING GEL MOISTURIZER  31,93 € 

609 SONYA DAILY SKINCARE KIT  105,69 € 

612 ALOE ACTIVATOR  16,47 € 

616 FOREVER BIO-CELLULOSE MASK  65,09 € 

187 FOREVER ALPHA-E FACTOR  47,24 € 

618 HYDRATING SERUM  43,39 € 

554 INFINITE HYDRATING CLEANSER  32,47 € 

555 INFINITE FIRMING SERUM  64,33 € 

556 INFINITE FIRMING COMPLEX  64,01 € 

558 INFINITE RESTORING CREAM  71,78 € 

007 COMBO EMPREENDEDOR  558,54 € 

899 4 BODY RESET*  455,86 € 

009 GO2FBO NUTRIÇÃO*  425,81 € 

456 VITAL 5 GEL  306,43 € 

457 VITAL 5 BERRY  306,43 € 

475 C9 ULTRA VAINILLA  152,85 € 

476 C9 ULTRA CHOCOLATE  152,85 € 

477 C9 ULTRA VAINILLA - BERRY  152,85 € 

478 C9 ULTRA CHOCOLATE - BERRY  152,85 € 

629 C9 ULTRA VAINILLA - PEACHES  152,85 € 

630 C9 ULTRA CHOCOLATE - PEACHES  152,85 € 

634 START YOUR JOURNEY PERSONAL USE PACK*  447,09 € 

635 START YOUR JOURNEY PACK*  427,04 € 

659 DX4  165,31 € 

1050 SMART CONSUMER PACK*  50,29 € 

10600 AMOSTRAS ALOE MOISTURIZING LOTION (100 UDS)  26,25 € 

10601 AMOSTRAS FOREVER BRIGHT TOOTHGEL (100 UDS)  26,25 € 

10602 AMOSTRAS ALOE VERA GELLY (100 UDS)  26,25 € 

10604 AMOSTRAS ALOE PROPOLIS CREME (100 UDS)  26,25 € 

10605 AMOSTRAS ALOE JOJOBA SHAMPOO (100 UDS)  26,25 € 

CU
ID

AD
O 

FA
CI

AL

GE
ST

ÃO
 D

E 
PE

SO

OS
 N

OS
SO

S 
CO

M
BO

S
AM

OS
TR

AS

CU
ID

AD
O 

DA
 P

EL
E

HI
GI

EN
E 

PE
SS

OA
L

*Preço Cliente Preferencial
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Ref: 90018

Trademarks™ Reg. US. Pat. & TM Office 
©2023 Aloe Vera of America, Inc. All rights reserved.

Asseguramos 
a melhor qualidade
Dispomos de patenteados processos de estabilização do Aloe 
vera que asseguram a melhor qualidade do Aloe vera e seus 
derivados para produtos de beleza e bem-estar. Os nossos 
produtos de Aloe vera foram os primeiros a receber o prestig-
iante selo de aprovação do Conselho Internacional de Ciências 
do Aloe pela sua consistência e pureza. Muitos obtiveram 
também os selos Kosher, Halal e da Sociedade Islâmica. 
A Forever não testa os seus produtos em animais.

foreverliving.com

Utente
Testo digitato
Martina Hahn, FBO since 2002I speak english, hablo español  WhatsApp: +39 340 701218

Utente
Testo digitato
Tienda en linea Forever Living Portugal

https://490000101673.fbo.foreverliving.com/prt/pt-pt/home

