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אנחנו גאים להיות המגדלים, היצרנים והמשווקים הגדולים 
ביותר של אלוורה ומוצרי אלוורה בעולם כולו.  אנחנו 

אוהבים אלוורה, וזה מה שגורם לנו להתייחס ל-50 מיליון 
צמחי האלוורה שבמטעים שלנו באופן שונה ומיוחד.

יצור האלוורה שלנו נעשה בסטנדרטים הגבוהים ביותר, 
האלוורה שלנו נקטפת בידיים וג'ל האלוורה רב-ההשפעה 
שלנו מופרד בזהירות מהעלה לפני שהוא מיוצב בעדינות 

בתהליך מיוחד, המוגן בפטנט. כל זה קורה תוך שעות 
אחדות מהקטיף כדי לספק לכם את ג'ל האלוורה הטהור 

והטרי ביותר, בדיוק כפי שהטבע התכוון.
מוצרי האלוורה שלנו היו הראשונים לקבל את חותם 

 IASC מהמועצה המדעית הבינלאומית למדעי האלוורה
)International Aloe Science Council( - אישור 

שמקנה תוקף מקצועי לתוכן ולטוהר. אלו רק כמה 
מהסיבות לכך שאנחנו נקראים חברת האלוורה!

מרכיבים עוצמתיים
הקדשנו את עצמנו לחיפוש אחר המקורות הטובים ביותר בטבע 

לבריאות ויופי ושיתופם עם העולם. 

בחברת Forever אנו משלבים אלוורה טהורה עם מרכיבים 

טבעיים ומתקדמים מדעית שנבחרו כדי להשלים ולחזק את 

 התועלות של האלוורה. משמעות היכולת 

הרב-תכליתית של האלוורה היא שאפשר לשלב את הצמח 

עם מרכיבים שונים ולהשתמש בו בצורות רבות כדי לעזור לך 

ולמשפחתך להיראות טוב יותר ולהרגיש טוב יותר.

מהצמח למוצר ואליך
אנחנו שולטים בתהליך מהרגע שצמח האלוורה שלנו נשתל 

באדמה ועד  שמגיע לידיכם.

מהצמח למוצר ואליכם -  זוהי הפילוסופיה שלנו שמאחוריה 

הצורך שלנו לנהל את כל התהליך החל משלב גידול האלוורה 

ואיסופו דרך שלבי הייצור והאריזה, כדי לוודא שתקבלו את 

המוצר באיכות הגבוהה ביותר במחיר ההוגן ביותר. 

ניתן לראות את התשוקה שיש לנו לאלוורה ולמוצרים שלנו 

בכל מתקני הייצור שלנו, בהם אנחנו משקיעים כל הזמן בעדכון 

הטכנולוגיה ובחידוש הציוד  כדי להבטיח שנמשיך להוביל 

בתחומי הייצור, בדיקות האיכות, האריזה וההפצה.

אחריות לאיכות
אנו בטוחים כל-כך שכולם יאהבו את המוצרים שלנו, שאנו 

 מציעים ללקוחותנו שכספם יוחזר להם תוך 30 יום במידה 

והם אינם שבעי רצון לחלוטין.

אנחנו גאים מאוד בכך שהמוצרים שלנו עזרו למיליוני בני אדם 

ביותר מ-165 מדינות ברחבי העולם. אנו מקווים שאתם תהיו 

הבאים בתור לחוות את ההשפעות המדהימות של האלוורה.

אנחנו חברת האלוורה

"מהדרין" בהשגחת
הרב בנימין פרוייבירט       

 KSA כשר בהשגחת
באישור הרבנות הראשית לישראל       

בהשגחת בד״צ 
שארית ישראל

Aloe Vera
 Company
The 
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Aloe Vera Gel  
ג'ל אלוורה לשתייה 

ג'ל האלוורה שלנו מכיל מעל 96% ג'ל אלוורה טהור, זהו המוצר 

הראשון שקיבל אישור על טהרתו מהמועצה הבין-לאומית 

למדעי האלוורה, תומך במערכת העיכול שלכם ומסייע 

בספיגת חומרים מזינים. אנו מפרידים את קליפת העלה מהג׳ל 

המדהים, ואז משמרים אותו בתהליך מוגן הפטנטים שלנו, 

במטרה להגיע הכי קרוב לצמח ותכונותיו כדי שתוכלו לחוות 

את עוצמת הטבע.

15 1 ליטר

ממליצים

עוצמת האלוורה

האם ידעתם ש... 
עלי האלוורה שלנו נקטפים בידיים כך שכל עלה זוכה לטיפול 

מסור וטוב. העלים עוברים תהליך עיבוד תוך שעות ספורות 

מרגע קטיפתם– דבר המבטיח לכם לקבל נטו ג’ל אלוורה טרי, 

ללא כל פגע, יחד עם כל התכונות הטבעיות הנפלאות שלו .

4
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ממליצים

Forever Freedom  
פוראוור פרידום 

התחילו לזוז עם כמה לגימות ממשקה פוראוור פרידום. 

כך תקבלו את המנה היומית המומלצת של גלוקוזאמין 

סולפט וכונדרואיטין סולפט- רכיבי יסוד חיוניים לשמירה 

על תפקוד בריא של המפרקים ועל קלות תנועתם. 

הצמידו זאת לאלוורה טהורה, ויטמין C  ו-MSM שפועל 

כתומך בבריאות רקמות החיבור ותבינו למה קוראים לו 

פרידום.  

196 1 ליטר

Pomesteen Power 
פוראוור פומסטין 

משקה אנטיאוקסידנט עוצמתי המשלב בריאות והנאה ממשקה טעים. כדי 

לוודא שיש כמה שיותר טעם ותכולה מירבית של נוגדי חימצון, כללנו לא 

אחד, אלא שבעה פירות במשקה פירות-יער מהנה זה. הודות לתערובת 

הרב-גונית של פירות, פוראוור פומסטין מתפאר בפוליפנול, בקסאנתונים 

ובויטמין C בכל לגימה. תנו לרימון, לאגס, לפטל, למנגוסטין, לאוכמניות 

השחורות והכחולות ולמיצוי זרעי הענבים לחמש את התאים שלכם בהגנה 

וכל זאת תוך כדי הנאה ממשקה טעים.

262 437 מ"ל
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Aloe Berry Nectar 
משקה אלוורה וחמוציות 

כל היתרונות של ג'ל האלוורה המיוצב בשילוב טעם מתוק 

ומזין של מיץ תפוחים וחמוציות המופק באופן טבעי. 

כוחם של נוגדי החמצון שבחמוציות חזק פי 20 מזה של 

ויטמין C והן מכילות פרואנטוציאנידינים שמספקים הגנה על 

בריאות דרכי השתן. החומר המזין הצמחי שבתפוח, קוורצטין, 

הוא נוגד חמצון חזק נוסף שעוזר להפוך את משקה האלוורה 

והחמוציות של Forever לבחירה רבת עוצמה.

34 1 ליטר

מתיקותנגיעה של

6

משקאות



מתיקות

Forever Aloe Bits n’ Peaches 
משקה אלוורה ואפרסקים 

למה לחכות לקיץ כדי ליהנות מטעמם של אפרסקים 

שהבשילו בשמש, אם אפשר ליהנות מהם כל הזמן 

 .Forever בעזרת משקה אלוורה ואפרסקים של

יתרונות האלוורה, מחוזקים בתרכיז ובטעם אפרסק 

טבעיים, יוצרים טעם טוב ומתאים לשתייה. אפרסקים 

מכילים נוגדי חמצון באופן טבעי כדי לתמוך בגופכם.  

אתם לא רק תטעמו את טעמו השמיימי של האפרסק, 

אלא גם תרגישו בשמיים!

77 1 ליטר
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ממליצים

Bee Propolis
בי פרופוליס

פרופוליס הוא חומר הגנתי שנאסף על 

ידי הדבורים, אשר משתמשות בו על מנת 

לחזק את הכוורת שלהם. נמצא שהחומר 

הנפלא הזה עוזר במיוחד להגביר את 

החיסוניות ולהילחם בהשפעות השליליות 

של הרדיקלים החופשיים. עם מרכיבים 

כמו חלבון סויה ומזון מלכות, תוסף זה 

ידאג שתמשיכו לזמזם. מכיל סויה ואגוזים 

)שקדים(. 

27 60 טבליות

Bee Pollen  
בי פולן 

פולן דבורים )אבקני הפרחים שנאספו ע״י 

הדבורים( נחשב לאחד מהמזונות השלמים 

ביותר בטבע. בנוסף, אבקה מוזהבת זו 

מכילה ביופלבנואידים ותרכובות של  

נוגדי חמצון חזקים אחרים. מוצר זה, נקי 

מחומרים משמרים ומחומרי טעם וריח,  

הוא הכי קרוב לכוורת שרק אפשר.  בעזרת 

מבנה הטבליה מתאפשרת ספיגה מעולה 

של הפולן. 

26 100 טבליות

Royal Jelly  
מזון מלכות 

 מזון מלכות נועד למשפחות המלוכה! 

מזון המלכות, מזונה הבלעדי של מלכת 

הדבורים, נחשב לזה האחראי לאורך חייה- 

אורך חייה כפול 50 ואף יותר מזה של הדבורים 

הרגילות! בנוסף להיותו חיוני לאריכות ימיה 

של מלכת הדבורים, מחקרים הראו שמזון 

מלכות יכול גם להגביר את הפעילות המוחית 

ואת החיסוניות, ויכול לעזור לווסת רמות 

בריאות של סוכר וכולסטרול בדם. 

36 60 טבליות

האם ידעתם ש... 
פולן )אבקני פרחים(, מספק לבני האדם 

אנרגיה ותזונה כבר אלפי שנים

מראה חדש!מראה חדש!
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Forever Active Pro-B  
פוראוור אקטיב פרו בי 

בקרוב במארז חדש ומיוחד המאפשר לשלוט בלחות 

ולהגן על 8 מיליארד חיידקים פרוביוטיים חיים בכל 

כמוסה. 

כל כמוסה מכילה תערובת-על של שישה זנים 

פרוביוטיים אשר יכולה לשפר את בריאות מערכת 

העיכול, להגביר את יכולת ספיגת החומרים המזינים 

ולתמוך בתפקוד המערכת החיסונית. כמוסות 

הפרוביוטיקה האקטיבית שלנו מיוצרות בטכנולוגיה 

המבטיחה את שחרור החיידקים החיוניים בחלק החשוב 

ביותר של מערכת העיכול שלכם. ללא כל צורך בקירור, 

החיידקים ה״טובים" הללו יבלעו בקלות ויסייעו לגוף 

שלכם להתגבר על איזון לקוי הנובע מבחירותיכם לגבי 

מזון או סגנון חיים. 

610 30 כמוסות

המיקרוביום הוא מערכת 
אקולוגית פנימית אשר 
מסוגלת להתמך על-ידי 

חיידקים מועילים

Forever iVision  
פוראוור איי ויז׳ן 

פוראוור אייויז׳ן הוא תוסף עיניים מתקדם 

שהותאם לעולם המודרני. מסייע לעיניים לסנן 

אור כחול ממסכי המחשב, טאבלטים, טלפונים 

וממסכי הטלויזיה. אבל היתרונות לא נעצרים שם, 

תערובת מושלמת של קרוטנואידים, ויטמינים 

ונוגדי חמצון מקדמת את בריאות העין בצורה 

המתקדמת ביותר סביב השעון. 

מכיל דגים )אמנון(.

624 60 כמוסות

ההבדלרואים את
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האם ידעתם על היחס הקליני שבין אומגה 3 ואומגה 6 ...
 ישנו איזון חשוב שרוב האנשים לא מבינים לעומק כשמדובר באומגה. 

 בעבר, תזונה מאוזנת הכילה יחס בריא בין אומגה 3 לבין אומגה 6 של 1:1 

עד ל- 1:4. למרבה הצער, התזונה המודרנית כוללת רמות לא בריאות של 

אומגה 6 שגורם ליחס לא אופטימלי בין אומגה 6 ואומגה 3 של עד 30:1! 

כמויות גבוהות אלו של אומגה 6 מגיעות ממאכלים מטוגנים, שמנים צמחיים, 

תחליפי חמאה, שומן מן החי הניזון מזרעים וממזונות מעובדים אחרים ועוד. 

בנוסף לכך, התזונה המודרנית דלה בדגים אשר אמורים לספק את רמת 

האומגה 3 הנחוצה. המפתח לחזרה ליחס בריא בין אומגה 3 לבין אומגה 6 

הוא להגביר את הצריכה של אומגה 3 ואם אפשר להפחית את זו של אומגה 6.

Forever Active Sea  
פוראוור סופר אומגה-3 

קבלו תערובת אולטימטיבית ובלעדית של שמנים: שמן דגים 

טהור, מיצוי שמן קלמרי ושמן זית העשיר בחומצה אולאית. 

שמן. זהו התוסף הטוב ביותר של אומגה-3. עם יחס מאוזן 

לחלוטין של EPA ו- DHA.  מקורו של הסופר אומגה 3 שלנו 

אינו רק בשמן דגים טהור אחד אלא בשלושה שמני דגים 

טהורים: אנשובי, סלמון ובקלה. תוסף זה, מאגד היטב רכיבים 

אלה, ומספק תמיכה למערכות מרכזיות בגוף כגון מערכת 

הלב וכלי הדם, מערכת העיכול והמערכת החיסונית, ותומך גם 

בבריאות המוח והעיניים.

376 120 כמוסות ג׳ל

לא כשר

DHA נמצא באופן 
טבעי בכל הגוף 

ותומך במוח בריא, 
עיניים ולב

ממליצים
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Forever Absorbent C  
טבליות סובין שיבולת שועל 

 C בתוספת ויטמין
ויטמין C, אנטיאוקסידנט רב עוצמה 

הנלחם ברדיקלים חופשיים ומועיל 

לעור ולרקמות החיבור. תנו דחיפה 

לגופכם עם ויטמין סי המכיל גם 

פפאיה, דבש וסובין שיבולת שועל. 

שיבולת שועל מכילה נוגדי חמצון 

ייחודיים הקרויים אבנאטרמידים,  

שיכולים לנקות את גופכם מנוגדי 

חמצון. ויטמין C  מחובר לשיבולת 

 שועל במבנה מרוכב המאפשר 

ספיגה מירבית.

48 100 טבליות

Forever Immublend  
תערובת FOS ולקטופרין 
תוסף מקיף זה לתמיכה במערכת 

החיסונית מכיל פרוקטואוליגוסכרידים 

)FOS(, לקטופרין, פטריות מאי-טאקי 

ושיטאקי, ויטמין C, ויטמין D ואבץ. 

תערובת סינרגטית הפועלת כדי לשמור על 

המערכת החיסונית שלכם בשיא תפקודה. 

מאי-טאקי, פטריה יפנית פופולרית, הוכחה 

כמשפרת את יעילות התאים החיסוניים 

ומזרזת את התגובה החיסונית. החיים 

עסוקים דיים ואין לכם זמן להאט את 

הקצב. בצעו פעולת מנע ותמכו במערכת 

החיסונית שלכם.

355 60 טבליות

Forever Garlic Thyme  
פוראוור שום וקורנית 

הילחמו בעקה החמצונית בעזרת כמוסת 

ג'ל חסרת ריח וקלה לשימוש המכילה מנה 

כפולה של שום וקורנית. כל כמוסה שוות 

ערך לכ-1000 מ"ג של שום טרי. תוסף זה הינו 

אנטיאוקסידנט חזק העוזר לגוף להתמודד עם 

רדיקלים חופשיים ובנוסף, עוזר למערכת הלב 

וכלי הדם שלכם. כאשר חותכים את השום 

מתרחשת תגובה של אנזים אשר מייצר חומר 

פעיל ועוצמתי שמגביר את החיסוניות. צמח 

הקורנית, שמקורו באזור הים התיכון, מוערך 

כבר זמן רב בזכות כוח שיפור החיסוניות שלו.  

מכיל סויה.

65 100 כמוסות

ממליצים

חזקהמערכת חיסונית
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Forever Daily 
פוראוור דיילי 

מולטי-ויטמין עוצמתי ויעיל זה, המיועד לצריכה יומית, מעניק את 

המערכת המתקדמת ביותר שקיימת לאספקת החומרים המזינים 

לגוף. הנוסחה הבלעדית שלנו מכילה 55 חומרים מזינים עטופים 

באלוורה, המאוזנים באופן מושלם, וכוללת ויטמינים ומינרלים חיוניים 

בכמות התואמת לערכים היומיים המומלצים. כללנו בו גם תערובת 

פירות וירקות שתסייע לספק חומרים מזינים חשובים. 

439 60 טבליות
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תוספי תזונה

ARGI+  
ארג׳י פלוס 

תערובת  +ARGI מספקת לכם את המינון היומי 

המומלץ של "מולקולת הפלא", המוכרת גם 

בשם L-Arginine, חומצת אמינו חשובה.

מולקולת ה-L-Arginine ממלאת תפקידים 

חשובים רבים בגוף, החל מתמיכה בתפקוד התאים 

ועד להמרצת ייצור החנקן החמצני, המסייע 

להגביר את זרימת הדם לאיברים החשובים 

בגוף. מעצם היותו מחוזק בשילוב סינרגיסטי של 

ויטמינים ופירות, תוסף זה, המאגד רכיבים אלה 

היטב יחד, מספק תמיכה לכל גופכם וגם מוסיף 

טעם טוב של  פירות יער למשקה המועדף עליכם.

473 300 גר׳ )30 שקיקים(

Utente
Font monospazio
Shop online here

https://490000101673.fbo.foreverliving.com/isr/en-us/home


אנרגיה
זריקת

Forever Supergreens  
פוראוור סופרגרין

חזקו את יומכם  עם מנה עוצמתית המשלבת יותר 

מ- 20 סוגים של פירות וירקות. חזקו את המערכת 

החיסונית ואזנו את רמות החומציות עם תרד, קייל 

וברוקולי.  קבלו מנה של נוגדי חמצון הנלחמים 

ברדיקלים החופשיים, כדי שתמשיכו להרגיש 

במיטבכם למשך כל שעות היום. מוסיפים לכוס 

מים או למשקה האהוב עליכם ומקבלים את מיטב 

מזונות העל שהטבע יכול להציע ומנה בריאה של 

פירות וירקות לשגרת יומכם.

621 132 גר' )30 שקיקים(

האם ידעתם ש... 
תפיקו תועלת רבה יותר מה- +ARGI שלכם אם 

תוסיפו אותו לג׳ל אלוורה לשתייה. זהו הצמד 

המושלם שילווה את אורח החיים הפעיל שלכם, 

ויעזור לכם להיראות ולהרגיש נפלא. העניקו 

לעצמכם זריקת אנרגיה יומית עם הצירוף 

המושלם הזה.
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Forever Fiber  
פוראוור פייבר 

הוסיפו בקלות סיבים למזונכם עם אריזות אישיות, המכילות ארבעה 

סוגים של סיבים- כולל פרוקטואוליגוסכרידים ).S.O.F( שמהווים גם 

חומר פרוביוטי. אבקה זו היא בעלת טעם עדין, מתמוססת בקלות 

ומוסיפה ללא מאמץ 5 גרם של סיבים תזונתיים, כמות שוות ערך 

לכמעט שני טוסטים של לחם מחיטה מלאה, לכל משקה או מאכל. 

הסיבים התזונתיים תומכים בתפקוד מערכת הלב וכלי הדם, בריאות 

מערכת העיכול, המערכת החיסונית ובשמירה על משקל.

464  183 גר׳ ב-30 שקיקים

Forever Kids 
פוראוור קידס 

הילדים שלכם יחשבו שהם מקבלים ממתק ולכם יהיה שקט נפשי 

כאשר תדעו שזה הרגע הם קיבלו את המנה היומית של ויטמינים 

ומינרלים. ממתקים לעיסים אלה, בטעם טבעי של ענבים, מכילים 

גם חומרים מזינים ממקור צמחי שנלקחו מברוקולי, תרד, סלק, גזר 

ופירות וירקות מזינים אחרים. מתאים לגיל שנתיים ומעלה ועוזר 

 להתפתחות גופנית וחשיבתית. 

לא נשפוט אתכם אם תשתמשו גם אתם! 

354 120 טבליות

ממליצים
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Forever B12 Plus  
פוראוור B12 פלוס 

ויטמין B12 וחומצה פולית פועלים יחדיו כדי לעזור בייצור תאי דם 

אדומים, לשפר את אופן השימוש בברזל בגוף ולתמוך במערכת 

החיסונית. הם החיוניים להתפתחות העובר במהלך הריון וחשובים 

לדיאטה של צמחונים וטבעונים, ולכן תוסף פוראוור B12 פלוס משלב 

את שני הויטמינים החיוניים האלה בנוסחת השהייה לשחרור חומרים 

פעילים לאורך זמן.

188 60 טבליות

האם ידעתם ש... 
המדענים שלנו פועלים כל הזמן כדי למצוא את הרכיבים שניתן יהיה לחברם 

באופן הטוב ביותר לאלוורה שלנו. במהלך השנים גילינו שישנם חומרים בוטאניים 

טבעיים אחרים שיכולים לתמוך בפעולת האלוורה ואף להגבירה. כאשר חומרים 

אלו מצורפים לאלוורה שלנו, התוצאה היא נוסחאות חזקות יותר שנועדו לעזור לכם 

להיראות טוב יותר ולהרגיש טוב יותר.

Forever Calcium 
פוראוור קלציום 

טבליות הקלציום של Forever מספקות לכם סידן ו-ויטמין 

D בכמות שמוכח קלינית שהיא דרושה לשימור מבנה 
העצמות ותפקודן. הנוסחה הבלעדית שלנו משתמשת בדו-

סידן מלאט, חומר יסוד אופטימלי לבניית עצם שנשאר בזרם 

הדם זמן רב יותר מסידן רגיל. בתוספת של מינרלים קלים 

לספיגה, תרגישו את ההבדל בעצמות שלכם.

206 90 טבליות
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כל מה שאתם צריכים כדי 

להיראות ולהרגיש טוב יותר.

גלו את .Forever F.I.T, שלושה מארזי 
מוצרים חזקים המתוכננים לעזור לכם 
לשמור על משקל ולתמוך באורח חיים 

בריא ללא קשר לרמת הכושר שלכם.

CLEAN 9  
קלין 9 

תוכנית CLEAN 9 יכולה לעזור לכם להתניע את המסע לגרסה רזה 

ובריאה יותר של עצמכם. תוכנית ניקוי פנימי יעילה וקלה למעקב זו תעניק 

לכם כלים להם אתם זקוקים כדי להתחיל לשנות את גופכם כבר היום! 

מארז CLEAN 9 כולל:

2 משקאות אלוורה לבחירה )2 בקבוקים של ליטר(

 1 פוראוור אולטרה לייט

)1 שקית שוקולד -מק״ט 476 או 1 שקית וניל- מק״ט 475(

1 גרסיניה פלוס )70 כמוסות ג׳ל(

1 בי פולן )100 טבליות(

1 פוראוור פייבר )9 אריזות יומיות(

475/476 - וניל/שוקולד עם משקה ג'ל אלוורה רגיל

625/626 - וניל/שוקולד עם משקה ג'ל אלוורה וחמוציות

629/630 - וניל/שוקולד עם משקה אלוורה ואפרסקים
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טובים יותר
בניית הרגלים 

F15  
אף 15 

צעדו את הצעד הבא למראה ותחושה טובים יותר. לא משנה אם אתם 

רק מתחילים או שאתם כבר מומחים, ל-F15 יש תוכניות תזונה ואימונים 

למתחילים, ביניים ומתקדמים שיעזרו לכם במסע של שמירה על המשקל 

והכושר שלכם. כל תוכנית בת 15 ימים מתוכננת במיוחד לספק לכם את 

הידע הנדרש כדי לתת לכם השראה, לעזור לכם לעשות שינויים של קבע 

לקראת אורח חיים בריא יותר ולהמשיך בתהליך השינוי. 

מארז F15 כולל:

2 ג'ל אלוורה לשתיה )2 בקבוקים של ליטר(

)1 שקית שוקולד -מק״ט 476 או 1 שקית וניל- מק״ט 475(

1 גרסיניה פלוס )70 כמוסות ג׳ל(

1 בי פולן )100 טבליות(

1 פוראוור פייבר )15 אריזות יומיות(

479/480 וניל/שוקולד

VITAL 5  
ויטל 5 

  Forever משלבת 5 מוצרים מדהימים של Vital5 תוכנית

הפועלים יחדיו בכדי לגשר על הפערים התזונתיים וכדי לספק 

חומרים מזינים חיוניים להם זקוק גופכם על מנת לעזור לכם 

להיראות ולהרגיש טוב יותר. 

מארז  VITAL5 כולל:

2 ג'ל אלוורה לשתיה )2 בקבוקים של ליטר( 

1 פרוביוטיקה אקטיבית )30 כמוסות(

1 סופר אומגה 3 )120 כמוסות ג׳ל רכות(

ARGI+ 1 )מארז של 30 מנות(
1 פוראוור דיילי )60 טבליות(

456 -עם משקה ג'ל אלוורה רגיל

457 - עם משקה ג'ל אלוורה וחמוציות

458 - עם משקה אלוורה ואפרסקים

459 - עם משקה פרידום
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להשיג את
ביותר
הטובותהתוצאות

Forever Garcinia Plus  
פוראוור גרסיניה פלוס 

פרי הגרסיניה קמבוג'יה מכיל חומצה הידרוקסי-ציטרית, 

תרכובת שהוכחה כמדכאת את הפיכת הפחמימות בגוף לשומן. 

במקום למיין את השומנים, הגוף ישרוף קלוריות ממצבורי 

השומן הקיימים, מה שעוזר לרדת במשקל. חוקרים טוענים 

שגרסיניה קמבוג'יה עוזר לירידה בתיאבון. בנוסף לפרי האסייתי 

האהוב הזה, הוספנו כרום-פיקולינאט שמחסור בו עלול לגרום 

לתשישות וייצור שומן מופרז. מכיל סויה.

71 70 כמוסות ג׳ל רכות

Forever Lean  
פוראוור לין 

לא משנה מה המטרות שלנו, פעם בכמה זמן כולנו אוכלים משהו שאנחנו 

מתחרטים עליו. לשם כך ייצרנו את התוסף פוראור לין המכיל בתוכו שני 

רכיבים מהפכניים המסייעים להקטין את ספיגת הקלוריות שמקורן בשומנים 

ופחמימות של צמח הצבר, סיב ייחודי העשיר בנוגדי חמצון ונצמד לשומנים. 

הוספנו שעועית לבנה עוצמתית שמדכאת באופן זמני את יכולת הגוף לספוג 

קלוריות מסוכר. סוף סוף תוסף שעוזר לחסום את ספיגת חלק מהקלוריות 

לאחר שהן נאכלו.

289 120 כמוסות
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ביותר
הטובותהתוצאות

Forever Lite Ultra  
פוראוור לייט אולטרא 

הכינו לעצמכם מנת חלבונים בטעם טבעי עם חיזוק צמחי בשני טעמים נפלאים 

של וניל ושוקולד. שייק פשוט לארוחות הבוקר והערב יספק לכם יחד 100% 

מהכמות היומית המומלצת של ויטמינים ומינרלים.  )ניתן להשתמש בתחליפי 

חלב שונים(.  במוצר משולבים חשיבה וטכנולוגיות חדשניות כדי לשמור על תזונה 

מאוזנת. שייק טעים זה ישפר לכם את הדיאטה ואת סגנון החיים. על בסיס סויה.

וניל 470 375 גר׳

שוקולד 471 390 גר׳

24 גרם 
חלבון 

בכל מנה
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infinite by Forever  
Advanced skincare system 

אינפיניט - מערכת מתקדמת לטיפול בעור 
יתכן שאתם חושבים שאתם מכירים את השפעת האלוורה - אבל 

אף פעם לא ראיתם את ג׳ל האלוורה פועל ככה! פוראוור אינפיניט 

סימנה כמטרה את המלחמה בתהליך ההזדקנות מבפנים ומבחוץ 

עם נוסחאות מהפכניות שנועדו להוסיף לחות לעור, ולהקטין 

משמעותית את סימני הזמן- הקווים והקמטים ולקדם רמות קולגן 

 בריא כדי לעזור לך להיראות טוב יותר ולהרגיש טוב יותר. 

מומלץ לנשים וגם לגברים.

553

infinite by Forever 
Restoring crème 
אינפיניט - קרם משקם 

קרם לחות עוצמתי המכיל מעל  15 מרכיבים מרככי עור, 

הקרם נספג במהירות ומותיר את העור חלק ומלא לחות. 

קרם מחדש המנצל מידע חדשני מתחום מדעי העור 

כדי ליצור תערובת ייחודית המכילה אלוורה, נוגדי חמצון 

חזקים מאקאי ורימון ותמצית שמן אתרי-אנטי-אייג’ינג,  

כדי לחדש ולהצעיר עור שניראה יבש ומצומק. 

558 48.2 גר׳
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infinite by Forever  
firming complex  

 אינפיניט - קומפלקס מיצוק - 
תוסף תזונה 

היופי עמוק יותר מפני העור - הוא מתחיל 

בתזונה. תוסף היופי הבלעדי הראשון 

של Forever מסייע לך לקחת שליטה 

בתהליך הזדקנות העור. קומפלקס מיצוק 

כולל תערובת בלעדית הכוללת ריכוז מלון 

צרפתי, פיטוקרמידות וקולגן לתמיכה בלחות 

העור, להפחתת העומק בקמטים ולהגדלת 

הגמישות של העור.

556 60 טבליות

infinite by Forever  
Firming serum 

אינפיניט - סרום למיצוק 
סרום למיצוק נלחם בהזדקנות בעזרת 

שרשראות של חומצות אמינו )פפטידים( 

המוכחים קלינית ביכולתם לחקות את 

התהליך הטבעי של יצירת מיצוק לעור. 

הפורמולה מכילה מרכיבים טבעיים רבי 

עוצמה יחד עם ג'ל אלוורה מיוצב, מוגן 

פטנטים. סרום למיצוק מוסיף לחות לעור 

והופך אותו חלק ורך אך מוצק למגע, עור 

שניראה ומרגיש צעיר יותר. 

555 30 מ״ל

infinite by Forever  
Hydrating cleanser 

אינפיניט - קרם ניקוי עם לחות
אינפיניט לניקיון עם לחות מלא במרכיבים 

עוצמתיים טבעיים כמו תמצית תפוח, 

חומצת אמינו תפוח וחומצות שומן קוקוס. 

כל אלו יוצרים תרכובת יחודית שמוסיפה 

בצורה עדינה לחות לעור ומנקה אותו 

מבלי להותירו יבש. תחליב ניקוי עדין זה 

יותיר את עורך לח, נקי ורך למגע. זהו 

בסיס נפלא לשאר טיפולי האנטי אייג׳ינג 

שלך.

554 118 מ״ל
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האם ידעתם ש... 
אם הבחנתם במילה "ג'ל" במוצרי טיפוח העור שלנו, זה הודות לקו המוצרים 

הסינרגטי שיצרנו, המבוססים כולם על ג'ל. הג׳ל הינו נשא מתקדם מדעית 

אשר מובל ע״י האלוורה, וכולל את הלחות והרכיבים הצמחיים שהכנסנו 

לקו המוצרים ישירות אל המקומות בעור שבהם הוא הכי זקוק להם, בין אם 

הוא שמנוני או יבש, מערכת טיפוח העור היומית של Sonya תסייע לעורכם 

להישאר חלק, מלא לחות ונעים למגע כל היום בכל השנה.

22
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Sonya™ refining gel mask  
סוניה - מסכת ג'ל מעדנת

העניקו משמעות חדשה למושג "שנת יופי". מסכת הג'ל המזקקת 

"סוניה", המשתמשת בנוסחה מדעית כדי לייעל עד כמה שאפשר 

את פעילות העור בלילה, תומכת באיזון ע"י שליטה בשמנים 

והפיכת מראה העור למואר יותר. עם שלל רכיבים בוטאניים, 

תמציות פירות ומגבירי לחות, העור שאיתו תתעוררו ייראה בוהק, 

צעיר ומאוזן יותר.

607 59 מ״ל

Sonya™ refreshing gel cleanser  
סוניה - ג'ל ניקוי פנים מרענן

פנו את הדרך, תחליבי ניקוי פנים מסורתיים! ג'ל ניקוי הפנים של 

"סוניה" מציג את ג'ל האלוורה שלנו, בנוסף לחומרים מעניקי 

לחות כגון שמן באובב בכבישה קרה, המותירים את העור בתחושה 

מרגיעה ולחה. נוגדי חימצון עשירים כמו חומצות אמינו מתפוחים 

והידרוקסי-אצטופנון תומכים בעור מעורב. חומרי הניקוי הטבעיים 

ותמצית פרי ה- acacia concinna, עוזרים להסיר הצטברות 

של תאי עור מתים, לכלוך ואיפור לניקוי יסודי ועדין.

605 118 מ״ל

Sonya™ soothing gel moisturizer  
סוניה - ג'ל לחות מרגיע

ג'ל הלחות המרגיע "סוניה", המלא בשפע רכיבים צמחיים 

ועוצמתיים, מתפרק לחומרים נשאי לחות המותירים אחריהם 

מראה עור לח ורענן כטל. עם מעל 10 תמציות צמחים טבעיות, 

שמנים ובטא-גלוקן המופק מפטריות בנוסף לקולגן המופק בעזרת 

הידרוליזה ותמצית פירות מתפוחים, נוסחה זו מספקת הרגעה 

עוצמתית ומעניקה לחות לעור מעורב.

608 59 מ״ל

Sonya™ illuminating gel  
ג'ל למראה זוהר 

השיבו לעור את הבוהק הטבעי שלו והעניקו לו את היכולת לזהור 

בטבעיות עם ג'ל למראה זוהר. בועות פפטיד בג'ל שלנו שנספג 

במהירות, עוזרות להעביר את טכנולוגיית העור החדישה ביותר 

לעורכם כדי להעניק לו מראה כללי אחיד ושילוב של חמישה 

רכיבים צמחיים מאסיה, כולל שורש ליקריץ, מחליקים ומאירים 

את גון העור הכללי מותירים אתכם עם עור רך וחלק בעל מראה 

בריא וזוהר.

606 28.3 גר׳

Sonya™ daily skincare system  
סוניה לטיפוח העור

ערכת טיפוח העור היומית "סוניה" מיוצרת במיוחד עבור עור 

מעורב. הערכה מציגה ריכוז גבוה של אלוורה ומוצרים צמחיים 

נוספים המעניקים לחות. הטבע פוגש את המדע עם טכנולוגיה 

מבוססת ג'ל העוזרת להעביר את יתרונות האלוורה למקומות 

בהם העור שלכם זקוק להם ביותר, במרקם עדין המותיר אתכם 

בתחושה רעננה וצעירה.

609

מי ו מי ו י ר  עו ח  פו טי
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ממוקדותתוצאות
 השילוב הטוב ביותר

בין מדע וטבע

awakening eye cream  
קרם עיניים מעורר

קולגן ימי, רכיבים המעוגנים בפטנטים, רכיבים 

בוטאניים טבעיים ואלוורה בשילוב טכנולוגיית 

פפטידים משפרים ומחליקים את אזור העיניים הרגיש 

כדי להפחית באופן בולט את הקווים, הקמטוטים 

והעיגולים השחורים. קרם העיניים מכיל גם בוטילן 

גליקול, שהוכח כי הוא מפחית את מראה הנפיחות 

והעיגולים השחורים בתוך 15 ימים בלבד.

561 21 גר׳

smoothing exfoliator  
תחליב מרגיע פילינג

לטשו את הגוון והמרקם מבלי להזיק 

לעורכם העדין עם תחליב הניקוי שלנו. 

במבוק, חרוזי חוחובה ואנזימי פירות, 

בכללם פפאין וברומלין, עוזרים להסיר תאי 

עור מתים, להצעיר ולהזין את העור.

559 60 מ״ל

balancing toner  
טונר מאזן - מי פנים

רעננו, ספקו לחות ואזנו את רמת החומציות 

של עורכם תוך הפחתת נראות הנקבוביות 

למינימום. מי הפנים שלנו מספקים תערובת 

ייחודית של אלוורה, תמצית אצות וסודיום 

הילורונאט כדי להעניק לחות ולרכך, תמצית 

מלפפונים לעזרה במרקם ובגוון ותמצית תה 

לבן לעזרה לעור כנגד רדיקלים חופשיים.

560 130 מ״ל
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ממוקדות
כל אחד ממוצרים אלה תוכנן 

לענות על אתגרים הנובעים 
מסוגי עור שונים. הוסיפו מוצרים 
אלה לשגרת טיפוח העור שלכם 

באופן הייחודי רק לכם.

חדש!חדש!

aloe activator  
אלו אקטיבטור

אלו אקטיבטור הוא תכשיר לחות ייחודי בצורת 

נוזל המכיל 98% ג'ל אלוורה. נוסחה פשוטה זו 

משתמשת בכוח האלוורה כדי להשאיר את העור 

בתחושה רעננה ומרגיעה מהרגע בו הוא נוגע 

בפניכם. הריכוז הגבוה של האלוורה בנוסחה 

ייחודית זו הופכת את אלו אקטיבטור לתוספת 

 אידאלית לכל שגרת טיפוח עור.

 אלו אקטיבטור משמש גם כמפעיל למסיכה. 

612 130 מ״ל

Hydrating Serum  
סרום להגברת לחות

העור חשוף בכל יום לפגעים סביבתיים שעלולים לגרום 

ליובש ולהופעת קווי הבעה וקמטים. למראה עור חלק, 

חיוני וצעיר יותר, הוסיפו לחות מוגברת לשגרת הטיפוח 

שלכם עם סרום להגברת לחות של Forever. הסרום לא 

רק עוטף את העור בלחות רכה כמשי אלא שהוא גם מגביר 

באופן משמעותי את התועלת המופקת ממגוון תכשירי 

 .Forever הלחות של

618 50 מ״ל

aloe bio-cellulose mask  
מסכת אלו ביו צלולוז

עשו קפיצה היישר אל הדור הבא של טיפוח העור עם מסכת 

האלו ביו צלולוז של Forever. מדובר בפורמולה פורצת דרך 

המנצלת את עוצמת האלוורה שחודרת לעומק העור. המסכה 

ספוגה בסרום דינאמי המעניק לחות ומועשר ברכיבים טבעיים 

שיגרמו לעור שלכם להיראות ולהרגיש זוהר ומחודש לזמן רב. 

ניתן להשאיר את הסרום רב ההשפעה הזה על העור לאחר 

השימוש, אין צורך בשטיפה. התוצאה היא עור רך, רווי בעל 

מראה מדהים . 

616 5 יח' בקופסה 
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Mask Powder 
אבקת מסיכה 

אבקת המסכה היא צירוף ייחודי של רכיבים עשירים שנבחרו הודות 

 לתכונותיהם המיוחדות לטפח את העור ולנקות את הנקבוביות. 

 אבקת המסכה ייעודית להתמזגות עם ה“אלו אקטיבטור“ – 

הנוזל המפעיל, ליצירת תחליב קל לפנים ולצוואר.

341 29 גר׳

האם ידעתם ש... 
אתם יכולים להיות בטוחים שאף אחד מהמוצרים שלנו לא נוסה על בעלי חיים בשום 

שלב בתהליכי הייצור, ואין אנו משתפים פעולה עם שום מעבדה המבצעת ניסויים 

בבעלי חיים. Forever קיבלה את חותמת ״הארנב״  על עמידה בקריטריונים הקפדניים 

של תקן איגוד Leaping Bunny בזכות אהדתה כלפי בע״ח. 

Gentleman’s Pride 
קרם אפטר שייב 

קרם אפטר שייב הפועל להרגעת העור מגירויים הנגרמים כתוצאה 

מהגילוח. נוסחה מחודשת בעלת פעולה כפולה  מעניקה תחושה 

קרירה הודות לכוחו של ג'ל האלוורה המיוצב. מכיל חומרים 

בוטאניים נוספים כמו רוזמרין וקמומיל, אשר ממריצים ומעניקים 

אנרגיה לעור הפנים. התוצאה: עור הפנים מרגיש רענן וחיוני. 

70 118 מ״ל

טפחו אתעורכם

פורמולה חדשה!פורמולה חדשה!
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R3 Factor 
 R3 פקטור

שמרו, שקמו, חדשו. חומצות אלפא-הידרוקסיות, 

הקרויות גם חומצות פירות, משירות ומשחררות תאי עור 

מתים על ידי המסת החומרים דמויי הדבק המאפשרים 

לתאי העור המתים להיצמד לפני השטח לאורך זמן רב 

מדי. תאי עור ישנים יוצרים חסמים, לכן אם נפטרים 

 ,E מאלה נוצרת האפשרות למרכיבים אחרים, ויטמין

רטיניל פלמיטט וקולגן מסיס לצאת לעבודת שיקום 

לחות העור וחידוש המראה שלו. קרם זה הוא כמו שומר 

ראש אישי ליופי שלכם.

69 56.7 גר׳

Sonya® Aloe Deep Moisturizing Cream 
קרם לחות עמוק מסדרת סוניה 

אין כמו הג'ל הפנימי של עלי האלוורה מהמטעים הפרטיים של Forever כדי 

להעניק לחות טבעית מזינה לעור שלכם. 

קרם לחות ייחודי זה מכיל סרמידים המוסיפים לחות לשכבות העמוקות של 

העור. שחזרו את המראה הזוהר של העור בעזרת נוגדי חמצון עוצמתיים של 

תמצית קליפת האורן. 

311 71 גר׳

Forever Alpha-E Factor 
אלפא אי פקטור  

 סם-חיים לעור יבש המכיל את הויטמינים

 A , E ו-C, לכוח נוגד חמצון עוצמתי. עם רטיניל 

פלמיטט, נוזל זה להרגעת העור נלחם ברדיקליים 

החופשיים וביובש. הגבירו את אלסטיות העור, 

השיבו את הלחות ואזנו את העור עם מספר טיפות 

של מציל העור הזה.

187 30 מ"ל

ממליצים
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חדש!חדש!
Aloe Body Lotion 

קרם גוף אלוורה 
קרם גוף מבית Forever בפורמולה חדשנית המשלבת טבע וקדמה טכנולוגית לעור בריא, חלק 

ומלא בלחות. הפורמולה מבוססת על ג'ל האלוורה הייחודי שלנו שמכיל באופן טבעי ויטמינים 

ומינרלים, חומצות אמינו, חומרים נוגדי דלקת, חומרים מרגיעים ומשקמים המסייעים לעור רגיש 

ופגום מנזקי השמש והסביבה.

647 236 מ״ל
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Aloe Moisturizing Lotion 
תחליב לחות 

תחליב סמיך וקטיפתי זה הוא יותר מסתם קרם לחות. הוא עוזר לתחושה 

הכללית ולאלסטיות של העור כי הוא מכיל קולגן ואלסטין. תחליב זה בעל 

היכולות הרבות הוא רב תכליתי דיו כדי להתאים לנקודות בעייתיות לכל הגוף, 

 והוא אפילו עדין דיו לשימוש על הפנים לפני מריחת איפור. 

ויטמין E, שמנים ותמצית קמומיל עוזרים לחדש את מלאי הנוזלים האובדים 

ולשמר את מאזן החומציות הטבעי של העור בעוד שהם משאירים אותו נעים 

כמשי, חלק ורך.

63 118 מ״ל

ללחות והזנהאלוורה

Aloe Vera Gelly 
ג׳ל אלוורה למריחה 

אם עורך זקוק לטיפול נוסף, קח את ג׳ל האלוורה למריחה. 

כאשר הוא זהה ביסודו לחלקו הפנימי של עלה צמח 

האלוורה, ג'ל אלוורה זה המיוצב ב-100% מרגיע ומסכך 

עור רגיש. להרגעה זמנית מגירויים קלים בעור, המוצר הוא 

אידאלי לשימוש בחדר האמבטיה וכן בערכת עזרה ראשונה. 

מעניק תחושה טובה ונעימה לעור.

61 118 מ״ל

ממליצים
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האם ידעתם ש... 
קרם ההגנה שלנו, אלו סאן סקרין, בנוי על בסיס פורמולה 

הכוללת תחמוצת אבץ טבעית שאינה מזיקה לשוניות האלמוגים. 

כעת אתם יכולים להישאר מוגנים בשמש תוך כדי סיוע במזעור 

הנזק שנעשה למערכות האקולוגיות העדינות הללו.

ממליצים

לעורךהגנה מלאה

Aloe SunScreen 
אלו סאן סקרין 

״תנו לשמש לעלות... ״  קרם ההגנה לשמש 

החדש, אלו סאן סקרין מאפשר לספוג את 

חום השמש ללא הקרניים המזיקות שיפגעו 

בעורכם. פורמולה עמידה במים מציעה הגנה 

 UVA מפני קרני SPF 30 על ספקטרום רחב

ו- UVB תוך יצירת מעטפת המונעת מהלחות 

לחמוק, בעזרת ג׳ל אלוורה מרגיע.  קרם עוצמתי 

אך עדין זה, ישמור על כל המשפחה מוגנת.

617 118 מ"ל

UVA חוסם קרני
UVB וקרני
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תחליב עשיר אשר מרגיע, 
מרכך ומלחלח את העור. 

מכיל חומרים מחממים 
להקלה על שרירים דואבים.

Aloe Heat Lotion 
אלו היט לושן 

קרם להרגעת השרירים

כמו במושג ״יין-יאנג״ המתאר ניגודים, לקרם זה 

להרגעת השרירים יש רכיבים מחממים וגם ג'ל אלוורה 

מקרר. בריח מנטה בולט המופק ממנתול ואקליפטוס, 

קרם זה בעל רמת ה-pH  המאוזנת המכיל שלושה 

שמנים, מעולה לעיסוי עמוק להרגעת שרירים עייפים. 

למרות שהוא נספג במהירות, החום המעקצץ ממשיך 

להיות מורגש הרבה לאחר שהעיסוי מסתיים.

64 118 מ״ל

Aloe MSM Gel 
 MSM ג׳ל אלוורה עם

MSM היא תרכובת אורגנית של גופרית 
והמינרל השלישי בתפוצתו בגוף. שילבנו 

 E זאת עם אלוורה טהורה ומיוצבת, ויטמין

ותמציות צמחים ויצרנו ג'ל מרגיע. ג'ל אלוורה 

MSM מכיל תמצית עלי רוזמרין, חומר מייצב 
שמושך מים אל העור. ג'ל זה נספג במהירות, 

קל למרוח אותו אבל קשה לעזוב אותו 

כשמרגישים את השפעתו המרגיעה.

205 118 מ״ל

Forever Aloe Scrub 
פוראוור אלו סקראב 

שלא כמו מוצרי פילינג מסוימים המשתמשים 

במרכיבים חדים ונוקשים כמו אגוזים מרוסקים, 

גלעיני פירות או חרוזי פלסטיק זעירים, אנו 

משתמשים בכדוריות זעירות של שמן החוחובה 

המתגלגלות על עורך ברכות. כשהן מתגלגלות 

הן אוספות תאי עור מתים ומפנות את המקום 

לעור הטרי והחדש שמתחת. פילינג דקיק זה, 

העדין דיו לשימוש יום-יומי,  עוזר להסיר את 

השאריות אשר סותמות נקבוביות והופכות את 

מראה העור לקודר. מעולה לפנים ולכל הגוף.

238 99 גר׳

Aloe Propolis Creme 
קרם אלו פרופוליס 

מוצר דגל אהוב במיוחד מכיוון שהוא מציג את שני המרכיבים נושאי הפרסים שלנו: 

אלוורה ופרופוליס. פרופוליס הוא חומר דמוי שרף בו משתמשים הדבורים כדי לבצר 

את הכוורת ולהגן עליה. מה שחשוב יותר מהכוורת הוא העור שלכם, הזקוק להגנה 

ולחסמים טבעיים שיעזרו לשמור בתוכו את הלחות. רחרוח אחד של קרם האלו 

פרופוליס שלנו ותדעו ישר שהוא מלא ברכיבים צמחיים ובוטאניים כמו קמומיל. קרם 

.E ובויטמין  A סמיך זה מלא גם בויטמין

51 113 גר׳

מראה חדש!מראה חדש!
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Aloe Body Wash 
ג׳ל רחצה אלוורה 

ג'ל עשיר לניקוי עדין ויסודי, להרגעת העור ולשיקום שכבת 

 Forever ההגנה הטבעית. השילוב הייחודי של האלוורה של

עם שמנים מרגיעים ותמציות לניקוי מותירים את העור נינוח 

ורגוע, ומזינים אותו מכף רגל ועד ראש. 

640 296 מ״ל

חדש!חדש!
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Aloe Jojoba Shampoo 
שמפו אלו-חוחובה 

שמפו אלו-חוחובה בעל נוסחה מתקדמת המבוססת על 

ג'ל אלוורה טהור המעניק תחושת לחות ורכות, בשילוב שמן 

חוחובה השומר על ברק וגמישות השיער. שמפו אלו-חוחובה 

עוזר לשמור על איזון הלחות תוך ניקוי וטיהור הקרקפת 

והשיער. מושלם לשימוש יומיומי המעניק לשיער מראה 

נפלא לאורך זמן. מתאים לשימוש לכל המשפחה ולכל סוגי 

השיער, עדין לעור הקרקפת, אינו מכיל סולפטים ומשאיר 

שיער רך וקל לסידור.

640 296 מ״ל

Aloe Jojoba Conditioning 
קונדישינר אלו-חוחובה 

מרכך טוב יכול לעשות את כל ההבדל כשרוצים להשיג את 

התוצאה הטובה ביותר משגרת טיפוח השיער. מרכך שיער בעל 

נוסחה קלילה ומושלמת עבור שימוש יומיומי המשלבת שלושה 

סוגים שונים של שמנים שנועדו לשקם את השיער ולהעניק 

לו לחות: שמן חוחובה לשיקום השיערה, שמן ארגן, שמזין את 

 השיער בנוגד החמצון העוצמתי ויטמין E ושמן ורד הבר 

)רוז היפ( התורם לשמירה על שיער רך ולח. מרכך השיער 

מתאים לשימוש לכל המשפחה ולכל סוגי השיער, עדין לעור 

הקרקפת, אינו מכיל סולפטים ומשאיר שיער רך וקל לסידור.

641 296 מ״ל

Avocado Face & Body Soap 
סבון אבוקדו לגוף ולפנים 

האבוקדו הוא פרי עשיר בחומרים מזינים המכיל מרכיבים 

מועילים רבים, כולל הויטמינים C , A ו-E. התכולה העשירה 

בשומנים יוצרת בסיס עשיר לסבון שלנו שעוזרת לעור יבש 

להרגיש חלק לאחר הניקוי. ניחוח ההדרים שזה עתה נקטפו, 

העדין דיו לפנים או לכל הגוף, יעזור להעיר אתכם בבוקר, והרוך 

מסבון האבוקדו לפנים ולגוף יחזיק מעמד כל היום.

284 142 גר׳

פורמולה חדשה!פורמולה חדשה!

פורמולה חדשה!פורמולה חדשה!
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Aloe Ever Shield 
דאודורנט אלו אוור-שילד  

דאודורנט סטיק מבוסס אלוורה המעניק הגנה אפקטיבית נגד ריחות 

למשך כל היום. אינו מכיל מלחים ואלכוהול ומטפח בעדינות את העור 

תוך הענקת תחושת רעננות מידית. המרקם העשיר והשקוף של הג'ל 

מאפשר ל-"אלו אוור-שילד" להחליק על העור ולהיספג במהירות מבלי 

להשאיר כתמים על הבגדים. בעל ריח עדין במיוחד, המתאים לגברים 

ולנשים כאחד, וניתן למריחה ישירות לאחר המקלחת, הגילוח והסרת 

השיער ללא תחושת גירוי.  

67 92 גר׳

Forever Bright Toothgel 
פוראוור ברייט - ג׳ל לצחצוח שיניים 

מעולה לילדים, צמחונים ו... בעצם לכולם! נוסחה עדינה 

ונטולת פלואוריד זו משלבת אלוורה, פרופוליס, נענע 

חריפה ומנטה. נוסחה המחזירה את הצבע הטבעי לשיניים 

המכילה גם פרופוליס, חומר המשמש להגנת הכוורת 

שהראה במספר מחקרים דנטליים את יכולתו לתרום 

לבריאות השיניים בכללותה. הריחות הנפלאים והתחושה 

הנקייה נשארים אתכם זמן רב לאחר הצחצוח.

28 130 גר׳

ממליצים
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Aloe Hand Soap 
סבון אלוורה לידיים 

סבון האלוורה לידיים, החדש והמשופר, מספק חוויה 

מרגיעה בכל שימוש. נוסחת הייצור נטולת הפרבנים 

הכוללת גם תמציות פירות עדינות, משתמשת ב-100 אחוזי 

ג'ל אלוורה מיוצב וחומרי ניקוי טבעיים ומותיר את עורך 

בתחושה רכה ולחה.

523 473 מ״ל

Aloe Liquid Soap 
סבון אלוורה נוזלי 

סבון אלוורה נוזלי של Forever בעל מרקם פנינה המרגיע 

עור מגורה ומעשיר אותו בלחות תוך כדי ניקוי. הפורמולה 

מבוססת על ג'ל האלוורה הייחודי שלנו בשילוב אידיאלי 

של חוחובה ושמנים אחרים המסייעים לעור להרגיש רענן 

ומחודש. 

633 473 מ״ל

חדש!חדש!
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אלו פירסט -
עזרה ראשונה 

לכל בעיות העור 

Aloe First 
אלו פירסט 

המרכז הרפואי מאיו קליניק שבארה"ב ממליץ למרוח אלוורה על כוויות קלות 

ואנחנו מסכימים איתו לגמרי. מוצר חיוני זה לערכת העזרה הראשונה מכיל לא 

רק אלוורה, אלא גם פרופוליס ו-11 תמציות צמחים בלעדיות כדי לעזור להרגיע 

כוויות קלות, כוויות שמש, חתכים זעירים ושריטות. התרסיס מאזן החומציות 

הוא דרך עדינה לכסות את האזור מבלי לשפשף או לגעת בעור רגיש.

40 473 מ"ל

ממליצים
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אוסף המוצרים 
האהובים ביותר

שיעזרו לכם להגיע
לתוצאות הטובות ביותר

ניתן לקבל פירוט של תכולת הערכה במשרדי החברה.

מעוניינים להכיר את מגוון המוצרים ש-Forever מציעה? 
ערכת הצעד הראשון מהווה תצוגה ראשונית נפלאה למגוון 

הרחב בקו המוצרים של החברה.

אם אתם מעוניינים בשיתוף פעולה עם Forever וברצונכם להיעזר בכלים 
המשובחים ביותר, אנחנו מציעים לכם את ערכות המוצרים שנבחרו במיוחד לשם 
כך. רק כאשר תחוו את השימוש במוצרים בעצמכם ותקבלו את התוצאות, תוכלו 
 Forever להבין כמה הם מיוחדים ואפקטיביים. המוצרים הם גולת הכותרת של

ולפני שתוכלו להמליץ עליהם בכנות, רצוי שתתנסו בהם. 

ערכת הצעד הראשון  )כולל ערכת הדרכה(

ערכה הבנויה לתמוך בצעדים הראשונים של המשווק בבניית העסק ומכילה שילוב של המוצרים 
הנמכרים ביותר. הערכה מכילה מוצרים בשווי ועלות של 1.5CC ונותנת ערך של 2CC לצורך עליה 

בדרגה. הערכה מיועדת לרכישה חד פעמית עבור לקוחות מועדפים וקמעונאיים בלבד. 

634 2CC

להכיר נעים

37

ערכת היכרות



®

Forever Living Products )ישראל( בע"מ, בניין דימול, ז'בוטינסקי 1, רמת גן 5252001 

 מבטיחים את 
האיכות הגבוהה ביותר.

הפטנטים הרבים שלנו לייצוב האלוורה  מבטיחים לכם מוצרי בריאות וטיפוח מהאיכות 
הגבוהה ביותר. מוצרי האלוורה שלנו היו הראשונים לקבל את חותם האישור מהמועצה 

הבין-לאומית למדעי האלוורה עבור עקביות וטוהר. המוצרים מגיעים גם עם השגחה 
למהדרין וחותם האישור האיסלאמי. חברת Forever לא מנסה את מוצריה על חיות.

flpil.co.il | foreverliving.com
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