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VYPADEJTE LÉPE, CIŤTE SE LÉPE
Ve Forever jsme nesmírně hrdí na to, že
jsme největším světovým pěstitelem a
výrobcem aloe vera a produktů z aloe.
Každý list se ručně sklidí a zpracuje během
několika hodin, a proto vám zajišťujeme
ten nejčerstvější aloe vera gel, takový, jak
ho příroda stvořila, od rostliny přes produkt
až k vám.

kontrolovat náklady a kvalitu v každém
kroku procesu. Naše produkty z aloe
vera byly první na světě, které získaly
osvědčující pečeť za obsah a čistotu
od Mezinárodního vědeckého výboru pro
aloe vera. Naše výrobky nikdy netestujeme
na zvířatech a mnohé naše produkty nesou
pečeti Košer a Halal.

Již více než 42 let plníme závazek udržovat
nejvyšší úroveň čistoty našich výrobků
a zároveň držet krok s inovacemi, které
přinese budoucnost. Jsme ta nejlepší
kombinace přírody a vědy, spojujeme
účinné přísady a technologický pokrok s
čistým aloe vera, čímž ještě zvyšujeme
jeho nadčasové výhody. Naše podnikání
je založeno na tom, aby se věci dělaly
správným způsobem. Díky našim výrobním
a distribučním kanálům, jsme schopni

Jsme si tak jisti, že se vám budou naše
produkty líbit, že vám nabízíme 30denní
záruku vrácení peněz. Miliony lidí ve více
než 160 zemích již využily neuvěřitelných
výhod produktů společnosti Forever. Nyní
jste na řadě vy.

Pro více informací navštivte
www.foreverliving.com
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NÁPOJE A GELY
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Jak ho stvořila příroda
+ 99,7% čistý Aloe Vera gel
z dužiny listu aloe vera
+ bez konzervačních látek
+ bez cukru
+ bohatý na vitamin C
+ bez lepku
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Forever Aloe Vera Gel™ vyrobený 100%
asepticky bez přidaných konzervantů
podporuje váš trávicí systém a absorpci
živin. Je bohatý na vitamin C, který přispívá
k normální funkci imunitního systému a
snížení únavy.
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FOREVER ALOE VERA GELTM
FOREVER
FAVORIT

Je prvním produktem, který získal certifikát
Mezinárodní vědecké rady pro aloe (International
Aloe Science Council) za přirozenou čistotu. Náš
Aloe Vera gel s obsahem 99,7 % aloe podporuje
trávicí systém a napomáhá vstřebávání živin. Silnou
aloe dužinu a tekutinu extrahujeme s láskou a
vyrábíme asepticky, takže pocítíte skutečnou sílu
přírody.
715				
1 litr

31,14 €

FOREVER ALOE VERA GELTM MINI
Dobré věci opravdu přicházejí v malých baleních,
zejména pokud jde o neuvěřitelné výhody Forever
Aloe Vera GelTM. Ten nyní přichází v malých 330ml
baleních. Všechna pozitiva našeho čistého 99,7%
aloe vera gelu z vnitřního listu si můžete vychutnat
doma nebo na cestách.

71612

124,57 €

12 X 330 ml

6 VRSTEV
OCHRANNÉHO
MATERIÁLU

100%
RECYKLOVATELNÝ
MATERIÁL

Věděli jste, že...
vnitřní část listu aloe zpracujeme v průběhu
několika hodin po sklizni, abychom měli jistotu,
že Forever Aloe Vera gel je v každém z balení
co nejčerstvější? A nepřidáváme vůbec žádné
konzervační látky!
5
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FOREVER ALOE MANGOTM
Co je lepší než šťavnatá sladkost dokonale vyzrálého manga? Co tak
zkombinovat toto lahodné a zdravé ovoce s čistým aloe vera gelem z
našich vlastních polí? Zcela nové Forever Aloe MangoTM dodává naší
řadě lahodných a zdravých nápojů z aloe vera tropický nádech, abyste
si do sklenice nalili to nejlepší z přírody.
736
1 litr

6

31,14 €
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FOREVER ALOE BERRY NECTARTM
Spojení brusinek a sladkých jablek poskytuje přirozenou sladkou
a svěží chuť. Je prokázáno, že antioxidanční síla v brusinkách
je až 20krát vyšší než u vitaminu C. Brusinky rovněž obsahují
proanthokyanidin, který pomáhá při ochraně močových cest.
Speciální jablečná složka quercetin je dalším silným antioxidantem.
Tyto úžasné ingredience a zároveň 90,7% čistý Aloe Vera gel činí z
Forever Aloe Berry Nectar™ jasnou volbu.

734



31,14 €

1 litr		

FOREVER ALOE BERRY NECTARTM MINI
Nabízíme vám novou možnost, jak si vychutnat Aloe Berry
NectarTM. Ve velikosti lahvičky 330 ml ho můžete mít všude
s sebou. Užijte si všechny úžasné výhody čistého přírodního
aloe z vnitřku listu v komfortním a praktickém balení. Je 100%
recyklovatelné úplně stejně, jako jeho větší 1l lahev.
73512



124,57 €

12 X 330 ML

FOREVER ALOE PEACHESTM
Proč čekat až na léto, abyste si mohli užít chutné zralé broskve, když je s
Forever Aloe PeachesTM můžete mít kdykoliv? Broskve jsou přirozeným zdrojem
velmi užitečných antioxidantů. 84,5 % čistého Aloe Vera gelu zkombinovaného
s přírodní broskvovou příchutí a broskvovým koncentrátem znamená, že nejen
pocítíte čistou chuť broskví, ale budete se cítit broskvově svěží.

777



31,14 €

1 litr		

FOREVER ALOE PEACHESTM MINI
Dopřejte si sladkou chuť na slunci dozrálých broskví s naší novou
lahvičkou o objemu 330 ml ve Forever Aloe Peaches. Toto malé balení
je nabito takovým množstvím chutě a výživy, že se bez něj prostě
nebudete chtít ani hnout.
77812



124,57 €

12 X 330 ML
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FAB FOREVER ACTIVE BOOST®

Zůstaňte nabití energií pomocí Forever FAB. Ať už potřebujete dobít
baterky během poobědového útlumu, a nebo se chcete "nakopnout"
při cvičení, náš vynikající energetický nápoj vás udrží v chodu.
Kombinace extraktu z guarany, kofeinu a vitamínů B pomůže udržet
vysokou hladinu energie a podporuje zdravý metabolismus. Další
klíčová složka, taurin, se ukázala účinná při podpoře výkonu v tréninku.
Nabijte se pomocí FAB na výkony v práci, v tělocvičně či kdekoli jinde.
321

3,15 €

1 KS PLECHOVKA

FAB X FOREVER ACTIVE BOOST®
FAB X, kterému dávají přirozenou lahodnou chuť podtóny bobulového
ovoce, vám poskytne potřebnou energii bez kalorií, sacharidů a cukru.
FAB X je nabitý vitamíny a elektrolyty pro rychlé zvýšení energie a její
dlouhodobé udržení. Tento nápoj obsahuje botanické prvky, které se
na zvýšení energie používají již stovky let.
440
1 KS PLECHOVKA

8

3,15 €
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FOREVER FREEDOMTM
FOREVER
FAVORIT

Rozhýbejte se díky několika lahodným douškům Forever Freedom,
který vám dodá doporučenou denní dávku síranu glukosaminu a síranu
chondroitinu - stopových prvků, které pomáhají zachovávat zdravou
funkci a pohyblivost kloubů. Přidáním naší čisté aloe, vitaminu C a
MSM (metylsulfonylmetanu), které potřebujeme na udržování zdravých
chrupavek, jsme pro vás připravili univerzální zdravý nápoj. Obsahuje
korýše (krevety, kraby, mořské raky).

196		

45,40 €

1 litr

FOREVER POMESTEEN POWER®
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Pro zajištění maximální chuti a antioxidační kapacity jsme do tohoto
chutného ovocného nápoje přidali ne jeden, ale sedm druhů ovoce.
Díky pestré směsi bobulovitého ovoce Forever Pomesteen Power™
nabízí hojnou dávku polyfenolů, xantonů a vitaminu C v každém doušku.
Vy se s chutí napijete výborného nápoje a granátové jablko, hruška,
mangostana, maliny, ostružiny, borůvky a hroznová jadérka se postarají
o to, aby byly vaše buňky vyzbrojené potřebnými ochrannými látkami.

262

33,81 €

473 ml

ALOE BLOSSOM HERBAL TEA®
Energizujte se touto přírodní směsí okvětních lístků, bylin a koření.
Studie prokázaly, že koření mohou obsahovat stejné množství
antioxidantů jako denní dávka některých druhů ovoce. Tento čaj
bez obsahu kofeinu a jakýchkoliv kalorií oplývá robustní kombinací
skořice, hřebíčku, zázvoru, kardamomu a nového koření.
200						 20,90 €
25 samostatně zabalených sáčků
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FOREVER BEE HONEYTM

Již od pradávna byl med uctíván pro své zdravotní a nutriční
vlastnosti. Kromě toho, že je sladký, je také dobrý pro vaše tělo!
Považujte ho za dar od včel jen pro vás. Vychutnejte si tento
přírodní zdroj energie a oslaďte si jím náš Aloe Blossom Herbal
Tea ™, nebo si ho dopřejte jen tak, samotný na lžíci. Je to na vás!
207

20,10 €

500 g

JEDNA POLÉVKOVÁ
LŽÍCE MEDU
OBSAHUJE ASI
70 KCAL, JE
BEZ TUKU A
KONZERVAČNÍCH
LÁTEK

10
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FOREVER
FOREVER
FAVORIT
FAVORIT

FOREVER BEE PROPOLIS®
FOREVER BEE POLLENTM
Včelí pyl je považován za jeden
z nejkomplexnějších darů přírody.
Tento zlatý prach mimo jiné obsahuje
bioflavonoidy a jiné silné antioxidační
složky. Neobsahuje žádné konzervační látky
a umělá aromata. Přinášíme vám přímý
kontakt se světem včel!
026			
100 tablet

18,27 €

Propolis je ochranná látka, kterou včely
shromažďují a používají jako ochranný
štít pro svůj úl. Ohromná síla této látky je
obzvlášt užitečná v posilování imunity a
v boji proti negativním účinkům volných
radikálů. S přísadami, jako jsou sójové
proteiny a mateří kašička, vám tento
doplněk stravy dodá tolik energie, že
budete usilovní jako včelička.
Obsahuje sóju.
027

37,98 €

FOREVER ROYAL JELLYTM
Forever Royal Jelly™ je královský produkt!
Mateří kašička, jedinečná potrava
včelí královny, se považuje za důvod
dlouhověkosti královny úlu, která žije 50krát
déle než běžná včela dělnice! Kromě toho,
že díky ní včelí královna žije déle, studie
dokázaly, že mateří kašička může zlepšovat
také funkci mozku a imunitu.
036			

39,38 €

60 tablet

60 tablet

ALOE PROPOLIS CREME

Věděli jste, že...
k výrobě 0,5 kg medu je potřeba
nektaru z více než 2 milionů květů? A že
průměrný úl ročně vyprodukuje 15 až
20 kg medu? K výrobě tohoto chutného
zlatého pokladu je tedy potřeba opravdu
hodně šikovných včelek!

Náš vlajkový produkt jednoduše zbožňujeme,
protože v sobě zahrnuje naše dvě ceněné
ingredience: aloe vera a včelí propolis. Včelí
propolis je živičnatá látka, kterou včely
používají pro opevnění a ochranu svého
úlu. Vaše pleť je důležitější než úl, ale také
potřebuje ochranu a přirozenou bariéru,
která jí pomůže udržovat vlhkost. Jednou
si přivoníte k Aloe Propolis Creme a hned
poznáte, že tento krém je plný bylinných
a rostlinných složek, jako je například
heřmánek. Obsahuje vitamin A a E.
051 			

24,78 €

113 g
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VÝŽIVOVÉ DOPLŇKY

FOREVER
FAVORIT

DHA SE PŘIROZENĚ
NACHÁZÍ V CELÉM
TĚLE A PODPORUJE
ZDRAVÍ MOZKU,
OČÍ A SRDCE

FOREVER ARCTIC SEA®
Doplněk stravy s Omega-3, EPA a DHA, který obsahuje
nepřekonatelnou a exkluzivní směs olejů: rybího oleje, oleje z
kalamárů a olivového oleje s vysokým obsahem kyseliny olejové.
Forever Arctic Sea™ také obsahuje vitamin E a ne jeden, ale přímo
3 čisté rybí oleje: sardelový, lososový a tresčí. Všechny tyto správně
nakombinované doplňky pomáhají klíčovým tělesným systémům,
jako jsou kardiovaskulární, zažívací a imunitní systém a zdravá
funkce mozku a očí.
376 						

34,97 €

120 kapslí

FOREVER CARDIOHEALTH™
S COQ10
Forever CardioHealth™ obsahuje koenzym Q10 a blahodárné
vitaminy, včetně vitaminů C a B6, o kterých je známo, že snižují
únavu. Doporučená dávka je jeden sáček denně. Máte-li zdravotní
potíže, konzultujte použití se svým lékařem. V případě těhotenství,
kojení nebo onemocnění ledvin přípravek neužívejte. Obsahuje sóju.
312					

30,71 €

30 sáčků po 3,5 g

FOREVER ACTIVE PRO-BTM

POMOZTE
SVÉMU
TRÁVICÍMU
TRAKTU OBNOVIT
ROVNOVÁHU
"DOBRÝCH"
BAKTERIÍ

12

FOREVER ACTIVE PRO B™ obsahují 6 kmenů prospěšných probiotik
a více než 8 miliard „dobrých“ bakterií, které udrží vaše střeva zdravá
a zajistí jejich správné fungování. Podpořte svá střeva pomocí toho
nejnovějšího z vědeckého pokroku a nových, klinicky studovaných
probiotických kmenů. V lahvičce nového balení je zabudována
speciálně vytvořená trubice, která chrání probiotika po celou dobu
jejich životnosti a zajistí, abyste z nich měli maximální užitek.
610
30 kapslí

40,48 €

o

FOREVER NATURE-MINTM

Vitamin B12 spolu s kyselinou listovou
pomáhá při produkci červených krvinek,
zlepšuje využívání železa v organismu
a podporuje imunitní systém. Obě látky jsou
nezbytné pro vývoj plodu během těhotenství
a jsou nutným doplňkem vegetariánské
a veganské stravy. Forever B12 Plus™
kombinuje oba tyto základní vitaminy v
nepřekonatelné a časem ověřené formuli.

Přibližně 25 % lidí trpí nedostatkem vitaminů
a minerálů. Forever Nature-MinTM obsahuje
10 základních a stopových minerálů
získaných z přirozených ložisek na mořském
dně a z mořských rostlin. Naše moderní
chelatovaná forma minerálů zajišťuje
jejich maximální vstřebání organizmem.
Všestranné minerály se podílejí na celé řadě
úkolů včetně podpory stavby buněk a kostí
a uvolňování energie.

2021/22 Katalog produktů

FOREVER B12 PLUS®

e
t
ň
a
r
ch
188 		

19,58 €

037

21,69 €

60 tablet

180 tablet

osi z r a k
FOREVER iVISIONTM
V dnešním digitálním věku jsou naše oči namáhány více než kdykoli
dříve. Spoléháme na ně, že odfiltrují UV paprsky a znečištění, ale
stejně je každý den vystavujeme hodinám umělého modrého světla
pocházejícího z mobilních zařízení, počítačů a televizorů. Péče
o oči je v dnešní době důležitější než kdy předtím, abychom je
chránili před námahou a dlouhodobým poškozením. I když jejich
správná výživa je první obrannou linií, většina jídelníčku neobsahuje
doporučenou hladinu výživných látek a antioxidantů podporujících
zrak.
624

38,64 €

60 kapslí
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VÝŽIVOVÉ DOPLŇKY

ARGI+™

FOREVER
FAVORIT

VYLEPŠENÉ SLOŽENÍ
L-ARGININ A VITAMINOVÝ KOMPLEX
ARGI+™ poskytuje denní doporučenou dávku
„zázračné molekuly“, také známé jako L-arginin.
L-arginin je klíčová aminokyselina a hraje v těle
množství zásadních rolí, od podpory správné buněčné
funkce po zvýšení produkce oxidu dusnatého, který
napomáhá lepšímu průtoku krve do důležitých orgánů.
Tento skvěle vyvážený doplněk stravy obohacený o
synergické vitaminy a ovoce prospívá celému vašemu
tělu. A to jsme ani nezmínili, jaký je to úžasný nápoj.
473 				

69,99 €

30 sáčků po 10 g
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FOREVER SUPERGREENS®
Přidejte svému dni energii "supersměsí" nabitou přes
20 druhy ovoce a zeleniny. Zvyšte si svou imunitu, podpořte
rovnováhu pH a získejte antioxidanty, díky kterým se
budete cítit lépe. Přidejte jej do vody nebo vašeho jiného
oblíbeného nápoje, zamíchejte a dejte svému tělu ty nejlepší
super potraviny, které příroda nabízí. Přidejte
ke svému dennímu režimu trochu té zeleně!
621 
30 SÁČKŮ PO 4,5 G

14

42,50€
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FOREVER FIBER®

Věděli jste, že...

Přidejte si do jídelníčku naši dodatečnou
dávku vlákniny v praktických sáčcích
obsahujících čtyři typy vlákniny včetně
fruktooligosacharidů (FOS), které jsou
zároveň probiotiky. Nevýrazná chuť a rychlá
rozpustnost prášku dodá vašemu jídlu či
nápoji 5 gramů vlákniny, což odpovídá téměř
2 plátkům celozrnného toastu. Vláknina
podporuje kardiovaskulární funkce, zdravé
trávení, řízení tělesné hmotnosti a imunitní
funkce.

z ARGI+ získáte ještě víc, když
ho smícháte s Forever Aloe
Vera Gelem? Je to perfektní
kombinace pro aktivní životní
styl a pomůže vám vypadat i
cítit se co nejlépe. Dopřejte
si "denní nabití" s ARGI+ a
Forever Aloe Vera Gelem!

464 			

24,89 €

30 sáčků 6,1 g

FOREVER DAILYTM

FOREVER CALCIUMTM

Tento účinný multivitamin zesílený naším
vlastním AOS komplexem nabízí ten
nejvyspělejší dostupný systém dodávky
živin. Naše patentovaná formule obsahuje
55 perfektně vyvážených, o aloe
obohacených živin, včetně doporučených
denních dávek důležitých vitaminů
a minerálů. Aby toho nebylo málo, přidali
jsme k tomu ještě směs výtažků z ovoce
a zeleniny jako zdroje drahocenných
fytonutrientů. Ideální zdraví v jedné
lahvičce.

Forever Calcium™ poskytuje klinickými
studiemi potvrzené množství vápníku
a vitaminu D pro udržení správné struktury
a funkce kostí. Naše jedinečná formule
obsahuje di-kalcium malát, optimální
stavební jednotku kostí, která zůstává
v krevním řečišti déle než běžný vápník, a
snadno absorbovatelné minerály.
Díky tomuto výrobku pocítíte změnu
až v kostech!

439 			
60 tablet

22,16 €

206 			
90 tablet

FOREVER KIDSTM

30,88 €

ŽVÝKACÍ VITAMINY

Vaše děti si budou myslet, že dostávají
bonbónek, a vy budete mít klid v duši,
protože jim dodáte potřebnou denní dávku
vitaminů a minerálů. Tyto žvýkací bonbóny s
přirozenou hroznovou příchutí také obsahují
fytonutrienty získané z čerstvé brokolice,
špenátu, řepy, mrkve a jiného výživného
ovoce a zeleniny. Pomáhají rozvoji těla i
mysli. Vhodné pro děti starší dvou let (a
vůbec se vám nebudeme divit, pokud si
dáte i vy!)
354 			

16,91 €

120 tablet
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FOREVER FIELDS OF GREENS®

FOREVER LYCIUM PLUS

®

Lycium, v Číně také známé jako „jin
tonikum“, je silný antioxidant. Ve dvojici
s lékořicí, známou pro svou schopnost
zvyšovat účinky jiných bylin, vám Lycium
Plus™ pomůže zlepšit pleť, udržet si energii
a posílit zdraví očí.
072
100 tablet

40,11 €

Všichni velmi dobře víme, jak důležité je
jíst čerstvé zelené potraviny. Jelikož salát
nemůžeme jíst nonstop, představujeme
vám Forever Fields of Greens™ s obsahem
ječných výhonků, pšeničných klíčků
a vojtěšky. Tato směs zelených potravin
pomáhá překlenout mezery ve výživě.
Kajenský pepř zase pomáhá udržovat
zdravý krevní oběh a med dodává tělu
energii. Obsahuje pšenici.
068 			
80 tablet
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14,23 €

FOREVER MULTI-MACA®
Rostlinu maka užívali už bojovníci kmene
Inků ve starověkém Peru k zasycení
a také k udržování zdravého libida a i dnes
moderní klinické studie dokazují její příznivé
účinky. Forever Multi-Maca™ je posílen
o kombinaci tradičních kořenů, kůry
a různého ovoce. Dodává výdrž a energii
stejně ženám i mužům. Obsahuje sóju.
215 			
180 tablet

33,65 €

VIT LIZE®

Tato přírodní směs ovoce bohatého na
antioxidanty, bylin, vitaminů a minerálů je
navržena speciálně pro potřeby žen
a správné fungování jejich hormonálního
systému. Vit♀lize™ obsahuje patentovanou
směs rostlinných látek včetně jablečného
prášku, mučenky a bobulí schizandry, rostliny
po staletí používané v Číně a Rusku pro její
zdraví prospěšné účinky. Brusinkový prášek
podporuje zdraví močových cest
a spolu s kyselinou listovou doplněk poskytuje
kompletní podporu pro ženské tělo.

Rostlinné látky jako granátové jablko
a dýňová semínka společně s dalšími
složkami poskytují tomuto doplňku výživy
vše, co muž potřebuje. Vit♂lize™ obsahuje
směs doplňků pro správnou funkci prostaty
a hormonální funkce od vitaminů, bylin až po
minerální látky, jako i lykopen, u kterého byly
prokázány neocenitelně prospěšné účinky pro
správnou funkci prostaty.

VÝŽIVOVÝ DOPLNĚK PRO VITALITU ŽENY

375 			
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VIT   LIZE®

VÝŽIVOVÝ DOPLNĚK PRO VITALITU MUŽE

374 | 33,03 €
60 kapslí

34,97 €

120 tablet

KYSELINA
HYALURONOVÁ
(HA) PODPORUJE
PEVNĚJŠÍ
A ZDRAVĚJŠÍ
POKOŽKU.

FOREVER IMMUBLEND®

FOREVER ABSORBENT-C®

FOREVER ACTIVE HA®

V hlavní roli tohoto imunitního doplňku
stravy vystupují fruktooligosacharidy
(FOS), laktoferin, houba Maitake (Trsnatec
lupenitý) a houba Shiitake (Houževnatec
jedlý), vitaminy D, C a zinek. Vzájemně
se doplňující směs fundamentálních živin
a přírodních rostlinných látek udržuje
váš imunitní systém na špičkové úrovni.
Populární japonská houba Maitake zlepšuje
schopnosti imunitních buněk a imunitní
odezvy. Život je dost uspěchaný sám
o sobě a vy nemůžete zpomalit. Buďte
aktivní a zároveň se starejte o svou imunitu.

Vitamin C bojuje proti volným radikálům
a prospívá kůži a pojivovým tkáním.
Dopřejte svému tělu Forever Absorbent-C™
s obsahem papáji, medu a ovesných
otrub. Oves obsahuje jedinečný antioxidant
nazývaný avenanthramid, který dokáže
zbavit vaše tělo volných radikálů. Maticově
vázané složení dosažené speciálním
způsobem pomáhá zajistit absorpci
vitaminu C.

Kyselina hyaluronová (HA) je přirozeně
se vyskytující látka pojivové tkáně, která
obaluje a vyplňuje prázdné mezery mezi
buňkami. Stejně jako mnoho jiných látek
v našem těle se kyselina hyaluronová ztrácí
s věkem. Ve Forever Active HA™ se spojuje
se zázvorovým olejem a kurkumou, které se
v starověké správné funkce kloubů
a v souznění příznivě podporují zdraví
kloubů, mobilitu a zdravou pokožku.

048 			

264 			

355			

100 tablet

20,90 €

38,48 €

60 kapslí

21,47 €

60 tablet
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Věděli jste, že...
NEM je jedna z klíčových složek
Forever Move, a že je pětkrát
účinnější než glukosamin
a chondroitin, které podporují
zdravý rozsah pohybu, zvýšenou
flexibilitu, snížení tuhosti
a rychlou regeneraci při
zotavování po cvičení?

FOREVER MOVE®
Forever MoveTM udržuje zdravý rozsah
pohyblivosti kloubů a zlepšuje jejich
komfort a flexibilitu, podporuje zdraví
chrupavky, snižuje ztuhlost svalů a kloubů
a podporuje rychlejší zotavení po cvičení a
to již za 7 - 10 dní! Má patentovanou směs
dvou výkonných složek, které ve světě ještě
nikdo nespojil: * NEM™
a ** BioCurc™! * NEM™ je registrovaná
značka společnosti ESM Technologies,
LLC. ** BioCurc™ je registrovaná značka
společnosti Boston BioPharm, Inc.
551
90 gelových tablet

FOREVER GARLIC-THYME®
Proti oxidačnímu stresu můžete bojovat už jednou či dvěma
dávkami česneku a tymiánu v kapslích. Kapsle jsou snadno
uživatelné a zcela bez zápachu. Nejenže je česnek prospěšný pro
váš kardiovaskulární systém, ale při krájení česneku enzymy
v něm obsažené začnou reagovat a vzniká silná imunitu podporující
látka. Tymián, který pochází ze středomořské oblasti, je již od
pradávna ceněný pro své imunitu podporující účinky.
Obsahuje sóju.
065 						 21,47 €
100 kapslí

18

68,83 €
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FOREVER FOCUSTM
Mějte svůj den pod kontrolou. S pomocí Forever Focus. Pokrokové,
klinicky zkoumané ingredience podporují čistotu vaší mysli, soustředění
a systematické myšlení. Je ideální pro sportovce, studenty, profesionály
a aktivní seniory. Podporuje celkovou kognitivní schopnost a prorážení
mozkové mlhy. Buďte připravení! Buďte soustředění!
622

92,18 €

120 kapslí
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C9™
Program CLEAN 9 je vhodným pomocníkem pro začátečníky, kteří
se vydávají na cestu ke svému štíhlejšímu a zdravějšímu já. Tento
efektivní a jednoduchý devítidenní očistný program vám nabídne
vše, co potřebujete, abyste mohli začít měnit své tělo už dnes!
Balení CLEAN 9 obsahuje:

+F
 orever Lite Ultra™ Shake Mix příchuť vanilka, nebo čokoláda

475
476
625
626
629
630

+ Forever Garcinia Plus™ - 54 kapslí

475-476 625-626 629-630

+F
 orever Aloe Vera gel™ - dvě 1l Tetra Pak balení nebo Forever
Aloe Berry Nectar™ - dvě 1l Tetra Pak balení nebo Forever Aloe
Peaches™ dvě 1l Tetra Pak balení

+ Forever Fiber™ - 9 sáčků
+ Forever Therm™ - 18 tablet
+ F.I.T. metr

20

|
|
|
|
|
|

vanilka / Forever Aloe Vera Gel®
čokoláda / Forever Aloe Vera Gel®
vanilka / Forever Aloe Berry Nectar®
čokoláda / Forever Aloe Berry Nectar®
vanilka / Forever Aloe Peaches™
čokoláda / Forever Aloe Peaches™
132,42€

2021/22 Katalog produktů

F15™
Udělejte další krok směrem k lepšímu vzhledu a celkovému
pocitu. Je jedno, jestli jste jen začátečník nebo již expert,
F15 totiž nabízí tři varianty výživy a cvičebního programu
(začátečník, mírně pokročilý nebo pokročilý), které vás
budou provázet vaší fitness cestou za regulací váhy. Každý
15denní program je speciálně navržen tak, aby vám přinesl
motivační cíle, pomohl vám natrvalo změnit váš životní styl
na zdravější a stál u vás během vaší transformace.

VITAL5™

Balení F15 obsahuje:
+F
 orever Aloe Vera gel™ dvě 1l Tetra Pak balení
+ Forever Lite Ultra™ Shake Mix příchuť vanilka nebo čokoláda
+ Forever Garcinia Plus™ - 90 kapslí
+ Forever Fiber™ - 15 sáčků
+ Forever Therm™ - 30 tablet
Beginner (začátečník)
528 | vanilka
529 | čokoláda
528-529

168,30 €

Intermediate (mírně pokročilý)
532 | vanilka
533 | čokoláda
532-533

168,30 €

Advanced (pokročilý)
536 | vanilka
537 | čokoláda
536-537

Vital5™ kombinuje pět úžasných Forever produktů,
které společně pracují, aby překlenuly mezery ve výživě
a dodaly klíčové, pro tělo potřebné živiny, které vám
pomohou vypadat a cítit se lépe.
+ (4) Forever Aloe Vera gel™ Tetra Pak
nebo (4) Forever Aloe Berry Nectar™ Tetra Pak
nebo (4) Forever Aloe Peaches™ Tetra Pak
nebo (4) Forever Freedom™ lahev
+ (1) Forever Daily™
+ (1) Forever Pro-B™
+ (1) Forever Arctic Sea™
+ (1) ARGI+™ sáček
456 | Forever Aloe Vera gel™
457 | Forever Aloe Berry Nectar™
458 | Forever Aloe Peaches™
456-457-458

271,03 €

459 | Forever Freedom™
459

328,67 €

168,30 €
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FOREVER LITE ULTRA™
Přirozeně ochucený protein na rostlinné bázi je dostupný
v lahodných příchutích vanilky a čokolády. Jednoduchý
koktejl k snídani a večeři vám poskytne 100% doporučenou
denní dávku (DDD) 18 vitaminů a minerálů. Z jednoho
chutného koktejlu přijmete 17 g proteinů a svým
jídelníčkem a životním stylem přímo zatřesete.
Obsahuje sóju
470				

27,73 €

17 GRAMŮ
PROTEINU
V JEDNÉ
DÁVCE

vanilka | 375 g
471				

27,73 €

čokoláda | 375 g

FOREVER
FAVORIT
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FOREVER FASTBREAK™

Tyčinka z arašídového másla namočená v chutné čokoládě má ještě
lepší chuť. Je tak úžasná, že si budete myslet, že jste zemřeli a dostali
se do výživového nebe. 11 gramů proteinů v těchto zasycujících
tyčinkách je skvělou náhradou stravy nebo rychlou dávkou extra
energie. Plná vitaminů a minerálů včetně důležitého fosforu, který
urychluje metabolismus tuků a sacharidů, vám pomůže naplňovat vaše
zdravotní a fitness cíle. Obsahuje sóju a mléko. Může obsahovat
vejce, ořechy a pšenici.
520 						

4,88 €

tyčinka 57 g

FOREVER GARCINIA PLUS®

FOREVER LEAN®

FOREVER THERM®

Ovoce Garcinia cambogia obsahuje kyselinu
hydroxycitrónovou, sloučeninu,
u které se prokázalo, že je schopná dočasně
potlačovat v těle přeměnu sacharidů na tuky.
Místo toho, aby tělo tuky ukládalo, bude
spalovat kalorie z existující tukové zásoby
a tím pomáhat při hubnutí. Studie naznačují,
že Garcinia cambogia také pomáhá při
snižování chuti k jídlu. A to není všechno.
K tomuto top asijskému ovoci jsme přidali
pikolinát chromu, při jehož nedostatku tělo
podléhá únavě a produkuje přebytečné
množství tuku. Obsahuje sóju.

Bez ohledu na naše cíle každý z nás jednou
za čas sní něco, co by neměl. Extrahovali
jsme okouzlující sílu - indické fíky a unikátní
vlákninu s vysokým obsahem antioxidantů,
které na sebe vážou tuky. Pak jsme k ní
přidali účinnou bílou fazoli, která v těle
dočasně zpomaluje vstřebávání kalorií
z cukru. Výsledkem je výživový doplněk,
který pomáhá blokovat vstřebávání kalorií
po jejich konzumaci.

Zelený čaj, guarana, přírodní kofein
a malinové ketony přispívají k posílení
energetické hladiny a umějí nastartovat
metabolismus. Vitaminy skupiny B také
pomáhají tělu metabolizovat sacharidy,
proteiny a tuky. Tato účinná směs
rostlinných výtažků a živin vám pomůže
dosáhnout vašich cílů v oblasti hubnutí.

071			

289 			

38,59 €

463 		

38,38 €

60 tablet

120 kapslí

40,11 €

70 kapslí
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infinite by Forever™
hydratační čisticí mléko

infinite by Forever™
zpevňující sérum

infinite by Forever™
zpevňující komplex

Hydratační čisticí mléko obsahuje množství
silných přírodních látek, jako je výtažek z
jablka a jablečné aminokyseliny a mastné
kyseliny z kokosu, které zvyšují hydrataci
kůže a jemně odstraňují nečistotu a
mastnotu bez vysoušení. Toto jemné čisticí
mléko zanechává pokožku hydratovanou,
jemnou, čistou a je hlavním základem pro
další ošetření proti anti-agingu.

Zpevňujicí sérum se zaměřuje na znaky
stárnutí pomocí tripeptidů, které imitují
přirozený proces v pokožce na zlepšení jejího
vzhledu a pevnosti. V kombinaci s účinnými
přírodními složkami a naším patentovaným
aloe vera, zpevňujicí sérum pokožku zvlhčuje
a současně zvyšuje její hladkost, pevnost
a sílu. Nakonec umocní hydrataci pokožky,
která vypadá a je na pocit mladší.

554			

555 			

Krása sahá hlouběji než jen po pokožku
- začíná výživou. První exkluzivní výživový
doplněk společnosti Forever v oblasti
krásy vám pomůže zaměřit se na všechny
aspekty péče o pokožku a díky němu
budete bojovat proti stárnutí ze všech úhlů.
Obsahuje patentovanou směs koncentrátu
z francouzského melounu, fytoceramidů a
mořského kolagenu na podporu hydratace
pokožky, snížení výskytu hlubokých
obličejových vrásek a zvýšení odolnosti
a pružnosti pokožky.

118 ml

30,46 €

30 ml

60,27 €

556
60 tablet
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57,02 €

2021/22 Katalog produktů

infinite by Forever™
obnovující krém

infinite by Forever™
pokročilý systém péče o pleť

Restoring créme, obsahující 15 pleťových
kondicionérů se rychle absorbuje
a zanechává na pleti pocit vlhkosti
a hladkosti. Tento krém kombinuje
nejnovější vědecké poznatky s aloe, silnými
antioxidanty jako jsou acai a granátové
jablko a anti-agingovou směsí esenciálních
olejů pro výživu a omlazení vyprahlé pleti.

Možná si myslíte, že znáte aloe - ale ještě jste ho neviděli takto účinné. infinite by
ForeverTM bojuje se stárnutím směrem zevnitř ven a zvenku dovnitř prostřednictvím
revolučního složení a zaměřuje se na hydrataci pokožky, zmírnění výskytu jemných
linek a vrásek. Podporuje správnou hladinu kolagenu a pomáhá vám vypadat lépe
a cítit se lépe.

558			

67,19 €

553 							

202,86 €

infinite by Forever™ pokročilý systém péče o pleť obsahuje:
(1) infinite by Forever™ hydrating cleanser, (1) infinite by Forever™ firming complex,
(1) infinite by Forever™ firming serum and (1) infinite by Forever™ restoring crème.

48,2 g
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Sonya®
daily skincare system
Smíšená pleť si našla svou druhou polovičku. Seznamte se se
systémem Sonya™, který je určen pro každodenní péči o pleť.
Obsahuje silnou koncentraci aloe vera a dalších rostlinných látek.
Revoluční gel díky technologickému propojení přírody a vědy
pomáhá dodat pokožce výhody aloe na místa, kde to potřebuje
nejvíce pro vyhlazení textur, osvěžení a omlazení.

daily skincare

609 					

99,01 €

Sonya™ daily skincare system obsahuje:
(1) Sonya™ refreshing gel cleanser, (1) Sonya™ illuminating gel, (1)
Sonya™ refining gel mask and (1) Sonya™ soothing gel moisturizer.

Sonya®
refreshing gel cleanser

Sonya®
illuminating gel

Zapomeňte na tradiční čisticí prostředky. Sonya™ refreshing gel
cleanser využívá Aloe Vera gel a hydratační činidla, jako například
zastudena lisovaný olej z plodů baobabu a olej z datlovníku
egyptského. Je bohatý na antioxidanty, jako jsou jablečné
aminokyseliny a hydroxyacetofenon, které prospívají smíšené pleti.
Stejně tak pomáhají odstraňovat z pleti nahromaděné odumřelé
buňky, nečistoty a make-up, abyste si pleť vyčistili důkladně, ale
zároveň šetrně.

Navraťte pokožce přirozené vyzařování a lesk se Sonya™
illuminating gel. Enkapsulované peptidy v tomto rychle se
vstřebávajícím gelu pomáhají pleti využívat nejnovější technologii a
vyrovnávají její celkový vzhled. Asijské orientální rostliny, jako kořen
lékořice a jedinečná směs zelených a hnědých řas, vyrovnávají tón
pleti a viditelně odstraňují stařecké skvrny.

605
118 ml

27,30 €

606
28,3 g

Sonya®
refining gel mask

Sonya®
soothing gel moisturizer

Dává slovnímu spojení „vyspat se do krásy“ nový význam. Složení
masky připravili vědci s cílem optimalizovat fungování vaší pokožky
v noci. Gel jsme obohatili o množství rostlinných látek. Toto velmi
kvalitní složení z rostlinných výtažků hydratuje pleť během spánku.
Ta následně vypadá jasnější, mladší a vyváženější.

Plný bylinek a dalších významných ingrediencí se Sonya™ soothing
gel moisturizer mění na přípravek na bázi vody, který udržuje vlhkost
a nezanechává na pleti zbytky ani žádnou viditelnou vrstvu. Extrakt
z 10 rostlin a olejů s beta-glukanem získaným z hub,
hydrolyzovaným kolagenem a extraktem z jablek poskytuje smíšené
pleti uklidňující a zvlhčující účinek.

607					
59 ml

27,30 €

608 						
59 ml
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Věděli jste, že...
pleť, která je někdy mastná, a jindy zase
suchá až šupinatá, se označuje jako
smíšená? Sonya Daily Skincare system
pomáhá vaší pleti zůstat celoročně hladká,
hydratovaná a příjemná.
27
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Každý z těchto speciálně
cílených produktů byl
navržen pro každodenní
používání. Začněte je
používat denně
a proměňte svou pleť
v zářivou krásku.
aloe activator

aloe bio-cellulose mask
Přejděte do nové generace péče o pleť se
super hydratační Forever aloe bio-celulózovou
maskou. Tato převratná receptura kombinuje
sílu aloe s mořskou trávou a hydratačním
sérem pro skutečně inovativní obličejovou
masku, která dodává živiny hluboko do vaší
pokožky. Výsledkem je jemná, hydratovaná a
zářivá pokožka s ohromujícím jasem.

Aloe aktivátor je jedinečný zvlhčovač
v tekuté formě obsahující více než 98 %
aloe vera gelu. Toto jednoduché složení
využívá sílu aloe a od chvíle, kdy ho
nanesete na obličej, zanechává na pokožce
svěží pocit. Vysoká koncentrace aloe
v tomto výjimečném produktu činí aloe
aktivátor ideálním doplňkem k jakémukoliv
režimu péče o pleť.

616

612 			

5x 25 g
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60,98 €

130 ml

15,44 €
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hydrating serum
Tento superhydratační přípravek se rychle vstřebává do pokožky,
čímž jí dodá příznivé účinky kyseliny hyaluronové a stabilizovaný
aloe vera gel. Zvyšte si hydrataci, chraňte si pleť před
enviromentálními stresory a minimalizujte vrásky s hydratačním
sérem Forever.
618

40,66 €

balancing toner

awakening eye cream

smoothing exfoliator

Osvěžte, rehydratujte a vyvažte pH vaší
pleti a zároveň minimalizujte zatížení
pokožky. Balancing toner přináší unikátní
směs aloe, extraktu z mořských chaluh
a hyaluronátu sodného pro zvlhčení
a měkkost. Okurkový extrakt pomáhá
vyvážit texturu a tón pleti, zatímco výtažek
z bílého čaje chrání proti volným radikálům.

Mořský kolagen, patentované složky,
rostlinné výtažky a aloe kombinované
s technologií peptidů vylepšují a vyhlazují
citlivou oblast kolem očí, viditelně redukují
linie, vrásky a tmavé kruhy. Awakening
eye cream obsahuje i butylenglykol, který
prokazatelně redukuje oční váčky a tmavé
kruhy již za 15 dní.

Vyrovnejte tón a texturu bez poškození
vaší pleti pomocí vyhlazujícího exfoliátoru.
Bambus, jojobové perličky a ovocné
enzymy, jako jsou bromelain a papain,
pomáhají odstraňovat odumřelé kožní
buňky a omladí a vyživí vaši pokožku.

560 			

561 			

130 ml

25,19 €

21,15 €

559 			

21,15 €

50 ml

21 g
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Novinka!

ALOE BODY LOTION

Aloe Body Lotion je nové tělové mléko od FOREVER. Zjemňuje vaši
pokožku, zanechá ji hladkou, hydratovanou a zdravou. Po nanesení na
pleť se rychle vstřebává a poskytuje výhody čistého aloe vera a dalších
zvlhčujících složek, které vaše pleť právě potřebuje.
647
236 ml

30

26,43 €
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ALOE HEAT LOTION
Představujeme vám dokonalý jin a jang - svalstvo uvolňujicí krém
s hřejivými složkami a zároveň chladivým Aloe Vera gelem. Toto
zvláčňujicí tělové mléko voní nádherně mátově díky výtažkům
z mentolu a eukalyptu, má vyvážené pH a obsahuje tři oleje, a proto
je jako stvořené pro hloubkovou masáž uvolňující unavené svalstvo.
Navzdory tomu, že se velmi rychle vstřebá, hřejivý pocit na těle
zůstane ještě dlouho po masáži.

IDEÁLNÍ POUŽÍT
PO SPORTOVÁNÍ

i
s
e
t
l
i
s
o
P pleť
064					

18,74 €

118 ml
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ALOE MOISTURIZING LOTION

Toto mléko více než jen hydratuje.
Napomáhá celkovému vzhledu a pružnosti,
protože obsahuje kolagen a elastin. Ostatní
tělová mléka jsou nemilosrdně venku ze
hry. Je dostatečně univerzální, aby jej bylo
možné použít na problémová místa, celé
tělo, ale je dokonce dostatečně jemné
i na použití na obličej jako podkladový
krém pod make-up. Vitamin E, oleje a
výtažek z heřmánku pomáhají doplnit
ztracenou vlhkost a udržovat přirozenou pH
rovnováhu pokožky, která přitom zůstává
hedvábná, hladká a jemná.
063 			
118 ml

18,74 €
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MASK POWDER
Smíchejte s aloe aktivátorem a vaše pleť
bude čistá a omlazená. Při pocitu pnutí
a stahování budete vědět, že jsou vaše
póry pročisťovány. Albumin a kukuřičný
škrob pomáhají pleť vypínat, zatímco kaolin
vstřebává nadbytečnou mastnotu. Alantoin
a heřmánek dodávají pleti pocit vyváženosti
a omlazení. Po umytí masky se budete
cítit svěže a vaše pleť bude krásně čistá a
revitalizovaná.
341 		

20,41 €

SONYA® ALOE DEEP
MOISTURIZING CREAM

R3 FACTOR®

Některé hydratační krémy dodají tolik vody
jako kapající vodovodní kohoutek. Tento
krém je jako 10 požárních hadic. Intenzivní
hydratační krém obsahuje ceramidy, které
dodávají vlhkost hluboko pod horní vrstvy
pokožky. Obnovte mladistvý lesk vaší pleti
díky silným antioxidantům pocházejícím
z extraktu z borovicové kůry.

Udržujte, obnovujte, oživujte. Alfa-hydroxy
kyseliny, také nazývané ovocné kyseliny, exfoliují
a uvolňují odumřelé buňky tím, že rozpouštějí
přírodní, lepidlu podobné látky, které udržují
odumřelé buňky na pokožce příliš dlouho. Staré
buňky vytvářejí bariéru, takže jejich odstranění
umožňuje dalším složkám jako je vitamin A,
retinylpalmitát a rozpustný kolagen dát se do
práce na obnovení vlhkosti a vzhledu pokožky.
Tento ochranný krém je osobním strážcem vaší
krásy.

311			

KRÉM NA OCHRANU PLETI

32,33 €

71 g

29 g

069 

41,32 €

56,7 g
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GENTLEMAN’S PRIDE®
Pokud se domníváte, že toto je jen hedvábné
pleťové mléko, po jeho prvním použití zjistíte,
že má také uklidňující a povzbuzující účinky
balzámu po holení. Tento dvojitý zázrak
dodává pokožce po holení chladivý pocit
díky síle stabilizovaného aloe vera gelu. Další
rostlinné látky, jako rozmarýn a heřmánek, v
Gentleman's Pride pomáhají pokožce cítit
se tak, jako v dobách, kdy jste se ještě holit
nemuseli. Ideální pro mužskou pokožku a
svůdný pro ženské nosíky. Díky unikátní
mužné vůni budete středem pozornosti.
070 			
118 ml

32

18,74 €

FOREVER
ALPHA-E FACTOR®
Bohatý elixír určený pro suchou pleť
obsahuje vitaminy A, E a C a je zdrojem
mimořádné antioxidační síly. Díky retinol
palmitátu, zvláčňující tekutině, bojuje
toto tonikum proti volným radikálům
a vysušení. Stačí pár kapek vetřít do
pokožky a dodáte jí pružnost, obnovíte
vlhkost a vyváženost.
187 
30 ml

44,31 €
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ALOE VERA GELLY
Pokud si vaše pokožka žádá mimořádnou
péči, sáhněte po Aloe Vera Gelly. Jeho
složení je v podstatě totožné s vnitřkem
listu rostliny aloe vera, protože obsahuje
100% stabilizovaný Aloe Vera gel, který
zklidňuje a zvlhčuje citlivou pokožku.
Poskytuje dočasnou úlevu při drobných
kožních podrážděních, a proto je ideálním
produktem do vaší koupelny i lékárničky.
Po nanesení si slastně vzdychnete - ach,
aloe vera. Až tak skvělý pocit to je.
061 			

18,74 €

118 ml

ALOE SUNSCREEN
Ať si klidně svítí. Krém na opalování Aloe Sunscreen vám
umožní užívat si sluníčka a nebát se škodlivých účinků jeho
paprsků, které mohou vaší pokožce způsobit učiněnou
pohromu. Voděodolná receptura nabízí ochranný faktor
SPF 30 před širokým spektrem UVA a UVB záření, zároveň
díky obsahu aloe udržuje vlhkost v pokožce. Kamkoli vás
zavedou vaše dobrodružství, účinný a jemný krém Aloe
Sunscreen ochránícelou vaši rodinu.
617 			



24,10 €

118 ml

CHRÁNÍ PŘED UVA
A UVB ZÁŘENÍM
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FOREVER ALOE LIPS®
S JOJOBOU

Ústa nám slouží každý den. Pečujme o ně, jak si zaslouží!
Vyrobený, aby sloužil vaším rtům, tento nabitý produkt
obsahuje aloe, jojobu a tři druhy vosku, aby vyhladil a ošetřil
popraskané, suché rty. Obsahuje také myristylmyristát,
známé změkčovadlo, za účelem hydratace pokožky. Vaše rty
se budou cítit zdravé a hodné vašeho zářivého úsměvu.
022 					

4,36 €

4,25 g

ALOE MSM GEL

FOREVER ALOE SCRUB®
Na rozdíl od některých peelingů, které
obsahují ostré agresivní složky jako drcené
ořechy, ovocné pecky nebo plastové
mikrokuličky, my používáme mikroperličky
jojoby, které po vaší pokožce šetrně
kloužou. Jak se otáčejí, vážou na sebe
odumřelé buňky, čímž zanechávají pleť
čistou a osvěženou. Tento peeling je tak
jemný, že je vhodný pro každodenní použití,
pomáhá odstraňovat nečistoty, které
ucpávají póry a dodávají pleti matný vzhled.

MSM (metylsulfonylmetan) je organická
sloučenina síry, minerálu s třetím největším
zastoupením v lidském těle. V kombinaci
s čistou stabilizovanou aloe vera, vitaminem
E a výtažky z rostlin vzniká příjemně
zklidňující gel. Aloe MSM Gel obsahuje
výtažek z lístků rozmarýny, přirozeného
kožního zvlhčovače, který do pokožky
doplňuje vodu. Rychle se vstřebává
a snadno nanáší, ale už těžší je pustit
ho z ruky, jakmile jednou vyzkoušíte jeho
uklidňující účinky.

238 			

205			

99 g

34

19,48 €

118 ml

30,98 €
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Novinka!

ALOE BODY WASH

Dopřejte si hlubokou a osvěžující očistu s Forever Aloe Body Wash!
Vaši pokožku nejen očistí, ale zároveň ji zjemní a povzbudí. Nabízí vám
dokonalou směs tvořenou aloe vera, zklidňujícími oleji a rostlinnými
výtažky, která tělo očistí a vyživí od hlavy až k patě.
646

26,14 €

236 ml

35
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Novinka!

Forever Aloe-Jojoba šampon je
vyroben z čistého vnitřního gelu aloe
vera a jojobového oleje posilujícího
vlasy. Pro optimální výsledky
používejte každý den. Nechte
se okouzlit osvěžující vůní směsi
tropického ovoce s příměsí sladké
smetany. Díky bohaté přírodní pěně
se všechny nečistoty snadno smyjí
z vlasů, přičemž vlasy zůstávají
hebké a krásné.

Využijte sílu přírodních ingrediencí
a užijte si pocit dokonale
vyživených, lesklých a hladkých
vlasů. Hydratační hloubková péče
na rozzáření vlasů zlepšuje jejich
kvalitu a usnadňuje rozčesávání.
Aloe-Jojoba kondicionér hloubkově
vyživuje a podporuje hydrataci
vlasů a pokožky hlavy bez přidání
sulfátů. Díky našemu aloe jojoba
kondicionéru poskytnete svým
vlasům to nejlepší, co příroda nabízí.

ALOE-JOJOBA SHAMPOO

640
296 ml

25,26 €

ALOE-JOJOBA CONDITIONER

641
296 ml

36

27,01 €
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Skvělý pro děti, vegetariány a ... dobře
tedy, je skvělý pro všechny! Jemné
složení bez fluoru v sobě kombinuje
aloe vera, včelí propolis, mátu peprnou
a mátu mentolovou k vytvoření zubního
gelu s přirozenou chutí a bělicím
účinkem. Propolis, který je začleněn
do složení zubního gelu, používají včely
na ochranu úlu a podle výsledků
několika studií může přispět
k celkovému zdraví ústní dutiny.
Skvělá chuť a pocit čistoty vám
v ústech zůstane ještě dlouho po
vyčištění zubů.

ALOE LIQUID SOAP

Tekuté mýdlo Aloe Liquid Soap
zvlhčuje a čistí. Nové složení
jemně čistí vaše ruce pěnou,
přičemž vaší pokožce dodává
vlhkost z čistého aloe vera a
ideální směsi jojoby a jiných olejů.
Vaše pokožka tak zůstane svěží
a obnovená.
633
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FOREVER BRIGHT® TOOTHGEL

22,46 €

473 ml

028			

9,76 €

130 g

ALOE EVER-SHIELD®
Je vyroben bez antiperspiračních hliníkových solí, které se nacházejí v
mnohých jiných deodorantech. Je ochráncem vašeho podpaží a díky
vysokému obsahu aloe se tento deodorant může aplikovat hned po
holení nebo depilaci, aniž by způsoboval podráždění. Můžete se na
něj spolehnout, protože působí celý den a vy se můžete věnovat svým
povinnostem. Aloe Ever-Shield má čistou, příjemnou a nezatěžující vůni.
067		



8,98 €

92,1 g

ALOE AVOCADO FACE & BODY SOAP
Avokádo je ovoce s vysokou nutriční hodnotou
obsahující mnoho prospěšných složek, včetně vitaminů
A, C a E. Vysoký obsah tuku vytváří pro naše mýdlo
bohatý základ, který po čištění pomáhá suché pleti k
pocitu hladkosti. Čisté aloe vera zklidňuje, upravuje
a hydratuje a mýdlo zanechá pokožku zdravou a
obnovenou. Velmi jemné na obličej, nebo celé tělo,
mýdlo Avocado Face & Body díky své svěží vůni
čerstvě sklizených citrusů vám ráno pomůže probudit
se a po celý den zanechá pocit hebkosti.
284

6,57€

142 g
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FOREVER ALOE MPD®
2X ULTRA
Tato nenápadná láhev ve skutečnosti ukrývá
víceúčelového pomocníka. Jeho univerzální čisticí
síla se postará o čistotu vašeho prádla, podlah,
koupelny, dlažby, koberců a nádobí. Stačí pár
kapek hustého koncentrátu a máte po starostech.
Neobsahuje fosfor a nezatěžuje životní prostředí.
307 		



30,08 €

1 litr
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ALOE FIRST®
Klinika Mayo Clinic doporučuje
používat Aloe Vera gel na
drobné popáleniny a my
nemůžeme než souhlasit.
Tento výrobek je jako celá
lékárnička v jednom. Obsahuje
nejen aloe vera, ale i včelí
propolis a jedenáct unikátních
rostlinných výtažků, které
pomáhají uklidňovat drobné
popáleniny, spáleniny, drobné
řezné rány a odřeniny.
Ve formě jemného spreje
s vyváženým pH ho šetrně
nanesete na citlivou pokožku,
aniž byste ji zbytečně třeli
a dotýkali se jí.
040 		
473 ml

38

24,78 €

FOREVER INSTANT
HAND CLEANSER
Forever Instant Hand Cleanser
vás povzbudí, abyste ze svého
dne dostali maximum. Účinná
receptura s aloe vera dokáže
vaše ruce okamžitě vyčistit a
osvěžit. Forever Instant Hand
Cleanser se svěží vůní citrusů je
ideální pro efektivní očistu rukou
v případě, že nemáte k dispozici
vodu a mýdlo. Udrží ruce čisté a
zároveň hydratované, ať už vás
vaše cesta za dobrodružstvím
zavede kamkoliv.
9003
250 ml

15,43 €
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FOREVER VZORKY

Podělte se o své oblíbené produkty Forever v praktických vzorcích našich nejoblíbenějších produktů.
Vezměte je s sebou kamkoli jdete a budujte své podnikání. Všechny vzorky se prodávají v balení
po 10 ks.
10600 | Aloe Moisturizing Lotion
10601 | Forever Bright Toothgel
10602 | Aloe Vera Gelly
10600 - 10605

10603 | Aloe Heat Lotion
10604 | Aloe Propolis Creme
10605 | Aloe-Jojoba Shampoo
3,17 €

39
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FOREVER® ESSENTIAL OILS LAVENDER

Za nejkvalitnějšími surovinami půjdeme až na kraj
světa, v případě levandule nám však stačilo zajít
do Bulharska, které má ideální klima a půdu. Díky
vynikajícím pěstitelským podmínkám má naše
levandule vysoké hladiny linalylacetátu, hlavní složky
levandule. Ačkoliv má levandule rozsáhlé použití, je
obzvláště užitečná pro své silné uklidňující, utišující a
relaxační účinky.
506 			

30,49 €

15 ml

FOREVER® ESSENTIAL OILS
LEMON
Naším sídlem je jihozápad USA a proto
o citrusech něco víme. Dlouho předtím,
než se z nich vůbec stane olej, jsou
citroníkové stromy ošetřovány ručně. Po
opatrné sklizni jsou plody uschovány a
ošetřovány až do doby, kdy dosáhnou
maximální zralosti, díky čemuž vám
přinášíme ten nejkvalitnější esenciální
olej. Citron podporuje očistu, imunitu a
zdravé trávení.
507 		

17,42 €

15 ml

FOREVER® ESSENTIAL OILS
PEPPERMINT

FOREVER-® ESSENTIAL OILS
DEFENSE

Pokud se vám dostane něčeho opravdu
dobrého, neupusťte to. To je také případ našich
dodavatelů máty. Mátu nám dodávají
z důvěryhodné farmy, která se rozrůstala a dnes
sbírá mátu už téměř 100 let. Jejich rostliny mají
přirozeně vyšší obsah mentolu, hlavní složky
máty peprné. Zklidňující a chladivý účinek máty
byl používán k mnoha účelům již v dávných
dobách starověkých Řeků.

Tato směs sestavená pro
obranyschopnost byla nasbíraná v Indii,
Nepálu, Somálsku, USA, na Madagaskaru
a v Maďarsku a obsahuje hřebíček,
pomeranč, skořicovou kůru, rozmarýn,
kadidlo, eukalyptus a jalovec. Hřebíček
je po staletí uznávaný pro své mnohé
prospěšné vlastnosti a je výborným
základem pro ostatní oleje. Tato imunitu
podporující směs pomáhá podpořit sílu a
vitalitu.

508 				
15 ml

21,20 €

510			
15 ml

40
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Věděli jste, že...

vůně je hluboce spjata s každou částí
našeho bytí? Je totiž propojena s pamětí,
někdy přináší pocit relaxace a jindy zase
dodává energii. Esenciální oleje vám
mohou pomoci prozkoumat pozitivní vliv
aromaterapie na vaše tělo i mysl.

41
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START YOUR JOURNEY PAK
START YOUR PERSONAL USE PAK
PRODUKTOVÉ SOUPRAVY

Začněte své vlastní Forever podnikání s jistotou díky produktovým soupravám Start Your
Journey Pak (634 a 635) nebo Start Your Personal Use Pak (636). Tyto soupravy obsahují
výběr z našich nejoblíbenějších produktů a produktový katalog.
Souprava Start Your Journey Pak (634, 635) obsahuje:
Clean 9 Forever Aloe Vera Gel Vanilla (634), alebo Clean 9 Forever Aloe Vera Gel Chocolate
(635), Tripack - Mini Aloe Peaches (1), Forever Argi+ (1), Forever Active Pro-B (1), Aloe EverShield Deo (3), Forever Bright Toothgel (2), Aloe Vera Gelly (2), Aloe Heat Lotion (2), Aloe
Propolis Crème (1), Forever Aloe Lips (3), přihláška (5), produktový katalog (1).
(Změna obsahu vyhrazena)
634 | 411,67 €

635 | 411,67 €

Souprava Start Your Personal Use Pak (636) obsahuje:
Forever Aloe Vera Gel™, Forever Aloe Berry Nectar, Forever Aloe Peaches, Forever Aloe
Lips (3), Forever Brigh Toothgel, Aloe First, Aloe Propolis Creme, Aloe Vera Gelly, Aloe Heat
Lotion, Aloe Ever-Shield, Aloe Jojoba-Shampoo, Sonya Aloe Deep Moisturizing Cream,
Forever ARGI+, Forever iVision, Forever Essential Oils Lemon, Aloe Hand Soap, Forever
Active Pro-B, přihláška (5), produktový katalog (1).
(Změna obsahu vyhrazena)
636 | 415,57 €

42
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PŘÍLEŽITOST SPOJIT SVÉ CÍLE
SE SVÝM ŽIVOTNÍM STYLEM

Rádi používáte produkty Forever?
Využijte to jako příležitost pro sdílení svých oblíbených
produktů s dalšími lidmi.
Ať už si chcete jen vydělat něco navíc, nebo kvalifikovat se na skvělé
motivační benefity a nebo se zúčastnit akcí po celém světě, tyto
startovací paky jsou dokonalým začátkem k budování Forever
podnikání. Přidejte se k tisícům Forever Business Ownerů z celého
světa, kteří si podle svých vlastních představ budují své vlastní
speciální podnikání.

NASTARTUJTE
SVOU
PRE
VIAC INFORMÁCIÍ
CESTU HNED DNES NA:
NAVŠTÍVTE:
foreverliving.com
foreverliving.com

A TOUCH OF FOREVER™
PRODUKTOVÁ SOUPRAVA

Maximální produktová souprava obsahující 24 produktů je skvělým
úvodem do rozsahu a šíře produktových řad od Forever Living. Pro
ty, kteří by rádi vyzkoušeli nutriční produkty, jakož i produkty určené
pro osobní péči, je tato sestava jako stvořená, protože jim nabídne
od každého něco. Spolu s několika produktovými brožurami může
pro vás být tato sestava ultimátním prodejním nástrojem, který jiným
lidem může pomoci odhalit vše, co Forever Living nabízí.
Produktová souprava obsahuje:
Aloe Vera gel (1), Aloe Lips (2), Bee Pollen (1), Bright Toothgel (1),
Aloe Berry Nectar (1), Aloe Royal Jelly (1), Nature Min (1), Aloe
First (1), Aloe Propolis Creme (1), Aloe Vera Gelly (1), Aloe Heat
Lotion (1), Aloe Moisturizing Lotion (1), Garlic Thyme (1), Aloe EverShield Deodorant (1), Aloe Peaches (1), Aloe-Jojoba Shampoo (1),
Aloe-Jojoba Conditioner (1), Forever Kids (1), Forever Argi+ (1),
Gentleman's Pride (1), Forever Lycium Plus (1), Forever Pomsteen
Power (1), Aloe Scrub (1) a Aloe Liquid Soap (1).
(Změna obsahu vyhrazena.)
001 | 543,62 €

A TOUCH OF FOREVER™

MINI PRODUKTOVÁ SOUPRAVA TOP10
Výběr našich top produktů a vašich oblíbených produktů pro osobní
péči. Tato produktová souprava zrcadlí sílu aloe zejména
v produktech pro hezčí pokožku, které jsme pro vás vytvořili.

24 RŮZNÝCH
PRODUKTŮ
K VYZKOUŠENÍ,
SEZNÁMENÍ
A PRODEJI

Produktová souprava obsahuje:
Aloe Vera gel (2), Aloe Lips (1), Bright Toothgel (1), Aloe Berry
Nectar (1), Aloe First (1), Aloe Propolis Creme (1), Aloe Vera Gelly
(1), Aloe Heat Lotion (1), Aloe Ever-Shield Deodorant (2), Forever
Freedom (1), Forever Artic Sea (1). (Změna obsahu vyhrazena.)
003 						 274,50 €

43

Martina Hahn, FBO
mobile / WA: +39 340 7012181
Enter here the online shop

Záruka té
nejvyšší kvality
Jsme největším světovým pěstitelem aloe vera a výrobcem produktů z aloe
vera. Naše produkty z aloe vera byly prvními, které získaly Pečeť uznání vědecké rady pro aloe (International Aloe Science Council's Seal of Approval)
za konzistenci a čistotu. Mnohé z těchto produktů nesou pečeti Košer, Halal
a schvalovací pečeť Islámské společnosti (Kosher, Halal and Islamic Society
Seals of Approval). Naše výrobky netestujeme na zvířatech.

foreverliving.com

Ochranné známky ™ Reg. US. Pat. & TM Office
©2018 Aloe Vera of America, Inc. Všechna práva vyhrazena.
Kód pro objednání: 5105. Druhé vydání.
Ceny jsou platné od 1. 2. 2022.

®

