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JOBB KÖZÉRZET, SZEBB KINÉZET.
Hatalmas büszkeséggel tölt el minket
a Forevernél, hogy mi vagyunk a világ
legjelentősebb aloe vera termékeket
forgalmazó vállalata. Minden levelet
kézzel szedünk, és néhány órán belül
fel is dolgozzuk, ezáltal biztosítva a
lehető legfrissebb aloe verát - ahogyan a
természet megalkotta.
Több mint 43 éve hűek vagyunk az
elveinkhez, miszerint termékeink a
legmagasabb szintű tisztasággal
rendelkeznek, miközben továbbra is
szem előtt tartjuk a jövő hozta újítás
lehetőségét.
Ma a természet és a tudomány
kereszteződésénél helyezkedünk el, ahol
a hatékony összetevőket és a technikai
fejlesztéseket egyesítjük a színtiszta aloe
verával, fokozva annak időtálló előnyeit.
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A mi üzletünk a helyesen elvégzett
dolgokra épül. Saját gyártó- és értékesítési csatornákkal rendelkezünk annak
érdekében, hogy felügyelni tudjuk a
költségeket és a minőséget a gyártási
folyamat minden egyes lépésénél. A
mi termékeink voltak az elsők, melyek
tisztaságukért megkapták a Nemzetközi
Aloe Tudományos Tanács (IASC) elismerő
pecsétjét. Termékeinket sohasem teszteljük állatokon, és több termékünk is rendelkezik Kóser és Halal tanúsítvánnyal.
Több mint 160 országban, emberek milliói
élvezhetik a Forever-termékek hihetetlen
előnyeit. Most pedig te jössz!

További információért arról, ahogyan
az aloe vera termékeink készülnek,
látogass el a foreverliving.com
oldalra!

A termékkatalógus lezárásának időpontja: 2021. április 25. A változtatás jogát fenntartjuk.
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FOREVER
KEDVENC

Az aloe vera gélünk
nemcsak belülről, hanem
kívülről is támogatja az
egészségedet.
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ITALOK ÉS GÉLEK

FOREVER ALOE VERA GEL®
ÉTREND-KIEGÉSZÍTŐ ITAL
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Pont úgy, ahogyan a
természet megalkotta.

+ 99,7% aloe vera levél belső gél
+ Tartósítószer-mentes
+ C-vitaminban gazdag
+ Gluténmentes
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A 100%-ban steril előállítással készült,
tartósítószer-mentes Forever Aloe
Vera gél magas C-vitamin tartalma
hozzájárul az immunrendszer megfelelő
működéséhez, a fáradtság és a
kifáradás csökkentéséhez.

A termékek nem szolgálnak betegségek kezelésére, gyógyítására. A tápanyag összetételre és az egészségre vonatkozó állításokat az EFSA konszolidált listája tartalmazza.

Az első termék, amely tisztaságáért megkapta
a Nemzetközi Aloe Tudományos Tanács
elismerő pecsétjét. A mi Aloe Vera gélünk
99,7%-os aloe vera belső levél gélt tartalmaz.
Nagy körültekintéssel, kézzel vonjuk ki az aloe
gélt a növényből, az előállítási folyamatok
steril (aszeptikus) környezetben zajlanak, így
megtapasztalhatod a természet valódi erejét.
Cukormentes.
715
1 liter

FOREVER ALOE VERA GEL® MINI
ÉTREND-KIEGÉSZÍTŐ ITAL

A jó dolgok valóban kis adagokban érkeznek
hozzánk, főleg, ha az elképesztő előnyökkel
rendelkező Forever Aloe Vera Gel®-ről van szó,
ami 330 ml-es változatban is elérhető! Így otthon,
vagy akár menet közben is élvezheted a 99,7%-os
tiszta, a levelek belsejéből kinyert aloe vera gél
kiváló minőségét és jótékony hatását.
71612
12x 330 ml

100%-BAN ÚJRAHASZNOSÍTOTT
ANYAGBÓL

6 RÉTEGŰ
VÉDŐANYAG

Tudtad?
A színtiszta, levél belsejéből nyert gélt
a betakarítást követő néhány órán belül
feldolgozzuk, ezáltal biztosítva, hogy
minden egyes Forever Aloe Vera Gel® palack
hozzáadott tartósítószer nélkül is a lehető
legfrissebb legyen!
A termékek nem szolgálnak betegségek kezelésére, gyógyítására. A tápanyag összetételre és az egészségre vonatkozó állításokat az EFSA konszolidált listája tartalmazza.
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ITALOK ÉS GÉLEK

FOREVER ALOE BERRY NECTAR®
ÉTREND-KIEGÉSZÍTŐ ITAL
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Az áfonya és az alma természetes eredetű,
édes, de mégis jellegzetes ízt ad az italnak.
Ezek a fantasztikus összetevők és a levelek
belsejéből kinyert tiszta aloe vera gél, melyet az
ital 90,7%-ban tartalmaz, együttesen teszik a
Forever Aloe Berry Nectar ® -t a megfelelő
választássá.
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734
1 liter

FOREVER ALOE BERRY NECTAR® MINI
ÉTREND-KIEGÉSZÍTŐ ITAL

Több lehetőséged is van, hogy a Forever Aloe
Berry Nectar®-t élvezhesd. Vidd magaddal
330 ml-es kiszerelésben! Az aloe vera színtiszta
belső leveléből származó összes nagyszerű
előnyt élvezheted egy kényelmes kiszerelésben.
Csakúgy, mint a nagyobb palack, ez is 100%-ban
újrahasznosítható.
73512
12 X 330 ml

FOREVER ALOE PEACHES®
FOREVER ALOE MANGOTM
ÉTREND-KIEGÉSZÍTŐ ITAL

Mi lehetne jobb egy tökéletesen érett mangó édes
ízénél? Mondjuk, ha ezt a finom és egészséges
gyümölcsöt a Forever saját aloe mezeiről származó
tiszta aloe vera géllel kombinálnánk! A vadonatúj
Forever Aloe MangoTM egy új trópusi csavart ad
a finom és tiszta aloe vera italaink sorához, hogy a
természet legjava kerülhessen a poharadba!
736
1 liter

ÉTREND-KIEGÉSZÍTŐ ITAL

Miért várnál nyárig, hogy élvezhesd a napérlelte
őszibarack aromáját, amikor bármikor hozzájuthatsz a
Forever Aloe Peaches®-nek köszönhetően? Ez a 84,5%-ban
tiszta aloe vera gélt tartalmazó ital - kiegészítve az őszibarack ízével és őszibarackpürével – nemcsak a kóstolást
teszi különleges élménnyé, hanem te is ragyogóan érzed
magad tőle.
777
1 liter

FOREVER ALOE PEACHES® MINI
ÉTREND-KIEGÉSZÍTŐ ITAL

Vidd magaddal a napérlelte őszibarackok édes ízét a 330 ml-es
Forever Aloe Peaches® kiszerelésben! Ez a kis csomag jó
nagy adag ízt és tápanyagot tartalmaz, így soha többet nem
kell aloe nélkül elindulnod otthonról!
77812
12 X 330 ml
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A termékek nem szolgálnak betegségek kezelésére, gyógyítására. A tápanyag összetételre és az egészségre vonatkozó állításokat az EFSA konszolidált listája tartalmazza.

A termékek nem szolgálnak betegségek kezelésére, gyógyítására. A tápanyag összetételre és az egészségre vonatkozó állításokat az EFSA konszolidált listája tartalmazza.
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FOREVER FREEDOM®
FOREVER
KEDVENC
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FAB FOREVER ACTIVE BOOST®

Maradj feltöltődve és energiával tele a FAB segítségével! Ha kell
egy kis plusz rúgás az edzésedhez, az ízletes energiaitalunkkal
továbbra is pörögni fogsz. Fegyverkezz fel a FAB segítségével, ha
teljesítened kell az irodában, az edzőteremben, vagy bárhol máshol!
321
250 ml

FAB X FOREVER ACTIVE BOOST®
A FABX megadja számodra azt az energiát, amire szükséged van, kalória, cukor és szénhidrát nélkül. Sporttudományi
eredmények alapján a FAB X-et vitaminokkal dúsítottuk a
gyors feltöltődésért és annak fenntartásáért. Ez az ital szibériai
ginzenget (Eleutherococcus sentiocosus) tartalmaz, ami hozzájárul az optimális mentális és kognitív aktivitáshoz.
440
250 ml

ÉTREND-KIEGÉSZÍTŐ ITAL
A glükozamin-szulfátot és a kondroitin-szulfátot – a természetben
előforduló két vegyületet – összekapcsoltuk stabilizált Aloe Vera
gélünk gazdag összetevőivel. Ehhez adtunk még C-vitamint és
MSM-et, ami a természetben fellelhető szerves kénvegyület. A
Forever Freedom® tápláló itallal aktívan indul a nap. Rákfélékből
és kagylóból származó összetevőt tartalmaz!
19 6
1 liter

FOREVER POMESTEEN POWER®
ÉTREND-KIEGÉSZÍTŐ ITAL

A maximális íz és antioxidáns-tartalom érdekében nem egy,
hanem hét különböző gyümölcsöt sűrítettünk bele ebbe a
zamatos italba. A bogyós gyümölcsök széles választékának
köszönhetően a Forever Pomesteen Power ® minden egyes
korttyal polifenolokat, flavonoidokat és C-vitamint juttat be
a szervezetbe. Engedd, hogy a hét különleges gyümölcs –
gránátalma, körte, mangosztán, málna, szeder, áfonya és szőlő –
keveréke mellett a C-vitamin segítő kezet nyújtson a sejtjeidnek a
védekezésben, miközben te csak egy kellemes italt ízlelgetsz.
262
473 ml

FOREVER AQUA SIRONA

SZÉNSAVMENTES TERMÉSZETES ÁSVÁNYVÍZ
A folyadékpótlás folyamatos biztosítása minden
helyzetben létfontosságú, fogyaszd a Forever Aqua
Sirona szénsavmentes természetes ásványvizet!
A terméket 0,5 literes palackokban, csak hatos
kiszerelésben értékesítjük
265
500 ml x 6

ALOE BLOSSOM HERBAL TEA®
Élvezd ennek a természetes alapanyagokból –
levelekből, gyógynövényekből, fűszerekből – álló
teának frissítő aromáját! Az Aloe Blossom Herbal Tea®
fahéj, szegfűszeg, gyömbér, kardamom és szegfűbors
erőteljes kombinációja, energia és koffein nélkül.
200
25 filter/doboz
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A termékek nem szolgálnak betegségek kezelésére, gyógyítására. A tápanyag összetételre és az egészségre vonatkozó állításokat az EFSA konszolidált listája tartalmazza.

A termékek nem szolgálnak betegségek kezelésére, gyógyítására. A tápanyag összetételre és az egészségre vonatkozó állításokat az EFSA konszolidált listája tartalmazza.
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FOREVER BEE HONEY®

A mézet már ősidők óta nagy becsben tartják jótékony és
tápláló hatásáért. Ez az összetett nektár nem csak édes,
hanem hasznos is. Tekints rá úgy, mintha a méhek ajándéka
lenne. Használd természetes energiaforrásként az Aloe
Blossom Herbal Tea-vel együtt, vagy szimplán kanalazz
belőle! A választás rajtad áll.
207
500 g

EGY EVŐKANÁL
MÉZ 70 KALÓRIÁT
TARTALMAZ, NINCS
BENNE ZSÍR, SE
TARTÓSÍTÓSZER.
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A termékek nem szolgálnak betegségek kezelésére, gyógyítására. A tápanyag összetételre és az egészségre vonatkozó állításokat az EFSA konszolidált listája tartalmazza.

FOREVER BEE POLLEN®

FOREVER BEE PROPOLIS®

FOREVER ROYAL JELLY®

A méh pollent a természet egyik
legösszetetteb táplálékának
tartják, ráadásul ez az
arany por bioflavonoidokat
is tartalmaz. A pollen
támogatja a test vitalitását és
ellenállóképességét. Minden
tartósítószertől mentes, nem
tartalmaz hozzáadott aromát, és
annyira kaptárközeli, amennyire
csak lehet.

A propolisz az a védőanyag,
amit a méhek azért gyűjtenek
össze és használnak fel, hogy
a kaptáraikat erősítsék. Ezt a
csodálatos alkotórészt hihetetlenül
hasznosnak találták, ezért az
olyan összetevőkkel, mint a
szójaprotein és a méhpempő, ez
az étrend-kiegészítő készítmény
igazán hasznodra válhat. Szóját
tartalmaz.

A Forever Royal Jelly
fenséges eledel! Úgy
tartják, hogy a méhkirálynő
hosszú életének titka a
méhpempő. A méhkirálynő
50-szer hosszabb ideig
él, mint egy sima dolgozó
méh.

026

027

100 tabletta

60 tabletta

036
60 tabletta

ALOE PROPOLIS CREME

Tudtad?
Fél kilogramm mézhez több mint
2 millió virág nektárja szükséges.
Egy átlagos méhkaptár évente
körülbelül 13,5-45 kg mézet
termel. Nagyon sok szorgos méh
munkájának köszönhetően készül
el ez a finom, aranysárga nedű.

Egyik legkedveltebb termékünk az
Aloe Propolis Creme, mert két kiváló
összetevővel rendelkezik: aloe verával
és méh-propolisszal. Ez utóbbi egy
gyantaszerű anyag, amelyet a méhek
arra használnak, hogy megerősítsék és
megvédjék a kaptárjukat. Ennél csak a
bőröd fontosabb, amely védelmet és egy
természetes akadályt igényel a nedvesség megtartásához. Amint megérzed
az Aloe Propolis Creme illatát, tudni
fogod, hogy tele van növényi és gyógynövényi összetevőkkel, mint például
kamillával. Ez a sűrű krém emellett még
A- és E-vitaminokban is gazdag.
051
113 g

A termékek nem szolgálnak betegségek kezelésére, gyógyítására. A tápanyag összetételre és az egészségre vonatkozó állításokat az EFSA konszolidált listája tartalmazza.
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FOREVER
KEDVENC

A DHA EGY ESSZENCIÁLIS
ZSÍRSAV, MELYET A SZERVEZET
NEM TUD ELŐÁLLÍTANI, DE AZ
EGÉSZ SZERVEZETBEN MEGTALÁLHATÓ ÉS ELSŐDLEGES
ÉPÍTŐKÖVE TÖBBEK KÖZÖTT
AZ AGYNAK, A SZEMNEK, A
BŐRNEK , ÍGY TÁMOGATVA AZ
EGÉSZSÉGES AGYMŰKÖDÉST,
A LÁTÁST ÉS A KERINGÉST.

FOREVER ARCTIC SEA®
Az olajok kivételes és exkluzív keverékét tartalmazza: tengeri hal,
tintahal, magas linolénsav tartalmú olívaolaj - ez a tökéletesen
kiegyensúlyozott omega-3 étrend-kiegészítő, mégpedig kifogástalanul egyenletes arányú EPA-val és DHA-val. A Forever Arctic
Sea®-nek nem egy, hanem háromféle halolaj az alapja: tintahal,
lazac és tőkehal. Ez a nagyszerű étrend-kiegészítő az EPA és
DHA tartalmánál fogva a szervezet olyan kulcsfontosságú területeit támogatja, mint a keringés, de hozzájárul az agy és a szem
egészségéhez is. Halat tartalmaz (tintahal, lazac, tőkehal).
376
120 lágyzselé kapszula

FOREVER CARDIOHEALTH®

FOREVER B12 PLUS®

FOREVER NATURE-MIN®

A B12-vitamin és a
folsav együttesen segíti a
vörösvérsejtek képződését,
támogatja az immunrendszert,
és hozzájárul a fáradtság és
kifáradás csökkentéséhez.
A folsav a terhesség alatt
részt vesz az anyai szövetek
növekedésében, a B12 pedig
gyakran hiányzik a vegetáriánus
és vegán étrendből. A
Forever B12 Plus® ezt a két
létfontosságú vitamint megfelelő
kombinációban egyesíti.

Az emberek 10%-a szenved vitaminvagy ásványianyag hiánytól. A Forever
Nature-Min® 10 alapvető, nyomelemekben gazdag ásványi anyagot tartalmaz,
amelyek tengeri növények természetes
lerakódásából származnak. A természetben elérhető ásványi anyagok komplex
keveréke biztosítja a teljes felszívódást.
Sokoldalúságuknak köszönhetően, túl
azon, hogy a vas hozzájárul a fáradtság
és kifáradás csökkentéséhez, a kalcium és a magnézium részt vesz az
egészséges csontozat fenntartásában és
a sejtosztódásban.

188

037

60 tabletta

180 tabletta

2021/22 Termékkatalógus
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COQ10 -ZEL

Ez a majdnem tökéletes étrend-kiegészítő a CoQ10 mellett
számos olyan összetevőt tartalmaz, ami hozzájárul az
egészséges szívműködéshez. A Forever CardioHealth®
B-vitamint, folsavat és gyógynövényes kivonatokat is biztosít
a szervezet számára, melyek hozzájárulnak a megfelelő
keringéshez. Keverd össze a kedvenc Forever-italoddal!
Szóját tartalmaz.
312
30 x 3,5 g

FOREVER iVISIONTM
FOREVER ACTIVE PRO-B®

A MIKROBIOM
EGY OLYAN BELSŐ
ÖKOLÓGIAI RENDSZER,
AMELYET TÁMOGATNI
LEHET JÓTÉKONY
BAKTÉRIUMOKKAL

Az immár 8 milliárd CFU élőflórát és cinket tartalmazó Forever
Active Pro-B® klinikailag vizsgált jótékony baktériumokat
tartalmaz, egy hat törzsből álló, kiegyensúlyozott,
szabadalmaztatott keverékben, mely támogatja a szervezet
mikrobiom rendszerét. Ezeket a hasznos baktérium törzseket
kifejezetten a bélrendszerbe való bejutásuk érdekében
választottuk ki, és terveztük meg. A Forever Active Pro-B®
egy egyedi fiolában kerül csomagolásra, amely szabályozza
a nedvességet, és megvédi az aktív baktériumtörzseket, így
biztosítva, hogy használójaként a maximális előnyökhöz juthass.
610

Az Forever iVision™ a modern világban már
elengedhetetlen támogatója a szemnek. A klinikailag
tesztelt Lutemax 2020®* luteint tartalmaz, mely a
retina és a szemlencse egyik összetevője. De az
előnyök itt nem érnek véget. A béta karotin, mely az
A-vitamin provitaminja, valamint a cink elősegíti a
szem egészségét, a normál látás fenntartását, a C- és
E-vitaminok, mint az antioxidánsok tökéletes keveréke,
részt vesznek a sejtek oxidatív stresszel szembeni
védelmében. Halat (tilapia) tartalmaz.
624

60 lágyzselé kapszula

30 kapszula
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A termékek nem szolgálnak betegségek kezelésére, gyógyítására. A tápanyag összetételre és az egészségre vonatkozó állításokat az EFSA konszolidált listája tartalmazza.

*A Lutemax2020® az OmniActive Health Technologies Ltd bejegyzett védjegye.
A termékek nem szolgálnak betegségek kezelésére, gyógyítására. A tápanyag összetételre és az egészségre vonatkozó állításokat az EFSA konszolidált listája tartalmazza.
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Tudtad?

FOREVER FIBER®

Az ARGI+® még többet tud nyújtani
számodra, ha összekevered a
Forever Aloe Vera Gel®-lel. Ez a
tökéletes páros kiegészíti az aktív
életmódodat és segít abban, hogy a
legjobban nézz ki és kitűnően érezd
magad. Pezsdítsd fel a napod az
ARGI+® és a Forever Aloe Vera Gel®
egyesített erejével!

FOREVER
KEDVENC

ARGI+®

TOVÁBBFEJLESZTETT FORMULA L-ARGININ
ÉS VITAMIN KOMPLEX
Az ARGI+® adagonként 1500 mg
L-arginint, valamint a fáradtság
csökkentéséhez hozzájáruló B12- és
B6-vitamint biztosít szervezetünk
számára, amelyre szükségünk van
egész nap. Az L-arginin szervezetünk
egyik fontos aminosava. Forever Sirona
szénsavmentes ásványvízzel vagy Aloe
Vera géllel elkeverve imádni fogod az
ARGI+® kellemesen gyümölcsös ízét!
473
30x10 g
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FOREVER SUPERGREENS

®

Indítsd be a napodat egy több mint 20
zöldségből és gyümölcsből álló energiabombával! Töltsd fel az immunrendszeredet, és adj egy löketet az antioxidánsoknak, hogy továbbra is a legjobb formádat
tudd hozni! Keverd össze vízzel vagy a
kedvenc italoddal, hogy a természet által
kínált legkiválóbb tápanyagokat juttasd a
szervezetedbe, ezzel elérve, hogy minden
napod örökzölddé váljon!
621
30x4,4 g
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Termékünkkel könnyen és
kényelmesen egészítheted ki
rostokkal az étrendedet, hiszen
a Forever Fiber® négy különféle
rostot tartalmaz, beleértve a
fruktooligoszacharidot (FOS) is.
Ez az enyhe ízű, gyorsan oldódó
por bármely italt vagy ételt könnyedén kiegészít 6 gramm rosttal
- ami csaknem 2 szelet teljes
kiőrlésű búza pirítósnak felel
meg. Az élelmi (diétás) rostok a
táplálékban lévő emészthetetlen, összetett szénhidrátok, más
néven poliszacharidok, melyek
létfontosságú szerepet töltenek
be az emésztésben.

2021/22 Termékkatalógus

ÉTRENDKIEGÉSZÍTŐK

A termékek nem szolgálnak betegségek kezelésére, gyógyítására. A tápanyag összetételre és az egészségre vonatkozó állításokat az EFSA konszolidált listája tartalmazza.

30x6,2 g

FOREVER DAILY®

FOREVER CALCIUM®

FOREVER KIDS®

Az exkluzív AOS ComplexTM alkalmazásával továbbfejlesztett erőteljes
napi multivitamin biztosítja a legfejlettebb tápanyag felszívódási rendszert. A
szabadalmaztatott formula tökéletesen
kiegyensúlyozott, aloe bevonattal ellátott
tápanyagok keverékét tartalmazza, beleértve az alapvető vitaminok és ásványi
anyagok ajánlott napi mennyiségét.
Gyümölcsök és zöldségek keverékét
is hozzáadtuk, így a szervezet értékes
növényi tápanyagokhoz juthat. Egy
doboznyi egészség!

A Forever Calcium® biztosítja a csontok napi
kálcium szükségletét. Az évek múlásával a
kálcium felszívódás csökken. Hogy sikeresen harcolhassunk ez ellen, bemutatjuk a
Forever Calcium®-ot, melynek kiváló formulája hatékonyabb ásványianyag-összetétellel rendelkezik a maximális felszívódás
érdekében. Kiváló minőségű összetevői
segíthetnek egészségünk megőrzésében. A
megfelelő mennyiségű kalcium és D-vitamin
fogyasztás ‒ a kiegyensúlyozott táplálkozás
mellett ‒ hozzájárulhat a megfelelő csontozat
fenntartásához.

A gyerekek úgy érzik, hogy
megjutalmaztad őket, te pedig
megnyugodhatsz, hiszen bevették a
szükséges napi vitaminadagjukat és
ásványi anyagaikat. Ez a természetes
ízű rágótabletta nyers brokkolit,
spenótot, répát, sárgarépát és más
tápláló gyümölcsöket, zöldségeket
tartalmaz. Három éves kor fölött ajánlott
a fogyasztása (nem ítélkezünk, ha te
is veszel be belőle!), hogy segítse a
fejlődésben lévő testet és lelket.

439

206

354

60 tabletta

90 tabletta

120 tabletta

MULTIVITAMIN RÁGÓTABLETTA

A termékek nem szolgálnak betegségek kezelésére, gyógyítására. A tápanyag összetételre és az egészségre vonatkozó állításokat az EFSA konszolidált listája tartalmazza.
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VIT   LIZE®

VIT LIZE®

Ez az antioxidánsban gazdag, gyümölcsök, gyógynövények, vitaminok
és ásványi anyagok természetes
keverékéből álló étrend-kiegészítő
kifejezetten a hölgyek igényeinek
megfelelően készült. B6-vitamin
tartalma támogatja a hormonális
aktivitás szabályozását. A VIT♀LIZE®
botanikai készítmények saját keverékét
tartalmazza, beleértve az almaport, a
passióvirágot és a schisandra bogyót.
Ez utóbbit Kínában és Oroszországban
évszázadok óta használják számtalan
pozitív tulajdonsága miatt.

Ez az étrend-kiegészítő olyan
növényeket tartalmaz, mint
a fűrészpálma, a pygeum és
a sütőtökmag, tehát minden
olyan tápanyagot magában
foglal, amire egy férfinak
szüksége lehet. A VIT♂LIZE®
-ban lévő tökmagolaj hozzájárul
az egészséges prosztata
működésének fenntartásához, a
B6-vitamin pedig a hormonális

WOMEN
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FOREVER FIELDS OF GREENS®

A lycium, mely Kínában „yintonic” Tudjuk, hogy mennyire fontos a friss zöldségek
néven is elterjedt, édesgyökérrel gyakori fogyasztása. Saláta nem kerülhet az
párosítva kiváló választás.
asztalra minden étkezéskor, de a Forever Fields of
Greens® -t napi rendszerességgel használhatod,
072
mely étrend-kiegészítőben árpa, búza és lucerna
is található. A zöld élelmiszerek ezen bőségszaruja
100 tabletta
kitöltheti az étrendünkben fellépő hiányosságokat,
a hozzáadott méz pedig a megfelelő energiamennyiséget biztosítja. Búzát tartalmaz.
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FOREVER MULTI-MACA®
A Forever Multi-Maca® egyesíti a
legendás perui maca-t más
hatékony gyógynövényekkel
és válogatott összetevőkkel.
Használd rendszeresen
a maximális teljesítmény
érdekében! Szóját tartalmaz.
Magyarországon nincs
forgalomban.

068

215

80 tabletta

60 tabletta

A termékek nem szolgálnak betegségek kezelésére, gyógyítására. A tápanyag összetételre és az egészségre vonatkozó állításokat az EFSA konszolidált listája tartalmazza.

szabályozáshoz. Szóját
tartalmaz.
374

375

60 lágyzselé kapszula

120 tabletta

A HIALURONSAV (HA)
TÁMOGATJA A FESZESEBB,
EGÉSZSÉGESEBB BŐR
ELÉRÉSÉT.

FOREVER IMMUBLEND®

FOREVER LYCIUM PLUS®

MEN

2021/22 Termékkatalógus
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FOREVER ABSORBENT-C®

FOREVER ACTIVE HA®
A hialuronsav (HA) a
kötőszövetben előforduló
anyag, amely feltölti a sejtek
közötti részeket. Mint sok
más anyag a testünkben, a
hialuronsav is károsodik az
idő elteltével. Gyömbérolajjal
és kurkumával párosítottuk mindkettőt az ókori Kínában
is széles körben használták.

Szóját tartalmaz.

A C-vitamin részt vesz az immunrendszer normál működésében, a
sejtek oxidatív stresszel szembeni védelmében. Hozzájárul a
megfelelő kollagénképződéshez és
ezen keresztül az erek, a csontozat, a porcok és a bőr egészséges
állapotának, működésének
fenntartásához. Erősítsd meg
szervezetedet a Forever Absorbent-C®-vel, ami papaját, mézet és
zabpelyhet is tartalmaz.

355

048

264

60 tabletta

100 tabletta

60 lágyzselé kapszula

Ez a mindent átfogó étrend-kiegészítő
fruktooligoszacharidokat (FOS),
laktoferint, maitake- és shiitakegombát, D- és C-vitamint, illetve
cinket tartalmaz. Tápanyagok és természetes botanikai szerek szinergikus keveréke, melynek segítségével
az immunrendszer csúcsteljesítményt
nyújthat. Az élet bonyolult és sűrű,
nincs időnk lelassítani. Légy proaktív
az immunrendszered támogatásában!

Szóját tartalmaz.

A termékek nem szolgálnak betegségek kezelésére, gyógyítására. A tápanyag összetételre és az egészségre vonatkozó állításokat az EFSA konszolidált listája tartalmazza.
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Tudtad?
A Dél-Ázsiában őshonos,
közkedvelt fűszernövényt
már az ókorban is használták
gyógyászati célokra.
Sokoldalú hatását és erős
aromáját annak a körülbelül
százféle kéntartalmú
vegyületnek köszönheti,
melyet a fokhagymagerezdek
tartalmaznak.

FOREVER ESM™ COMPLEX

FOREVER GARLIC-THYME®

A Forever ESM™ két olyan hatékony összetevő szabadalmaztatott keverékét tartalmazza, melyeket a világon elsőként ebben
a termékben elegyítettek!” A NEM® *-et (tojáshéj membránt)
tartalmazó áttörő formulának a jótékony hatásait tovább növeltük
azzal, hogy hozzáadtunk kurkumából származó kurkumint,
méghozzá a BioCurc® ** formájában. Azzal, hogy megbízható
összetevőt alkalmaztunk és megtámogattuk annak erejét, sikerült
egyesítenünk a tudomány és a természet legjavát.

Küzdj a stressz ellen, és adj neki
egy-két pofont fokhagymával,
melyet ez a szagtalan, könnyen
elfogyasztható lágyzselatin
kapszula tartalmaz. A fokhagyma
nemcsak a hajszálerek
véráramlását támogatja, hanem
hozzájárul a szervezet antioxidáns
képességének növeléséhez is. A
mediterrán térségből származó
kakukkfű már régóta értékes
gyógynövény. Szóját tartalmaz.

Tojást, szóját és halat tartalmaz.
*NEM® az ESM Technologies, LLC. bejegyzett védjegye
**BioCurc® a Boston BioPharm, Inc. bejegyzett védjegye
Magyarországon nem forgalmazzuk!
551
90 lágykapszula
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FOREVER FOCUSTM

065

A célod ne csak a nap átvészelése legyen! Vedd át az irányítást felette a Forever Focus®
segítségével, mely a tradicionális gyógynövényeket, vitaminokat és a cinket kombinálja a
klinikai vizsgálatokon átesett Cognizin®*(citokolin)-nal. A termékben lévő B6-, B12-vitamin
és a pantoténsav hozzájárul a fáradtság és a kifáradás csökkentéséhez, az apantoténsav
támogatja a normál mentális teljesítményt, a cink pedig a normál szellemi működés fenntartását. A Rhodiolarosae hozzájárul az optimális mentális és kognitív aktivitáshoz, a megfelelő szellemi és fizikai erőnlét fenntartásához, a normál vérkeringéshez, amely támogatja
az agy teljesítményét és reakcióképességét. A Bacopa monnieri támogatja a koncentrációt
és a memóriát, hozzájárul a perifériás vér egészséges mikrocirkulációjához, mely pedig az
agyi teljesítményhez járul hozzá. Tökéletes választás sportolóknak, diákoknak, szakembereknek és aktív idősöknek az egészség megőrzéséhez.

100 lágyzselé kapszula

622
120 kapszula

*A Cognizin® a KYOWA HAKKO BIO CO., LTD bejegyzett védjegye.
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A termékek nem szolgálnak betegségek kezelésére, gyógyítására. A tápanyag összetételre és az egészségre vonatkozó állításokat az EFSA konszolidált listája tartalmazza.
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Online shop Hungary

Éokásokat!
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C9®

F15®

A C9® program kezdőlökést adhat számodra, amelynek
segítségével jobb életminőséghez juthatsz és fittebb
lehetsz. Ez a hatékony, könnyen elsajátítható 9 napos
program egy olyan eszközt ad a kezedbe, amely már ma
hozzásegíthet tested átalakításához.

Tedd meg a következő lépést a jobb közérzetért és
szebb kinézetért! Nem számít, hogy éppen most
kezdted el, vagy már szakértőnek számítasz, mert
az F15® kezdő, középhaladó és haladó étrend- és
mozgásprogrammal is rendelkezik, hogy segíthessen a fitnesz és testsúlykontroll utadon. Mindegyik 15 napos program úgy lett kialakítva, hogy
a kezedbe adja a tudást, amelynek segítségével
ihletet kaphatsz ahhoz, hogyan formáld át a tested,
valamint kialakíthatsz magadnak egy tartósabb és
egészségesebb életstílust.

C9® csomag tartalma:
+ Forever Aloe Vera gél ital – 2 db 1literes kiszerelésben
+ Forever Lite Ultra® Shake Mix – Vanília vagy csokoládé
+ Forever Garcinia Plus® – 54 db tabletta
+ Forever Fiber® – 9 tasak
+ Forever Therm® – 18 tabletta

F15® csomag tartalma:

+ mérőszalag

+ Forever Aloe Vera Gel® – 2 db 1l kiszerelésben

+ shaker

+F
 orever Lite Ultra® Shake Mix vanília vagy csokoládé

Választható csomagok:
475 Vanília & Aloe Vera Gel
625 Vanília & Aloe Berry Nectar

VITAL5®
Választható csomagok:
528 Kezdő 1 & 2 Vanília
529 Kezdő 1 & 2 Csokoládé
532 Középhaladó 1 & 2 Vanília
533 Középhaladó 1 & 2 Csokoládé
536 Haladó 1 & 2 Vanília
537 Haladó 1 & 2 Csokoládé

A Vital5® azt az öt alapvető fontosságú Forever terméket tartalmazza,
amelyek összetevői segítik kiküszöbölni a tápanyaghiányt.
Vital5® csomag tartalma:
+ Forever Aloe Vera Gel® - 4 db, 1 literes kiszerelésben, vagy
- Forever Aloe Berry Nectar® - 4 db, 1 literes kiszerelésben, vagy
- Forever Aloe Peaches® - 4 db, 1 literes kiszerelésben, vagy
- Forever Freedom® - 4 db, 1 literes kiszerelésben.
+ Forever Daily®
+ Forever Active Pro-B®
+ Forever Arctic Sea®
+ ARGI+®

+ Forever Garcinia Plus® - 90 db tabletta

Választható csomagok:

+ Forever Fiber® - 15 tasak

456 Forever Aloe Vera Gel®

+ Forever Therm® - 30 tabletta

457 Forever Aloe Berry Nectar®

629 Vanílila & Aloe Peaches

+ mérőszalag

476 Csokoládé & Aloe Vera Gel

+ shaker

626 Csokoládé & Aloe Berry Nectar

458 Forever Aloe Peaches®
459 Forever Freedom®

630 Csokoládé & Aloe Peaches
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FOREVER LITE ULTRA®
WITH AMINOTEIN®

Természetesen ízesített, növényi eredetű fehérje,
ínycsiklandozó vanília és csokoládé ízekben. Egy egyszerű
shake reggelire vagy vacsorára fehérjéből, 18-féle
vitaminból és ásványi anyagból. Alacsony szénhidrát, magas
fehérjetartalmú készítmény szabadalmaztatott Aminotein®
tápanyagbontó enzimekkel, az elhízás diétás ellátására. Ez
az ízletes shake 17 gramm fehérjével adagolva feldobja az
étrendet és az életmódodat. Szóját tartalmaz.

ADAGONKÉNT
17G PROTEIN
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A gjobbaknak
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470 | Vanília | 375 g
471 | Csokoládé | 375 g
470-471
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FOREVER FAST BREAK®
Ettől a finom, csokoládéval borított mogyoróvajszelettől
azt gondolhatod, hogy a mennyországba jutottál. 11
gramm fehérjével ezek a szeletek nagyszerűek lehetnek,
ha extra energiára van szükséged. A Forever Fast
Break®-et vitaminok és ásványi anyagok táplálják,
3 gramm rosttal kiegészítve, segítséget nyújtva a
fitness-céljaid elérésében. Szóját és tejet tartalmaz.
Nyomokban tartalmazhat tojást, dióféléket és
búzát.

FOREVER
KEDVENC

375g

520
56 g
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A termékek nem szolgálnak betegségek kezelésére, gyógyítására. A tápanyag összetételre és az egészségre vonatkozó állításokat az EFSA konszolidált listája tartalmazza.

FOREVER GARCINIA PLUS®

FOREVER LEAN®

FOREVER THERM®

A garcinia cambogia gyümölcs hidroxicitromsavat tartalmaz, amelyről
kimutatták, hogy elősegítheti a zsírok
anyagcseréjét, hozzájárulhat a testtömeg
csökkentő étrend eredményességéhez,
a normál testtömeg fenntartásához.
Ezen népszerű ázsiai gyümölcshöz
króm-pikolinátot adtunk, mely részt
vesz a makrotápanyagok normál
anyagcseréjében, és hozzájárul a normál
vércukorszint fenntartásához. Szóját
tartalmaz.

Elhatározásainktól függetlenül
egyszer mindannyian eszünk
valamit, amiről később azt
kívánjuk, bár ne ettük volna
meg. A Nopál-kaktusz, mely egy
egyedülálló rost, hozzájárulhat
a testsúlycsökkentő étrend
eredményességéhez, támogatja
a zsír és glükóz metabolizmust,
így elősegítheti a megbocsátást.
Fehérbabot is hozzáadtunk a
siker érdekében.

071

289

Vitaminok és növényi kivonatok
keveréke segít fenntartani az
energiaszintedet és hozzájárul
a testsúlycsökkentő diétád
támogatásához. A B-vitaminok és
a C-vitamin részt vesznek a normál
energiatermelő anyagcserefolyamatokban. A növényi kivonatokból a zöld tea EGCG tartalma
támogatja a zsírok metabolizmusát, a guarana pedig a lipidanyagcserét testsúlycsökkentő
diéta esetén.

70 lágyzselé kapszula

120 kapszula

463
60 tabletta

A termékek nem szolgálnak betegségek kezelésére, gyógyítására. A tápanyag összetételre és az egészségre vonatkozó állításokat az EFSA konszolidált listája tartalmazza.
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BŐRÁPOLÁS

infinite by Forever®
hydrating cleanser

infinite by Forever®
firming serum

infinite by Forever®
collagen-ceramide

infinite by Forever®
restoring crème

infinite by Forever®
advanced skincare system

A hydrating cleanser
hidratáló arctisztító tele van
hatékony, természetes eredetű
összetevőkkel, mint az alma
kivonat és alma-aminosavak.
Ezek az összetevők a
bőrt azonnal hidratáltabbá
varázsolják, emellett segítik
a szennyeződések és a zsír
eltávolítását. Ez a könnyű, tejes
tisztító a hidratáltság, puhaság
és tisztaság érzését nyújtja
bőrünknek, erős alapot képez a
fiatalosabb bőr eléréséhez.

A firming serum bőrfeszesítő szérum
az öregedési folyamatok csökkentését
egy olyan három aminosavas
peptiddel veszi célba, amely utánozza
a bőr természetes folyamatait, ezáltal
növeli feszességét és csökkentheti a
finom vonalak és ráncok megjelenését.
Hatásos természetes összetevőkkel
és aloénkkal egyesítve a firming serum
hidratálja a bőrt, elősegíti annak
simaságát, feszességét, kitelítődését,
javíthat az egyenetlen bőrtónuson.
Használatával bőrünket szebbnek
láthatjuk és érezhetjük.

KOLLAGÉNT, CERAMIDOT ÉS VITAMINOKAT

A szépség mélyebbről fakad a bőrrétegnél - a táplálkozással kezdődik. A Forever
első exkluzív szépségápolási étrendkiegészítője segít abban, hogy átvedd az
irányítást az öregedés felett. A collagenceramide a sárgadinnye-sűrítmény, a
fitoceramidok és a tengeri hal kollagén
szabadalmaztatott keverékét tartalmazza. A C-vitamin hozzájárul a megfelelő
kollagénképződéshez, és ezen keresztül
a bőr normál állapotának, működésének
fenntartásához.

Restoring crème bőrregenerálónk 15-féle bőrkondicionáló
összetevőt tartalmaz, de még ilyen sok hidratálóanyaggal együtt
is könnyűnek érződik a bőrön, és gyorsan felszívódik. Használata
után bőrünket nem érezzük zsírosnak vagy nehéznek. A
restoring crème megalkotásakor a legmodernebb tudományos
eljárásokkal dolgoztunk, melynek során az aloét a valóságos
antioxidáns „erőműnek”számító acaival és gránátalmával
ötvöztük, és anti-aging illóolajunkat adtuk hozzá. Anti-aging
illóolajunk a következő keverékből áll: levendulaolaj, petitgrain
olaj (a keserű narancs fájának az illóolaja), bazsalikom olaj,
eukaliptusz olaj, zöldcitrom (lime) héj, és narancshéj olaj. Ezek
együttesen fokozzák az aloe hatékonyságát, segítenek újra
feltölteni és megfiatalítani a száraz, ráncosodó bőrt. Micsoda
végső csapás az öregedési folyamatnak!

Azt gondolhatnánk, hogy már jól ismerjük az aloét
– ám ilyen szerepben még soha nem láthattuk!
Az infinite by Forever® az öregedési folyamat
csökkentését belülről kifelé és kívülről befelé haladva
is célba veszi, s teszi ezt olyan forradalmian új formulákkal, amelyek kifejezetten a bőr hidratálására
lettek kifejlesztve. Használatával csökkenhet a finom
vonalak és ráncok megjelenése, helyreállhat az
egészséges kollagén szint, ezáltal jobban érezzük
magunkat a bőrünkben.

554

555

556

558

118 ml

30 ml

60 tabletta

48,2 g

TARTALMAZÓ ÉTREND-KIEGÉSZÍTŐ

A csomag tartalma:

infinite by Forever® hydrating cleanser 1 db
infinite by Forever® firming serum 1 db
infinite by Forever® collagen-ceramide 1 db
infinite by Forever® restoring cream 1 db
553
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Sonya® daily skincare system

daily skincare

A kombinált bőr párjára talált. Ezt a termékünket
kifejezetten vegyes bőrtípusra alkottuk meg,
amely egyénenként nagyon eltérő lehet. A Sonya
daily skincare system magas koncentrációban
tartalmaz aloét és gyógynövény kivonatokat.
A tudomány találkozik a természettel ebben a
forradalmi, gél alapú technológiában, amely segít
eljuttatni az aloé jótékony hatásait oda, ahol a
bőrödnek a legnagyobb szüksége van rá. Könnyű
textúrájának köszönhetően frissítő és megújuló
érzést hagy maga után.

–
n
i
t
Ru nkinek!
de

2021/22 Termékkatalógus

BŐRÁPOLÁS

min

609

A csomag tartalma:

Sonya® refreshing gel cleanser 1 db
Sonya® illuminating gel 1 db
Sonya® refining gel mask 1 db
Sonya® soothing gel moisturizer 1 db

26

Sonya®
refreshing gel cleanser

Sonya®
illuminating gel

Lépj túl a hagyományos bőrtisztítókon! A Sonya®
refreshing gel cleanser termékben az aloe vera gél
többféle hatékony gyógynövénnyel együtt található,
ezen felül olyan hidratáló összetevőt is tartalmaz,
mint a hidegen sajtolt baobab olaj. Gazdag antioxidáns tartalma - mint pl. az alma aminosavak és
a hydroxi-acetofenon - támogatja a vegyes bőrt,
míg az Acacia concinna (kerek akácia, shikakai)
gyümölcs kivonata a legkíméletesebb módon segíti
eltávolítani az elhalt hámsejteket, a szennyeződést
és a sminket az arcbőrről.

Állítsd vissza a bőr természetes fényét és
biztosítsd a ragyogását a Sonya® illuminating
gellel! A bőr megjelenésének javítását a
bőrápolás egyik legújabb technológiájával
segítjük gyorsan felszívódó zselénkkel, melyben
apró kapszulákba zárt peptidek találhatók.
5 ázsiai gyógynövényt is tartalmaz, többek
között édesgyökeret, mely javítja a bőr tónusát,
és halványítja az öregségi foltokat. Bőröd
puhaságot és simaságot fog visszatükrözni,
egészséges ragyogással.

605

606

118 ml

28.3 g

Sonya®
refining gel mask

Sonya®
soothing gel moisturizer

Adj új értelmet a „szépítő alvásnak”! Termékünket
tudományos módszerekkel állítottuk össze annak érdekében, hogy optimalizálja a bőr éjszakai
működését. A Sonya refining gel mask a bőr természetes funkcióit befolyásolva segíti az egyensúly
megteremtését, mialatt alszol. Kontrollálja a bőr
zsírosságát, és ragyogóvá teszi megjelenését.
Gélünket bőségesen megtöltöttük gyógynövényekkel és gyümölcskivonatokkal, hogy az ébredést
követően a bőr fényesebbnek, fiatalabbnak és
sokkal kiegyensúlyozottabbnak tűnjön.

A zselé formula színültig van lédús
gyógynövényekkel és hatásos
összetevőkkel, melyek könnyen
szétoszlanak és teljesen beszívódnak,
hidratáltságot és üde arcszínt hagyva
maguk után. Több mint 10 természetes
növényi kivonatot és olajat tartalmaz, mint
az alma gyümölcskivonat, a gombákból
kivont béta-glükán és hidrolizált kollagén,
ezzel nyugtatva a bőrt és javítva annak
tónusát.

607

608

59 ml

59 ml

Tudtad?
A néhol zsíros, néhol száraz bőrt
kombinált bőrnek nevezik. A Sonya®
napi bőrápolási rutin egész évben
segíthet a bőrödnek, hogy sima,
hidratált és kényelmes érzetű maradjon.
27
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protecting day lotion

SZÉLES-SPEKTRUMÚ 20-AS
FÉNYVÉDŐFAKTORÚ (SPF) ÁSVÁNYI
NAPKRÉMMEL

aloe bio-cellulose mask

Tápláld és védd az arcod a környezet
és az UV sugarak káros hatásai
ellen a protecting day lotion-nel,
amely egy széles spektrumú, 20
faktoros ásványi fényvédő napkrém.
A hihetetlenül hidratáló protecting
day lotion aloén és gomba kivonaton
kívül 20 bőrkondicionáló hozzávalóval
rendelkezik. A krém tele van

Mindenen egyes
célzott terméket a
gyakori bőrproblémákra
odafigyelve, nagy gonddal
terveztek. Építsd be a
bőrápolási rutinodba
ezeket a termékeket, és
szabd az egyéniségedhez!

hydrating serum
Ez a szuper hidratáló formula gyorsan felszívódik a bőr
felszíni rétegeiben, hogy a hialuronsav és a stabilizált
aloe vera gél előnyeit előhozza. Fokozza a hidratációt,
miközben megóvja a bőrt a környezeti stressztől, és
minimalizálja a finom vonalak és a ráncok megjelenését
a Forever hidratáló szérumával.
618
60 ml

balancing toner

awakening eye cream

smoothing exfoliator

Frissít, rehidratál és kiegyensúlyozza a
bőröd pH-értékét, továbbá minimalizálja
a pórusok megjelenését. A balancing

Tengeri kollagén, szabadalmaztatott és
természetes növényi összetevők, peptid
technológiával kiegészítve, így javítva és

Gyengéden egyenletessé
teszi a bőr tónusát és
textúráját anélkül, hogy

lédús gyümölcs- és gyógynövény
kivonatokkal és természetes, széles
spektrumú 20-as fényvédőfaktorú (SPF)
ásványi napkrémmel, így segítve a bőr
tónusát, textúrját és védelmét.

Az aloe activator egyedi hidratáló,
amely 98%-ban tartalmaz aloe vera
gélt. Ez az egyszerű formula az aloe
erejét használva frissíti az arcbőrt. Az
aloe magas koncentrációja teszi ezt
a terméket bármilyen arcápolási rutin
remek kiegészítőjévé.

toner egy kivételes elegye a tengeri alga
kivonatnak és a nátrium hialuronátnak,
a bőr hidratáltsága és puhasága
érdekében. Az uborka kivonat nyugtatja
a bőrt és további hidratáltságot ad, a

egyenlítve ki a szem körüli érzékeny
területet. Látványosan csökkenti a
vonalakat, a ráncokat és a sötét karikákat.
Az awekening eye cream butilénglikolt is
tartalmaz, ami 15 nap alatt csökkentheti

felsértené annak felszínét.
Bambusz, jojoba babok és
gyümölcs enzimek - mint
a bormelain és papain
- segítenek az elhalt

fehér tea kivonat a szabad gyökökkel
szembeni küzdelemben vesz részt.

a szem puffadtságának és a sötét
karikáknak a látványát.

hámsejtek eltávolításában.

616

557

612

560

561

559

5x25 g

50 ml

130 ml

130 ml

21 g

60 ml

A Forever szuper-hidratáló aloe biocellulóz maszkja a belépő a bőrápolás
következő generációjába. Ez az
úttörő összetétel ötvözi az aloe és a
vadgesztenye mag erejét egy hidratáló
szérummal, hogy a végeredmény
egy valóban leleményes arcmaszk
legyen, amely tápanyagokat juttat a
bőr mélyebb rétegeibe is. A hatása
elképesztő: lágy, hidratált és sugárzó
bőr, lenyűgöző ragyogással.
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ALOE BODY LOTION
A Forever Aloe Body Lotionje a tökéletes hidratáló mindennapos használatra a
puhább bőrért, amely sima, hidratált és egészséges lesz. A könnyű formulánk
gyorsan felszívódik, hogy a tiszta aloe vera és más hidratáló összetevők
előnyeit egyből odajuttassa, ahol szükség van rájuk.

647
236 ml

ALOE HEAT LOTION
A tökéletes yin és yang: ez a nyugtató testápoló
melegítő hatású, miközben hűsítő aloe vera gélt is
tartalmaz. A mentolból és az eukaliptuszból származó,
intenzív menta illatú, háromféle olajat tartalmazó,
kiegyensúlyozott pH-jú, ultragazdag testápoló kiváló
kiegészítője egy pihentető masszázsnak, amely
ellazíthatja az elmét és az izmokat is. Annak ellenére,
hogy gyorsan felszívódik, a bizsergető hő a masszázs
után még sokáig érezteti hatását.

SPORTOLÓK
SZÁMÁRA
IDEÁLIS
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ALOE MOISTURIZING LOTION
Ez a sűrű, bársonyos krém sokkal több,
mint egy hidratáló. A benne található kollagén és elasztin segíti a bőr rugalmasságát
és általános jó érzetét. Ez a jolly joker
krém olyan sokoldalú, hogy nem csak a
problémás pontokra vagy az egész testedre
kenheted, hanem elég gyengéd ahhoz is,
hogy sminkelés előtt az arcodon használd.
Az E-vitamin, az olajok és kamillakivonat
mind segít az elvesztett víz pótlásában és a
bőr természetes pH-egyensúlyának fenntartásában, miközben azt selymesen, simán
és puhán tartja.
063
118 ml
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ALOE VERA GELLY

MASK POWDER
Kombináld az aloe aktivátorral a
tiszta és revitalizált bőrért. Miután
alkalmaztad a maszkot, érezni
fogod, hogy milyen csodásan
működik. Ahogy rád simul, tudni
fogod, hogy tisztítja a pórusaidat.
A fehérje és a kukoricakeményítő
elősegíti a feszességet, míg a
kaolin felszívja a felesleges olajat.
Az allantoin és a kamilla ápolja
és megújítja a bőrt, a frissesség
érzését hagyva maga után,
miután leöblíted.

SONYA® ALOE DEEP
MOISTURIZING CREAM
A legtöbb hidratáló olyan, mint
néhány csepp víz. Ez viszont
legalább tíz öntözőrendszer
erejét fejti ki. A Sonya® Aloe
Deep Moisturizing Cream
ceramidokat tartalmaz,
amelyek nedvességet
képeznek a bőrrétegek között.
A fenyőkéreg kivonatában
található erős antioxidánsokkal
helyreállítja a bőr fiatalos
ragyogását.

341

311

29 g

71 g

BŐRVÉDŐ KRÉM

069
56,7 g

GENTLEMAN’S PRIDE

®

Először azt hinnéd, hogy ez csak egy
selymes kölni, de miután kipróbáltad, rá
fogsz jönni, hogy egy after shave nyugtató és feltöltő hatásával is rendelkezik.
Ez a kettős a stabilizált aloe vera gélnek
köszönhetően hűsítő érzést biztosít. A
Gentleman’s Pride® további növényi
összetevői, mint például a rozmaring és a
kamilla segít, hogy a bőrnek olyan érzete
legyen, mintha sosem irritálta volna borotva. Tökéletes a férfi bőrnek, mint ahogy
férfias illatával a női orrnak is az. Egy igazi
közönségkedvenc.

32
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Az aloe vera egy erőteljes hatású növény, amelyet
évszázadok óta hasznosítanak a kisebb bőrirritációk
enyhítésénél. Mivel alapvetően azonos az aloe vera
növény belső levelével, ez a 100%-ban stabilizált
aloe vera gél megnyugtatja és ápolja a kényes
bőrfelületeket. A kisebb bőrirritációk ideiglenes
enyhítésére ideális termék. Ahhh-loe vera – sóhajtod
majd a használata után, mert olyan jó érzést fog
kelteni benned.

R3 FACTOR®

Megőriz. Helyreállít. Megújít. Az alfahidroxisavak, másnéven gyümölcssavak, eltávolítják és fellazítják az elhalt
hámsejteket azáltal, hogy feloldják a
természetes ragasztóanyagokat, amelyek
miatt az elhalt hámsejtek túl sokáig tapadnak a bőrfelszínhez. A régi bőrsejtek
akadályt képeznek, így az eltávolításuk
lehetővé teszi a többi hozzávaló, mint
pl. az E-vitamin, a retinil-palmitát és
az oldható kollagén számára, hogy a
bőr nedvességének helyreállításán és
megjelenésének megújításán tudjanak
dolgozni. Ez a védőkrém olyan, mint egy
személyes testőr a szépségednek.

FOREVER
ALPHA-E FACTOR®
Egy gazdag elixír a száraz
bőrre, amely A-, E- és
C-vitaminokat tartalmaz az
erőteljes antioxidáns- hatás
érdekében. Retinil-palmitát
tartalmának köszönhetően ez
a lágyító folyadék felveszi a
harcot a szárazsággal. Növeld
a rugalmasságot, állítsd helyre
a nedvességet és ápold
a bőrödet néhány csepp
bőrmentővel!

070

187

118 ml

30 ml
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061
118 ml

ALOE SUNSCREEN
Hadd ragyogjon! Az Aloe Sunscreen
lehetővé teszi számodra, hogy nyugodtan
napfürdőzz anélkül, hogy a káros
napsugarak ártanának a bőrödnek. Ez
a vízálló formula 30-as fényvédő faktora
széleskörű védelmet nyújt az UVA és
UVB sugarak ellen, miközben a nyugtató
hatású belső aloe levél gél nem engedi a
nedvességet megszökni. Erős és gyengéd,
bármerre is kalandozz, az Aloe Sunscreen
az egész családnak védelmet fog nyújtani.
617
118 ml

VÉDELEM AZ UVA- ÉS
UVB-SUGARAK ELLEN
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ALOE BODY WASH
Végy egy mély, frissítő habzó gélt, ami lemossa rólad
a szennyeződéseket, amely után bőrödet puhának
és ápoltnak fogod érezni. A Forever Aloe Body Wash
az aloe vera, nyugtató olajok és növényi kivonatok
tökéletes keveréke, amely tetőtől talpig tisztítja és
ápolja egész testedet.

FOREVER
KEDVENC
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646
236 ml

FOREVER ALOE LIPS

®

WITH JOJOBA

Az ajkak tökéletes kiszolgálója! Ez a nagyszerű
ajakápoló termék aloét, jojobát és háromféle viaszt
vonultat fel annak érdekében, hogy elsimítsa és
enyhítse a száraz ajkak okozta kellemetlenségeket.
A hosszan tartó ajakápoló magában foglalja a
mirisztilmirisztátot is, amely egy bőrlágyító krém. Az
ajkaid egészségesek lesznek és készen állnak majd a
reflektorfényre!

34

FOREVER TRAVEL KIT
Vigyél magaddal egy csipetnyi Forevert, bármikor
és bárhová! Ez a készlet a kedvenc termékeidet
tartalmazza utazó-méretben!
A Forever Travel Kit tartalma:
+ Aloe Moisturizing Lotion (1 db)
+ Aloe-Jojoba Shampoo (2 db)
+ Aloe-Jojoba Conditioning Rinse (1 db)
+ Forever Bright® Toothgel (1 db)

022

524

4,25 g

4 x 50 ml + 30 g
A készlet összetevői a fentiektől eltérhetnek.

FOREVER ALOE SCRUB®

ALOE MSM GEL

Ellentétben jó néhány bőrradírral, amelyek
durva, éles összetevőket tartalmaznak,
mint például zúzott diófélék, gyümölcsmagok vagy műanyag mikrogömbök, addig
mi jojoba mikrogömböket használunk,
amelyek kíméletesen gördülnek át a
bőrödön. Eközben felveszik az elhalt
hámsejteket, így tisztítva meg az utat az
új, friss bőrnek. Mindennapi használathoz
is elég gyengéd, ez a finom bőrradír segít
eltávolítani a szennyeződéseket, amik
eltömítik a pórusokat és elhalványítják a
bőr megjelenését.

Az MSM egy szerves kénvegyület, és
a harmadik legnagyobb mennyiségben
előforduló ásványi anyag a szervezetünkben. Ezt keverd össze tiszta, stabilizált
aloe verával, E-vitaminnal, növényi
kivonatokkal és kapsz egy nyugtató
krémet. Az Aloe MSM Gel összetevője
még a rozmaringlevél-kivonat is, egy
olyan bőrkondicionáló, amely a bőr
vízfelvételét segíti. Gyorsan felszívódik,
könnyű használni, viszont nehéz letenni,
ha egyszer már megtapasztaltad nyugtató hatását.

238

205

99 g

118 ml
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ALOE LIQUID SOAP
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Tiszta aloe vera belső levéllel és
hajerősítő jojoba olajjal készült.
A Forever Aloe-Jojoba Shampoo
tökéletes a mindennapos használatra, hogy a legjobbat hozza ki a
hajadból. Élvezd az üdítő illatot, amit
a trópusi gyümölcsök és a lágyan
felfedezhető édes krém egyvelege
ad, miközben a sűrű, természetes
hab könnyedén lemossa a szenynyeződéseket és olajokat hajadról.
A hozzáadott szulfátot nem tartalmazó Aloe-Jojoba Shampoo segít
fenntartani a fejbőröd hidratáltsági
egyensúlyát, miközben hajad puha
és könnyen kezelhető marad.

Az Aloe-Jojoba Conditioner egy
könnyű formula, ami lágyabbá,
simábbá és könnyen kezelhetővé
teszi a hajat – hozzáadott szulfát
nélkül. Tiszta aloe verával és
egyéb fantasztikus összetevőkkel
készült, így a formulánk tökéletes
a mindennapos használatra.
Három különböző olajat
tartalmaz, amik hidratáltan
tartják a hajat, anélkül, hogy
a szálakat elnehezítenék. Add
meg hajadnak a természet
legjavát a Forever Aloe-Jojoba
Conditionerrel!

ALOE-JOJOBA SHAMPOO

36

ALOE-JOJOBA
CONDITIONER

FOREVER BRIGHT®
TOOTHGEL

A Forever Aloe Liquid
Soap egyszerre
hidratál és tisztít. Ez a
gyöngyházfényű formula
a visszafogott habzásával
gyengéden mossa le
a szennyeződéseket,
miközben a tiszta aloe
vera, valamint a jojobából
és más olajokból álló
remek keverék hidratálja
bőrödet, így azt frissnek
és megújultnak érezheted.

Nagyszerű gyerekeknek,
vegetáriánusoknak és...
tulajdonképpen mindenkinek!
Ez a szelíd, fluoridmentes
formula ötvözi az aloe verát,
a méh-propoliszt, a borsmentát és a fodormentát a
természetes íz és a hatékony
fogfehérítés érdekében. A
fantasztikus íz és a tisztaság
érzése hosszú ideig veled
marad fogmosás után.

633

028

473 ml

130 g

ALOE EVER-SHIELD®
Sok más dezodorral ellentétben az Aloe Ever-Shield®ben nincsenek izzadásgátló alumínium sók, és könnyen,
egyenletesen felviheted a bőrödre. A magas aloé-tartalomnak köszönhetően ez a gyengéd dezodor közvetlenül borotválás után is alkalmazható anélkül, hogy irritációt okozna.
Az egész napos védelem biztosítja számodra a nyugalmat,
amire szükséged van ahhoz, hogy hatékonyan elvégezd a
napi teendőket. Az Aloe Ever-Shield® illata tiszta, kellemes
és diszkrét.
067
92,1 g

ALOE AVOCADO FACE & BODY SOAP

640

641

Az avokádó olyan tápanyagban bővelkedő gyümölcs,
amely sok hasznos összetevőt tartalmaz, beleértve
az A-, C- és E- vitaminokat is. A magas zsírtartalom
megfelelő alapot jelent a szappanunknak, amely segít
abban, hogy a száraz bőrödet ismét puhának érezd
tisztítás után. A tiszta aloe vera nyugtat, kondicionál
és hidratál, ezért a szappan egészséges és megújult
bőr érzetét kelti. A frissen szedett citrom illata áthatja
az arcodat és az egész testedet, így teszi könnyebbé
a reggeli ébredést. Az Aloe Avocado Face & Body
Soapnak köszönhető lágyság egész nap kitart.

296 ml

296 ml

284
142 g
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FOREVER
KEDVENC

ALOE FIRST®
Háztartásunk ezen alapvető
darabja nemcsak aloe verát,
hanem méh-propoliszt és
tizenegy különleges növényi
kivonatot is tartalmaz, amely
ápolja az irritált bőrt. Ez a
pH-értéket kiegyensúlyozó
permet érintés és dörzsölés
nélkül, könnyedén felvihető
az érzékeny bőrre.
040
473 ml

TERMÉKMINTÁK

FOREVER
KEDVENC

FOREVER ALOE MPD®
2X ULTRA
Ez az elegáns flakon
meglehetősen multifunkcionális.
Sokoldalú tisztítóereje képes
megtisztítani a ruhaneműt,
a padlót, a fürdőszobát, a
csempét, a szőnyeget és
az edényeket is. Az erősen
koncentrált formulából gyakran
elég pár csepp, hogy elvégezze
a munkát. Foszformentes és
biológiailag lebomló.
307
946 ml

FOREVER HAND SANITIZER®
WITH ALOE & HONEY

A kezünk egyszerre akár több ezer
baktériumot is hordozhat. A kéz tisztán
tartásának egyik egyszerű módja a
Forever Hand Sanitizer® használata,
amely a baktériumok 99,99%-át elpusztítja. Kényelmes, praktikus méretének
köszönhetően belefér a sporttáskádba,
vagy akár a pénztárcádba is. Ez a
bacigyilkos nem csak fertőtleníti, hanem
hidratálja is a kezeidet a stabilizált aloe
vera gél és a méz segítségével.
318
59 ml

FOREVER INSTANT HAND
CLEANSER

Törődj magaddal és a családoddal
a Forever Instant Hand Cleanser
segítségével, bárhol is legyél. Az
aloét tartalmazó hatékony
formulának köszönhetően kezedet
azonnal tisztának és felfrissültnek
fogod érezni. Ideális a gyors és
hatásos kéztisztításra, ha éppen
nincs a közelben szappan és víz.
Próbáld ki, imádni fogod a frissítő
citrom- és narancs illatot!

2021/22 Termékkatalógus

SZEMÉLYI
HIGIÉNIA
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3
250 ml

Új!

FOREVER TERMÉKMINTÁK
Oszd meg egyszerűen kedvenc Forever-termékeidet termékmintáinkkal, amiket
legkelendőbb formuláink közül válogattunk össze. Vidd őket magaddal, bárhová is
mész, és építsd üzleted fokozatosan – egyszerre csak egy termékmintával!
Aloe Moisturizing Lotion
Forever Bright Toothgel
Aloe Vera Gelly

Aloe Heat Lotion (MIT nélküli formula)
Aloe Propolis Crème
Aloe-Jojoba Shampoo (Új formula)

5 ml
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FOREVER® ESSENTIAL OILS
LAVENDER

FOREVER® ESSENTIAL OILS
LEMON

Az ideális éghajlati és termőföldbeli
viszonyok miatt a Forever® levendula
illóolajának alapanyagát Bulgáriában
termesztik és gyűjtik be. A levendula
illóolaj magas mennyiségű linalyl
acetátot tartalmaz, ami a növény
jellegzetes édes gyümölcsös aromáját
adja, valamint magas mennyiségben terpéneket. A Forever Living a
természet legtisztább levendula olaját
kínálja, amely nyugtatja a bőrt.

Mivel az Amerikai Egyesült
Államok délnyugati részén van a
főhadiszállásunk, jól ismerjük a
citrusféléket. Még jóval azelőtt,
hogy olaj lesz belőlük, a citromfákat
egyesével gondozzák. A kézzel
szedett Forever citromokat a legnagyobb törődéssel tárolják, amíg
elérik a tökéletes érettséget, így tudjuk
előállítani a lehető legmagasabb
minőségű essential oil-okat.

506

507

15 ml

15 ml

FOREVER® ESSENTIAL OILS
PEPPERMINT

FOREVER® ESSENTIAL OILS
DEF

Ha valami jól működik, akkor
érdemes kitartani mellette. Ez pont
így van a borsmenta beszállítónkkal.
Egy olyan megbízható farmról szerezzük be, ami már majdnem 100
éve termeszt és takarít be borsmentát. Növényeik természetesen
magasabb mentol tartalommal
rendelkeznek, amely a borsmenta
fő összetevője. A borsmenta nyugtató és hűsítő hatását számos célra
használták már az ókori görögök is.

Indiából, Nepálból, Szomáliából,
az USA- ból, Madagaszkárból és
Magyarországról betakarítva kaptuk
meg ezt a csodás keveréket,
melyben megtalálható a szegfűszeg, a narancs, a fahéj kéreg, a
rozmaring, a tömjén, az eukaliptusz
és a boróka bogyó. A szegfűszeg
évszázadok óta elismert számos
előnye miatt, ami nagyszerű alappá
teszi a többi olaj számára.

508
15 ml
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ESSENTIAL OILS

Tudtad?
Az illatok szorosan kapcsolódnak
lényünk minden részéhez.
Összekapcsolódnak az emlékezettel,
a pihenéssel és az energiaérzettel.

510
10 ml
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EGY LEHETŐSÉG, HOGY CÉLJAIDAT
ÖSSZEEGYEZTESD AZ
ÉLETSTÍLUSODDAL
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Szereted használni a Forever-termékeket? Alakítsd át ezt
egy lehetőséggé csupán azáltal, hogy megosztod kedvenc
termékeidet másokkal!

KEZDD EL
AZ UTADAT MA:

JoinNow.ForeverLiving.com

Mindegy, hogy egy kis extra keresetre vágysz, minősülni szeretnél
nagyszerű ösztönzőkre, vagy a világ különböző tájain vennél részt
rendezvényeken, ezek az indulócsomagok tökéletes iránymutatók a
Forever-üzleted kiépítéséhez. Csatlakozz több tízezer Forever Üzleti
Partnerhez világszerte, akik mind a saját módjukon építenek valami
különlegeset!

START YOUR JOURNEY
COMBO PAK

Kezdd magabiztosan a Forever-üzletedet a Start Your
Journey Combo Pakkal! Ez a csomag jópárat
tartalmaz kedvenc termékeinkből és üzletépítő
eszközeinkből.
A csomagban található termékek aktuális
összetételéről webshopunkon tájékozódhatsz.
634 -636

KEDVENC
TERMÉKEINK
NAGYSZERŰ
ÖSSZEÁLLÍTÁSBAN

A TOUCH OF FOREVER

COMBO PAK
Nagyszerű belépő a Forever Living termékcsaládjához. Ez a csomag teljes körű választékot kínál
azok számára, akik mind a táplálkozáshoz, mind a személyi higiéniához kapcsolódó termékeket ki
szeretnék próbálni. Ez lehet a végső értékesítési eszköz, mellyel segíthetsz másoknak is felfedezni
mindazt, amit a Forever Living kínál.
A csomagban található termékek aktuális összetételéről webshopunkon tájékozódhatsz.

1V

KEDVENC
TERMÉKEINK
NAGYSZERŰ
ÖSSZEÁLLÍTÁSBAN
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EGYSÉGCSOMAGOK

TRIPACK
ALOE VERA
GEL®

TRIPACK
ALOE BERRY
NECTAR®

ÉTRENDKIEGÉSZÍTŐ ITAL

ÉTRENDKIEGÉSZÍTŐ ITAL

TRIPACK
ALOE
PEACHES®

7153

7343

7773

A csomag
tartalma: 3x1liter
Aloe Vera Gel®
(715)

A csomag
tartalma: 3x1
liter Aloe Berry
Nectar® (734)

A csomag
tartalma: 3x1 liter
Aloe Peaches®
(777)

ÉTRENDKIEGÉSZÍTŐ ITAL

TRIPACK
VEGYES

ÉTRENDKIEGÉSZÍTŐ ITAL
7333
A csomag
tartalma: 1x1 liter
Aloe Vera Gel®
(715)
1x1 liter Aloe
Berry Nectar®
(734)
1x1 liter Aloe
Peaches® (777)
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A termékek nem szolgálnak betegségek kezelésére, gyógyítására. A tápanyag összetételre és az egészségre vonatkozó állításokat az EFSA konszolidált listája tartalmazza.

A termékek nem szolgálnak betegségek kezelésére, gyógyítására. A tápanyag összetételre és az egészségre vonatkozó állításokat az EFSA konszolidált listája tartalmazza.
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A legmagasabb
minőségi szabványokhoz
tartjuk magunkat
Számos szabadalommal rendelkezünk az aloe vera
stabilizálására vonatkozóan, ami a legjobb minőségű aloe
alapú egészség- és szépségápolási termékeket garantálja
számodra. Konzisztenciájukért és tisztaságukért cégünk aloe
vera tartalmú készítményei kapták meg elsőként a Nemzetközi
Aloe Tudományos Tanács elismerő pecsétjét. Nagyon sok
termékünk kóser és iszlám elismerő pecsétekkel is rendelkezik.
A Forever nem teszteli termékeit állatokon.

foreverliving.com
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AZ ÖN SZPONZORÁNAK NEVE ÉS KÓDJA:

Martina Hahn
WhatsApp: +39 3407012181
shop online: click here
Forever Living Products Magyarország Kft.
1184 Budapest, Nefelejcs u. 9–11.
E-mail:ugyfelszolgalat@foreverliving.hu
Tel.: +36-1-269-5370, +36-70-436-4288, -4289, +36-1-297-1995

