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Boljšividez
Boljše      počutje.

 

Register here in the online shop to purchase 
with 5% discount as a Preferred Customer

https://490000101673.webshop.forever.si/
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V podjetju Forever Living Products 
smo izredno ponosni na to, da smo 
največji svetovni pridelovalec in 
proizvajalec izdelkov na osnovi aloe 
vere. Vsak list rastline v nekaj urah 
ročno obdelamo, da lahko zagotovimo 
najbolj svežo aloe vero - takšno, kot 
nam jo je namenila narava.

Od rastline, do izdelka in do vas. Že 
več kot 44 let smo predani ohranjanju 
najvišjih standardov čistosti in 
kvalitete v naših izdelkih. Hkrati pa 
vedno spremljamo tud inovacije za 
našo prihodnost. Danes združujemo 
naravo in znanost, kjer izjemne 
sestavine in napredno tehnologijo
povežemo v celoto. S pomočjo 
čiste aloe vere pa poudarimo vse 
brezčasne prednosti. Naš posel 
temelji na tem, da delamo stvari 
na pravi način. Smo lastniki naših 
proizvodnih in distribucijskih 
kanalov in tako lahko nadziramo 
kvaliteto na vsakem koraku procesa.                

Naši izdelki so prvi, ki so za svojo 
čistost in doslednost prejeli priznanje 
mednarodnega sveta Aloe Science 
Council. Izdelkov nikoli ne testiramo 
na živalih, številni izdelki pa imajo tudi 
Kosher in Halal certifikat.

Prepričani smo, da vam bodo naši 
izdelki všeč. Tako zelo, da vam 
nudimo 30 DNEVNO GARANCIJO 
NA ZADOVOLJSTVO. V nasprotnem 
primeru vam vrnemo denar.

Milijoni ljudi širom sveta iz več kot 
160 držav so že izkusili neverjetne 
prednosti Forever izdelkov.

Sedaj ste na vrsti vi.

Za dodatne informacije o podjetju in 
izdelkih obiščite mednarodno spletno 
stran www.foreverliving.com ali 
lokalno stran www.forever.si

LOOK BETTER. FEEL BETTER.
®     

(BOLJŠI VIDEZ. BOLJŠE POČUTJE.)
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aloe vere
100-odstotno aseptično pridelani Forever Aloe Vera 
Gel® brez dodanih konzervansov pripomore k zdravju 
prebavil. Pri aloe veri so znanstveniki ugotovili, da vsebuje 
več kot 240 učinkovitih snovi, ki s svojim delovanjem 
pomagajo ohranjati normalen nivo krvne glukoze kot del 
zdravega življenjskega sloga, pripomorejo k normalni 
presnovi glukoze in inzulina, pripomorejo k sintezi inzulina 
ter stimulira njegovo sproščanje, pomagajo podpirati 
prebavo, ohranjanje intestinalnega delovanja, pripomorejo 
k fizičnemu dobremu počutju. Med drugim minerali, 
aminokisline in encimi v aloe veri podpirajo boljše 
delovanje črevesja in so podpora peristaltiki, pomagajo 
pri odpornosti, imajo ugoden učinek pri izčrpanosti, 
pomagajo stimulirati presnovo, ugodno učinkujejo na 
ženske reproduktivne organe. Aloe vera je priznana tudi 
pri negi in ohranjanju zdrave kože.

Kot je namenila narava.
+ do 99.7% čista sredica notranjega 

dela lista Aloe Vere

+ brez konzervansov

+ brez sladkorja

+ bogat vir vitamina C

+ brez glutena

Izdelki niso namenjeni diagnosticiranju, zdravljenju ali preprečevanju katere koli bolezni.

moč
NAPITKI / 

DOPOLNILA



FOREVER ALOE VERA GEL®

Naš gel iz aloe z 99,7 % sredice lista aloe 
je prvi izdelek, ki je prejel certifikat 
znanstvenega sveta IASC za svojo čistost 
in pripomore pri prebavi, odpornosti in 
dobrem počutju. Med drugimi snovmi, 
vsebuje tudi velik delež vitamina C, ki: 

• ima vlogo pri nastajanju kolagena za 
normalno delovanje žil, kosti, 
hrustanca, dlesni, kože in zob

• prispeva k sproščanju energije pri 
presnovi,k delovanju živčnega 
sistema in normalnemu psihološkemu 
delovanju 

• ima vlogo pri delovanju imunskega 
sistema 

• povečuje absorbcijo železa 

• prispeva k zmanjševanju utrujenosti in 
izčrpanosti 

• ima vlogo pri zaščiti celic pred 
oksidativnim stresom                                                                                   

Čist notranji del lista aloe vere najprej ročno 
obdelamo in procesiramo v nekaj urah. Tako 
zagotovimo, da je vsak naš napitek Forever Aloe 
Vera Gel resnično svež brez uporabe dodanih 
konzervansov.

Ali ste vedeli?

FOREVER ALOE VERA GEL® MINI
Dobre stvari so res v majhnih stekleničkah,
še posebej v primeru neverjetnih učinkov
napitka Forever Aloe Vera Gel® – ki je na 
voljo tudi v 330-millitrskem pakiranju. Vse 
koristi 99,7-odstotne sredice lista aloe so 
vam na voljo doma ali na poti.

KODA IZDELKA:  71612   PAKET 12 X 330 ml                       

OHRANJAMO OKOLJE: 100% 
RECIKLAŽNA EMBALAŽA

Naš aloe vera gel 
podpira vaše telo  
od znotraj.

NAPREDNA EMBALAŽA,  
KI VSEBUJE 6 PLASTI
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NAPITKI / 
DOPOLNILA

Izdelki niso namenjeni diagnosticiranju, zdravljenju ali preprečevanju katere koli bolezni.

  
FOREVER ALOE MANGOTM

Kaj je boljšega od sočnega in sladkega 
manga? Kombinacija tega okusnega 
in zdravega sadeža s čisto aloe vero 
direktno z naših nasadov! Najnovejši 
napitek Forever Aloe Mango dodaja 
tropski pridih naši liniji okusnih in zdravih 
napitkov iz aloe vere. Najboljše iz narave 
v vašem kozarcu.

  KODA IZDELKA: 736   1000 ml

Merica 
slastnegaokusa 

V naš čisti aloe vera gel 
smo dodali nekatere 
naravne sadne 
mešanice za še več 
prednosti in izbrane 
okuse.



FOREVER ALOE PEACHES®

Zakaj bi čakali do poletja, da bi uživali v okusu 
zrelih breskev, če si jih lahko takoj privoščite z 
gelom ALOE VERE Z OKUSOM BRESKEV? 
Gelu aloe vere smo dodali breskve, ki so dober 
vir antioksidantov, kateri pomagajo telesu. 
84,5% čistega gela aloe vere, izboljšanega z 
naravno breskovo kašo, pomeni, da ne boste 
le okušali slastnih breskev, tudi počutili se 
boste božansko. Forever Aloe Peaches je zelo 
priljubljena izbira pri mlajših.

 KODA IZDELKA:  777     1000 ml

FOREVER ALOE PEACHES® MINI
Vzemite slasten in sočen okus breskev na 
delo ali izlet. Priročna 330ml embalaža napitka 
Forever Aloe Peaches nudi možnost, da ga imate 
vedno pri roki. Tako vi in vaši bližnji lahko uživate 
v vseh prednostih ne glede na to kje se nahajate.

 KODA IZDELKA: 77812   PAKET 12 X 330 ml

FOREVER ALOE BERRY NECTAR®

GEL ALOE VERE Z OKUSOM BRUSNIC 
ima podobne prednosti, kot navaden aloe 
vera gel, katerega smo nadgradili z 
mešanico brusnic in sladkih jabolk, ki 
zagotavlja naraven okus, ki je sladek in 
oster obenem. Antioksidacijski učinek
brusnic je dokazano 20-krat močnejši od 
vitamina C, vsebuje pa tudi 
proantocianidine, ki vzdržujejo zdravje sečil. 
Posebna rastlinska hranilna snov v jabolkih, 
kvercentin, je tudi močan antioksidant. 
Zaradi teh izjemnih sestavin in 90,7% čiste
sredice lista aloje je Forever Aloe Berry 
Nectar® učinkovita izbira.

 KODA IZDELKA: 734   1000 ml

FOREVER ALOE BERRY NECTAR® MINI
Manjše pakiranje nudi še več možnosti, kako 
uživati v Forever Aloe Berry Nectar. Vzemite ga 
s seboj na pot ali počitnice. 330ml embalaža, 
ki jo je možno 100% reciklirati omogoča, da je 
napitek še bolj priročen!

 KODA IZDELKA: 73512   PAKET 12X 330 ml

20
22

/2
02

3 
Ka

ta
lo

g 
iz

de
lk

ov

okusa 



Izdelki niso namenjeni diagnosticiranju, zdravljenju ali preprečevanju katere koli bolezni.

Potešite
žejosvojo

FAB FOREVER ACTIVE BOOST®

Ohranite energijo in moč s pomočjo napitka
Forever FAB! Močni okusi napitka FAB® vam
povedo, da boste dobili dober odmerek
energije. FAB® vsebuje patentirano mešanico
adaptogenih zelišč, vključno z Rhaponticum
carthamoides, ki se tradicionalno uporablja kot
pomoč telesu, da premaga fizično in psihično
utrujenost. S to zmagovalno formulo, okrepljeno
z vitamini, aminokislinami in elektroliti,
si pomagajo tudi športniki. Predstavljajte si,
kako bo pomagala vam!

KODA IZDELKA: 321  250 ml

FAB X FOREVER ACTIVE BOOST®

FAB X® brez kalorij, ogljikovih hidratov 
ali sladkorja, z naravno aromo s pridihom 
jagodičevja vas napolni z energijo, ki jo 
potrebujete. "Pogruntavščina" vodilnega 
znanstvenika, ki proučuje šport, je polna 
vitaminov, aminokislin in elektrolitov, da
vas hitro navda z energijo in jo dolgo ohranja 
na visoki ravni. Ta napitek vsebuje Sibirski 
ginseng,ki se že več sto let uspešno uporablja 
za dvig energije.

KODA IZDELKA: 440  250ml

NAPITKI / 
DOPOLNILA



Potešite
FOREVER FREEDOM®

Spravite se v gibanje z nekaj okusnimi požirki napitka 
Forever Freedom®. Zaužili boste priporočeno dnevno 
količino glukozamina in hondroitina. Ti dve sestavini, 
ki sta v veliki meri prisotni v sklepih in vezivnih tkivih in 
pomagata ohranjati zdravo delovanje in gibljivost sklepov. 
Odlična kombinacija teh dveh snovi je obogatena 
še z MSM (metilsulfonilmetan) in gelom aloe vere z 
veliko vitamina C. Vsestranski napitek za dobro fizično 
počutje in podporo vezivnem tkivu. Vsebuje lupinarje 
(kozice,rakovice, jastoga).

  KODA IZDELKA: 196  1000 ml

ALOE BLOSSOM HERBAL TEA®

Forever čaj - ekskluzivna, vrhunska, naravna 
mešanica listov aloe, zelišč in začimb, ki vas 
poživi in neguje. Študije kažejo, da imajo 
začimbe lahko toliko antioksidantov kot cela 
porcija določenega sadja. Ta čaj brez kofeina 
vsebuje krepko kombinacijo cimeta, nageljnovih 
žbic, ingverja, kardamoma in pimenta - brez 
kalorij!

 KODA IZDELKA: 200 

25 POSAMEZNO ZAPAKIRANIH VREČK V PAKETU 
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IZDELEK

Vsi naši Forever aloe vera gel napitki so na voljo tudi v 
pakiranju po tri kose! Katera kombinacija najbolj ustreza 
vam in vaši družini?

 KODA IZDELKA: 7363 - TRIPACK ALOE MANGO  PAKET 3X 1000 ml               

 KODA IZDELKA: 7333 - TRIPACK ALOE COMBO   PAKET 3X 1000 ml 

 KODA IZDELKA: 7773 - TRIPACK ALOE PEACHES  PAKET 3X 1000 ml              

 KODA IZDELKA: 7343 - TRIPACK ALOE BERRY   PAKET 3X 1000 ml 

 KODA IZDELKA: 7153 - TRIPACK ALOE VERA GEL  PAKET 3X 1000 ml               

Tri je bolje, kot ena!



ČEBELJI IZDELKI

zakladi

čebeljega
FOREVER BEE HONEY®

Že od davnine med cenijo zaradi njegovih 
zdravilnih in hranilnih lastnosti. Ta 
nektar narave ni le sladek, temveč vam 
tudi pomaga! Nanj glejte kot na darilo 
naših čebel vam. Uživajte v njem kot v 
naravnem viru energije, uporabljajte ga 
z našim zeliščnim čajem Aloe Blossom 
Herbal Tea® ali pa si ga privoščite po 
žlici – izbira je vaša.

KODA IZDELKA: 207  500 g

ENA ŽLICA MEDU VSEBUJE PRIBLIŽNO 
70 KALORIJ IN NIMA KONZERVANSOV.

Izdelki niso namenjeni diagnosticiranju, zdravljenju ali preprečevanju katere koli bolezni.

iz

panja



FOREVER BEE POLLEN®

Cvetni prah velja za eno 
najpopolnejših naravnih 
živil. Ta zlati prašek 
med drugim vsebuje 
bioflavonoide in druge 
močne antioksidacijske 
snovi. Izdelek je brez 
konzervansov ali umetnih 
arom. Nikoli se ne boste 
bolj približali panju.

 KODA IZDELKA: 026  100 TABLET

FOREVER BEE PROPOLIS®

Propolis je čudovita 
zaščitna snov, ki jo čebele 
zbirajo in uporabljajo za 
utrditev panjev. Ugotovljeno 
je, da je še posebej koristen 
za povečanje telesne 
odpornosti in boj proti 
škodljivim učinkom prostih 
radikalov. Po tem dopolnilu 
z dodanimi učinkovinami, 
kot so sojine beljakovine in 
matični mleček, boste kar 
poleteli. Vsebuje sojo.

 KODA IZDELKA: 027  60 TABLETčebeljega
FOREVER ROYAL JELLY®

Matični mleček Forever Royal 
Jelly® je izdelan za plemstvo! 
Matični mleček, ki je izključna 
hrana kraljice matice, naj 
bi bil zaslužen za njeno 
dolgo življenjsko dobo – živi 
namreč več kot 50-krat dlje 
od navadnih čebel delavk! 
Raziskave kažejo, da matični 
mleček poleg ključne vloge 
pri dolžini življenja čebele 
matice izboljša tudi delovanje 
možganov in imunski sistem.

 KODA IZDELKA: 036  60 TABLET

Za pol kilograma medu je 
potreben nektar iz več kot 2 
milijona cvetov. V povprečju panj 
pridela od 15 do 50 kilogramov 
medu. Veliko pridnih čebelj je 
potrebno, da dobimo ta zlati 
nektar. Zato jih spoštujmo in 
pazimo nanje.

Ali ste vedeli?
ALOE PROPOLIS CREME
To je naš vodilni izdelek za 
nego kože, zelo priljubljen 
zaradi vsebnosti naših dveh 
dragocenih sestavin: aloe 
vere in čebeljega propolisa. 
Čebelji propolis je smolnata 
snov, ki jo čebele uporabljajo 
za utrditev in zaščito panjev. 
Še pomembnejša od panja 
je vaša koža, ki potrebuje 
zaščito in naravno pregrado 
za zadrževanje vlage. Že iz 
vonja kreme Aloe Propolis 
Creme je razvidno, da je 
polna zeliščnih in rastlinskih 
sestavin, kot so kamilice. 
Gosta krema, ki je bogata 
tudi z vitaminoma A in E.

 KODA IZDELKA: 051 113 g
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PREHRANSKA 
DOPOLNILA

Izdelki niso namenjeni diagnosticiranju, zdravljenju ali preprečevanju katere koli bolezni.

FOREVER ACTIVE PRO-B®

Probiotik, ki spada v sam vrh! Forever Active 
Pro-B vsebuje večkot 8 milijard probiotikov: 
To so klinično raziskani probiotiki v patentirani 
uravnoteženi mešanici šestih sevov, ki spodbujajo 
zdravo prebavo, povečujejo absorpcijo hranil in 
krepijo imunski sistem. Ti sevi probiotikov so izbrani 
in pripravljeni prav zaradi svoje sposobnosti, da 
pridejo do črevesja. Forever Active Pro-B so pakirani 
v edinstveno ampulo zaradi nadzora nad vlago in 
zaščite sevov aktivnih bakterij, kar zagotavlja, da je 
izkoristek maksimalen.
KODA IZDELKA: 610  30 KAPSUL

ČREVESNI MIKROBIOM
JE NAJVEČJI SIMBIOTSKI
EKOSISTEM V ČLOVEŠKEM
TELESU, KATEREM 
POMAGAJO "DOBRE
BAKTERIJE".

DHA SE NAHAJA NA 
ŠTEVILNIH MESTIH V 
TELESU IN PODPIRA 
DELOVANJE SRCA, 
MOŽGANOV IN OČI.

FOREVER ARCTIC SEA®

Ta vrhunska in ekskluzivna mešanica olj – ribjega 
olja, olja lignjev in olivnega olja z visoko vsebnostjo 
oleinske kisline – je dopolnilo z maščobnimi kislinami 
omega-3, EPA in DHA, ki ga preprosto morate izbrati. 
Forever Arctic Sea® pa ne črpa iz enega, ampak iz 
treh čistih ribjih olj: olja sardona, lososa in polenovke. 
To dobro sestavljeno prehransko dopolnilo podpira 
ključna področja telesa, kot so srčno-žilni sistem, 
prebavni in imunski sistem, pa tudi zdravje možganov 
in oči. Vsebuje ribe (sardona, lososa in polenovko).

 KODA IZDELKA: 376  120 MEHKIH KAPSUL

FOREVER CARDIOHEALTH®

VSEBUJE KOENCIM Q10 (COQ10)

To prehransko dopolnilo, nabito s koristnimi 
učinkovinami, vsebuje vrsto sestavin, ki krepijo 
zdravje srca. Poleg koencima Q10, za katerega je 
znano, da pomaga pri osnovnem delovanju celic, 
Forever CardioHealth zagotavlja vitamine B, folno 
kislino in rastlinske izvlečke, ki pomagajo ohranjati 
zdravje srčno-žilnega sistema. Sojin lecitin pa krepi 
tudi zdravje žil. Zmešajte ga s svojim najljubšim 
napitkom Forever. Vsebuje sojo.

 KODA IZDELKA: 312  30 ZAVITKOV PO 3,5 g

PRILJUBLJEN     
IZDELEK



 
FOREVER MARINE COLLAGEN™
Kolagen hitro postaja obvezen za vsakodnevno nego kože. 
Forever Marine Collagen™ je visoko koncentrirana tekoča 
formula, ki uporablja znanstveno napredno osnovo morskega 
kolagena, ki je bolj biološko razpoložljiva in jo telo lažje 
razgradi v primerjavi z drugimi oblikami.

Forever Marine Collagen™ zagotavlja cink in biotin, ki igrata 
vlogo pri zdravi koži, nohtih in laseh. Cink se prav tako odlično 
ujema s kolagenom, saj je bilo dokazano, da obe sestavini 
podpirata vzdrževanje vezivnega tkiva v sklepih in koži.

Končno je tu tekoči morski kolagen, ki je odličnega okusa in v 
priročnem pakiranju! Ni lažje poti za spodbujanje hidracije in 
teksture kože in ohranjanja zdravega videza kože od znotraj 
navzven.

 KODA IZDELKA: 613  30 X VREČIC PO 15 ml 
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FOREVER SUPERGREENS®

Napolnite se z zeleno energijo! Vrhunska 
mešanica več kot 20 vrst sadja in zelenjave.
Okrepite imunski sistem, podprite pH 
ravnovesje ter z antioksidanti, ki delujejo proti 
prostim radikalom, ohranite odličen videz in 
počutje. Samo dodajte vodo ali svoj najljubši 
napitek ter premešajte, da vaše telo dobi 
najboljša superživila, kar jih nudi narava. 
Enostaven način kako lahko vsakodnevni 
prehrani dodate nekaj zelenjave.

 KODA IZDELKA: 621  30 ZAVITKOV PO 4,4 g

ARGI+®

NAPREDNA FORMULA Z L-ARGININOM IN 
VITAMINI

ARGI+®vam nudi dnevni priporočeni 
odmerek »čudežne molekule«, znane 
tudi kot L-arginin, ključne aminokisline. 
L-arginin igra v telesu številne 
pomembne vloge, od krepitve celičnega 
delovanja do povečevanja produkcije 
dušikovega oksida, kar pomaga 
povečati krvni tok do glavnih 
organov. Dobro zaokroženi prehranski 
dodatek v kombinaciji s sinergičnimi 
vitamini in sadeži ugodno vpliva na celo 
telo, obenem pa vašemu najljubšemu 
napitku doda saden okus. Odlična 
izbira za vsakogar. ARGI+ se priporoča 
tudi za vse športnike in fizično aktivne 
posameznike.                                   
Velik delež L-arginina - 5g!

 KODA IZDELKA: 473   30 X ZAVITKOV PO 10 g

Izdelki niso namenjeni diagnosticiranju, zdravljenju ali preprečevanju katere koli bolezni.

v prehrani
Pospešek  

PRILJUBLJEN     
IZDELEK



FOREVER DAILY®

FOREVER DAILY - ZA VAŠO VSAKODNEVNO 
RUTINO.   Izjemno dnevno 
multivitaminsko dopolnilo, okrepljeno z 
našim  ekskluzivnim kompleksom AOS 
Complex, uporablja najnaprednejši 
sistem dovajanja hranil v vaše telo, 
ki je trenutno na voljo. Formula, ki 
smo jo patentirali, vsebuje mešanico 
popolnoma uravnoteženih, z alojo 
prevlečenih hranil, vključno s 
priporočenimi dnevnimi vrednostmi 
pomembnih vitaminov in mineralov. 
Vključili smo tudi mešanico sadja 
in zelenjave, da vam pomagamo 
zagotoviti dragocene rastlinske 
hranilne snovi. Odlična izbira za vašo 
dnevno mero vitaminov in mineralov!

 KODA IZDELKA: 439  60 TABLET

FOREVER CALCIUM®

Forever Calcium®zagotavlja 
količine kalcija in vitamina 
D, ki klinično dokazano 
zadostujejo za ohranjanje 
pravilne sestave in lastnosti 
kosti. Naša ekskluzivna 
formula vsebuje dikalcijev 
malat, najboljši temelj 
zgradbe kosti, ki ostane 
v krvnem obtoku dlje od 
običajnega kalcija. Ustrezne 
količine kalcija in vitamin D 
v vseh obdobjih življenja, 
ob uravnoteženi prehrani, 
zmanjšajo tveganje za pojav 
osteoporoze.
 KODA IZDELKA: 206  90 TABLET

FOREVER FIBER®

S temi priročnimi vrečkami preprosto dodate 
vlaknine v hrano. Vsebujejo štiri vrste vlaknin, 
vključno s fruktooligosaharidi, ki so tudi 
prebiotiki. Hitro topni prašek blagega okusa 
samo dodajte kateri koli pijači ali hrani. 
Vsebuje 5 gramov vlaknin, kar je enako skoraj 
2 rezinama polnozrnatega toasta. Vlaknine 
podpirajo delovanje srca in ožilja, zdravje 
prebavil, nadzor telesne teže in delovanje 
imunskega sistema.

 KODA IZDELKA: 646  30 X ZAVITKOV PO 6,1 g

v prehrani
Pospešek  

FOREVER KIDS®

ŽVEČLJIVI MULTIVITAMINI

Otroci bodo mislili, da so 
dobili priboljšek, vi pa boste 
pomirjeni, ker so pravkar vzeli 
dnevni odmerek vitaminov in 
mineralov. Te žvečljive tablete 
z naravnim okusom grozdja 
vsebujejo tudi fitonutriente iz 
surovega brokolija, špinače, 
pese, korenja ter drugega 
hranljivega sadja in zelenjave. 
Primerne so za otroke, stare tri 
leta in več, za podporo telesu 
in umu v obdobju rasti – vendar 
vas ne bomo obsojali, če si jih 
privoščite tudi sami.

 KODA IZDELKA: 354  120 TABLET

FOREVER iVISION®

Forever iVision je sodobno prehransko 
dopolnilo za podporo delovanja 
in zdravja oči. Vsebuje izvleček 
rumene žametnice (Lutemax 2020), 
cink, vitamine A, E in C, ter izvleček 
borovnice, katera podpira jasen vid 
in retinalno delovanje. Napredne 
sestavine v iVision pripomorejo pri 
zaščiti in zdravju oči. Vsebuje ribe.
 KODA IZDELKA: 624  60 MEHKIH KAPSUL
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NAPITKI

FOREVER LYCIUM PLUS®

Navadna kustovnica 
(goji), ki ji Kitajci pravijo 
tudi »jin tonik«, je močan 
antioksidant. V kombinaciji s 
sladkim korenom, ki znano 
poveča učinke drugih zelišč, 
v dopolnilu Forever Lycium 
Plus lahko izboljša polt ter 
pomaga ohranjati energijo in 
vzdrževati zdravje oči.         

KODA IZDELKA: 072  100 TABLET

FOREVER FIELDS OF 
GREENS®

Vsi vemo, kako pomembno je 
jesti sveža, zelena živila. Solate 
ne morete imeti pri vsakem 
obroku, lahko pa jemljete dnevno 
dopolnilo, ki vključuje ječmenovo 
travo, pšenično travo in lucerno. 
To izobilje zelenih živil vam lahko 
pomaga zapolniti prehranske 
vrzeli. Dodana sta še kajenski 
poper za poživitev krvnega obtoka 
in med za dvig ravni energije. 
Vsebuje pšenico.            

 KODA IZDELKA: 068  80 TABLET

FOREVER MULTI-MACA®

Maco so inkovski vojščaki 
v starem Peruju uporabljali 
za prehrano in zdrav libido, 
klinične študije pa še danes 
dokazujejo njene učinkovine. 
Forever Multi-Maca®je koristna 
tako za moške kot za ženske, 
dodana pa ji je tradicionalna 
mešanica korenin, lubja in 
sadežev za dvig energije in 
stimulacijo. Vsebuje sojo.      

 KODA IZDELKA: 215  60 TABLET

poskrbite z
a

FOREVER NATURE-MIN®

Vse do 25% ljudi ima 
pomanjkanje vitaminov in 
mineralov. Forever Nature-
Min®vsebuje 10 esencialnih 
mineralov in mineralov v sledeh 
iz usedlin na morskem dnu in 
morskih rastlin. Naša napredna 
mešanica biodostopnih 
mineralov zagotavlja 
maksimalno absorpcijo. 
Večopravilni minerali izvajajo 
vrsto nalog, med drugim krepijo 
kosti in celice ter sproščajo 
energijo.                                                          

 KODA IZDELKA: 037  180 TABLET

FOREVER B12 PLUS®

Vitamin B12 in folna kislina 
sodelujeta pri tvorbi rdečih krvnih 
celic, izboljšanju načina uporabe 
železa v telesu in podpori 
imunskega sistema. Folna kislina 
je nujno potrebna za razvoj ploda 
med nosečnostjo, B12 pa pogosto 
primanjkuje v vegetarijanski in 
veganski prehrani. V dopolnilu 
Forever B12 Plus® sta ta dva 
pomembna vitamina združena v 
uravnoteženo formulo.                          

KODA IZDELKA: 188  60 TABLET

Izdelki niso namenjeni diagnosticiranju, zdravljenju ali preprečevanju katere koli bolezni.

svoje telo



FOREVER IMMUBLEND®

Vsestransko dopolnilo za 
podporo imunskemu sistemu 
vsebuje fruktooligosaharide 
(FOS), laktoferin, gobe maitake 
in šitake, vitamina D in C ter 
cink. Sinergična mešanica 
temeljnih hranil in rastlinskih 
snovi ohranja največjo 
učinkovitost imunskega 
sistema. Študije so pokazale, 
da priljubljena japonska goba 
maitake poveča sposobnost 
imunskih celic in izboljša 
imunski odziv. Življenje je 
polno izzivov in nimate časa 
upočasniti, zato ne odlašajte 
s podporo imunskem sistemu. 
Vsebuje sojo.

 KODA IZDELKA: 355  60 TABLET

FOREVER ABSORBENT-C®

Vitamin C se bori proti prostim 
radikalom ter koristi koži in 
vezivnemu tkivu. Razvajajte 
svoje telo z dopolnilom 
Forever Absorbent-C®, ki 
vsebuje tudi papajo, med in 
ovsene otrobe. Oves vsebuje 
edinstvene antioksidante, t. i. 
avenantramide, ki lovijo proste 
radikale v telesu. 

 KODA IZDELKA: 048  100 TABLET

VIT LIZE®  MEN'S 

PODPORA ZA VITALNOST MOŠKIH 

Prehransko dopolnilo, zasnovano 
iz rastlinskih snovi, kot so 
žagolistna palma, afriška sliva 
in bučna semena, nudi vse, kar 
potrebuje moški. VITOLIZE® 
zagotavlja popolno podporo 
prostati in hormonskemu 
delovanju z vitamini, zelišči 
in minerali, pa tudi likopen, ki 
zagotavlja dragoceno podporo 
prostati. Vsebuje sojo.

 KODA IZDELKA: 374  60 MEHKIH KAPSUL

FOREVER ACTIVE HA®

Hialuronska kislina (HA) je 
naravna komponenta vezivnega 
tkiva, ki obloži in zapolni 
prostore med celicami. Kot 
pri številnih drugih snoveh 
v človeškem telesu se tudi 
količina hialuronske kisline s 
staranjem zmanjšuje. V dopolnilu 
Forever Active HA®, ki podpira 
zdravje sklepov in gibljivost 
ter pripomore k zdravi koži, je 
HA kombinirana z ingverjevim 
oljem in kurkumo, ki so ju stari 
Kitajci uporabljali za vzdrževanje 
pravilnega delovanja sklepov. 
Vsebuje sojo.

 KODA IZDELKA: 264  60 KAPSUL

HIALURONSKA
KISLINA KREPI
ČVRSTOST IN
ZDRAVJE KOŽE.
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svoje telo VIT  LIZE® WOMEN'S 
PODPORA ZA VITALNOST ŽENSK

Naravna mešanica sadežev, 
polnih antioksidantov ter zelišč, 
vitaminov in mineralov, je 
zasnovana posebej za potrebe 
žensk in krepi hormonsko 
delovanje telesa. VITOLIZE® 
vsebuje patentirano mešanico 
rastlinskih izvlečkov, vključno 
z jabolki v prahu, pasijonko 
in šisandro – rastlino, ki 
jo na Kitajskem in v Rusiji 
uporabljajo že stoletja zaradi 
njenih zdravilnih lastnosti. To 
prehransko dopolnilo vsebuje 
tudi brusnice v prahu, ki krepijo 
zdravje sečil in folno kislino 
ter zagotavlja uravnoteženo 
podporo ženskem telesu.

 KODA IZDELKA: 375  120 TABLET

Okrepite svo
jo

odpornost!



PREHRANSKA
DOPOLNILA

FOREVER ESM COMPLEX
Forever ESM Complex pomaga 
pri zdravem naboru gibov, poveča 
stabilnost in prožnost sklepov, 
spodbuja zdravje hrustanca, ublaži 
trdoto mišic in sklepov ter podkrepi 
hitro okrevanje po vadbi v le 7–10 
dneh! Vsebuje patentirano mešanico 
dveh učinkovitih sestavin, ki jih ne 
združuje nihče drug na svetu: NEM® 
in BioCurc®! Vsebuje jajca, sojo in 
ribe. 

*NEM® je registrirana blagovna znamka ESM 
Technologies,LLC.                 
 **BioCurc® je registrirana blagovna znamka 

Boston BioPharm, Inc                

KODA IZDELKA: 551  90 MEHKIH KAPSUL

Ena od ključnih sestavin 
izdelka ESM COMPLEX 
je NEM, ki je petkrat bolj 
učinkovit od glukozamina 
in hondroitina, ker podpira 
večjo fleksibilnost, 
zmanjšuje otrdelost in 
spodbuja regeneracijo po 
vadbi.

Ali ste vedeli?

FOREVER GARLIC-THYME®

V boju proti oksidacijskemu 
stresu lahko opravite z dvema 
muhama na mah – preprosto 
vzemite mehko kapsulo brez 
vonja, ki vsebuje česen in 
timijan. Česen ne koristi samo 
srcu in ožilju. Ko ga 
prerežemo, ob reakciji z encimi 
tvori močno učinkovino za 
povečanje telesne odpornosti. 
Timijan, ki izvira iz bogate 
sredozemske prsti, je že dolgo 
cenjen zaradi sposobnosti 
izboljšanja imunskega sistema.   
Vsebuje sojo.

 KODA IZDELKA: 065  100 KAPSUL

FOREVER FOCUS®

Ne se zgolj prebijati skozi dneve. Prevzemite nadzor 
s pomočjo izdelka Forever Focus. Napredne, klinično 
raziskane sestavine spodbujajo jasnost misli, 
zbranost in tako pripomorejo k lažji organiziranosti.                    
Nekatere sestavine v izdelku Forever Focus:                                             

*PANTOTENSKA KISLINA, ki prispeva k sproščanju energije pri 
presnovi in prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.

*ROŽNI KOREN, ki pomaga organizmu, da se prilagodi na čustven 
stres, pomaga stimulirati živčni sistem in ima ugoden učinek na 
utrujenost, ter pomaga stimulirati percepcijo. 

*BAKOPA, ki ima lahko pozitiven učinek na možgane in pomaga 
ohranjati dobro kognitivno delovanje, ima lahko kratko in dolgoročne 
učinke na boljši spomin, ter lahko pomaga povečati koncentracijo in 
inteligenco. 

*GINKO, ki pripomore k ohranjanju dobre kognitivne funkcije, za 
zdravo prekrvavljenost, vključno s perifernim ožiljem in presnovo 
holesterola in pomaga ohranjati vzdržljivost. 

*GVARANA, ki pomaga, da se počutite bolj energično. 

*VITAMIN B6, ki prispeva k normalnemu psihološkemu delovanju, 
ima vlogo pri nastajanju rdečih krvničk in ima vlogo pri delovanju 
imunskega sistema.                                                                                                           

 KODA IZDELKA: 622 120 KAPSUL

Ta izdelek ni namenjen diagnosticiranju, zdravljenju ali preprečevanju katere koli bolezni.
**Cognizin® je registrirana znamka KYOWA HAKKO BIO CO., LTD.

Zbranost, ja
snost,

....fokus!

dobrobit    
    

česna



DX4™ sistem (oziroma paket) vsebuje:
+ 4 kom napitka Aloe Vera Gel 330ml (716) - za boljšo absorbcijo hranil
+ 1 kom Forever Plant Protein - za večji občutek sitosti, mišično maso in zdrave kosti
+ vodič po programu oz. navodila
+ 1 kom DX4 Inner Pack, ki vsebuje:
* 32 žvečljivih tablet Forever Sensatiable™, s sladilom - za občutek sitosti
* 4 zavitki Forever LemonBlast™, s sladili - za podporo prebavnem traktu
* 4 šumeče tablete Forever Multi Fizz™, s sladilom - za preskrbo z dnevnimi vitamini in hidracijo
* 8 tablet Forever DuoPure™ - za pomoč pri filtriranju
* 12 tablet Forever Therm Plus™ - za podporo zdravemu metabolizmu in ravni energije

KODA IZDELKA: 659 
informacije o alergenih: lahko vsebuje sledove žit in sulfitov, ovseni otrobi, koruzne vlaknine, celuloza, kofein

Novo!
DX4™

Začnite svojo pot do dobrega počutja s Forever DX4™, štiridnevnim programom, ki vam 
pomaga ponastaviti vaše zdravje in počutje. Vsebuje vse, kar potrebujete, da spravite 
delovanje svojega telesa na optimalen nivo, vključno s prehranskimi izdelki in dodatki, ki 
podpirajo sitost, hidracijo, energijo in metabolizem. 

Ne glede ali želite uravnotežiti svoje telo, premagati nezdrava hrepenenja ali pa se le 
počutiti bolje v svojem telesu - vse to je mogoče z DX4. Boljši videz, boljše počutje in 
posvečanje več pozornosti, kako jeste je lažje s tem enostavnim vodenim programom 
glede ustrezne prehrane in dobrih praksah. Celoten program je podprt s sedmimi 
ključnimi in ekskluzivnimi prehranskimi dopolnili.
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NADZOR 
TELESNE TEŽE

boljše nava
deZgradite

C9™ 

S programom C9 se boste lažje podali na pot do 
vitkejše, bolj zdrave različice sebe. Ta učinkoviti 
in preprosti 9-dnevni program vam ponuja 
pripomočke, s katerimi lahko že danes začnete 
svojo telesno preobrazbo! C9 vključuje napredne 
prehranjevalne in vadbene rutine, s pomočjo 
katerih boste izboljšali svoje zdravje ter počutje 
pod svojimi pogoji. Običajno lahko traja do tri 
tedne, da se rešite določene navade, zato je 
C9 zasnovan tako, da pomaga prilagoditi vašo 
miselnost in poskrbeti za pravilno prehranjevanje, 
kar vam bo omogočilo, da se boste bolje počutil 
in bolje izgledali, pri tem pa razvili dolgoročne 
navade, ki vam bodo pomagale doseči bolj zdrav 
življenjski slog. C9 ni le devetdnevni program. Je 
sistem oz. načrt, ki vam pomaga razviti zdrave 
navade, s katerimi boste zlahka nadaljevali tudi 
po končanem programu. Zapomnite si, da si cilje 
morate postaviti ZASE. Za pomoč pri vašem 
novem začetku in za najboljši izkoristek svoje nove 
rutine potrebujete močno prehransko osnovo, ta 
program pa je posebej zasnovan za napajanje 
vašega telesa ter vam hkrati pomaga spremeniti in 
razviti svojo miselnost, da premagate hrepenenje 
po hrani in ostanete predani svojim ciljem.

C9 paket vsebuje:

+ 2 litrska tetrapaka: Forever Aloe Vera Gel® ali Forever 
Aloe Berry Nectar ali Forever Aloe Peaches

+ Forever Lite Ultra® Shake Mix – vanilija ali čokolada

+ Forever Garcinia Plus® – 54 mehkih kapsul

+ Forever Fiber® – 9 vrečk

+ Forever Therm® – 18 tablet

+ meter, "shaker" za napitke in navodila

IZBERITE SVOJO NAJLJUBŠO RAZLIČICO PAKETA C9:

475 | VANILLA / FOREVER ALOE VERA GEL®

476 | CHOCOLATE / FOREVER ALOE VERA GEL®

625 | VANILLA / FOREVER ALOE BERRY NECTAR®

626 | CHOCOLATE / FOREVER ALOE BERRY NECTAR®

629 | VANILLA / FOREVER ALOE PEACHES®

630 | CHOCOLATE / FOREVER ALOE PEACHES®

Ta izdelek ni namenjen diagnosticiranju, zdravljenju ali preprečevanju katere koli bolezni.
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F15®

Naredite naslednji korak do lepšega videza in 
boljšega počutja. Vseeno je, ali šele začenjate 
ali ste že strokovnjak, F15 nudi programe 
vadbe in prehrane za začetnike, nadaljevalce 
in mojstre, ki vam pomagajo na vaši poti do 
telesne pripravljenosti in obvladovanja teže. Vsak 
15-dnevni program je posebej zasnovan, da vam 
nudi znanje, ki ga potrebujete za motivacijo, 
pomaga do trajnih sprememb v smeri bolj 
zdravega življenjskega sloga in pri nadaljevanju 
vaše preobrazbe.

F15 paket vsebuje:

+ Forever Aloe Vera Gel® – 2 litrska tetrapaka

+ Forever Lite Ultra® Shake Mix – vanilija ali čokolada

+ Forever Garcinia Plus® – 90 mehkih kapsul

+ Forever Fiber® – 15 vrečk

+ Forever Therm® – 30 tablet

+ meter, "shaker za napitke in navodila

VRSTE PAKETA F15:
528 | F15 BEGINNER 1 & 2 VANILLA
529 | F15 BEGINNER 1 & 2 CHOCOLATE
532 | F15 INTERMEDIATE 1 & 2 VANILLA
533 | F15 INTERMEDIATE 1 & 2 CHOCOLATE
536 | F15 ADVANCED 1 & 2 VANILLA
537 | F15 ADVANCED 1 & 2 CHOCOLATE

VITAL5 ®

Paket Vital5 združuje pet izvrstnih Foreverjevih 
izdelkov, ki skupaj zapolnijo prehranske vrzeli 
ter poskrbijo za ključna hranila, ki jih vaše telo 
potrebuje za boljši videz in počutje.

Vital5 paket vsebuje:

+ (4) litrske tetrapake gela Forever Aloe Vera Gel® ali 
(4) litrske tetrapake gela Forever Aloe Berry Nectar® 
ali (4) litrske tetrapake gela Forever Aloe Peaches® ali 
(4) litrske plastenke gela Forever Freedom®

+ 60 tablet Forever Daily®

+ 30 kapsul Forever Pro-BTM

+ 120 mehkih kapsul Forever Arctic Sea®

+ 30 vrečk ARGI+®

VRSTA PAKETA (GLEDE NA NAPITEK):
456 | FOREVER ALOE VERA GEL®
457 | FOREVER ALOE BERRY NECTAR®
458 | FOREVER ALOE PEACHESTM
459 | FOREVER FREEDOM®

Ali ste vedeli?
VITAL5® 

paket z izbranimi petimi Forever izdelki 
je odlična sinergijska podpora in dopolnilo vaši 
prehrani - za vnos ključnih hranilnil v vaše telo. 
Zadostuje za mesec dni. Za vsak dan. Enostavno. 



NAPITKI

FOREVER LITE ULTRA® 
Z AMINOTEINOM®

Rastlinska beljakovina z naravno aromo v dveh 
slastnih okusih vanilije ali čokolade. Preprost 
napitek za zajtrk in večerjo vam zagotovi 100% 
priporočenega dnevnega vnosa 18 vitaminov 
in mineralov. Ta preprosti nadomestek obroka 
z malo ogljikovimi hidrati vsebuje aminotein, 
ki je patentirani encimski sistem. S 17 grami 
beljakovin na porcijo bo slastni napitek prenovil 
vašo prehrano in življenjski slog. Vsebuje sojo.

 KODA IZDELKA: 470 (VANILIJA) ALI 471 (ČOKOLADA)   375 g

17 GRAMOV  
BELJAKOVIN 
NA PORCIJO

Ta izdelek ni namenjen diagnosticiranju, zdravljenju ali preprečevanju katere koli bolezni.

PRILJUBLJEN     
IZDELEK



FOREVER THERM®

Zeleni čaj, gvarana, naravni 
kofein in malinovi ketoni 
pomagajo zvišati raven energije 
in zagnati presnovo. Vitamini 
skupine B pomagajo telesu 
presnavljati ogljikove hidrate, 
beljakovine in maščobe. Ta 
močna mešanica rastlinskih 
izvlečkov in hranilnih snovi vam 
bo pomagala doseči cilje pri 
hujšanju.

 KODA IZDELKA: 463  60 TABLET

FOREVER GARCINIA PLUS®

Kamboška garcinija vsebuje 
hidroksicitronsko kislino, 
ki dokazano začasno zavre 
pretvorbo ogljikovih hidratov 
v telesu v maščobe. Namesto 
shranjevanja maščob bo telo 
porabljalo kalorije iz obstoječih 
maščobnih zalog, kar vam bo 
pomagalo izgubiti kilograme. 
Študije kažejo, da kamboška 
garcinija tudi zmanjša tek. Temu 
priljubljenemu azijskemu sadežu 
smo dodali kromov pikolinat, 
katerega pomanjkanje lahko 
povzroči utrujenost in čezmerno 
nastajanje maščobnih zalog. 
Vsebuje sojo.

KODA IZDELKA: 071  70 KAPSUL

FOREVER LEAN®

Tudi če smo si zastavili cilje, 
občasno vsi pojemo nekaj, kar 
nam vzbuja slabo vest. Zato 
smo izdelali izvleček indijske 
fige, edinstvene vrste vlaknin 
s številnimi antioksidanti, ki 
se vežejo na maščobe. Nato 
smo dodali močan beli fižol, 
ki v telesu začasno zavre 
absorpcijo kalorij iz sladkorja. 
Končno je na voljo dopolnilo, 
ki zmore zavreti absorpcijo že 
zaužitih kalorij.                                             

  KODA IZDELKA: 289  120 KAPSUL

FOREVER FAST BREAK®

Prigrizek v obliki privlačne tablice z manj 
sladkorja in še več vlakninami! Slastna 
arašidova tablica, oblita s čokolado, z 
izboljšanim okusom – mislili boste, da ste 
stopili v nebesa za uravnavanje telesne teže. 
Tablica vsebuje kar 11 gramov beljakovin in 
so odličen nadomestek obroka ali rešitev, 
kadar potrebujete dodatno energijo. Vitamini 
in minerali pa vam bodo pomagali doseči cilje 
glede zdravja in telesne pripravljenosti. Vsebuje 
sojo in mleko. Lahko vsebuje jajca, lupinarje 
in pšenico.

 KODA IZDELKA: 520  56 g
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infinite by Forever®  
hydrating cleanser
Vlažilno čistilno sredstvo 
je polno učinkovitih, naravno 
pridobljenih sestavin, 
kot so izvleček jabolka, 
jabolčne aminokisline in 
kokosove maščobne kisline, 
ki povečajo navlaženost 
kože ter omogočajo nežno 
očiščenje nečistoč in 
maščob, ne da bi kožo 
izsušile. To blago mlečnato 
čistilno sredstvo kožo 
navlaži, zmehča in očisti, 
s čimer jo pripravi na 
preostale negovalne izdelke.
 KODA IZDELKA: 554   118 ml

infinite by Forever®  
firming serum
Učvrstitveni serum deluje 
proti staranju kože s klinično 
dokazano učinkovitim 
triaminokislinskim peptidom, 
ki posnema naravni proces 
v koži, da poveča videz 
čvrstosti. Učvrstitveni serum 
v kombinaciji z močnimi 
naravnimi sestavinami in 
našo patentirano alojo 
navlaži kožo, obenem pa 
poveča njeno gladkost, 
čvrstost in debelino, da je 
videti in čutiti mlajša.

 KODA IZDELKA: 555   30 ml

infinite by Forever®  
firming complex
Lepota je globlja od kože 
– začne se s prehrano. 
Prvo ekskluzivno lepotno 
prehransko dopolnilo družbe 
Forever vam bo pomagalo 
prevzeti nadzor nad procesom 
staranja. Učvrstitveni kompleks 
vsebuje patentirano mešanico 
koncentrata francoske 
melone, fitoceramide in 
morski kolagen, ki pomagajo 
vzdrževati navlaženost kože, 
ublažijo videz globine obraznih 
gub ter povečajo elastičnost in 
prožnost kože.

 KODA IZDELKA: 556  60 TABLET

NEGA KOŽE



infinite by Forever® 
advanced skincare system 
Morda mislite, da poznate alojo – toda še nikoli 
niste videli takih učinkov! Sistem infinite by 
Forever deluje proti staranju od znotraj navzven in 
od zunaj navznoter z revolucionarnimi formulami, 
zasnovanimi, da kožo navlažijo, ublažijo videz 
drobnih gubic in gub ter spodbujajo zdravo raven 
kolagena, da ste videti bolje in se bolje počutite. 

Sistem infinite by Forever v paketu vsebuje:

(1 kos) infinite by Forever hydrating cleanser,

(1 kos) infinite by Forever firming complex,

(1 kos) infinite by Forever firming serum in

(1 kos) infinite by Forever restoring creme.
 KODA IZDELKA: 553 

infinite by Forever®  
restoring crème
Obnovitvena krema z 
več kot 15 sestavinami 
se hitro vpije ter kožo 
navlaži in ji daje občutek 
gladkosti. Obnovitvena 
krema združuje najnovejša 
dognanja o koži z alojo, 
močnim antioksidantom 
acai, granatnim jabolkom 
in mešanico eteričnih 
olj proti staranju kože, 
ki obnovijo in pomladijo 
izsušeno kožo. Kaj pravite 
na ta končni udarec 
procesu staranja?

 KODA IZDELKA: 558  48,2 g
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KOLEKCIJA PROTI 
STARANJU KOŽE.



dnevna nega kože

Sonya®  
refreshing gel cleanser
Pospravite običajna čistilna sredstva za 
kožo. Sonya refreshing gel cleanser 
vsebuje naš gel aloje in vlažilna 
sredstva, kot je hladno stiskano olje 
kruhovca, ki kožo pomirijo in navlažijo. 
Bogati antioksidanti, kot so jabolčne 
aminokisline in hidroksiacetofenon, 
krepijo mešano kožo, naravno čistilno 
sredstvo, izvleček sadeža Acacia 
concinna, pa pomaga odstraniti 
nakopičene odmrle celice, nečistoče 
in ličila ter kožo tako temeljito, vendar 
nežno očisti.
 KODA IZDELKA: 605    118 ml

Sonya®  
soothing gel moisturizer
Sonya soothing gel moisturizer, 
poln bogatih rastlinskih izvlečkov in 
učinkovitih sestavin, vsebuje osnovno 
vlažilno sredstvo, po katerem koža deluje 
navlažena in mehka. Ta formula z več 
kot 10 naravnimi rastlinskimi izvlečki in 
olji, betaglukanom iz gob, hidroliziranim 
kolagenom in izvlečkom jabolka, je 
učinkovito blažilno in vlažilno sredstvo za 
mešano kožo. 
KODA IZDELKA: 608  59 ml

Sonya®  
illuminating gel
Ponovno vzpostavite naravni žar kože in 
ji podarite naravni sijaj z gelom Sonya 
illuminating gel. Peptidi, zajeti v gel, ki 
se hitro vpija, pomagajo z najnovejšo 
tehnologijo izravnati videz kože, 
kombinacija petih azijskih rastlinskih 
izvlečkov, med katerimi je korenina 
sladkega korena, izenačijo in poživijo videz 
tena, polt pa postane mehka, gladka in 
dobi zdrav sijaj.
 KODA IZDELKA: 606   28,3 g

Sonya®  
refining gel mask
Naj izraz “lepotni spanec” dobi nov 
pomen. Formula maske Sonya refining 
gel mask, znanstveno zasnovana, da 
optimizira delovanje kože ponoči, krepi 
ravnovesje kože z nadzorom maščobe 
in poživitvijo videza kože. Ob obilju 
rastlinskih snovi, sadnih izvlečkov in 
vlažilnih sredstev se boste zbudili s 
kožo, ki je videti lepša, mlajša in bolj 
uravnotežena. 
 KODA IZDELKA: 607   59 ml

Sonya®   
SET - paket za dnevno nego kože
Ta komplet je kos mešani koži. Sonya 
daily skincare system je zasnovan 
posebej za mešano kožo, ki lahko zelo 
niha in se spreminja, vsebuje pa visoko 
koncentracijo aloje in drugih vlažilnih 
rastlinskih snovi. Narava združuje moči 
z znanostjo z revolucionarno tehnologijo 
na osnovi gela, ki pomaga vnašati koristi 
aloje tja, kjer jih koža najbolj potrebuje, z 
lahko teksturo, ki na koži pušča občutek 
svežine in pomlajenosti. 

Sonya daily skincare system v paketu 
vsebuje:

(1 kos) Sonya refreshing gel cleanser,        
(1 kos) Sonya  illuminating gel,                  
(1kos) Sonya refining gel mask in                
(1 kos) Sonya soothing gel moisturizer.

 KODA IZDELKA: 609 

NEGA KOŽE



Koža je lahko mastna, suha ali 
mešana. Sonya daily skincare 
sistem vam lahko pomaga, da 
koža postane in ostane navlažena 
in sijoča skozi vse letne čase.

Ali ste vedeli?

Dnevna

za
rutina vsak tip ko

že
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aloe bio-cellulose 
mask
Nagrajena maska za 
obraz! Potopite se v novo 
generacijo izdelkov za 
nego kože s Foreverjevo 
izjemno vlažilno masko 
aloe bio-cellulose mask. 
Revolucionarna formula 
združuje moč aloe vere in 
morske trave ter vlažilni 
serum za res inovativno 
masko za obraz, ki 
nahrani globlje plasti 
kože. Rezultat je mehka, 
navlažena in sijoča koža z 
osupljivim žarom.
 KODA IZDELKA: 616  
PAKET, KI VSEBUJE 5 MASK 
PO 25 g

aloe activator 
Aloe activator je 
edinstveno vlažilno 
sredstvo v tekoči obliki, 
ki vsebuje 98 % gela aloe 
vere. Ta preprosta formula 
z močjo aloje kožo osveži 
in pomiri takoj ko se 
dotakne obraza. Zaradi 
visoke koncentracije 
aloe vere v tej edinstveni 
formuli je izdelek aloe 
activator popoln dodatek 
negi vsake kože.
KODA IZDELKA: 612   130 ml

Vsi ti ciljni izdelki so 
zasnovani z mislijo na 
pogoste in običajne 
težave s kožo. Dodajte 
jih vsakodnevni negi 
svoje kože in jo tako 
prilagodite svojim 
potrebam. 

Ciljani 
rezultati

NEGA KOŽE



smoothing exfoliator 
Nega kože s pomočjo 
pilinga smoothing 
exfoliator prinaša gladko 
polt in teksturo, ne da 
bi bila občutljiva koža 
poškodovana. Bambus, 
jojobine kroglice in 
sadni encimi, vključno s 
papinom in bromelainom, 
pomagajo odstraniti 
odmrle kožne celice 
ter kožo pomladiti in jo 
nahraniti. 
 KODA IZDELKA: 559   60 ml

hydrating serum
Serum za nego obraza s super hidratantno 
formulo se hitro vpije v zgornje plasti vaše 
kože in tako dostavi vse prednosti hilauronske 
kisline in stabiliziranega gela aloe vere. Ta 
serum izjemno hitro izboljša videz kože in jo 
tudi zaščiti, medtem ko zmanjšuje drobne 
gubice. 
KODA IZDELKA: 618  50 ml

balancing toner 
Tonik za nego kože. 
Osvežite, navlažite in 
uravnotežite pH svoje 
kože, obenem pa 
zmanjšajte videz por. 
Balancing toner vsebuje 
edinstveno mešanico 
aloje, izvlečka morske 
trave in natrijevega 
hialuronata, ki kožo 
navlaži in zmehča, 
izvleček kumare izboljša 
teksturo in ten, izvleček 
belega čaja pa ščiti kožo 
pred prostimi radikali.
 KODA IZDELKA: 560  130 ml

awakening eye cream 
Krema za nego kože v 
predelu oči z morskim 
kolagenom, patentiranim 
sestavinam, izbranim 
rastlinam in aloe vero 
v kombinaciji s peptidi 
ublažijo in zgladijo 
občutljivi predel okrog oči 
ter vidno zmanjšajo videz 
gubic, gub in podočnjakov. 
Krema Awakening eye 
cream vsebuje tudi butilen 
glikol, ki v že 15 dneh 
zmanjša zabuhlost oči in 
podočnjake.
 KODA IZDELKA: 561    21 g
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aloe vere

  
ALOE BODY LOTION
Forever Aloe Body Lotion je popolna 
vsakodnevna vlažilna krema, ki kožo mehča 
in ji daje občutek gladkosti, hidratacije in jo 
neguje. Naša lahka formula se hitro vpije, 
da zagotovi prednosti čiste aloe vere in 
drugih vlažilnih sestavin točno tam, kjer jih 
potrebujete.
KODA IZDELKA: 647  236 ml



aloe vere
nega z močjo

ALOE HEAT LOTION
Masažni kremni gel z grelnim učnkom. 
Doživite sproščujoč občutek s pomočjo Aloe 
Heat po napornem treningu ali delu. Formula 
na osnovi aloe vere sočasno zagotavlja 
učinek ogrevanja, kot tudi hlajenja, ki preko 
masiranja pomaga odstranitii nevšečnosti 
zaradi obremenitev. Po uporabi se boste 
počutiti osveženo in pripravljen za nov 
dan. Zelo bogat in nemasten kremni gel 
je kot nalašč za globoko sproščujočo 
masažo za sprostitev uma in mišic. Aloe 
Heat že ob prvem stiku hladi in stimulira 
z vsem občutkom aloe vere in mentola. 
Kasneje ogreje, medtem ko sestavine, kot je 
evkaliptus, sprostijo vaše mišice in ustvarijo 
naravno aromatično doživetje.
KODA IZDELKA: 064  118 ml

IDEALNA IZBIRA 
ZA MASAŽO PO 
VADBI ALI PRI 
BOLEČIH MIŠICAH

ALOE MOISTURIZING LOTION
Gost in žameten losjon, ki ni le 
vlažilno sredstvo. Zaradi kolagena in 
elastina izboljša občutek na koži in njeno 
prožnost. Ta losjon je tako vsestranski, 
da je primeren za težavna mesta in 
celo telo, obenem pa dovolj nežen za 
uporabo na obrazu kot podlaga za 
ličila. Vitamin E, olja in izvleček kamilice 
pomagajo nadomestiti izgubljeno vodo 
in ohranjati ravnovesje naravnega pH-ja 
kože, obenem pa kožo ohranjajo svilnato, 
gladko in mehko.
 KODA IZDELKA: 063  118 ml
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GENTLEMAN’S PRIDE® 

(POMIRJA PO BRITJU)

Mislili boste, da je to le 
nežen, svilnat losjon, dokler 
ga ne boste nanesli in 
ugotovili, da učinkuje tudi 
kot blažilna in obnovitvena 
vodica po britju. Ta dvojni 
učinek daje osvežilen 
občutek zaradi moči gela 
aloe vere. Z dodanimi izvlečki 
rastlin, kot sta rožmarin in 
kamilica, Gentleman’s Pride® 
daje koži občutek, kot da 
sploh ni sveže obrita. Idealen 
za  moško kožo in s svojimi 
moškimi vonji privlačen za 
ženski nos – izdelek očara 
vse.
KODA IZDELKA: 070   118 ml

MASK POWDER
Ustvarite svežo masko z 
dodajanjem Aloe Activatorja naši 
maski v prahu. Ta stabilizirani 
gel aloje vere vsebuje encime, 
aminokisline in polisaharide, 
zato je odlično vlažilno sredstvo 
ter pripomoček za odstranitev 
odmrlih kožnih celic in 
obnavljanje kože. Ob nanosu 
te maske boste občutili njeno 
krasno delovanje. Po občutku 
zategovanja boste vedeli, da 
čisti vaše pore. Beljakovine in 
koruzni škrob pomagajo napeti 
kožo, medtem ko kaolin vpije 
odvečno maščobo. 

KODA IZDELKA: 341  29 g

R3 FACTOR®

Vzdržujte, obnavljajte, prenavljajte 
svojo kožo. Alfahidroksi kisline, ki 
jim pravimo tudi sadne kisline, 
luščijo in rahljajo odmrle kožne 
celice z raztapljanjem naravnih 
lepilu podobnih snovi, ki odmrlim 
celicam onemogočajo predolgo 
zadrževanje na površini kože. 
Stare kožne celice ustvarjajo 
oviro in če se te ovire znebite, 
bodo druge sestavine – vitamin 
E, retinil palmitat in topni kolagen 
– lahko obnovile vlažnost kože in 
prenovile njen videz. Ta zaščitna 
krema je kot osebni telesni 
stražar vaše lepote.
 KODA IZDELKA: 069   56,7 g

FOREVER 
ALPHA-E FACTOR®

Bogat eliksir za suho kožo, 
ki vsebuje vitamine A, E in 
C za veliko antioksidacijsko 
moč. Tekoča emulzija z 
retinil palmitatom mehča 
kožo ter deluje proti prostim 
radikalom in suhosti. Povečajte 
prožnost, obnovite vlažnost 
in uravnotežite kožo z nekaj 
kapljicami tega rešitelja za 
kožo.

KODA IZDELKA: 187   30 ml

SONYA® ALOE DEEP 
MOISTURIZING CREAM 

Naša zelo priljubljena 
krema za nego kože.
Nekateri vlažilni izdelki 
so kot kaplja vode, ta 
intenzivna vlažilna krema 
je kot 10 gasilskih cevi. 
Vsebuje ceramide, ki 
dovajajo vlago globoko 
v površinske plasti kože. 
Obnovite mladostni 
sijaj kože z močnimi 
antioksidanti iz izvlečka 
borovega lubja.
 KODA IZDELKA: 311   71 g

NEGA KOŽE

PRILJUBLJEN     
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ALOE VERA GELLY
Če vaša koža potrebuje dodatno nego, 
posezite po izdelku Aloe Vera Gelly. 
100-odstotni stabiliziran gel aloje vere, 
ki je pravzaprav enak notranjosti listov 
te rastline, pomirja in vlaži občutljivo 
kožo. Gel, ki začasno olajša rahlo 
draženje kože, je kot nalašč za vašo 
kopalnico ali omarico s prvo pomočjo. 
Občutek je tako dober, da boste po 
nanosu rekli »aaaaaloe vera«. 
KODA IZDELKA: 061   118 ml

ALOE SUNSCREEN
Naj sije sonce! Aloe Sunscreen 
vam omogoča uživanje na soncu, 
ne da bi škodljivi žarki poškodovali 
vašo kožo. Vodoodporna formula 
zagotavlja zaščito ZF 30 širokega 
spektra proti UVA- in UVB-žarkom, 
obenem pa z blažilno sredico listov 
aloje v koži zadržuje vlago. Močna in 
nežna krema Aloe Sunscreen zaščiti 
vso družino – kamor koli vas vodijo 
pustolovščine.
KODA IZDELKA: 617   118 ml

ŠČITI PRED UVA
IN UVB ŽARKI
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FOREVER ALOE LIPS®  
Z JOJOBO
Balzam za nego ustnic z jojobo. Bogat 
negovalni izdelek, ustvarjen za služenje 
ustnicam, ki vsebuje alojo, jojobo in tri 
vrste voska za glajenje in pomirjanje 
razpokanih, suhih ustnic. Ta obstojna 
nega za ustnice vsebuje tudi miristil 
miristat, ki kožo neguje in mehča. Vaše 
ustnice bodo zdrave in občudovanja 
vredne.
KODA IZDELKA: 022   4,25 g

ALOE MSM GEL
MSM je organska žveplova 
spojina in po količini tretji 
mineral v našem telesu. 
Kombinirajte ga s čisto 
stabilizirano aloe vero, 
vitaminom E in rastlinskimi 
izvlečki, pa dobite blažilen 
gel. Aloe MSM Gel vsebuje 
izvleček rožmarinovih listov, 
negovalno sredstvo, ki v kožo 
vleče vodo. Gel se hitro vpije in 
lahko nanaša, težko ga je nehati 
uporabljati, ko enkrat izkusite 
njegov blažilni učinek.
 KODA IZDELKA: 205   118 ml

FOREVER ALOE SCRUB®

Nekatera luščila (pilingi) 
za kožo vsebujejo ostre in 
agresivne sestavine, kot so 
zdrobljene lupine oreškov, 
sadne koščice ali plastične 
mikrokroglice, mi pa smo 
uporabili mikrokroglice 
iz jojobinega voska, ki se 
nežno obračajo po koži. 
Med kotaljenjem poberejo 
odmrle kožne celice in 
tako odprejo pot sveži, 
novejši koži pod njimi. To 
fino luščilo, ki je dovolj 
nežno za vsakodnevno 
uporabo, pomaga odstraniti 
umazanijo, ki maši pore in 
naredi kožo pusto.
KODA IZDELKA: 238   99 g

PRILJUBLJEN     
IZDELEK



  
ALOE BODY WASH
Zagotovite si gel za umivanje telesa, ki 
je osvežujoč in hkrati globoko očisti in 
neguje. Nečistoče enostavno odplakne 
in pusti občutek mehkobe. Popolna 
mešanica aloe vere, pomirjujočih olj 
in ekstraktov za čiščenje, ki v sinergiji 
negujejo vaše telo od glave do pet.
 KODA IZDELKA: 646   236 ml
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uporabaDnevna

  
ALOE-JOJOBA SHAMPOO
Aloe Jojba šampon je 
izdelan iz čistega notranjega 
dela lista aloe vere in 
jojobinega olja za krepitev 
las. Je kot nalašč za 
vsakodnevno uporabo in za 
najboljši izgled vaših las. 
Uživajte v osvežujoči tropski 
dišavi sadne mešance s 
kančki sladke in kremasto 
bogate naravne pene, ki 
pomaga enostavno izpirati 
umazanijo in olja. Brez 
dodanih sulfatov, Aloe 
Jojoba šampon pomaga 
vzdrževati vlago vašega 
lasišča v ravnotežju medtem, 
ko ohranja lase mehke in 
vodljive.
 KODA IZDELKA: 640  296 ml

  
ALOE-JOJOBA CONDITIONER
Aloe-Jojoba balzam je lahka 
formula, ki mehča, gladi in 
naredi lase bolj obvladljive brez 
dodanih sulfatov. Izdelan je iz 
čiste aloe vere in drugih močnih 
sestavin. Naša formula je kot 
nalašč za vsakodnevno uporabo 
in vključuje tri različna olja za 
zaklepanje v vlage v laseh, brez 
obremenjevanja Nudite svojim 
lasem najboljše,kar ponuja 
narava.
 KODA IZDELKA: 641  296 ml

OSEBNA 
NEGA



ALOE LIQUID SOAP 
(PRAKTIČNO MILO ZA VSE)

Forever Aloe tekoče milo 
kožo neguje že med 
čiščenjem. Ta nežna 
biserna formula odstrani 
umazanijo s pomočjo 
nežne pene in hkrati vaši 
koži zagotavlja potrebno 
nego iz čiste aloe vere in 
idealne mešanice jojobe 
in drugih olj za negovanje 
vseh plasti kože. Dišeč 
občutek svežine in 
poživljene kože pa bo 
trajal in trajal.   
  KODA IZDELKA: 633  473 ml

ALOE EVER-SHIELD®                                                  

(DEODORANT ZA OBA)

Deodorant, izdelan brez škodljivih aluminijevih 
soli za preprečevanje potenja, gladko zdrsne 
pod pazduhe. Zaradi visoke vsebnosti aloje 
je nežen in se lahko uporablja neposredno po 
britju ali voskanju, ne da bi prišlo do draženja. 
Celodnevna zaščita vam daje brezskrbnost, ki jo 
potrebujete za soočanje z napornim vsakdanom. 
Aloe EverShield se ponaša s čistim, prijetnim 
vonjem, ki ni premočan.
 KODA IZDELKA: 067  92,1 g

uporaba
FOREVER BRIGHT® 
TOOTHGEL                    
(ZA NEGO ZOB, BREZ FLUORA)

Gel zobna pasta, ki je super 
za otroke, vegetarijance in 
... sploh vse! Naš nežni gel 
za zobe združuje aloe vero, 
čebelji propolis ter poprovo 
in zeleno meto v formuli za 
beljenje zob, z naravnim 
okusom in brez fluora. V več 
raziskavah o zdravju zob so 
ugotovili, da čebelji 
propolis, ki se uporablja za 
zaščito panjev, pripomore k 
splošnem zdravju ustne 
votline. Odličen okus in 
občutek čistosti pa ostaneta 
še dolgo po  ščetkanju.

 KODA IZDELKA: 028  130 g

ALOE AVOCADO FACE & BODY SOAP       
(TRDO MILO)

Avokado je sadež, bogat s hranili, ki vsebuje 
veliko koristnih sestavin, med drugim vitamine 
A, C in E. Zaradi visoke vsebnosti maščob 
je bogata osnova za naše milo, ki suhi koži 
po čiščenju daje občutek gladkosti. Čista 
aloe vera kožo pomirja, neguje in vlaži, da je 
po uporabi mila čutiti zdrava in obnovljena. 
Milo je dovolj nežno za obraz ali celo telo, 
vonj sveže obranih agrumov vas zjutraj zbudi, 
mehkoba kože zaradi mila Aloe Avocado Face 
& Body Soap pa traja ves dan.
 KODA IZDELKA: 284  142 g
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PRILJUBLJEN     
IZDELEK



najljubše
INSTANT HAND CLEANSER  
(GEL ZA ČIŠČENJE ROK)

Formuliran z alojo in 70% alkoholom. 
Za čiščenje in zaščito brez vode ali 
mila. Že glede na to kam vas popelje 
dan je Forever Instant Hand Cleanser 
priročni pripomoček. Vedno boste 
občutili moč čiščenja tudi, ko nimate 
dostopa do mila in vode. Uporabite 
ga potem, ko ste se dotikali 
predmetov na javnih površinah, kot 
je voziček z živili ali ročaj vrat.
  KODA IZDELKA: 003  250 ml

ALOE FIRST®                   

(NUJEN PRIPOMOČEK PRI 
NEVŠEČNOSTIH)

Blagodejna prva pomoč, ki 
že stoletja preverjeno neguje 
in pomaga pri poškodbah in 
opeklinah kože. Vsestranski 
pripomoček za prvo pomoč 
ne vsebuje samo aloe vere, 
ampak tudi čebelji propolis in 
enajst ekskluzivnih rastlinskih 
izvlečkov, ki pomagajo 
pomiriti blažje opekline, 
sončne opekline, manjše 
ureznine in praske. Priloženo 
pršilo za uravnoteženje pH-ja 
omogoča nežno nanašanje, 
da vam ni treba drgniti ali se 
dotikati občutljive kože.
 KODA IZDELKA: 040  473 ml

FOREVER ALOE MPD®  
2X ULTRA               
(BOLJ NARAVNO ČIŠČENJE 
VAŠEGA DOMA)

Skromna plastenka, ki 
zmore marsikaj! Čiščenje 
z aloe vero? Da prav ste 
slišali. S to vsestransko 
močjo čiščenja se 
lahko lotite perila, tal, 
kopalnice, ploščic, 
preprog in posode. Zelo 
koncentrirana formula 
je pogosto kos nalogi 
že, če uporabite samo 
nekaj kapljic. Izdelek 
ne vsebuje fosforja in je 
biološko razgradljiv.
KODA IZDELKA: 307  946 ml

PRILJUBLJEN     
IZDELEK



najljubše
  
FOREVER TESTNI VZORCI
Delite vaše najljubše Forever izdelke v novem priročnem 
vzorčnem pakiranju. Imejte jih pri roki, da lahko vedno delite 
izjemne Forever izdelke z drugimi. Vzorci, ki so na voljo:

Aloe Moisturizing Lotion
Forever Bright Toothgel
Aloe Vera Gelly

Aloe Heat Lotion
Aloe Propolis Creme
Aloe-Jojoba Shampoo

Delite svoje
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izdelke



narave

Izdelki niso namenjeni diagnosticiranju, zdravljenju ali preprečevanju katere koli bolezni.

najboljše iz

FOREVER® ESSENTIAL 
OILS LEMON                
(ETERIČNO OLJE LIMONE)

Agrume v našem podjetju zelo 
dobro poznamo. Veliko prej 
preden postanejo olje, 
limonovce negujemo ročno. 
Limone nežno oberemo, 
shranimo, dokler ne dosežejo 
popolne zrelosti, ki zagotavlja 
najvišjo kakovost eteričnega 
olja. Limona pomaga pri 
čiščenju, krepi imunski sistem 
in zdravo prebavo.
KODA IZDELKA: 507  15 ml

FOREVER® ESSENTIAL OILS 
DEFENSE                   
(MEŠANICA ETERIČNIH OLJ)

Ta obrambna mešanica olj, 
pridobljenih v Indiji, Nepalu, 
Somaliji, ZDA, na Madagaskarju 
in Madžarskem, vsebuje 
nageljnove žbice, pomarančo, 
cimetovo skorjo, rožmarin, 
kadilo, evkaliptus in brinove 
jagode. Klinčki že stoletja 
slovijo po svojih koristih, zato 
tvorijo odlično osnovo, na 
katero se vežejo druga olja. Ta 
mešanica, ki spodbuja imunski 
sistem, pomaga krepiti moč in 
vitalnost.
 KODA IZDELKA: 509  15 ml

FOREVER® ESSENTIAL 
OILS PEPPERMINT 
(ETERIČNO OLJE POPROVE METE)

Če nekaj dobro deluje, se je 
treba tega držati. Tako je z 
našim dobaviteljem poprove 
mete, ki mu res zaupamo. 
Gre za kmetijo, ki se že okoli 
100 let ukvarja s pridelavo 
poprove mete. Njihove 
rastline imajo naravno višjo 
vsebnost mentola, glavne 
komponente poprove mete. 
Pomirjujoči in hladilni učinek 
poprove mete se že vse od 
starih Grkov uporablja za 
različne namene.
 KODA IZDELKA: 508  15 ml

FOREVER® ESSENTIAL 
OILS LAVENDER  
(ETERIČNO OLJE SIVKE)

Odpravili se bomo tja, 
kjer so sestavine najboljše 
kakovosti. V primeru sivke 
je to Bolgarija, ki ima 
najustreznejše podnebje 
in prst. Zaradi izvrstnih 
razmer za rast ima naša 
sivka visoko vsebnost 
linalilacetata, glavne 
komponente sivke. Sivka 
se uporablja za številne 
namene, vendar je posebej 
učinkovita za pomirjanje, 
blaženje in sproščanje.
 KODA IZDELKA: 506  15 ml

OLJA



Vonj je izredno pomemben čut s 
številnimi povezavami. Tako vonj igra 
vlogo pri našem spominu, občutkih in 
nenazadnje tudi pri sproščanju. Eterična 
olja lahko pomagajo pri raziskovanju 
občutkov in vplivov na vaše telo in duha.

Ali ste vedeli?
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START YOUR JOURNEY 
COMBO PAK                                
(ZAČETNI PAKET ZA NOVE REGISTRIRANE ČLANE)

Najbolj optimalen način, da hitro prejmete 
30% popust na vse Forever izdelke, ob 
tem, ko se pridružite naši globalni družini in 
morda pričnete stopati po vaši novi Forever 
poslovni poti. 

Zakaj je ta paket odlična izbira za vse, ki 
želijo hitro skočiti na svojo Forever pot?

- Ker ima priznano skupno vrednost 
2CC točki in to pomeni avtomatično 
napredovanje na nivo Assistant Supervisor 
in 30% popust na vse naslednje nakupe.

- Ker je nakup tega paketa cenejši, kot 
nakup posameznih izdelkov do skupne 
vrednosti 2CC točki.

PREGLED VSEBINE PAKETA VAM JE NA 
VOLJO NA STRANI: webshop.forever.si
634 - START YOUR JOURNEY PACK - VANIL.       422,09€

635 - START YOUR JOURNEY PACK - CHOC.        422,09€

636 - START YOUR PERSONAL USE PACK    .       459,37€

VSEBUJE 
NAJBOLJ 
PRILJUBLJENE 
IZDELEKE

Forever 

priložnost 



A TOUCH OF FOREVER 
PAKET IZDELKOV
30 delni paket izdelkov je odličen uvod v 
obsežno linijo Forever Living. Vključuje širok 
nabor izdelkovi. Tistim, ki bi radi preskusili 
tako prehrambene izdelke kot izdelke za nego 
obraza in telesa, daje ta paket dober vpogled v 
našo široko ponudbo. Ker ga dopolnjuje nekaj 
dodatnega gradiva, je lahko najučinkovitejše 
prodajno orodje – ob njegovi pomoči bodo 
drugi odkrili, kaj vse ponuja Forever Living. 

Za pregled trenutne vsebine paketa obiščite 
spletno trgovino: webshop.forever.si

 001  

priložnost 

RAZMISLITE - FOREVER JE LAHKO 
PRILOŽNOST, DA URESNIČITE VAŠE    
CILJE IN ŽELJE!
Radi uporabljate Forever izdelke?
Spremenite vašo osebno izkušnjo v priložnost, ki vam lahko 
prinese prihodek. Vse kar je potrebno je to, da delite najljubše 
izdelke z drugimi.
Morda iščete nekaj dodatnega zaslužka, več časa zase 
in družino ali delo, ki ga lahko opravljate od doma.     
Izkoristite priložnost, da postanete Forever poslovni partner 
(FBO) in si zgradite svoj lasten posel in ekipo, s katero 
boste skupaj dosegli zastavljene cilje.                    

Naši paketi izdelkov so odlična izbira za prve korake, da se 
seznanite s Forever izdelki.

V Foreverju delate zase, a nikoli niste sami.

ŽE DANES                 
STOPI NA NOVO POT!

VEČ INFORMACIJ LAHKO PODA 
OSEBA, KI VAM JE 

PREDSTAVILA FOREVER ALI 
OBIŠČITE WWW.FOREVER.SI IN 

WWW.FOREVERLIVING.COM  
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Večina Forever FBO 
partnerjev se loti Forever 

priložnosti, potem, ko 
imajo sami dobro in 

pozitivno izkušnjo z našimi 
izjemnimi izdelki, ki jo 

delijo z drugimi.

Ali ste vedeli?
OBŠIREN            

30 DELNI PAKET 
IN GRADIVO



©2022 Aloe Vera of America, Inc. Vse pravice pridržane. 

Forever Living Products Slovenija, Stegne 15, Ljubljana
telefon: +386 1 562 36 40
email: info@forever.si

Zagotavljanje  
najvišje kakovosti.

Smo največji pridelovalec aloe vere in proizvajalec 
izdelkov iz aloe vere na svetu. Že preko 44 let 
združujemo najboljše, kar nudi narava z lastnim 
razvojem in sodobno znanostjo - za vaše boljše 
počutje in boljši videz. Forever izdelki so ekskluzivni 
in zaradi našega edinstvenega modela poslovanja 
jih ne boste našli na policah trgovskih centrov. 
Smo vertikalno organizirani, kar pomeni da imamo 
lastna polja, lastne proizvodne obrate in lastno 
distribucijo. Od rastline, do izdelka in do vas! 
Naši aloe vera izdelki so kot prvi prejeli znak 
kakovosti znanstvenega sveta IASC (International 
Aloe Science Council) za konsistentnost in čistost. 
Številni izdelki imajo tudi znak odobritve za košer 
in halal. Forever izdelkov ne preizkuša na živalih.

GLOBALNA SPLETNA STRAN:

www.foreverliving.com  
SLOVENIJA:

(informacije) www.forever.si
(spletna trgovina) webshop.forever.si

®

 IMATE VPRAŠANJE?
 Vaš kontakt za nakup in odgovore:

Martina Hahn, Senior Manager
WhatsApp: +39 340 7012181 

Martina Hahn, FBO since 2002
mobile / WA: +39 340 7012181

Register here in the online shop to purchase with 5% discount as a Preferred Customer

https://490000101673.webshop.forever.si/



