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Ми пишаємося тим, що ми є
найбільшою в світі компанією з
вирощування алое і виробництва
продукції з нього. Ми дуже 
любимо наше алое і тому 
ставимося до 50-ти мільйонів 
рослин алое на наших полях з 
особливою турботою. На
відміну від наших конкурентів,
які використовують обладнання, 
ми збираємо і філіруємо наше 
алое вручну, збираючи ніжну 
м'якоть листа протягом декількох 

годин після збору, отримуючи 
таким чином найчистіший, свіжий 
гель Алое вера в тому вигляді, в 
якому його створила природа. 
Наші продукти на основі гелю 
Алое вера були першими, 
які отримали сертифікат 
Міжнародної Ради з Вивчення 
Алое (IASC) за чистоту і склад. І 
це лише кілька причин, чому ми 
називаємо себе експертами з 
Алое!

Є ДЕЩО, НА ЧОМУ МИ ЗНАЄМОСЯ ДОСКОНАЛЬНО: 
ЦЕ - АЛОЕ ВЕРА. БІЛЬШЕ ТОГО, МИ ВВАЖАЄМО СЕБЕ 
ЕКСПЕРТАМИ З АЛОЕ ВЕРА

Для отримання додаткової інформації про те, як діє 

наше Алое вера, відвідайте foreverliving.com.ua

Виглядайте Краще
Виглядайте Краще

Почувайте Себе Краще.
Почувайте Себе Краще.
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ЕФЕКТИВНІ ІНГРЕДІЄНТИ

Ми прийняли тверде рішення не припиняти пошук кращих природних 

джерел краси і здоров'я і ділитися ними з усім світом. В Форевер 

ми об'єднуємо чистий сік Алое вера з іншими натуральними 

інгредієнтами, ефективність яких підтверджена науковими 

дослідженнями. Універсальність Алое вера дозволяє нам підбирати 

різноманітні складові, які допоможуть вам і вашим близьким 

почуватися і виглядати краще.

ВІД РОСЛИНИ - ДО ПРОДУКТУ - ДО ВАС

Ми контролюємо весь процес: з моменту посадки алое до 

транспортування готової продукції. Наша філософія «від рослини 

- до продукту - до вас» означає, що ми контролюємо те, як 

відбувається вирощування і збір нашого алое, а також виробництво, 

пакування і транспортування продукції для того, щоб ви отримали 

найкращу якість за максимально прийнятну ціну. Наша любов до 

алое і нашої продукції знаходить своє підтвердження на всіх наших 

підприємствах, де ми постійно інвестуємо в нове обладнання, новітні 

технології, залишаючись в авангарді сучасних процесів виробництва, 

контролю якості, пакування і дистрибуції нашої продукції.



СУМЛІННА ПРАКТИКА ВИРОБНИЦТВА

Робити все правильно - основний принцип роботи компанії Форевер 

протягом ось уже 45 років. Ми постійно підвищуємо свої стандарти. І 

не тому, що це круто, модно або хтось говорить нам, що так повинно 

бути, а тому, що ми віримо в те, що робимо правильно. Форевер не 

випробовує свою продукцію на тваринах, багато наших продуктів 

отримали сертифікати Кошерності та Халяльності.

Ми впевнені в тому, що продукти, які ми пропонуємо своїм покупцям, 

сподобаються всім. Ось чому ми гарантуємо повернення грошей 

протягом 30 днів, якщо продукт вас не задовольнить повністю. 

Мільйони людей в більш ніж 160 країнах світу вже відчули на собі 

дивовижні властивості Алое вера. На що ж ви чекаєте?

Для додаткової інформації відвідайте сайт foreverliving.com.ua



ГЕЛЬ 
АЛОЕ ВЕРА

Форевер Гель Алое Вера містить 96,6% чистого гелю з м'якоті листа алое. Цей бага-
тий поживними речовинами напій допомагає підтримувати здоров'я системи травлен-
ня і природний рівень енергії організму. Він не містить консервантів, цукру і 
глютена - тільки переваги натурального Алое вера для вашого задоволення. Цей 
напій призначений для щоденного вжитку. Форевер пропонує також ще два чудових 
смаки корисних для здоров'я напоїв.

015 | 874,32 грн      
Об'єм: 1 літр

Насолодіться
користю!

ФАВОРИТ 
ФОРЕВЕР

НАПОЇ

6



Ми обробляємо наш чистий гель з м'якоті 
листя алое протягом декількох годин після 
збору, наш Гель Алое Вера у кожній пляшці був 
найсвіжішим без додавання консервантів!

Цей продукт не призначений для діагностики, лікування або запобігання будь-яким захворюванням.

ФОРЕВЕР 
ГЕЛЬ АЛОЕ З 
ПЕРСИКОМ

Якщо ви хочете отримати 
всю користь алое та ще 
й додати до неї насолоду 
і аромат - спробуйте Фо-
ревер Алое з Персиком. 
Цей смачний напій об'єд-
нує в собі пюре сокови-
того персика з високим 
вмістом кальцію і 84,5% 
стабілізованого гелю з 
м'якоті листів алое. На-
солоджуйтесь цілющою 
дією нашого Алое вера і 
багатим смаком стиглого
персика.

077 | 952,80 грн
Об'єм: 1 літр

АЛОЕ ЯГІДНИЙ 
НЕКТАР

Форевер Алое Ягідний
Нектар - освіжаючий мікс 
журавлини, солодких яб-
лук і стабілізованого гелю 
з м'якоті листа алое. Як 
і інші наші напої, він має 
всі корисні для травної та 
імунної систем властиво-
сті, а також підвищує рі-
вень енергії в організмі. 
Журавлина є суперпро-
дуктом з високим вмістом 
вітаміну С. Також вона 
містить і проантоціанідіни 
- потужні антиоксиданти, 
що підтримують здоров'я 
сечостатевої системи.

034 | 874,32 грн       
Об'єм: 1 літр

Чи знаєте Ви?

користю!

ФОРЕВЕР АЛОЕ 
МАНГО

Що може бути кращим, ніж 
соковита солодкість ідеально 
стиглого манго? А як щодо 
того, аби поєднати цей смач-
ний і корисний фрукт з чистим 
соком Алое вера з власних 
полів алое Форевер? Форевер 
Алое Манго, додає тропічний 
смак до нашої лінійки смачних 
і корисних напоїв з Алое вера, 
а також дає вам змогу отри-
мати найкраще від природи зі 
своєї склянки.

736 | 874,32 грн      
Об'єм: 1 літр
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Цей продукт не призначений для діагностики, лікування або запобігання будь-яким захворюванням.

Три напої на 

Ваш вибір
ТРЕЙПЕК ГЕЛЬ АЛОЕ ВЕРА

Три пляшки наших чудових напоїв - це саме 
стільки, скільки потрібно для того, щоб не 
тільки спробувати їх, відчути їх приємний 
і освіжаючий смак, але і відчути на собі 
перші позитивні результати від їх вживання. 
Бадьорість, енергія, поліпшення травлення - 
лише деякі з цих результатів. На ваш вибір - 
три варіанта Трейпеків: Гель Алое Вера, 
Форевер Свобода та Ягідний Нектар. 
Кожен напій несе свою додаткову користь, 
але головне те, що в основі кожного з них 
лежить чистий гель Алое вера, що є багатим 
джерелом корисних і поживних речовин.

153 | 2 623,02 грн
Об'єм: 3 літри

АДАПТОГЕНИ ЗМІЦНЮЮТЬ 
ОРГАНІЗМ І ПІДТРИМУЮТЬ 
В НЬОМУ БАЛАНС

НАПОЇ

8



Три напої на 

Ваш вибір
ТРЕЙПЕК ФОРЕВЕР 
ЯГІДНИЙ НЕКТАР

Всі переваги алое з потужним ягідним
зарядом. Освіжаюча журавлина поєднуєть-
ся з солодкими нотками яблук, щоб надати 
свіжості нашому гелю Алое вера. В результаті 
виходить освіжаючий напій, який не тільки 
сприяє травленню, але і наповнений фітону-
трієнтами та вітамінами. Коли ми говоримо, 
що наш Алое Ягідний Нектар містить наше 
Алое вера, ми не перебільшуємо. Цей напій 
містить 90,7% стабілізованого гелю з м'якоті 
Алое вера в поєднанні з концентратами 
натуральних фруктових соків для підтримки 
імунної системи і природного рівня енергії. 
Алое, використане в цьому чудовому напої, 
збирають вручну з наших власних полів.
Наше алое є першим в своєму роді, якому 
було присвоєно сертифікат Міжнародної Ради 
по Вивченню Алое за чистоту і дієвість. Алое
вера має природні очисні властивості, які 
покращують засвоєння поживних речовина 
з продуктів харчування, сприяючи при цьому 
зростанню кількості  корисних бактерій. 
Унікальний полісахарид, ацеманнан, та інші 
поживні речовини допомагають підтримувати 
імунітет.

343 | 2 623,02 грн
Об'єм: 3 літри

ТРЕЙПЕК ФОРЕВЕР 
СВОБОДА

Форевер Свобода має всі потужні переваги 
оригінального Гелю Алое Вера а також додат-
кові властивості, які допоможуть вам 
рухатися! Ми ретельно відібрали інгредієнти,
які підтримують здоров'я суглобів і доповню-
ють ваш активний спосіб життя. Якщо ви 
хочете потанцювати від душі або прийти до 
фінішу в забігу першим, оберіть освіжаючу 
пляшку Форевер Свобода для правильно-
го балансу поживних речовин, які допоможуть 
вашим суглобам залишатися міцними і рух-
ливими. Доведено, що хондроїтин, глюкозамін 
і МСМ сприяють нормальній функції суглобів, 
рухливості  та амортизації, допомагаючи 
підтримувати здоров'я хрящів. Ці три важливі 
природні інгредієнти створюють прекрасну 
гармонію з поживними властивостями Алое 
вера.

1963 | 3 584,46 грн
Об'єм: 3 літри

Цей продукт не призначений для діагностики, лікування або запобігання будь-яким захворюванням.
9
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ЕНЕРГЕТИЧНІ НАПОЇ
ФОРЕВЕР «ФАБ»

Всі ми знаємо, яким виснажливим може
бути сучасний спосіб життя. Де брати
достатню кількість енергії на кожен
день? Компанія Форевер знайшла рішення, 
яке допоможе Вам, коли енергія
вичерпалася - натуральні Енергетичні
Напої Форевер «ФАБ». Секрет енергії 
заключається в гуарані, адаптогенних 
травах та інших натуральних інгредієнтах, 
які входять  до складу цих напоїв.

321 / 124,44 грн
440 / 124,44 грн
Об'єм: 250 мл

Втамуй
спрагу

НАПОЇ

10



ФОРЕВЕР СВОБОДА
У цьому напої ми поєднали Гель Алое Вера з
двома необхідними для опорно-рухового 
апарату елементами: глюкозамін сульфатом
і хондроїтин сульфатом, які зберігають здо-
ров'я і рухливість Ваших суглобів. Крім того, 
до складу додані вітамін С і МСМ (основне 
джерело біодоступної сірки), необхідні для 
підтримки здоров'я сполучних тканин і суг-
лобів. Це ефективний засіб для тих, хто хоче 
вести активний спосіб життя в будь-якому 
віці.

196  |  1 194,78 грн
Об'єм: 1 літр

ЧАЙ З КВІТІВ АЛОЕ З ТРАВАМИ
Трав'яний чай з квітами алое - це композиція з листя рослин, трав 
і спецій, яка має незвичайний смак і багатий аромат. Він дуже 
корисний для здоров'я. Чай має тонкий аромат кориці та імбиру з 
Китаю, гвоздики з Мадагаскару, заспокоюючиих прянощів з 
Ямайки, смак апельсина (Містить вітамін С), кардамону, фенхеля, 
ромашки, листя ожини. Це - малокалорійний напій, що не містить 
кофеїну, а також чудове очищення для остатевої системи і всього 
організму.

200  |  589,92 грн 
25 пакетиків в коробці

Втамуй
спрагу
свою

ФАВОРИТ 
ФОРЕВЕР

11
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Скарби з

вуликів

Цей продукт не призначений для діагностики, лікування або запобігання будь-яким захворюванням.

Для отримання 450 г меду потрібен 
нектар з більш ніж 2 мільйонів 
квітів. В середньому вулик щорічно 
виробляє від 13 до 40 кг меду. 
Щоб приготувати цей чудовий 
золотистий продукт, бджолам
потрібно чимало попрацювати.

Чи знаєте Ви?
КРЕМ З АЛОЕ І 
ПРОПОЛІСОМ
Цілюща суміш гелю Алое вера 
та бджолиного прополісу дає 
Вашій шкірі значно більше, ніж
просто зволоження та конди-
ціонування. До складу крему 
добавлено кращі в природі 
лікувальні трави - ромашку та 
огірочник аптечний, а також 
втаміни А і Е. Ніжний аромат, 
багата текстура і цілющі влас-
тивості цього крему зроблять 
його Вашим улюбленим 
косметичним продуктом.

051 | 664,56 грн
Вага: 113 г

12
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ФОРЕВЕР 
БДЖОЛИНИЙ 
ПИЛОК

Вкрай важливим є те, що 
бджоли збирають мед і 
пилок з цілющих рослин, 
які вдос-таль виростають 
в одному з найбільш 
сприятливих з точки зору 
екології місць в світі: 
високогірних районах 
пустелі Соноран, штат 
Арізона. Форевер Бджо-
линий Пилок вважається 
найдосконалішим природ-
ним поживним продуктом, 
оскільки він містить прак-
тично всі найважливіші, 
життєво необхідні компо-
ненти: білок, амінокислоти, 
вітаміни, комплекс мікро-
елементів і ферменти. Пи-
лок підвищує енергетичний 
рівень організму, фізичну 
витривалість, розумові 
здібності, надає підтримку
імунній системі, травлен-
ню; сприяє схудненню, за-
хищає від серцевих захво-
рювань, артриту, стресу. 
Вважається, що вживання 
бджолиного пилку сприяє 
уповільненню процесу 
старіння.

026 | 511,98 грн
100 таблеток

ФОРЕВЕР 
БДЖОЛИНИЙ 
ПРОПОЛІС

Прополіс - речовина, що 
збирається і використо-
вується бджолами для 
підтримки стерильності
і захисту вулика від 
інфекцій. Вона настільки 
ефективна, що вулики 
всередині більш стерильні,
ніж більшість операційних 
кімнат. Прополіс, що 
містить 22 амінокислоти, 
комплекс вітамінів групи 
B і збагачений маточним 
молочком, є найкращим 
природним антибіотиком. 
Це дуже сильний і абсо-
лютно натуральний засіб 
для підтримки захисних 
сил організму. І, звичайно, 
немає більш безпечного 
методу профілактики 
простудних та інфекційних 
захворювань.

027 |1 071,60 грн
60 таблеток

ФОРЕВЕР 
БДЖОЛИНЕ 
МОЛОЧКО

Це - унікальний продукт 
бджільництва, природна 
суміш білків, амінокислот,
ліпідів, вуглеводів, жирних 
кислот, вітамінів: А, С, D, Е 
і комплексу вітамінів гру-
пи В. Він є ефективним 
противірусним, антибакте-
ріальним засобом, має мо-
гутню біостимулюючу дію, 
пов'язану з високою біоло-
гічною активністю маточ-
ного молочка, тим самим 
сповільнюючи процеси 
старіння. Має протирадіа-
ційні властивості та тоні-
зуючу дію, підвищує стій-
кість до стресів, норма-
лізує артеріальний тиск, 
стан судин і метаболізм.

036 |1 107,54 грн
60 таблеток

ОДНА СТОЛОВА ЛОЖКА МЕДУ - 

ЦЕ ПРИБЛИЗНО 70 КАЛОРІЙ.

НЕ МІСТИТЬ ЖИРУ І КОНСЕРВАНТІВ

Цей продукт не призначений для діагностики, лікування або запобігання будь-яким захворюванням.

вуликів
Для отримання 450 г меду потрібен 
нектар з більш ніж 2 мільйонів 
квітів. В середньому вулик щорічно 
виробляє від 13 до 40 кг меду. 
Щоб приготувати цей чудовий 
золотистий продукт, бджолам
потрібно чимало попрацювати.

ФАВОРИТ 
ФОРЕВЕР
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Цей продукт не призначений для діагностики, лікування або запобігання будь-яким захворюванням.

ФОРЕВЕР АКТИВ ПРО - БІ

Форевер Актив Про-Бі містить 6 штамів
корисних бактерій, а також клітковину, що 
сприяє їх життєдіяльності та розвитку в 
організмі. Бактерії всіх штамів мають під-
вищену опірність до кислотності шлунка. 
Для здоров'я кишечника, оптимального 
засвоєння поживних речовин і поліпшення
імунної функції Форевер Актив Про-Бі - 
краще щоденне рішення.

610 | 1 290,00 грн
30 капсул

МІКРОБІОМ - ЦЕ

ВНУТРІШНЯ ЕКОСИСТЕМА,

ЯКУ МОЖНА УКРІПИТИ

З ДОПОМОГОЮ КОРИСНИХ

БАКТЕРІЙ

DHA (ДОКОЗАГЕКСАЕНОВА

КИСЛОТА) ПОТРІБНА 

ВСЬОМУ ОРГАНІЗМУ І, 

ЗОКРЕМА, ПОЛІПШУЄ 

ДІЯЛЬНІСТЬ МОЗКУ, 

ЗМІЦНЮЄ ОЧІ І СЕРЦЕ

ФОРЕВЕР АРКТИЧНЕ МОРЕ

Збалансований продукт, який містить запа-
тентовану суміш натурального і екологічно 
чистого жиру глибоководних риб холодних 
морів і кальмаровоЇ олії (ДГК і ЕПК), з дода-
нням оливковї олії (Омега 9), селену, цинку і 
вітаміну Е, для підтримки здоров'я та чудо-
вого самопочуття. Організм людини прак-
тично не здатний самостійно виробляти 
Омега 3 і 9, тому він повинен регулярно 
отримувати їх з їжею в необхідній кількості.

376 | 1 114,32 грн
120 капсул

ФОРЕВЕР КАРДІО ТОНІК

Форевер Кардіо Тонік з коензимом Q10 - 
це спеціально розроблена формула, яка
розчиняється в нашому Гелі Алое Вера, 
зберігаючи здоров'я серцево-судинної 
системи. Він забезпечує здоровий 
рівень гомоцистеїну, а також є джерелом 
коензиму Q10. Форевер Кардіо Тонік 
містить екстракти лікарських трав, най-
сильніші антиоксиданти - вітаміни С і Е, а 
також, необхідні для здоров'я серця і судин 
магній і хром плюс лецитин, які підтриму-
ють гнучкість кровоносних судин.

312 | 1 124,10 грн
30 стіків

Захист

ФАВОРИТ 
ФОРЕВЕР

ДІЄТИЧНІ 
ДОБАВКИ
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Цей продукт не призначений для діагностики, лікування або запобігання будь-яким захворюванням.

ФОРЕВЕР АЙВІЖН
Форевер АйВіжн - це вдосконалена 
добавка для очей необхідна у 
сучасному світі. Клінічно вивчений 
Lutemax 2020®  допомагає вашим 
очам фільтрувати синє світло від 
комп’ютерів, планшетів, телефонів 
та телевізійних екранів. Але 
переваги на цьому не закінчуються.
Ідеальна суміш каротиноїдів, 
вітамінів та антиоксидантів сприяє 
повноцінному здоров’ю очей для 
наступного покоління, всебічну 
підтримку. Містить рибу (теляпія).

624 | 1 228,62 грн
60 таблеток

очей
Захистваших

ФОРЕВЕР 
НАТУР-МІН

Це - сучасна збалансована 
мультимінеральна формула, 
яка забезпечить ваш організм 
усіма необхідними мінералами 
та мікроелементами, включа-
ючи кальцій, фосфор і магній. 
Мінеральна основа Форевер 
Натур-Міна містить 100 мг 
натуральних мінеральних 
речовин морського дна, що 
складаються з хелатних 
форм мінеральних елементів
морських рослин і організмів, 
таких як: водорості, креветки 
та ін.

037 | 610,62 грн
180 таблеток

ФОРЕВЕР В12 
ПЛЮС

Подбайте про здоров'я
Вашої майбутньої дитини!
Вітамін В12 і фолієва кислота 
вкрай необхідні для розвитку 
плода в перші 3 місяці вагіт-
ності. Також вони важливі для 
метаболічних процесів: поділу 
клітин, синтезу ДНК, крово-
творення, правильного функ-
ціонування нервової системи. 
Оскільки В12 зазвичай надхо-
дить в організм з продуктами 
тваринного походження, цей 
вітамін особливо важливий 
для вегетаріанців.

188 | 516,54 грн
60 таблеток
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ФОРЕВЕР СУПЕРГРІНЗ

Унікальна комбінація з 20 фруктів і овочей дає 
заряд бадьорості та енергії на весь день. Крім 
того, Форевер Супергрінз нормалізує кислотний 
баланс і забезпечує організм антиоксидантами, 
які нейтралізують вільні радикали, покращуючи 
ваш зовнішній вигляд і самопочуття. Просто 
змішайте з водою або своїм улюбленим напо-
єм для того, щоб отримати супер-напій, при-
готований самою природою. Додайте свіжості 
зелені до свого щоденного раціону!

621 | 1 351,50 грн
30 стіків

АРДЖІ + 
L-АРГІНІН І ВІТАМІННИЙ
КОМПЛЕКС

Це - унікальний продукт для підтримки та зміцнення 
здоров'я серцево-судинної системи. До його складу 
входить амінокислота L-аргінін, яку вчені називають 
«чудодійною Молекулою», і яка знижує рівень холе-
стерину більш ефективно, ніж будь-яка інша аміно-
кислота. Окис азоту, який утворюється з L-аргініну, 
розслаблює судини, посилюючи кровопостачання 
і кровонаповнення органів і тканин, підтримує нор-
мальний рівень артеріального тиску, благотворно 
впливає на здоров'я передміхурової залози, сприяє 
різкому підвищенню  активності клітин - натуральних 
кілерів - головного компонента імунної системи 
нашого организму, а також стимулює вироблення 
гормону росту, що сприяє зменшенню жирових 
відкладень і збільшенню м'язової маси.

473 | 2 658,36 грн
30 стіків

Цей продукт не призначений для діагностики, лікування або запобігання будь-яким захворюванням.

заряд
Поживний

ФАВОРИТ 
ФОРЕВЕР

ДІЄТИЧНІ 
ДОБАВКИ
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ФОРЕВЕР 
ДЕЙЛІ

Комплексний продукт, роз-
робка  якого стала справ-
жньою революцією в об-
ласті нутріціології. Форевер 
Дейлі є джерелом 55 най-
важливіших поживних ре-
човин, які ефективно зас-
воюються організмом. 
Крім  того, Форевер Дейлі 
містить FVX20, запатен-
тованний комплекс фіто-
нутрієнтів, біофлавоноїдів, 
антиоксидантів з 20 фрук-
тів та овочів, які заповнять 
нестачу поживних речо-
вин в раціоні.

439 | 701,94 грн
60 таблеток

ФОРЕВЕР 
КАЛЬЦІЙ

Забезпечує 100% реко-
мендованої денної норми 
кальцію, складається з 
запатентованої формули 
бісгліцінату кальцію, кар-
бонату кальцію і лимон-
нокислого кальцію, об'єд-
наних в унікальному поєд-
нанні з магнієм, цинком, 
марганцем і міддю, а та-
кож вітамінами С і D, для 
максимального засвоєння 
організмом. Вживання 
Форевер Кальцій сприяє 
зростанню і збереженню 
кісток і зубів.

206 | 812,94 грн
90 таблеток

ФОРЕВЕР 
ФАЙБЕР

Це - безглютенова, бага-
та клітковиною харчова 
добавка, розчинна у воді. 
Дієтологи відводять кліт-
ковині в раціоні людини 
одну з провідних ролей. 
По суті, клітковина являє 
собою речовину рослин-
ного походження, яка або 
повністю, або здебільшого 
не перетравлюється, а
проходить через організм 
«транзитом», виводячи ра-
зом з собою токсини, за-
лишки «харчового сміття» 
і зайві жири.

464 | 788,82 грн
30 пакетиків

Цей продукт не призначений для діагностики, лікування або запобігання будь-яким захворюванням.

заряд
ФОРЕВЕР 
КІДЗ

Дитячі мультивітаміни
Форевер Кідз містять
природні антиоксиданти та 
залізо, так необхідні дітям. 
Вони забезпечують опти-
мальний баланс вітамінів, 
мінералів та мікроелемен-
тів, необхідних для зміц-
нення імунітету дитини та 
підтримання життєвого 
тонусу дорослої людини. 
Максимальна їх біодоступ-
ність забезпечується ком-
плексом фітонутрієнтів 
- корисних рослинних 
речовин, виділенних за 
допомогою сучасних тех-
нологій з 20 видів фруктів, 
овочів і ягід.

354 | 507,60 грн
120 таблеток

Ви отримуєте ще більше від АРДЖІ +,
поєднуючи його з Форевер Гелем 
Алое Вера. Це ідеальна пара для 
того, щоб підтримати ваш активний 
спосіб життя та допомогти вам 
виглядати та почувати себе 
найкраще. Подаруйте собі щоденний 
заряд сил та енергії з АРДЖІ+ та 
Гелем Алое Вера!

Чи знаєте Ви?

Поживний
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Цей продукт не призначений для діагностики, лікування або запобігання будь-яким захворюванням.

Дієтичні
ФОРЕВЕР 
ЛАЙСІУМ ПЛЮС

Китайський фрукт лайсі-
ум, допоможе поліпшити 
Вашу фігуру, підтримає 
високий енергетичний 
ревень та добрий зір.
Лайсіум скомбіновано з
одним з найсильніших
антиоксидантів - екстрак-
том солодки, рослини
багатої амінокислотами
та вітамінами. Форевер
Лайсіум Плюс незамінний
для профілактики і ліку-
вання дихальних шляхів, 
оскільки він забезпечує їх 
киснем.

072 | 1 110,78 грн
100 таблеток

ФОРЕВЕР ФІЛДЗ ОФ 
ГРІНЗ

Це – комбінація паростків ячменю 
(Що містять калій, кальцій, магній, 
залізо, натрій, мідь, фосфор, цинк, 
марганець), паростків пшениці (що 
містять вітаміни, мінерали та мікро-
елементи) та люцерни (багатої міне-
ралами, вітамінами А, В6, Е, К). Крім 
того, до складу продукту входить 
кайенский перець, який допомагає 
підтримувати здоровий кровообіг і 
травлення.

068 | 405,66 грн
80 таблеток

ФОРЕВЕР
МУЛЬТИ-МАКА

Це – комбінація легендар-
ної Маки перуанської з ін-
шими цінними рослинами, 
спеціально підібраними 
для створення унікальноії 
та сільнодіючої добавки 
для збільшення лібідо, 
енергії та продуктивності. 
Форевер Мульти-Мака 
піднімає рівень енергії, 
підтримує серцево-судин-
ну та імунну системи.

215 | 886,26 грн
60 таблеток

добавки

ДІЄТИЧНІ 
ДОБАВКИ
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ФОРЕВЕР
ІМУБЛЕНД 

Унікальний комплекс, 
який допоможе Вам під-
тримати імунну систему, 
покращуючи кожен етап ї ї 
роботи, починаючи з пер-
шочергових і закінчуючи 
глибинними механізмами 
захисту від інфекцій і зах-
ворювань. Цей комплекс
поживних речовин для
енергії та імунітету вклю-
чає лактоферрин, гриби 
маітаке та шиїтаке, вітамі-
ни С і D, а також цинк. 
Кожен компонент виконує 
свою важливу роль в ро-
боті імунної системи орга-
нізму, а їх дія покращує 
стан Вашого здоров'я.

355 | 787,56 грн
60 таблеток

ФОРЕВЕР
АБСОРБЕНТ-С

Форевер Абсорбент-С жит-
тєво необхідний організму, 
оскільки він підтримує здо-
ров'я сполучних тканин, 
шкіри, суглобів і дихальної 
системи. Дефіцит вітаміну С 
стає причиною розриву
капілярів і кровоточивості 
ясен. Для того щоб 60 мг 
вітаміну С ефективно зас-
воїлися, компанія ФЛП 
скомбінувала їх з 500 мг 
вівсяних висівок, які є добре 
розчинними поживними 
волокнами.

048 | 589,92 грн
100 таблеток

Цей продукт не призначений для діагностики, лікування або запобігання будь-яким захворюванням.

ВІТОЛАЙЗ 
ЕНЕРГІЯ 
ЧОЛОВІЧА

Зміцнює здоров'я простати, 
покращує потенцію, справляє 
природну протизапальну 
дію, знижує рівень поганого 
холестерину, допомагає 
регулювати роботу шлунково-
кишкового тракту, є потуж-
ним антиоксидантом і чудо-
вою профілактикою онкозах-
ворювань. Вітолайз містить 
натуральну  суміш трав, 
вітамінів і мінералів, яка була
розроблена спеціально для
підтримки здоров'я простати 
та сечостатевої системи.

374 | 1 114,32 грн
60 капсул

ВІТОЛАЙЗ 
ЕНЕРГІЯ
ЖІНОЧА

Запатентована натураль-
на суміш антиоксидантів, 
трав, фруктів, вітамінів і 
мінералів, які необхідні 
для здоров'я кожної 
жінки. Вітолайз Енергія 
Жіноча містить яблуко, 
пассифлору та лимонник 
китайський - це тради-
ційні рослини, які допома-
гають збалансувати гор-
мональний фон і поліп-
шити загальне здоров'я 
та самопочуття. Порошок 
з плодів журавлини 
підтримує функції 
сечовивідних шляхів і 
підшлункової залози.

375 | 1 114,32 грн
120 таблеток

ФОРЕВЕР 
АКТИВНИЙ
ГІАЛУРОН

Дія Форевер Активний Гіалу-
рон спрямована на суглоби, 
на збереження, підтримку та 
відновлення їх працездатності. 
До складу цієї харчової добав-
ки входить унікальна форма 
низькомолекулярної гіалуро-
нової кислоти (НА), яка має 
зволожуючі та пом'якшуючі 
властивості, поєднання з 
оліями імбиру і куркуми, ро-
бить її одним з найбільш висо-
коефективних засобів в рішен-
ні проблем з суглобами.

264 | 1 145,16 грн
60 капсул

ГІАЛУРОНОВА КИСЛОТА 

(HA) СПРИЯЄ ЗМІЦНЕННЮ 

ЗДОРОВ’Я ШКІРИ.
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ФОРЕВЕР
ЧАСНИК-ЧЕБРЕЦЬ

Відома рослина – часник, містить 
сильний антибактеріальний агент, 
який, потрапляючи в кров, оберігає 
організм від інфекційних захво-
рювань, раку та впливу радіації, 
дезінфікує легені, травний тракт і 
шкіру. Чебрець поліпшує травлення і 
підсилює властивості часнику. Одна 
капсула містить активних речовин 
еквівалентно цілій голівці свіжого 
часнику, але без гострого запаху і 
печіння.

065 | 610,62 грн
100 капсул

ФОРЕВЕР МУВ

Найбільш сучасна і передова 
розробка компанії Форевер 
пропонує ефективну підтрим-
ку здоров'я суглобів і м'язів.
Активний інгредієнт NEM™, 
що отримується з мембрани 
яєчної шкаралупи, забезпе-
чує організм хондроїтином, 
гіалуроновою кислотою, глю-
козаміном, а також такими 
ключовими білками, як, 
наприклад колаген. Ці інгре-
дієнти необхідні для гнуч-
кості та нормальної роботи 
суглобів і м'язів, здоров'я 
хрящів і суглобів. Другий 
елемент, BioCurc®, є витяж-
кою з куркуми, рослини, яка 
тисячоліттями використо-
вувалося для поліпшення
здоров'я суглобів.

551 | 2 192,70 грн
90 таблеток

Цей продукт не призначений для діагностики, лікування або запобігання будь-яким захворюванням.

Один з ключових інгредієнтів 
Форевер Мув, NEM, в п'ять 
разів ефективніший, ніж 
глюкозамін і хондроїтин 
окремо, для підтримки 
здорового діапазону рухів, 
підвищення гнучкості, 
зниження жорсткості та 
прискорення відновлення 
після вправ.

Чи знаєте Ви?

Залишайтеся 

сфокусованими

ДІЄТИЧНІ 
ДОБАВКИ
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Залишайтеся 

сфокусованими
ФОРЕВЕР ФОКУС

Потрібно не просто прожити день, а контролювати 
кожну його мить за допомогою Форевер Фокус.
Інноваційні та клінічно досліджені інгредієнти цього 
продукту підтримують ясність думки, концентрацію 
та організоване мислення. Він є ідеальним для 
спортсменів, студентів, професіоналів, а також людей 
у віці, які ведуть активне життя, оскільки підтримує 
когнітивне здоров'я і допомагає розігнати "туман в 
мозку". Залишайтеся бадьорими!

622 | 2 931,00 грн
120 капсул

Цей продукт не призначений для діагностики, лікування або запобігання будь-яким захворюванням.
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НАБІР ВІТАЛ 
5

Цей сучасний комплекс розроблений спеці-
ально для того, щоб постачати наші клітини, 
тканини і життєво важливі органи необхідни-
ми поживними речовинами. Ми отримуємо ці 
корисні компоненти з їжі та дієтичних добавок, 
які споживаємо.
Правильно працюючий організм стежить за
тим, щоб ці поживні речовини потрапляли
в кожну клітину і тканину, а токсини та шлаки
своєчасно виводилися з організму. В загальних 
рисах: поживні речовини надходять туди, де 
вони необхідні, а шлаки виводяться з організ-
му. Результатом такої правильної роботи є до-
бре здоров'я і наявність розумової, фізичної та 
емоційної енергії. Компанія Форевер пропонує 
Вам комплекс Вітал 5, який підтримує правиль-
ну роботу всього організму.
Склад: 
015/034/077/196  Гель Алое - 4 шт., 
473 Арджі + - 1 шт.,
610 Форевер Актив Про-Бі - 1 шт.,
376 Форевер Арктичне Море - 1 шт.,
439 Форевер Дейлі - 1шт.,
Флаєр «Вітал 5, а також допоміжна література.

456 | 8 548,98 грн   Гель Алое Вера
457 | 8 548,98 грн   Ягідний Нектар
458 | 8 847,42 грн   Алое з Персиком
459 | 9 753,00 грн    Форевер Свобода 

ПРОГРАМИ С9
Програма C9 - це початок шляху до фігури 
вашої мрії та міцного здоров'я. Ефективна і 
проста в застосуванні програма, за допо-
могою  якої Ви очистите організм, норма-
лізуєте метаболізм і почнете вдосконалю-
вати своє тіло. Після закінчення Програми 
С9 Ви помітите поліпшення зовнішнього 
вигляду і самопочуття, початок процесу 
виведення з організму токсинів, що зава-
жають йому отримувати максимум корис-
них речовин зі спожитої їжі. З'являться 
відчуття легкості, енергійності. Ви відчуєте 
здатність контролювати власний апетит і 
побачите перші зміни в своїй фігурі.
Склад: 
015 Гель Алое Вера - 2 шт, 
463 Форевер Терм - (18 таблеток), 
464 Форевер Файбер - (9 стіків), 
071 Форевер Гарсінія Плюс - (54 капсули), 
470/471Форевер Лайт Ультра з Амінотеїном 
- (1 упаковка - ванільний або шоколадний), 
а також допоміжна література і 
вимірювальна стрічка.

475 | 4 074,06 грн   Ваніль
476 | 4 074,06 грн   Шоколад

Набувайте 

корисних звичок
КОНТРОЛЬ 

ВАГИ
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ПРОГРАМИ F15 

528 Початковий Рівень 1 і 2 (коктейль ванільний);
529 Початковий Рівень 1 і 2 (коктейль шоколадний);
532 Середній Рівень 1 і 2 (коктейль ванільний);
533 Середній Рівень 1 і 2 (коктейль шоколадний);
536 Вищий Рівень 1 і 2 (коктейль ванільний);
537 Вищий Рівень 1 і 2 (коктейль шоколадний)

Спеціальна програма F15 - це наступний крок після 
С9 на шляху до кращого самопочуття і прекрас-
ного зовнішньому вигляду. Незалежно від того, чи 
перший раз Ви приступаєте до даної програми, чи 
вже проходили ї ї, дана програма забезпечить Ваші 
індивідуальні потреби, пропонуючи на вибір По-
чатковий, Середній або Вищий рівень харчування і 
фізичного навантаження. Дана програма дозволить 
Вам змінити на краще якість свого життя, харчу-
вання, і результативність від фізичних вправ.
Склад: 
015 Гель Алое Вера (2 шт), 
470 Форевер Лайт Ультра (1 упаковка - ванільний 
або шоколадний), 
463 Форевер Терм (30 таблеток), 
464 Форевер Файбер (15 стіків),
071 Форевер Гарсінія Плюс (90 капсул), 
а також допоміжна література.

528-529 | 5 194,86 грн
532-533 | 5 194,86 грн
536-537 | 5 194,86 грн

Набувайте 

корисних звичок
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ФОРЕВЕР
ЛАЙТ УЛЬТРА
з амінотеїном

Натуральний збалансований високопоживний коктейль, 
який містить максимальну кількість легкозасвоюваного 
рослинного білка з 18 амінокислот, велику кількість 
спеціально скомбінірованних незамінних амінокислот, а 
також додатково збагачений вітамінами, мінералами та 
спеціальним комплексом ферментів. Коктейль допоможе 
Вам зміцнити здоров'я, нормалізувати метаболізм, 
наситити організм поживними речовинами, а за умови 
заняття спортом - прискорить набір м'язової маси.

470 | 877,26 грн Ваніль
471 | 877,26 грн Шоколад

17 ГРАМІВ БІЛКУ 
НА ПОРЦІЮ

Цей продукт не призначений для діагностики, лікування або запобігання будь-яким захворюванням.

ФОРЕВЕР 
ФАВОРИТ

КОНТРОЛЬ 
ВАГИ
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ФОРЕВЕР ТЕРМ

Форевер Терм - це потуж-
на комбінація інгредієнтів 
для нормалізації обміну 
речовин і підвищення 
рівня енергії. Поєднуючи 
прийом даного продукту з 
правильним харчуванням 
і регулярними фізичними 
вправами, Ви зможете 
досягти відмінних резуль-
татів у боротьбі із зайвою 
вагою. Форевер Терм 
прискорює обмін жирів, 
знижує рівень поганого 
холестерину, підтримує 
організм в тонусі та підви-
щує витривалість.

463 | 1 221,42 грн
60 таблеток

ФОРЕВЕР 
ГАРСІНІЯ 
ПЛЛЮС

Фрукт Гарсінії камбоджій-
скої містить компонент, 
який перешкоджає пере-
творенню вуглеводів на 
жири - гідроксіцитринову 
кислоту (HCA), яка є нату-
ральним засобом для 
пригнічення апетиту та 
уповільнює дію ферменту, 
який перетвоює калорії на 
жири.

071 | 1 110,78 грн
70 капсул

ФОРЕВЕР ЛІН

Форевер Лін допоможе 
Вам добитися успіху в 
досягненні своєї ідеальної
ваги. До складу Форевер 
Лін входять натуральні та 
ефективні інгредієнти, які 
забезпечать правильний 
обмін речовин, збалансу-
ють рівень цукру в крові і 
перешкодять відкладенню 
жиру. Форевер Лін у своє-
му складі містить хром, 
екстракти опунції та білої
квасолі. Ці інгредієнти упо-
вільнюють вироблення 
ферменту, що переробляє 
цукор, і тим самим знижу-
ють рівень поганого холе-
стерину та сприяють змен-
шенню жирових відкладень.

289 | 1 206,30 грн
120 капсул

ФОРЕВЕР ФАСТ БРЕЙК

Батончики Форевер Фаст Брейк допо-
магають підтримувати необхідний рі-
вень енергії та ідеальну вагу, вони та-
кож неймовірно приємні на смак. 
Шоколадний батончик з арахісовим 
маслом містить 11 грамів білка, вітаміни, 
мінерали і 3 грами клітковини. Батончики 
Форевер Фаст Брейк прискорюють жи-
ровий і вуглеводний обмін, не містять 
транс-жирів і холестерину.

520 | 158,82 грн
1 шт.

Завжди будь на висоті
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Цей продукт не призначений для діагностики, лікування або запобігання будь-яким захворюванням.

17 ГРАМІВ БІЛКУ 
НА ПОРЦІЮ

ФОРЕВЕР РОСЛИННИЙ ПРОТЕЇН
Форевер Рослинний Протеїн містить 17 грам білка на порцію і являє собою 
веганську формулу, яка не включає до себе молочних продуктів і сої. Він має 
приємний ванільний аромат і однорідну негрудчасту текстуру, на відміну від 
багатьох інших рослинних білків. Білки з гороху і гарбуза сприяють здоров’ю
кісток, а також збільшенню та підтриманню м’язової маси.

656| 1 960,86 грн
Об'єм: 390 г.

КОНТРОЛЬ 
ВАГИ

26



Вже у продажі!Вже у продажі!
 
СИСТЕМА ВІДНОВЛЕННЯ БАЛАНСУ 
ОРГАНІЗМУ

Спеціальна, чотириденна система допоможе вам відновити 
ваше тіло та розум за допомогою керованого прийому їжі та 
шести нових інноваційних продуктів, що входять до складу DX4.

Ці продукти разом із нашим класичним Гелем Алое Вера 
надають вам додаткову підтримку, яку ви потребуєте, 
обмежуючи споживання калорій і досягаючи свої цілі 
стосовно змін у способі життя.

Склад: 
Форевер Гель Алое Вера (4 упаковки по 330мл)
Форевер Терм Плюс (12 таблеток), 
Форевер ДуоПур (8 таблеток), 
Форевер Мульти Фізз (4 шипучі таблетки), 
Форевер Лемон Бласт (4 стік-пакетики),
Форевер Сенсатіабль (32 жувальні таблетки),
Форевер Рослинний Протеїн (1 пакет) 
а також допоміжна література.

659| 4 923,96 грн
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ЗМІЦНЮЮЧА СИРОВАТКА
ДЛЯ ШКІРИ ОБЛИЧЧЯ INFINITE 
З АНТИВІКОВИМ ЕФЕКТОМ

Це - сильний еліксир, який приносить видимі 
результати. Його науково розроблена формула 
посилює цілющий вплив Алое за допомогою 
клінічно дослідженого інгредієнта, трифторацетил 
трипептида 2. Як показали клінічні дослідження, 
один тільки цей інгредієнт істотно покращує 
еластичність шкіри і успішно зменшує рівень 
прогеріна, шкідливого протеїна, вміст якого 
збільшується з віком, що погіршує стан шкіри. 
Повторюючи природні процеси, що відбуваються 
в шкірі, цей триамінокислотний пептид посилює 
видиму щільність шкіри і зменшує видимі зморшки і 
складки.

555 | 1 825,32 грн
Об'єм: 30 мл

ЗМІЦНЮЮЧИЙ КОМПЛЕКС
INFINITE ФОРЕВЕР

Дві таблетки при щоденному прийомі ефек-
тивно підтримують роботу безлічі внутрішніх 
систем організму, і, зокрема, здоров'я і зов-
нішній вигляд Вашої шкіри. Результат вну-
трішнього прийому колагену - це зменшення 
зморшок на шкірі обличчя і поліпшення ї ї 
пружності, еластичності та зволоженості. 
Запатентовані компанією фітокераміди, от-
римувані з європейської пшениці, віднов-
люють  запаси цього ключового елемента, 
який природним чином міститься в шкірі та 
відповідає за функціонування ї ї гідробар'єру, 
який сприяє постійній зволоженості шкіри 
і перешкоджає ї ї старінню. Підхід до краси 
шкіри зсередини є революційним кроком в 
галузі антистаріння і саме тією ланкою, яка 
донині відсутня у всіх інших системах.

556 | 1 816,86 грн
60 таблеток

КОСМЕТИЧНІ 
ПРОДУКТИ

28



НАБІР INFINITE ВІД ФОРЕВЕР

Для того щоб позбутися усіх основних ознак 
старіння та запобігти подальшому в'яненню шкіри, 
компанія Форевер розробила спеціальні засоби, які
борються з усіма причинами вікових змін. Концен-
трація і текстура кожної формули створена таким 
чином, щоб відповідати потребам певної зони шкіри. 
За допомогою антивікового комплексу по догляду 
за шкірою Infinite Advanced Skin Care від компанії 
Форевер ви отримаєте максимальний  результат від 
кожного засобу для догляду і значно підсилите дію 
кожного з них!

553 | 6 142,56 грн

ВІДНОВЛЮЮЧИЙ КРЕМ
INFINITE ФОРЕВЕР

Ефективні інгредієнти рослинного поход-
ження, такі як асаї та гранат, є потужними 
антиоксидантами і при цьому зволожу-
ють шкіру та роблять ї ї гладкою. А екс-
тракт австралійського рослини Centipe-
da Cunninghami підсилює всі численні 
корисні властивості Алое, впливаючи в 
сінергії з ним. Разом ці інгредієнти зас-
покоюють шкіру, а вітамін В3, що отри-
мується з буряка, вирівнює тон шкіри, 
покращує ї ї текстуру та зовнішній вигляд. 
Такі інгредієнти, як сквален, ефіри жожо-
ба, гліколіпіди та бджолиний віск, мають 
зволожуючі властивості, а також оптимі-
зують розповсюдження відновлюючого 
крему по поверхні шкіри. А для завер-
шення цього потужного зволожуючого 
комплексу ми додали найновішу  наукову 
розробку - сахаридну сполуку, що зміцнює 
гидробар'ер, що утримує вологу в шкірі.

558 | 2 035,80 грн
Вага: 48,2 г

ЗВОЛОЖУЮЧИЙ 
КОМПЛЕКС INFINITE З 
ОЧИЩУЮЧИМ ЕФЕКТОМ

Головна характеристика молодої шкіри - 
ї ї відмінна зволоженість і свіжість. Зволо-
жуючий Комплекс Infinite з очищуючим 
ефектом сприяє збереженню гідро-
бар'єру шкіри, який запобігає ї ї переси-
ханню і стягуванню. Щедрий вміст  ліно-
ленової кислоти та вітаміну Е, виявлений 
у соняшниковій олії, зберігає ліпіди шкі-
ри та допомагає розщепити частинки 
бруду і жиру. Не бажано просто змива-
ти зі шкіри бруд і косметику. Допоможіть 
шкірі виглядати і відчувати себе моло-
дою, заклавши міцну основу для Ваших 
щоденних омолоджуючих процедур.

554 | 921,54 грн
Об'єм: 118 мл
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щоденний догляд 
за шкірою

СОНЯ ОСВІЖАЮЧИЙ 
ГЕЛЬ ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ

Забудьте звичні засоби для очищення
шкіри! Соня Освіжаючий Гель для Очи-
щення містить гель алое, а також олію 
баобаба холодного віджиму, яка робить 
шкіру гладенькою  та зволоженою. 
Активні антиоксиданти такі, як яблучні 
амінокислоти та гідроксіацетофенон, під-
тримують здоров'я шкіри змішаного 
типу. А екстракт фрукта кучерявої акації 
(acacia concinna) очищають шкіру, вида-
ляючи верхній відмерлий шар клітин,
залишки бруду та макіяжу.

605 | 824,88 грн
Об'єм: 118 мл

СОНЯ ЗАСПОКІЙЛИВИЙ
ЗВОЛОЖУЮЧИЙ ГЕЛЬ

Завдяки вмісту безлічі рослинних екс-
трактів та інших ефективних інгредієнтів, 
Соня Заспокійливий Зволожуючий Гель 
містить зволожуючі субстанції, які зали-
шають на шкірі крапельки вологої роси, 
які поступово зволожують шкіру. Завдя-
ки вмісту більше 10 рослинних екстрактів 
і олій, а також бетаглюкану, що отриму-
ється з грибів, гідролізованого колагену 
та яблучного екстракту, формула гелю 
ефективно заспокоює і зволожує шкіру.

608 | 903,78 грн
Об'єм: 59 мл

СОНЯ ГЕЛЬ 
СЯЮЧА ШКІРА

Відновіть здоровий блиск шкіри і надайте 
їй природного свіжого вигляду з Соня
Гель Сяюча Шкіра! Інкапсульовані пепти-
ди в нашому гелі, який швидко вбираєть-
ся шкірою, «доставляють» кожній клітин-
ці шкіри екстракти п'яти азіатських рос-
лин (серед яких - корінь солодки), роз-
гладжують ї ї та поліпшують ї ї зовнішній 
вигляд, а також підвищують тонус. Шкіра 
стає пружною, гладкою і здоровою.

606 | 780,90 грн
Об'єм: 28,3 мл

СОНЯ ГЕЛЬ-МАСКА 
ДОСКОНАЛІСТЬ

Надайте нового значення виразу «Сон
для краси". Створена в результаті науко-
вих досліджень нова формула Соня Гель-
Маска Досконалість контролює життєді-
яльність шкіри в нічний час, підтримуючи 
необхідний рівень зволоження та гідро-
ліпідний баланс шкіри. Завдяки достатку 
рослинних, фруктових екстрактів і зволо-
жуючих інгредієнтів, ваша шкіра вранці 
виглядає свіжою, молодшою і здоровою.

607 | 824,88 грн
Об'єм: 59 мл

СОНЯ НАБІР ДЛЯ 
ЩОДЕННОГО
ДОГЛЯДУ ЗА ШКІРОЮ

Нарешті Ви маєте можливість насолод-
жуватися  усіма перевагами нового уні-
кального комплексу для змішаного типу 
шкіри. Це серія продуктів, створена 
спеціально для змішаного типу шкіри, 
яка може піддаватися флуктуаціям і змі-
нюватися. Продукти системи Соня 
Щоденний Догляд за Шкірою містять в
значній концентрації алое та інші зволо-
жуючі рослинні екстракти. Природа 
зустрічається з наукою у вигляді рево-
люційної технології, заснованої на гелі, 
який допомагає доставляти алое туди,
де воно найбільш необхідне для свіжос-
ті, здоров'я та молодості шкіри.

609 | 2 992,32 грн

КОСМЕТИЧНІ 
ПРОДУКТИ
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Шкіра, яка іноді буває жирною,
іноді лущиться або пересихає, 
називається шкірою змішаного типу. 
Система щоденного догляду Sonya® 
допоможе вашій шкірі залишатися 
гладкою, зволоженою і комфортною 
протягом всього року.

Чи знаєте Ви?

Процедури
для кожного
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АЛОЕ 
БІОЦЕЛЮЛОЗНА
МАСКА

В ході унікального процесу, 
розробленого в Форевер, 
бактеріям згодовується 
наш гель Алое вера з наших 
же полів, а також морські 
водорості, які на певній ста-
дії ферментації перетворю-
ються на біоцелюлозні 
волокна. Ці волокна пере-
плітаються, створюючи 
неймовірно гігроскопічну 
і пластичну маску. Після 
закінчення процесу біоце-
люлозна маска просочу-
ється зволожуючою сиро-
ваткою з гелем Алое вера, 
кінським каштаном і анти-
оксидантами.

616 | 1 842,78 грн
5 штук.

ФОРЕВЕР 
ЗВОЛОЖУЮЧА 
СИРОВАТКА

Ця суперзволожуюча 
формула швидко вбирається 
поверхневими шарами
шкіри, надаючи їй всю 
користь гіалуронової 
кислоти та стабілізованого 
гелю Алое вера. Збільшіть 
зволоження шкіри, 
захищаючи її від стресових 
факторів навколишнього 
середовища, та зведіть 
до мінімуму появу тонких 
мімічних складок та зморшок 
за допомогою Форевер 
Золожуючої Сироватки

618 | 1 230,30 грн
Об'єм: 60 мл

АЛОЕ 
АКТИВАТОР

Завдяки вмісту понад 98% 
гелю Алое вера, Алое 
Активатор дарує шкірі від-
чуття свіжості та полегшен-
ня з моменту першого до-
тику до Вашого обличчя. 
Алое чудово підходить для 
чутливої шкіри, а такі важ-
ливі його складові, як Віта-
міни А, С і Е, роблять Алое 
Активатор невід'ємною 
частиною будь-якого набору 
для догляду за шкірою.

612 | 561,48 грн
Об'єм: 130 мл

Кожен з цих цільових продуктів був розроблений з урахуван-
ням загальних проблем шкіри. Додайте ці продукти до своєї 
програми по догляду за шкірою, щоб зробити її унікальною.

Цілеспрямовані

результати

КОСМЕТИЧНІ 
ПРОДУКТИ
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ОЧИЩУЮЧИЙ І
ВИРІВНЮЮЧИЙ
СКРАБ

Кісточки Жожоба - ідеально
круглі мікросфери олії Жо-
жоба, ніжно і плавно приби-
рають верхній відмерлий
шар шкіри. Збалансований
бамбуковий порошок 
очищає шкіру від відмерлих 
клітин. Бамбуковий порошок 
має форму великих гранул, 
тому він не шкодить поверхні 
шкіри.

559 | 640,56 грн
Об'єм: 60 мл

ЗВОЛОЖУЮЧИЙ І ПОМ'ЯКШУЮЧИЙ
ТОНІК

Зволожуючий і Пом'якшуючий Тонік - це унікальна комбінація 
екстракту морських водоростей і гіалуронату натрію. В 
синергії ці два потужні інгредієнти зволожують і пом'якшують 
шкіру, надаючи їй свіжий і молодий вигляд.

560 | 763,50 грн
Об'єм: 130 мл

КРЕМ НАВКОЛО 
ОЧЕЙ

До складу Крему Навколо 
Очей входять запатентовані 
інгредієнти з пептидною тех-
нологією, які покращують і 
розгладжують чутливу шкіру 
навколо очей, помітно змен-
шуючи складочки, зморшки 
і темні круги під очима. 
До складу крему входить 
унікальний колаген з низь-
кою молекулярною масою, 
який сприяє нормальному 
формуванню колагену 
для оптимального зволо-
ження і пружності шкіри. 
Підтримуючи здоровий 
рівень колагену, ми покра-
щуємо гладкість шкіри, 
що робить шкіру навколо 
очей більш пружною і мо-
лодою. Також до складу 
крему входить бутиленглі-
коль, який помітно зменшує 
набряклість і темні круги під 
очима вже за 15 днів.

561 | 640,56грн
Вага: 21г

результати
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Скоро у продажі!Скоро у продажі!
 
АЛОЕ ЛОСЬЙОН ДЛЯ ТІЛА
Алое Лосьйон для Тіла від Форевер - ідеальний зволожуючий засіб на 
кожен день, він пом’якшує шкіру та залишає її гладенькою, зволоженою 
та здоровою. Наша легка формула швидко вбирається шкірою, даруючи 
їй користь чистого Алое вера та інших зволожуючих інгредієнтів саме 
там, де вони потрібні.

647| ХХХ грн
Об'єм: 236 мл

КОСМЕТИЧНІ 
ПРОДУКТИ

34



зволоженняПотужне

АЛОЕ ХІТ

Пом'якшувальний лосьйон, що включає
зігріваючі агенти та алое. Ідеальний для 
зменшення напруги в м'язах. Застосо-
вується при заспокійливому розслаб-
ляючому масажі. Зволожуючи шкіру, 
крем заспокоює ї ї, а тепло допомагає 
зняти припухлості, запалення та біль.

064 | 500,10 грн
Об'єм: 118 мл

ІДЕАЛЬНИЙ 
МАСАЖНИЙ 
ЛОСЬЙОН ДЛЯ 
СПОРТСМЕНІВ

АЛОЕ ЗВОЛОЖУЮЧИЙ
ЛОСЬЙОН

Чудово підходить для шкіри обличчя і 
тіла. Цей крем, поєднує силу чистого
стабілізованого гелю Алое вера з алан-
тоїном, олією з кісточок абрикоса,
олією жожоба, еластином і розчинним 
колагеном, дає Вашій шкірі глибоке 
зволоження, живлення та ніжний догляд.

063 | 500,10 грн
Об'єм: 118 мл

ФАВОРИТ 
ФОРЕВЕР
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КРЕМ ПІСЛЯ
ГОЛІННЯ 
ГОРДІСТЬ
ДЖЕНТЛЬМЕНА

Відчуйте прохолоду і приємне збудження 
від комбінації чис-того гелю Алое вера, 
пом'якшувачів і зволожувачів. Крем 
Після Гоління Гордість Джентльмена - 
це заспокійливий крем після гоління з 
приємним чоловічим ароматом. Крем 
не містить спирту і, отже, не пересушує 
шкіру. Розмарин і ромашка дають 
додатковий заспокійливий ефект. 
Ідеальний догляд для шкіри, схильної до 
подразнення.

070 | 500,10 грн
Об'єм: 118 мл

КОНТУРНА ПУДРА-
МАСКА
Підходить для будь-яких типів 
шкіри; ї ї слід готувати безпосе-
редньо перед застосуванням. 
Контурна Пудра-Маска розглад-
жує зморшки, видаляє тонкі мі-
мічні лінії, очищає і тонізує шкі-
ру, зволожує підшкірний шар. 
Альбумін (Яєчний білок) і маль-
тодекстрин (кукурудзяний крох-
маль), присутні в складі маски, 
мають властивість звужувати 
пори, в той час як каолін вбирає 
надлишковий жир. Алантоїн, 
огірочник і ромашка сприяють 
оновленню клітин шкіри.

341 | 710,88 грн
Вага: 29 г

R3 ФАКТОР® 

Цей крем справляє на шкіру потрійний 
вплив: Регулює (Retain) природну воло-
гість, Реставрує (Restore) пружність шкіри, 
Радикально омолоджує (Renew) шкіру. 
Крем являє собою ефективну комбінацію 
стабілізованого гелю Алое вера, розчин-
ного колагену та альфагідроксі-кислот 
(фруктові кислоти), вітамінів А і Е. Він Є 
ідеальним для пом'якшення мімічних ліній 
і незамінний для зберігання здорової, 
гладкої, ніжної шкіри.

069 | 1 107,54 грн
Вага: 56,7 г

ФОРЕВЕР
АЛЬФА-Е ФАКТОР

Справжній ріг достатку інгредієнтів, 
розроблених для захисту і живлення шкіри. 
Незрівнянний ні з чим, що Ви пробували 
раніше! Один з найбільш універсальних про-
дуктів для догляду за шкірою, які були коли-
небудь представлені на ринку. Спеціально 
розроблений, щоб принести оптимальну 
користь вашій шкірі. Форевер Альфа-Е 
Фактор бореться зі старінням шкіри та значно 
покра-щує такі ї ї властивості, як еластичність, 
пружність і гладкість.

187 | 1 107,54 грн
Об'єм: 30 мл

ФАВОРИТ 
ФОРЕВЕР

КОСМЕТИЧНІ 
ПРОДУКТИ
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ЖЕЛЕ АЛОЕ ВЕРА

Ніжний, чистий, стабілізірованний гель
Алое вера практично ідентичний м'якоті 
листа алое. Цей щільний прозорий гель,
містить зволожувачі та пом'якшувачі, 
швидко вбирається і прекрасно 
заспокоює шкіру; знімає подразнення, 
свербіж, набряклість, запалення та біль;
сприяє швидкому загоєнню.

061 | 500,10 грн
Об'єм: 118 мл

АЛОЕ
СОНЦЕЗАХИСНИЙ 
КРЕМ

Нехай сяє сонце! Алое Сонцезахисний
Крем дозволяє насолоджуватися його 
теплом без впливу шкідливого спектру 
сонячних променів на вашу шкіру. 
Водостійка формула крему має захист 
SPF 30 проти широкого спектра 
УФА і УФB променів і при цьому 
зберігає зволоженість шкіри завдяки 
вмісту соку м'якоті листа Алое вера. 
Ефективний і ніжний, Алое Сонце-
захисний Крем захищає всю Вашу 
сім'ю, куди б ви не вирушили за
пригодами.

617 | 728,16 грн
Об'єм: 118 мл

ЗАХИЩАЄ
ВІД УФА І 
УФB

ФАВОРИТ 
ФОРЕВЕР
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ГІГІЄНІЧНА ПОМАДА 
АЛОЕ ЛІПС
с олією жожоба

Чистий гель Алое вера, олія жожоба
та бджолиний віск скомбіновані в
кращому на сучасному ринку засобі
для догляду за губами. Ця гігієнічна
помада зніме подразнення, не дасть 
змоги розростися лихоманці при застуді, 
пом'якшить і зволожить Ваші губи в 
будь-яку пору року. Компактний розмір 
дозволяє тримати цю помаду завжди під 
рукою.

022 | 116,82 грн
Вага: 4,25 г

ФОРЕВЕР АЛОЕ 
МСМ ГЕЛЬ

Призначений для полегшен-
ня болю місцевого характе-
ру. Містить МСМ (метил суль-
фоніл метан) - органічну 
сірку, яка займає 3 місце за 
кількісним вмістом в орга-
нізмі. Іншим основним
інгредієнтом цього гелю є
чистий стабілізований гель
Алое вера. Ці два інгредіенти
в поєднанні з рослинними
екстрактами та іншими спе-
ціальними компонентами 
допоможуть Вам впоратися 
з болем у будь-який момент.

205 | 775,20 грн
Об'єм: 118 мл

ФОРЕВЕР 
АЛОЕ СКРАБ

Містить унікальну суміш
інгредієнтів - чистий гель 
Алое вера, вітаміни С, Е 
та мікросфери з олії жожо-
ба, що дозволяє викорис-
товувати цей скраб, як для 
обличчя, так і для інших 
ділянок тіла. Форевер 
Алое Скраб очищає шкіру, 
відкриває пори, прибирає 
відмерлі клітини, стимулює 
процес оновлення клітин і 
тонус шкіри.

238 | 526,86 грн
Вага: 99 г

Вже у Вже у 
продаж у!продаж у!
 

АЛОЕ РІДКЕ 
МИЛО

Нова і поліпшена 
формула Рідкого Мила 
з Алое містить суміш з 
натуральних компонентів 
природного походження. 
До складу даного мила 
входить алое, кокос, 
оливкова олія та огірок, 
які живлять, зволожують, 
і відновлюють Вашу 
шкіру.

633 | 659,10 грн
Об'єм: 473 мл

ФАВОРИТ 
ФОРЕВЕР

КОСМЕТИЧНІ 
ПРОДУКТИ
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Скоро у продажі!Скоро у продажі!
 
АЛОЕ ГЕЛЬ ДЛЯ ДУШУ

Відчуйте насолоду від глибокого освіжаючого миття, що видаляє 
бруд, залишаючи Вашу шкіру гладенькою та доглянутою. Алое Гель 
для Душу від Форевер – це ідеальна суміш Алое вера, заспокоюючих 
олій та екстрактів, які очищують та живлять Ваше тіло з голови до ніг.

646 | ХХХ грн
Об'єм: 236 мл
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Необхідні 
продукти з алое

Вже у продаж у!Вже у продаж у!
ШАМПУНЬ
АЛОЕ-ЖОЖОБА

Шампунь Алое-Жожоба містить 
чисту м'якоть листа Алое вера 
та олію жожоба, яка зміцнює во-
лосся. Цей шампунь є ідеальним 
для щоденного застосування для 
найкращого стану та вигляду ва-
шого волосся. Насолоджуйтеся 
освіжаючим ароматом суміші тро-
пічних фруктів та вершків, тоді як 
багата натуральна піна допомагає 
вам легко змити зі шкіри залишки 
бруду та жиру. Не маючи у складі 
сульфатів, Шампунь Алое Жожоба 
підтримує баланс вологи шкіри 
вашої голови, водночас роблячи 
волосся м'яким і слухняним.

640 | 765,00 грн
Об'єм: 296 мл

Вже у продаж у!Вже у продаж у!
КОНДИЦІОНЕР
АЛОЕ-ЖОЖОБА

Кондиціонер Алое Жожоба - це 
легка формула, що пом'якшує, 
розгладжує волосся та робить його 
більш слухняним без додання 
сульфатів. Зроблений з чистого 
гелю Алое вера з доданням ін-
ших потужних інгредієнтів, наша 
формула є ідеальною для щоден-
ного застосування і включає три 
різні олії, які допомагають утриму-
вати вологу, не обтяжуючи волос-
ся. Подаруйте своєму волоссю 
найкраще від природи з Конди-
ціонером Алое-Жожоба.

641 | 817,26 грн
Об'єм: 296 мл

ОСОБИСТА 
ГІГІЕНА
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КОСМЕТИЧНЕ МИЛО З 
АВОКАДО ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ І 
ТІЛА

Це натуральне і ніжне мило для обличчя і тіла з 
авокадо містить у собі багаті, зволожуючі власти-
вості олії авокадо, залишаючи шкіру Вашого 
обличчя і тіла напрочуд гладкою і чистою після його 
застосування. Мило має освіжаючийим аромат 
цитрусових і зміцнюючий вплив на шкіру, який Ви 
відчуваєте кожного разу після його використання.

284 | 160,20 грн
Вага: 142 г

ЗУБНА ПАСТА ФОРЕВЕР БРАЙТ
Ваші зуби стануть білими, а посмішка сяючою при 
використанні Зубної Пасти Форевер Брайт - найкращої 
пасти на світовому ринку.  Ця неабразивна формула, 
що не містить фтору, об'єднала кращі властивості 
стабілізованого гелю Алое вера з екологічно бездоган-
ним бджолиним прополісом. В результаті вийшла 
ексклюзивна зубна паста, яка знімає кровоточивість 
ясен, робить зуби білішими без використання хімічних 
відбілювачів. Вам і Вашій родині сподобається її 
натуральний приємний смак і освіжаючий ефект.

028 | 257,52 грн
Вага: 130 г

продукти з алое
АЛОЕ ЕВЕР-ШІЛД 
ТВЕРДИЙ ДЕЗОДОРАНТ

Алое Евер-Шілд Твердий Дезодо-
рант має приємний аромат, дарує 
Вам відчуття свіжості і впевненості 
протягом всього дня. Досить ніж-
ний, щоб використовувати відразу 
після депіляції. Він не залишає
плям на одязі та не містить солей 
алюмінію.

067 | 240,96 грн
Вага: 92 г
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АЛОЕ ФЬОРСТ

Спрей Алое  Фьорст - це продукт першої необхідності для захисту 
від інфекцій і запалень пошкодженої шкіри та слизової. Його 
основою є стабілізований гель Алое вера. Також до його складу 
входять бджолиний прополіс, алантоїн і 11 рослинних екстрактів. 
Підходить для чутливої шкіри; рівень рН збалансований.

040 | 664,56 грн
Об'єм: 473 мл

улюбленими

ФАВОРИТ 
ФОРЕВЕР

ОСОБИСТА 
ГІГІЕНА
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Поділіться

улюбленими

Новинка!
 

ПРОБНИКИ ПРОДУКТІВ ФОРЕВЕР

Поділіться своїми улюбленими продуктами Форевер у зручних 
пакетиках-пробниках з нашими найбільш популярними серед 
споживачів формулами. Беріть їх з собою всюди і розвивайте свій 
бізнес із кожним пробником. 
10600  |  Алое Зволожуючий Лосьон
10601  |  Зубна паста Форевер Брайт
10602  |  Желе Алое Вера
10603  |  Лосьйон Алое Хіт
10604  |  Крем Алое з Прополісом
10605  |  Шампунь Алое Жожоба

10600-10605 | 8,0 грн

продуктами

ПРОБНИКИ
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комплектаціяВигідна

НАБІР  «ФАВОРИТ»

Цей набір чудово підходить для нового Підпри-
ємця Форевер, до його складу входять найбільш 
затребувані продукти компанії.
Склад:
015 Гель Алое Вера - 4 шт.,
022 Форевер Алое Ліпс з жожоба - 3 шт.,
028 Зубна Паста Форевер Брайт - 2 шт.,
040 Форевер Алое Фьорст - 1 шт., 
048 Форевер Абсорбент-С - 1 шт.,
061 Желе Алое Вера - 1 шт.,
067 Алое Евер-Шілд Твердий Дезодорант - 3 шт.,
196 Форевер Свобода - 2 шт.,
354 Форевер Кідз - 1 шт.,
376 Форевер Арктичне Море 1 шт. 
622 Форевер Фокус - 1 шт., 
633 Рідке Мило Алое - 1 шт.,
624  Форевер АйВіжн - 2 шт., 
736  Форевер Манго - 1 шт. 
а також допоміжна література.

002 | 15 352,02 грн

СТАРТОВИЙ НАБІР
ваніль/шоколад

Комбінований Стартовий набір містить топові 
продукти компанії Форевер, необхідні вам для 
того, щоб самим спробувати продукцію Форевер 
Лівінг Продактс і почати ділитися нею з іншими 
людьми. Даний набір допоможе вам почати буду-
вати свій бізнес з найпершого дня.
Склад:
022 Форевер Алое Ліпс з жожоба - 6 шт.,
028 Зубна Паста Форевер Брайт - 2 шт.,
051 Крем з Алое з Прополісом - 1 шт.,
061 Желе Алое Вера - 2 шт.,
063 Алое Зволожуючий Лосьон - 2 шт.,
067 Алое Евер-Шілд Твердий Дезодорант - 2 шт.,
077 Форевер Гель Алое з Персиком - 1 шт.,
473 АРДЖІ + - 1 шт.,
475/476 С9 ваніль / шоколад - 1 шт.,
610 Форевер Актив Про-Бі - 1 шт.,
а такоже допоміжна література.

634 А | 13 337,46 грн Ваніль
634 В | 13 337,46 грн Шоколад

КОМБІНОВАНІ 
НАБОРИ
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комплектація

ПРОГРАМА «ЗДОРОВ'Я 
ДИТИНИ»

Профілактика захворювань - це найкраще 
що ми можемо зробити для своїх дітей!
Склад:
015  Гель Алое Вера - 1 шт., 
022 Форевер Алое Ліпс з Жожоба -1 шт.,
028 Зубна Паста Форевер Брайт -1 шт., 
036 Форевер Бджолине Молочко- 1 шт., 
037 Форевер Натур-Мін - 1 шт., 
118 Форевер В12 Плюс  - 1 шт., 
354 Форевер Кідз - 1 шт., 
633 Рідке Мило Алое - 1 шт., 
а також допоміжна література.

1577 | 4 187,82 грн 

СТАРТОВИЙ НАБІР

Стартовий набір містить топові продукти компанії 
Форевер. Даний набір допоможе вам почати 
будувати свій бізнес з найпершого дня.
Склад:
022 Форевер Алое Ліпс з жожоба - 5 шт.,
028 Зубна Паста Форевер Брайт - 3 шт.,
051 Крем з Алое з Прополісом - 1 шт.,
061 Желе Алое Вера - 2 шт.,
067 Алое Евер-Шілд Твердий Дезодорант - 2 шт.,
473 АРДЖІ + - 1 шт.,
475/476 С9 ваніль / шоколад - 1 шт.,
610 Форевер Актив Про-Бі - 1 шт.,
659 ДХ4 - 1шт.,
736 Форевер Манго - 1шт.
а такоже допоміжна література.

634 | 13 250,64 грн

ПРОГРАМА                
«СВОБОДА РУХУ»

Профілактика і вирішення проблем 
опорно-рухового апарату.
Склад:
015 Гель Алое Вера - 1 шт., 
037 Форевер Натур-Мін - 1 шт., 
196 Форевер Свобода - 2 шт., 
205 Алое МСМ Гель - 1 шт., 
206 Форевер Кальцій - 1 шт., 
264 Форевер Активний Гіалурон - 1 шт., 
376 Форевер Арктичне Море - 1 шт., 
551 Форевер Мув - 1шт.
а також допоміжна література. 

004 | 9 349,32 грн 

ПРОГРАМА «КАРДІО 
ЗДОРОВ'Я» 

Для захисту серцево-судинної системи.
Склад:
015 Гель Алое Вера - 3 шт., 
034 Алое Ягідний Нектар - 1 шт., 
036 Форевер Бджолине Молочко - 1 шт., 
048  Форевер Абсорбент-С - 1 шт., 
065 Форевер Часник-Чебрець- 2 шт., 
312 Форевер Кардіо Тонік - 2 шт., 
376 Форевер Арктичне Море - 2 шт., 
флаєр «Міні Тач Кардіо Здоров'я», 
а також допоміжна література.

005 | 9 727,20 грн 

НАБІР «ФАВОРИТ МІНІ» 

До набору входять 9 найбільш ходових 
і споживаних продуктів.
Склад:
015 Гель Алое Вера - 4 шт., 
022 Форевер Алое Ліпс з жожоба - 3 шт., 
028 Зубна Паста Форевер Брайт - 3 шт., 
061 Желе Алое Вера - 1 шт., 
067 Алое Евер-Шілд Твердий Дезодорант - 2 шт., 
354 Форевер Кідз - 1 шт., 
376 Форевер Арктичне Море - 1 шт., 
640 Шампунь Алое Жожоба - 1 шт., 
641 Кондиціонер Алое Жожоба - 1 шт., 
а також допоміжна література. 

1572| 8 268,42 грн 

НАБІР «СИЛЬНИЙ ІМУНІТЕТ»
 
Міцна, повноцінно функціонуюча імунна 
система здатна вчасно «помітити» будь-
які несприятливі зміни в організмі та 
впоратися з ними.
Склад:
015 Гель Алое Вера - 4 шт.,
022 Форевер Алое Ліпс з жожоба -1 шт.,
027 Форевер Бджолиний Прополіс - 1 шт.,
036 Форевер Бджолине Молочко - 1 шт., 
037 Форевер Натур-Мін - 1 шт., 
048 Форевер Абсорбент-С - 1 шт., 
188 Форевер В12 Плюс - 1 шт., 
355 Форевер Імубленд - 1 шт.,
633 Рідке Мило Алое - 1 шт.,  
а також допоміжна література.

1575 | 7 950,48 грн 
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Забезпечуємо
найвищу
якість

Ми є найбільшим вирощувачем та виробником Алое вера, 
а також продуктів з Алое вера, у світі. Наші продукти 
з Алое вера були першими, що отримали сертифікат 
Міжнародної Ради по Вивченню Алое щодо вмісту та 
чистоти алое. Також багато наших продуктів удостоєні 
Сертифікатів Кошерності та Халяльності. 

Форевер не випробовує свою продукцію на тваринах.

foreverliving.com
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