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алое вдъхновение
Близо 40 години Форевър всеотдайно
обикаля света, търси най-чистите съставки от
природата и ги съчетава с най-новите научни
открития с една-единствена цел: да помага
на вас и близките ви да изглеждате и
да се чувствате по-добре.
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алое вдъхновение
Основателят Рекс Моън и неговата визия за
по-здравословен живот за всекиго.
Именно тя го вдъхновява да създаде Форевър
Ливинг Продъктс през 1978 г.

да работи със специалисти във всички сфери на
бизнеса и да взима почтени решения.

Рекс мечтае да даде шанс на хората по целия свят
да се докоснат до голямата сила на АЛОЕ ВЕРА и с
нейна помощ да изглеждат и да се чувстват
по-добре, както и да помагат на другите да правят
същото.

Тази идея е и крайъгълен камък в същността на
Форевър. Не защото някой ни го е наложил, нито
пък защото е модерно, а защото вярваме, че когато
се захванеш с нещо, редно е да го правиш добре.

Още от първия ден е твърдо решен да върши
нещата както трябва – да намира идеалните
съставки от най-качествените източници,
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и чистота
Нашите растения, нашите плантации,
нашият подход.
Обичаме алоето и затова се грижим по малко
по-различен начин за 50-те милиона растения
алое вера в нашите плантации. Листата се берат
на ръка, а полезният гел от вътрешността им
внимателно се отделя от кората, преди да бъде
щадящо стабилизиран по специална патентована
технология. Всичко това се случва броени часове
след откъсването, за да предлагаме най-чистия и
най-пресния гел от алое вера – от растението до
продукта и до вас.

многостранно в действието си, че може да се
съчетава с най-различни други компоненти и да
се използва по много разнообразни начини, за да
помага на вас и на близките ви да изглеждате и
да се чувствате по-добре.

Полезни съставки

Наистина сме убедени във високото качество на
продуктите си и затова предлагаме на клиентите
30-дневна гаранция за възстановяване на парите,
ако не са напълно доволни.

Няколко десетилетия търсим най-добрите
природни източници на здраве и красота и ги
споделяме със света. Продуктите ни от алое вера
са първите, получили одобрителния печат на
Международния научен съвет за алое, доказващ
тяхното качество и чистота.
Във Форевър комбинираме чисто алое с
натурални и съвременни научно разработени
съставки – подбрани, за да допълват и подсилват
полезните му свойства. Алоето е толкова

ЛЮБИМ
ПРОДУКТ

Почтени практики
Форевър не изпитва продуктите си върху животни
и много от тях носят одобрителните печати на
Кашер, Халал и ислямското общество.

Много сме горди, че продуктите ни помагат на
милиони хора в над 158 страни по целия свят.
Надяваме се вие да сте следващият, който ще се
наслади на невероятните полезни свойства на
алое вера.
За повече информация моля посетете
foreverliving.com.

Търсете този символ в продуктовия
ни каталог, за да откриете някои от
любимите ни и най-продавани продукти.
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Напитки
321

077

440

FAB Forever
Active Boost®

FAB X Forever
Active Boost®

Forever Aloe
Bits N’ Peaches®

ФАБ натурална енергийна напитка

ФАБ X натурална енергийна напитка

Нектар от алое вера и праскови

Искрящите аромати във ФАБ подсказват, че
напитката ще влее сериозна енергия в жилите
ви. ФАБ съдържа патентована комбинация от
адаптогенни билки, които доказано подпомагат
тялото да преодолее физическата и умствената
умора. Подсилена с витамини, аминокиселини
и електролити, тази печеливша формула е
помагала на спортисти, спечелили над 130 медала.
Представете си какво ще направи за вас!

ФАБ Х притежава натурален плодов аромат и ви
зарежда с енергията, от която имате нужда, но
без калории, въглехидрати или захар. Откритие
на водещ спортен експерт и учен, ФАБ Х е богат
на витамини, аминокиселини и електролити,
за да ви даде незабавен енергиен тласък и да
задържи жизнеността ви и дългосрочно. Напитката съдържа сибирски женшен, използван от
столетия за повишаване на енергията.

Защо да чакате летните дни за омайващото
ухание на узрели праскови, щом можете да му
се насладите по всяко време с нектара от алое
и праскови на Форевър? Полезните свойства
на алое вера, допълнени с натурален плодов
концентрат и аромат, създават вкусна и полезна
напитка. Прасковите естествено съдържат антиоксиданти, които подкрепят организма. Чудесен
плодов вкус за превъзходна кондиция.

321

6,55 лв.

250 мл

557 - ,013

440

6,55 лв.

250 мл

557 - ,013

077

55,45 лв.

1л

4714 - ,110

Описаните в този каталог продукти за вътрешна употреба съдържат витамини и минерали, които допринасят за поддържане на общо здраве, като спомагат за компенсиране на
дефицити от хранителни вещества в организма. Те са хранителни добавки, не са заместител на разнообразното хранене и не са предназначени за превенция, диагностициране,
облекчаване или лекуване на конкретна болест или клас от заболявания. Консултирайте се с личния си лекар, ако страдате от някакво заболяване.
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015

ЛЮБИМ
ПРОДУКТ

262

196

Forever
Aloe Vera Gel®

Forever
Freedom®

Forever
Pomesteen Power®

Гел от алое вера

Форевър фрийдъм

Поместийн пауър

Първият продукт, получил сертификат от
Международния научен съвет за алое заради
чистотата си, гелът ни от алое вера подкрепя
храносмилателната система и подпомага
усвояването на нутриенти. С любов извличаме
полезната пулпа и течност от вътрешността на
листата по патентована и усъвършенствана
технология, за да почувствате силата на
природата.

Раздвижете се с няколко удовлетворяващи глътки
Форевър фрийдъм. Ще се заредите с дневната си
доза глюкозамин сулфат и хондроитин сулфат –
незаменими елементи за подкрепа на ставите
и подвижността. Допълнете ги с нашето чисто
алое, витамин С и МСМ, които допринасят за
доброто състояние на съединителните тъкани, и
ще получите една великолепна напитка. Съдържа
ракообразни (скариди, раци и омари).

За максимално антиоксидантно действие и неповторим вкус включихме не един, а седем плода в тази
сладка напитка. Поместийн пауър може да се похвали с изобилие от полифеноли, ксантони и витамин С
във всяка глътка. Нека нарът, крушата, мангостанът,
малините, къпините, сините боровинки и гроздовите семки да въоръжат клетките ви за ефективна
отбрана, при това докато вие се наслаждавате на
ароматна и сладка плодова напитка.

015

50,90 лв.

1л

4328 - ,101

196

69,55 лв.

1л

5913 - ,138

262

53,42 лв.

473 мл

4541 - ,106

Описаните в този каталог продукти за вътрешна употреба съдържат витамини и минерали, които допринасят за поддържане на общо здраве, като спомагат за компенсиране на
дефицити от хранителни вещества в организма. Те са хранителни добавки, не са заместител на разнообразното хранене и не са предназначени за превенция, диагностициране,
облекчаване или лекуване на конкретна болест или клас от заболявания. Консултирайте се с личния си лекар, ако страдате от някакво заболяване.
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Напитки

JOOST™
ДЖУУСТ

516

517

Освежете вкуса на любимата си напитка,
приемайте повече течности и допълнете
запасите си от B витамини с ДЖУУСТ. Двата
плодови коктейла с натурален аромат ще
придадат на напитките ви вкус от ново
измерение. Със стевия в състава си и отличен
източник на витамини B6, B12, фолиева
киселина плюс витамин C, ДЖУУСТ хидратира
организма и доставя наслада на вкусовите ви
рецептори.
Боровинка, асаи и лимон

516

21,17 лв.

60 мл

1799 - ,042

Ананас, кокос и джинджифил

517

60 мл

1799 - ,042

Forever Aloe
Berry Nectar ®

Aloe Blossom
Herbal Tea®

Нектар от алое и боровинки
Експлозия от червени боровинки и сладки
ябълки придава сладък и приятно тръпчив
вкус от натурални източници. Доказано е, че
антиоксидантната сила на червените боровинки
е 20 пъти по-висока от тази на витамин С,
а нейните проантоцианидини предлагат
подкрепа за пикочната система. Специалният
фитонутриент в ябълките – кверцетинът, също е
мощен антиоксидант, който превръща алое бери
нектара в отличен избор.

Билков чай с цветчета от aлое
Освежете се с тази изцяло натурална уханна
смес от листа, билки и подправки. Според
изследванията подправките често съдържат
не по-малко антиоксиданти от цяла порция от
някои плодове. Този чай без кофеин и калории
ще ви омае с ароматите на канела, карамфил,
джинджифил, кардамон и бахар.

200

21,17 лв.

034

35,28 лв. 25 пакетчета 2999 - ,070

50,90 лв.

1л

4328 - ,101

323

322

Forever
Aloe2Go®

Forever
Freedom2Go®

Джобно алое

Джобен фрийдъм

Знаем, че се изкушавате да си носите
навсякъде литровата бутилка гел от алое вера
и половинлитровия Поместийн пауър, за да се
наслаждавате на полезното им действие по
всяко време. Взимайте любимите си напитки
където и да сте под формата на удобното
Джобно алое. То съчетава най-доброто и от
двете в малка мека опаковка от една доза.

Наясно сме, че Форевър фрийдъм допринася
за подвижността ви и затова създадохме
преносима мека опаковка, която да може да е с
вас навсякъде. Съчетана с екзотичния вкус на
нар за допълнителна антиоксидантна мощ, тази
единична порция лесно се побира в чантата или
в спортния ви сак. Затова не излизайте без нея.
Съдържа ракообразни (скариди, раци и омари).

322

6,55 лв.

270

176,92 лв.

единична
88,7 мл
кутия

(30 бр.)

557 - ,013

323

7,56 лв.

15037 - ,351

306

207,16 лв.

единична
88,7 мл
кутия

(30 бр.)

643 - ,015
17607 - ,411

Описаните в този каталог продукти за вътрешна употреба съдържат витамини и минерали, които допринасят за поддържане на общо здраве, като спомагат за компенсиране на
дефицити от хранителни вещества в организма. Те са хранителни добавки, не са заместител на разнообразното хранене и не са предназначени за превенция, диагностициране,
облекчаване или лекуване на конкретна болест или клас от заболявания. Консултирайте се с личния си лекар, ако страдате от някакво заболяване.
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чисто
злато
Пчелни

Работливите пчелички
са истинско природно съкровище.
Те ни даряват не само със сладък, златен мед,
но и с цял арсенал от други ценни и активни
съставки. Всички натурални пчелни продукти
идеално се съчетават с алое вера. Насладете се
на два от най-големите природни дара заедно.
Forever
Bee Pollen®
Пчелен прашец

ЛЮБИМ
ПРОДУКТ

Пчелният полен се смята за една от найпълноценните природни храни. Златистият прашец
съдържа изобилие от витамини, минерали,
ензими, мастни киселини, въглехидрати, протеини,
аминокиселини, биофлавоноиди и други мощни
антиоксиданти. Дава енергия и издръжливост.
Без консерванти и изкуствени аромати.

026

30,75 лв. 100 таблетки 2613 - ,061

Forever
Bee Honey®
Пчелен мед
От древни времена хората тачат здравословните и
питателни свойства на меда. Този пчелен дар е не
само сладък, но и много полезен! Наслаждавайте
му се като натурален източник на енергия,
използвайте го с нашия билков чай с цветчета от
алое или приемайте директно – изборът е ваш!

207

33,77 лв.

500 г

2869 - ,067

Forever Royal Jelly®

Forever Bee Propolis®

Пчелно млечице

Пчелен прополис

Млечицето е единствената храна на пчелата
майка и се смята за причина за дълголетието
ѝ – тя живее над 50 пъти повече от обикновените
пчели работнички. Според изследванията
пчелното млечице също така може да допринесе
за функционирането на мозъка, за имунитета
и да помогне за поддържане на здравословни
нива на кръвната захар и холестерола.

Прополисът е смола, събирана от пчелите,
за да защитават и укрепват кошерите си.
Доказано е, че чудната субстанция е особено
полезна за подсилване на имунитета и за
справяне с вредите, нанасяни от свободните
радикали. С обогатената със соев протеин и
пчелно млечице хранителна добавка ще кипите
от жизненост. Съдържа соя и ядки (бадеми).

036

66,53 лв. 60 таблетки 5655 - ,132

027

64,00 лв. 60 таблетки 5441 - ,127

Описаните в този каталог продукти за вътрешна употреба съдържат витамини и минерали, които допринасят за поддържане на общо здраве, като спомагат за компенсиране на
дефицити от хранителни вещества в организма. Те са хранителни добавки, не са заместител на разнообразното хранене и не са предназначени за превенция, диагностициране,
облекчаване или лекуване на конкретна болест или клас от заболявания. Консултирайте се с личния си лекар, ако страдате от някакво заболяване.
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Хранене
ЛЮБИМ
ПРОДУКТ

206
376

439

Forever Arctic Sea®

Forever Daily®

Forever Calcium®

Арктическо море

Форевър дейли

Форевър калций

Изключителна комбинация от рибено масло,
масло от калмари и зехтин с високо олеиново
съдържание, това е една от най-добрите омега-3,
EPA и DHA хранителни добавки. Освен че съдържа и
витамин E, Арктическо море се извлича не от едно, а
от три чисти рибени масла: аншоа, сьомга и трескá.
Тази цялостна хранителна добавка подкрепя
ключови системи в тялото като сърдечносъдовата,
храносмилателната и имунната, а също и здравето
на мозъка и очите.

Подсилен с нашия уникален АОЗ комплекс,
Форевър дейли е мултивитамин с възможно
най-съвременната система за ефикасно
усвояване на съставките. Патентованата ни
формула съдържа комбинация от идеално
балансирани полезни вещества, обвити в алое,
като включва и препоръчителните дневни дози
незаменими витамини и минерали. Добавихме
и съчетание от плодове и зеленчуци, които
осигуряват ценни фитонутриенти. Идеално
здраве в малко шишенце.

Доставя научно доказани количества калций
и витамин D за поддържане на добра костна
структура и функция. Съвременните форми на
калций и патентованата комбинация от други
полезни минерали осигуряват оптимално
усвояване и действие. Достатъчните
количества калций и витамин D през целия
живот като част от добре балансиран
хранителен режим могат да намалят риска от
остеопороза.

376

64,00 лв.

120

гелкапсули

5441 - ,127

439

41,87 лв.

60 таблетки 3559 - ,083

206

48,38 лв. 90 таблетки 4114 - ,096

Описаните в този каталог продукти за вътрешна употреба съдържат витамини и минерали, които допринасят за поддържане на общо здраве, като спомагат за компенсиране на
дефицити от хранителни вещества в организма. Те са хранителни добавки, не са заместител на разнообразното хранене и не са предназначени за превенция, диагностициране,
облекчаване или лекуване на конкретна болест или клас от заболявания. Консултирайте се с личния си лекар, ако страдате от някакво заболяване.
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464

354

Forever Fiber®
Форевър фибри
Лесно добавяйте фибри към всекидневния си
режим с нашите удобни пакетчета с два вида
баластни вещества плюс фруктоолигозахариди,
които действат и като пребиотик. Прахчетата имат
мек вкус, разтварят се бързо и прибавят към всяка
напитка или храна по 5 г фибри – равностойността
на близо две филийки пълнозърнест пшеничен
хляб. Влакнините подкрепят сърдечносъдовата
функция, храносмилането, контрола на теглото и
имунитета.

464

45,36 лв. 30 таблетки 3855 - ,090

Forever Kids®

Chewable Multivitamins

Форевър кидс
Децата ви ще си мислят, че получават лакомство,
а вие ще сте спокойни, като знаете, че са си взели
дневната доза витамини и минерали. Дъвчащите
таблетки с натурален аромат на грозде съдържат
и фитонутриенти от суров спанак, броколи, цвекло,
моркови и други питателни плодове и зеленчуци.
Подходящи са за двегодишни и по-големи деца
(дори и за вас!) и помагат на растящите тела и
умове.

354

28,23 лв. 120 таблетки 2399 - ,056

Интересно

Учените ни непрестанно работят,
за да намират най-добрите
съставки, които да съчетават
с нашето чисто алое вера.
През годините сме открили,
че други билки подкрепят и
дори подсилват действието на
алоето. Когато такива полезни
растения се съчетават с нашето
алое, резултатът са по-ефикасни
формули със съставки от
природни източници, които ви
помагат да изглеждате и да се
чувствате по-добре.

Описаните в този каталог продукти за вътрешна употреба съдържат витамини и минерали, които допринасят за поддържане на общо здраве, като спомагат за компенсиране на
дефицити от хранителни вещества в организма. Те са хранителни добавки, не са заместител на разнообразното хранене и не са предназначени за превенция, диагностициране,
облекчаване или лекуване на конкретна болест или клас от заболявания. Консултирайте се с личния си лекар, ако страдате от някакво заболяване.
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Хранене
ЛЮБИМ
ПРОДУКТ

ARGI+®

L-Arginine & Vitamin Complex

АРГИ+ L-аргинин и витаминен комплекс
Една доза АРГИ+ осигурява 5 г L-аргинин плюс
синергични витамини и зарежда тялото ви с
жизненост за целия натоварен ден. L-аргининът
е аминокиселина, която изпълнява много важни
функции в тялото – от подпомагане деленето
на клетките до засилване производството на
азотен оксид, който допринася за по-добро
кръвоснабдяване на основните органи. В
комбинация със синергични витамини и плодове
тази многостранна хранителна добавка подкрепя
цялото ви тяло и добавя изкусителен плодов
аромат към любимата ви напитка.

473

138,11 лв.

300 г
(пакетчета)

11738 - ,274

Описаните в този каталог продукти за вътрешна употреба съдържат витамини и минерали, които допринасят за поддържане на общо здраве, като спомагат за компенсиране на
дефицити от хранителни вещества в организма. Те са хранителни добавки, не са заместител на разнообразното хранене и не са предназначени за превенция, диагностициране,
облекчаване или лекуване на конкретна болест или клас от заболявания. Консултирайте се с личния си лекар, ако страдате от някакво заболяване.
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Forever Gin-Chia®
Forever Garlic-Thyme®

Forever Absorbent-C®

Чесън и мащерка

Абсорбент-С

Надвийте оксидативния стрес със силата на
чесъна и мащерката в удобните капсулки без
мирис от Форевър. Чесънът е полезен не само за
сърдечносъдовата ви система. Когато го режем
или стриваме, се получава ензимна реакция,
която произвежда мощно имуностимулиращо
съединение. Мащерката е добре позната билка,
ценена заради благотворното си действие върху
защитните сили на тялото. Съдържа соя.

Витамин C се бори със свободните радикали и
е полезен за кожата и съединителните тъкани.
Дайте тласък на тялото си с Абсорбент-С, който
съдържа още папая, пчелен мед и овесени
трици. В овеса откриваме единствени по рода си
антиоксиданти, наречени авенантрамиди, които
ефикасно обезвреждат свободните радикали.
Обвързаната матрица, създадена по уникална
технология, подпомага оптималното усвояване.

065

36,79 лв.

100

гел капсули

3128 - ,073

048

35,28 лв. 100 таблетки 2999 - ,070

Vit lize® Women’s Vitality Supplement

Не един, а два вида женшен съчетахме с
полезната чиа в тази впечатляваща хранителна
добавка. От векове на Изток женшенът е
уважаван адаптоген, използван за жизненост
и тонус. А пък на езика на Маите „чиа“ означава
„сила“. В наши дни ситните семенца добиха нова
популярност като суперхрана, но още древните
народи на Америка са я ценили, заради
способността ѝ да дава енергия. Форевър събра
двата утвърдени източника на жизненост и
издръжливост в една удобна таблетка.
Съдържа соя.

047

36,79 лв. 100 таблетки 3128 - ,073

Vit lize® Men’s Vitality Supplement

Вит♀лайз за нея

Вит♂лайз за него

Натурална комбинация от богати на антиоксиданти
плодове, билки, витамини и минерали, създадена
за потребностите на женския организъм и за
подкрепа на хормоналната дейност. Вит♀лайз
за нея съдържа патентована смес от растителни
съставки, сред които и ябълки на прах, пасифлора
и шизандра – растение, използвано от векове в
Китай и Русия заради многобройните си полезни
свойства. Добавката цялостно се грижи за
женското здраве, като включва още червени
боровинки на прах в подкрепа на пикочната
система и фолиева киселина.

375

Форевър джин-чиа

Формулата на Вит♂лайз съдържа растителни
екстракти като масло от тиквени семки и нар,
които се използват от векове за поддържане
на здрава простатна жлеза. Вит♂лайз за него
цялостно подпомага този орган и хормоналния
баланс на мъжа с витамини, билки и минерали
плюс ликопен – доказано ценна подкрепа за
простатата.

374

64,00 лв. 120 таблетки 5441 - ,127

60,47 лв.

60

гел капсули

5139 - ,120

Forever CardioHealth® with CoQ10
Форевър кардио здраве
Хранителна добавка, преливаща от полезни за сърцето съставки.
Освен коензим Q10, известен със свойството си да допринася за
основните клетъчни функции, Форевър кардио здраве доставя и
витамини от B групата, фолиева киселина и билкови екстракти,
които подкрепят сърдечносъдовата система. Соевият лецитин също
подпомага правилното функциониране на кръвоносните съдове.
Разтворете го в любимата си Форевър напитка. Съдържа соя.

312

60,48 лв. 30 пакетчета 5141 - ,120

Описаните в този каталог продукти за вътрешна употреба съдържат витамини и минерали, които допринасят за поддържане на общо здраве, като спомагат за компенсиране на
дефицити от хранителни вещества в организма. Те са хранителни добавки, не са заместител на разнообразното хранене и не са предназначени за превенция, диагностициране,
облекчаване или лекуване на конкретна болест или клас от заболявания. Консултирайте се с личния си лекар, ако страдате от някакво заболяване.
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Хранене
Forever Fields of Greens®
Зелени поля
Всички знаем колко важно е да ядем пресни
зелени храни. И тъй като не е лесно всяко
хранене да е придружено от салата, можете
да допълвате всекидневния си режим с
продукт, съдържащ ечемични и пшенични
стръкове плюс люцерна. Този богат източник
на зелени храни има силата да ви помогне
да попълните евентуални дефицити. Лютият
червен пипер в състава му допринася за добро
кръвообращение, а пчелният мед – за енергиен
заряд. Съдържа пшеница.

068

24,19 лв.

80 таблетки 2056 - ,048

Forever Nature-Min®

Forever Ginkgo Plus®
Форевър гинко плюс
Всеки от нас е чувствал липса на концентрация,
отпадналост и умора. Те могат да се окажат
признак за лошо кръвообращение. Доказано
е, че гинко билоба подкрепя циркулацията на
кръвта, а също мозъка и нервната система, за
да подобри концентрацията и жизнеността.
Подсилен и с гъби рейши, плодчета шизандра и
корен фо-ти, този тоник за мозъка ще подхрани
творческата ви енергия и ще ви помогне да сте в
оптимална физическа и умствена форма.

073

63,00 лв. 60 таблетки 5355 - ,125

Форевър нейчър-мин

Forever Lycium Plus®

Цели 10% от хората страдат от недостиг на
витамини и минерали. Форевър нейчър-мин
съдържа над 10 незаменими минерали и
микроелементи, извлечени от естествена
утайка от морското дъно и морски растения.
Съвременната хелатна форма на минералите се
грижи за оптималното им усвояване. Макро- и
микроелементите имат разностранни функции
в организма, например подкрепа за костите и
клетките, както и освобождаване и усвояване
на енергия.

Форевър лициум плюс

037

36,79 лв. 180 таблетки 3128 - ,073

Forever Active
Probiotic®

По-известен като годжи бери, лициумът е
древен китайски „ин тоник“ и много силен
антиоксидант. В хранителната си добавка
Форевър го съчета със сладък корен, познат
със способността си да подсилва ефекта на
другите билки. Форевър лициум плюс може
да допринесе за поддържане на енергията и
доброто зрение, както и да подобри цвета на
кожата.

072

66,53 лв. 100 таблетки 5655 - ,132

ЛЮБИМ
ПРОДУКТ

Форевър активен пробиотик
Доставяща впечатляващите 1 милиард
жизнеспособни пробиотични микроорганизми, тази
супер комбинация от шест щама полезни чревни
бактерии може да подпомогне здравословното
храносмилане, да подобри усвояването на нутриенти
и да подкрепи имунитета. Перличките на Форевър
активен пробиотик се изработват по патентована
технология, която гарантира, че полезните бактерии
се освобождават в най-подходящата част от
храносмилателната система. Без необходимост от
съхраняване в хладилник, тези лесни за приемане
„добри бактерии“ ще ви помогнат да преодолеете
дисбаланса, причинен от съвременния начин на живот
и хранене. Съдържа соя.

222

60,99 лв. 30 перлички 5184 - ,121

Описаните в този каталог продукти за вътрешна употреба съдържат витамини и минерали, които допринасят за поддържане на общо здраве, като спомагат за компенсиране на
дефицити от хранителни вещества в организма. Те са хранителни добавки, не са заместител на разнообразното хранене и не са предназначени за превенция, диагностициране,
облекчаване или лекуване на конкретна болест или клас от заболявания. Консултирайте се с личния си лекар, ако страдате от някакво заболяване.
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Forever A-Beta-CarE®

Forever Vision®
Форевър вижън

Форевър а-бета-кеър

Всеки ден очите ни трябва да се справят с
огромно натоварване. Поддържайте здравето
им с боровинки, лутеин, зеаксантин и супер
антиоксиданти. Форевър вижън подкрепя
цялото око – лутеинът се грижи за защитата
на ретината, боровинките подобряват
кръвоснабдяването на очите, а зеаксантинът
допринася за доброто състояние на макулата.
Погледнете с нови очи на света с Форевър
вижън!

Всестранна добавка, черпеща сили от витамини
А, Е и селен. Витамин А играе важна роля за
зрението, растежа на костите, репродуктивната
система и клетъчното делене, докато витамин
Е подсилва действието му и го защитава. За да
доусъвършенстваме А-бета-кеър, добавихме
селен – минерал с изразено антиоксидантно
действие, защото работи синергично във
формулата и същевременно допринася за
доброто състояние на кожата, косата и зрението.
Съдържа соя.

235

054

53,43 лв. 60 таблетки 4541 - ,106

100

гел капсули

5055 - ,118

Forever Multi-Maca®

®

Forever Active HA

Форевър мулти-мака

Форевър активна ХК

Използвана от воините на инките в древно Перу
като храна, а и за поддържане на либидото,
маката доказва силата си и в съвременните
клинични изследвания. Полезна и за мъже, и
за жени, Форевър мулти мака е подсилена с
традиционна смес от корени, кора и плодове, за
да стимулира и активизира. Съдържа соя.

Хиалуроновата киселина (ХК) естествено
присъства в съединителните тъкани и запълва
пространството между клетките. Както и много
други съединения в тялото, хиалуроновата
киселина също се изчерпва с напредване на
възрастта. В добавката ни тя върви ръка за ръка
с масло от джинджифил и куркума – две билки,
използвани в древен Китай за поддържане на
здрави стави. Форевър активна ХК допринася
за подвижността и за доброто състояние на
кожата. Съдържа соя.

264

59,47 лв.

215

60,99 лв. 60 таблетки 5184 - ,121

53,43 лв. 60 таблетки 4541 - ,106

Forever Immublend®
Форевър имубленд
Всестранна хранителна добавка за подкрепа на
имунитета с фруктоолигозахариди, лактоферин, гъби
маитаке и шийтаке, витамини D, C и цинк. Синергичната
комбинация от базисни нутриенти и натурални билки
се грижи за оптималното състояние на имунната ви
система. Маитаке – популярна японска гъба, има
доказана способност да стимулира имунните клетки и да
дава тласък на имунния отговор. Животът е достатъчно
натоварен и човек не може да си позволи да не е в
отлична форма. Поемете инициативата и подкрепете
активно имунитета си.

355

42,34 лв. 60 таблетки

3599 - ,084

Описаните в този каталог продукти за вътрешна употреба съдържат витамини и минерали, които допринасят за поддържане на общо здраве, като спомагат за компенсиране на
дефицити от хранителни вещества в организма. Те са хранителни добавки, не са заместител на разнообразното хранене и не са предназначени за превенция, диагностициране,
облекчаване или лекуване на конкретна болест или клас от заболявания. Консултирайте се с личния си лекар, ако страдате от някакво заболяване.
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Контрол на теглото

ЛЮБИМ
ПРОДУКТ

Forever Lite Ultra®

with Aminotein®††

Форевър лайт ултра с аминотеин
Силата на растителните протеини в два
изкусителни натурални аромата – ванилия
и шоколад. Две порции от този лесен за
приготвяне шейк ще ви заредят със 100% от
препоръчителните дневни дози на 18 витамини
и минерали. Удобният нисковъглехидратен
заместител на храненето включва аминотеин,
патентована ензимна система за оптимално
усвояване на 17-те грама протеини във всяка
порция. Вкусни шейкове за активен начин на
живот. Съдържат соя.
Ванилия

470

50,41 лв.

375 г

4285 - ,100

50,41 лв.

375 г

4285 - ,100

Шоколад

471

Aminotein® и Aminogen® са запазени търговски
марки на Triarco Industries, Aminogen® е защитен от
американски патент № 5,387,422
††

ЛЮБИМ
ПРОДУКТ

Forever Therm®
Форевър терм
Зелен чай, гуарана и натурален кофеин ви
зареждат с енергия и стимулират метаболизма
ви. Витамините от B комплекса също помагат
на тялото да преработи въглехидратите,
протеините и мазнините. Ефикасното съчетание
от билкови екстракти и нутриенти ще ви помогне
да постигнете желаното тегло.

463

70,06 лв. 60 таблетки 5954 - ,139

Forever Garcinia Plus®

Forever Lean®

Форевър гарциния плюс

Форевър лийн

Плодовете на гарциния камбоджия съдържат
хидроксилимонена киселина – съединение,
което временно възпрепятства преобразуването
на въглехидратите в мастни тъкани. Вместо
да трупа мазнини, тялото изгаря калории от
наличните депа и така вие се приближавате към
желаното тегло. Според изследванията гарциния
камбоджия също така допринася за намаляване
на апетита. Към популярния азиатски плод
добавихме и хром пиколинат, чиято липса може
да доведе до умора и прекомерно производство
на мастни тъкани. Съдържа соя.

Независимо към какво се стремим, от време
на време всеки от нас изяжда по нещо, за което
после съжалява. Извлякохме опрощаващата
сила на кактуса бодлива круша – уникални,
богати на антиоксиданти фибри, които се
свързват с мазнините. После добавихме
протеин, получен от обикновения бял боб, който
пък временно възпрепятства усвояването
на калории от захарите. Така получихме
хранителна добавка, с чиято помощ част от
изядените калории преминават транзитно през
тялото, без да се превръщат в мазнини.

071

66,53 лв.

70

гел капсули

5655 - ,132

289

76,10 лв.

120 капсули 6468 - ,151

Описаните в този каталог продукти за вътрешна употреба съдържат витамини и минерали, които допринасят за поддържане на общо здраве, като спомагат за компенсиране на
дефицити от хранителни вещества в организма. Те са хранителни добавки, не са заместител на разнообразното хранене и не са предназначени за превенция, диагностициране,
облекчаване или лекуване на конкретна болест или клас от заболявания. Консултирайте се с личния си лекар, ако страдате от някакво заболяване.
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Forever PRO X2®
Форевър ПРО Х2
Няма да чувствате вина, когато ядете този
протеинов десерт, защото в него няма нито
захар, нито глутен. С два апетитни аромата –
канела и шоколад, ще ви засити и зареди с 15
грама протеини от три различни източника:
соев протеинов изолат, протеинов концентрат и
протеинов изолат от суроватка. Форевър ПРО Х2
съдържа и 2 грама фибри от инулин – специални
влакнини с пребиотично действие. Протеините и
баластните вещества ви помагат да градите чиста
мускулна маса. Про Х2 е чудесно хапване преди или
след тренировка. Съдържа соя и мляко.
Канела

518

7,55 лв.

45 г

642 - ,015

7,55 лв.

45 г

642 - ,015

Шоколад

519

520

Forever FastBreak®
Форевър фаст брейк
Напълно обновен десерт с по-малко захар
и още повече фибри! С подобрения си вкус
Фаст брейк е изкусително блокче с аромат на
фъстъчено масло и шоколадова глазура – ще ви
се стори, че се намирате в рая на отслабването!
Засищащият десерт с 11 грама протеини е
отличен за заместване на хранене или когато
имате нужда от допълнителна енергия. Богат
на витамини и минерали, сред които и важният
фосфор, ускоряващ метаболизма на мазнините
и въглехидратите, Фаст брейк ще ви помогне да
се доближите до желаната физическа форма.
Съдържа соя и мляко. Може да съдържа яйца,
ядки и пшеница.

520

9,08 лв.

56 г

518

771 - ,018

519
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Форевър Ф.И.Т.
Всичко, от което имате нужда, за да изглеждате и да се чувствате по-добре.
Открийте Форевър Ф.И.Т. – три ефикасни пакета, създадени да ви помагат
да контролирате теглото си и да живеете здравословно,
без значение на какво фитнес ниво се намирате.

ЛЮБИМ
ПРОДУКТ

CLEAN 9
Клийн 9
Програма Клийн 9 ще ви помогне да поемете по пътя към своята
по-здрава и по-елегантна същност. Този ефективен и лесен за спазване
режим ще ви предостави необходимите инструменти да започнете
да преобразявате тялото си още днес!
Пакетът КЛИЙН 9 съдържа:
Гел от алое вера (2 опаковки х 1 литър)
Форевър лайт ултра шейк (1 плик, 15 порции)
Форевър гарциния плюс (54 меки капсули)
Форевър терм (18 таблетки)
Форевър фибри (9 пакетчета)
Сантиметър
Клийн 9 наръчник
547 ванилия
548 шоколад

547-548

F15™
235,00 лв. 19976 - ,482

Ф15
Направете следващата стъпка към по-добри външен вид и жизненост. Без значение
е дали едва сега започвате, или вече сте експерти – Ф15 ви предлага хранителни
и двигателни програми за начинаещи, средно напреднали и напреднали. Те ще ви
насочват в пътешествието към ефективен контрол на теглото и добра физическа
форма. Всяка 15-дневна програма е специално разработена да ви даде необходимите
познания, от които да се вдъхновите, и да ви помогне да осъществите трайни
промени, заживявайки по-здравословно и продължавайки преобразяването си.
Пакетът Ф15 съдържа:
Гел от алое вера – 2 опаковки х 1 литър
Форевър лайт ултра шейк – 1 плик
Форевър терм – 30 таблетки
Форевър гарциния плюс – 90 меки капсули
Форевър фибри – 15 пакетчета
528 начинаещи 1 & 2 – ванилия
529 начинаещи 1 & 2 – шоколад
532 средно напреднали 1 & 2 – ванилия
533 средно напреднали 1 & 2 – шоколад
536 напреднали 1 & 2 – ванилия
537 напреднали 1 & 2 – шоколад

528-537

ОЧАКВАЙТЕ!

Описаните в този каталог продукти за вътрешна употреба съдържат витамини и минерали, които допринасят за поддържане на общо здраве, като спомагат за компенсиране на
дефицити от хранителни вещества в организма. Те са хранителни добавки, не са заместител на разнообразното хранене и не са предназначени за превенция, диагностициране,
облекчаване или лекуване на конкретна болест или клас от заболявания. Консултирайте се с личния си лекар, ако страдате от някакво заболяване.
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ПРИРОДАТА
НА ЧОВЕКА

Присъщо ни е да споделяме хубавите неща.
Разкажете на приятел за Ф.И.Т. и го дарете със здраве.
Ето така функционира нашият бизнес. С лични истории.
От човек на човек.

СВЕТОВНО
СЕМЕЙСТВО

Компанията ни представлява семейство от над 10
милиона собственици на Форевър бизнес в повече от 158
страни. Всички те са обединени от стремежа да помагат
на другите да изглеждат по-добре, да се чувстват подобре и да живеят така, както мечтаят.

Vital5®
Витал5
Витал5 съчетава пет великолепни Форевър продукта – действайки
заедно, те компенсират евентуални дефицити и осигуряват ключови
нутриенти, необходими на тялото ви, за да изглеждате
по-добре и да се чувствате по-добре.
Пакетът Витал5 включва:
Гел от алое вера (4 бр.) или нектар от алое и боровинки (4 бр.) плюс
Форевър дейли, Активен пробиотик, Арктическо море, АРГИ+.

456

483,10 лв.

с гел от алое
вера

41064 - 1,030

457

483,10 лв.

с нектар
от алое и
боровинки

41064 - 1,030

Описаните в този каталог продукти за вътрешна употреба съдържат витамини и минерали, които допринасят за поддържане на общо здраве, като спомагат за компенсиране на
дефицити от хранителни вещества в организма. Те са хранителни добавки, не са заместител на разнообразното хранене и не са предназначени за превенция, диагностициране,
облекчаване или лекуване на конкретна болест или клас от заболявания. Консултирайте се с личния си лекар, ако страдате от някакво заболяване.
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Комбинирани пакети
A Touch of Forever

Combo Pak

Комбиниран пакет „Докосване до Форевър“
Чудесно запознаване с богатия асортимент от продукти на Форевър
Ливинг. В големия пакет ще откриете 25 продукта – и за здраве,
и за лични грижи, както и комплект печатни материали. Освен за
лично запознаване с Форевър, можете да използвате комбинирания
пакет и за да помогнете и на близките си да открият какво предлага
компанията.
В „Докосване до Форевър“ ще откриете: Aloe Vera Gel / Гел от алое
вера, Aloe Berry Nectar / Нектар от алое и боровинки, Absorbent-C /
Абсорбент-С, Forever Arctic Sea / Арктическо море, Gin-Chia / Джинчиа, Garlic-Thyme / Чесън и мащерка, Garcinia Plus / Гарциния плюс,
Lycium Plus / Лициум плюс, Royal Jelly / Пчелно млечице, Forever
Kids / Форевър кидс, Bee Pollen / Пчелен прашец, Fields of Greens
/ Зелени поля, Bee Propolis / Пчелен прополис, Ginkgo Plus / Гинко
плюс, Lite Ultra Vanilla / Лайт ултра ванилия, Forever Bright Toothgel /
Гел за зъби, Aloe Lips / Алое липс, Aloe Propolis Crème / Крем с алое и
прополис, Aloe Vera Gelly / Алое вера гел, Aloe Lotion / Алое лосион,
Aloe Moisturizing Lotion / Овлажняващ алое лосион, Aloe Heat Lotion /
Загряващ лосион, Aloe Bath Gelee / Душ гел с алое, Aloe Scrub / Алое
ексфолиант, Aloe-Jojoba Shampoo / Шампоан от алое и жожоба +
печатни и маркетингови материали. (Съдържанието подлежи на
промени.)

001

979,98 лв. 83299 - 2,000

Fast Start Pack

Combo Pak

Стартов пакет

(може да бъде купен само от новорегистриран новус клиент
като първа поръчка)

A Touch of Forever

Mini Combo Pak - Personal Care

Малък комбиниран пакет
Предлагаме ви два варианта на малкия комбиниран пакет – единият е със
специална подборка от най-продаваните хранителни добавки на Форевър, а
другият – с най-популярните ни козметични продукти. И в двата ще откриете и
пакет полезни печатни и маркетингови материали. Кои продукти са включени в
двата пакета можете да видите в нашите сайтове www.flp.bg и
www.foreverliving.com.
075 хранителни добавки
076 лична хигиена

075-076

504,03 лв. 42842 - 1,000

Ако сте заинтригувани от възможностите за изграждане на собствен Форевър бизнес,
този пакет е идеалният начин да започнете. Предлага достъпна и бърза възможност
за издигане до ниво Асистент Супервайзор и за бъдещи покупки по цени за СФБ с 30%
отстъпка. Освен това е отличен начин лично да опитате най-популярните продукти и да
започнете да ги предлагате на потенциалните си клиенти.
В пакета ще откриете: Aloe Vera Gel / Гел от алое вера (2 бр.), Aloe Lips / Алое липс,
Forever Bee Pollen / Пчелен прашец, Forever Bright Toothgel / Гел за зъби, Aloe Berry Nectar
/ Нектар от алое и боровинки, Aloe Hand & Face Soap / Алое сапун за ръце и лице, Aloe
First / Алое фърст, Absorbent-C / Абсорбент-С, Aloe Vera Gelly / Алое вера гел, Aloe Heat
Lotion / Загряващ алое лосион, Aloe Ever-Shield / Сух алое дезодорант, Gentleman’s Pride
/ Афтършейв балсам, Aloe Bits n’ Peaches / Нектар от алое и праскови, Forever Freedom
/ Форевър фрийдъм, Forever Active Probiotic / Активен пробиотик, Aloe-Jojoba Shampoo
/ Шампоан от алое и жожоба, Aloe-Jojoba Conditioning Rinse / Балсам от алое и жожоба,
Forever Hand Sanitizer / Антибактериален гел, Aloe Activator / Алое активатор, Forever
Kids / Форевър кидс, Forever Arctic Sea / Арктическо море, Forever Daily / Форевър дейли
+ богат пакет от най-полезните печатни и маркетингови материали. (Съдържанието
подлежи на промени.)
Цена само за новорегистриран новус клиент:

005

699,72 лв.

1,650

Описаните в този каталог продукти за вътрешна употреба съдържат витамини и минерали, които допринасят за поддържане на общо здраве, като спомагат за компенсиране на
дефицити от хранителни вещества в организма. Те са хранителни добавки, не са заместител на разнообразното хранене и не са предназначени за превенция, диагностициране,
облекчаване или лекуване на конкретна болест или клас от заболявания. Консултирайте се с личния си лекар, ако страдате от някакво заболяване.

20 / Комбинирани пакети

Лична
хигиена

Forever Travel Kit
Комплект за пътуване
Взимайте частица от Форевър накъдето и да се
отправите. Комплектът за пътуване включва:
Aloe Bath Gelée / Алое гел за вана и душ, Aloe
Moisturizing Lotion / Овлажняващ алое лосион,
Aloe-Jojoba Shampoo / Шампоан от алое и
жожоба, Aloe-Jojoba Conditioning Rinse / Балсам
от алое и жожоба и Forever Bright® Toothgel /
Гел за зъби. Всички те са в удобни компактни
опаковки за лесно пренасяне, а количеството
отговаря на изискванията на авиокомпаниите.

524

41,16 лв.

4 x 50 мл
1 x 30 г

4116 - ,113
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Лична хигиена

Aloe Shave
Алое шейв
Фантастичен пенлив гел, който превръща
ежедневното бръснене в удоволствие.
Многобройните овлажняващи съставки
омекотяват, изглаждат и освежават кожата.
Съставка, извлечена от мастните киселини на
кокосовото масло, допринася за пенливостта на
продукта и хидратира кожата, а освежаващото
ни алое вера я охлажда, успокоява и
възобновява.

515

32,25 лв.

142 г

2740 - ,064

Aloe Hand Soap
Алое сапун за ръце
Нов и усъвършенстван, алое сапунът за ръце
успокоява при всяко измиване. Създадена
с чист 100% стабилизиран гел от алое вера и
натурални овлажняващи съставки, формулата
без парабени и с нежни плодови екстракти
омекотява и хидратира кожата.

523

30,74 лв.

473 мл

2613 - ,061
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Aloe-Jojoba Shampoo
Шампоан от алое и жожоба
С нова, по-чиста формула! Вместо да
разчитаме само на пенливи компоненти,
създадени от човека, решихме да се
възползваме от естественото съдържание
на сапонини в нашата любима съставка
– алоето. Жожобата има кератинизиращ
ефект, който подчертава естествения цвят и
блясък на косата. Тези съставки почистват и
най-упоритите мазнини, като същевременно
успокояват скалпа. Вече и с лавандулово
етерично масло Форевър, за да сте още попривлекателни.

521

40,83 лв.

296 мл

3472 - ,081

Aloe-Jojoba Conditioning
Rinse
Балсам от алое и жожоба
С новите научни открития се усъвършенстват
и рецептите за нашите продукти. Подобрихме
балсама за коса, за да работи синергично
с шампоана от алое и жожоба. Подсилен с
витамини от В комплекса, масла от макадамия
и жожоба, както и от лавандуловото етерично
масло на Форевър, балсамът ще придаде
допълнителен блясък на косата ви и ще я
направи още по-лесна за разресване. Формулата
с балансирано pH покрива целия косъм с
подхранващи съставки, за да предотврати
„цъфтенето“.

522

37,80 лв.

296 мл

3213 - ,075
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Лична хигиена
Forever Aloe
Styling Gel®

Aloe Vera Gelly

Aloe Lotion

Алое вера гел

Алое лосион

Алое вера въздейства благотворно на кожата по безброй
начини, а нашият алое вера гел
е толкова чист и силен, сякаш
току-що сте го изстискали от
листата на вълшебното растение. Специално разработен за
овлажняване, успокояване и
защита на кожата, той представлява плътен и прозрачен гел,
който попива бързо в кожата,
без да цапа дрехите.

Към чудесното алое вера
добавихме витамин E,
масло от жожоба, колаген
и еластин за хидратиране
и омекотяване на кожата.
Нежният лосион съдържа
и масло от кайсиеви ядки,
което предотвратява загубата на вода, като създава
лека защитна бариера върху
кожата.

Гел за коса с алое
Обикновено искаме да
оформим прическата си и
повече да не мислим за нея
до края на деня. С алое гела
за коса на Форевър можете
да го постигнете, а пък той
ще се грижи за косата ви,
като я подхранва и заздравява. Без спирт и подсилен с
масло от жожоба, витамин E
и пантенол – вид витамин B5
с фантастично антистатично действие. Идеален и за
мъже, и за жени.

ЛЮБИМ
ПРОДУКТ

061

30,25 лв.

118 мл

2572 - ,060

062

30,25 лв.

4241 - ,099

30,25 лв.

287

41,33 лв.

192 мл

227 г

2572 - ,060

Relaxation
Massage Lotion
Отпускащ масажен
лосион

Чудесен начин да превръщате
душа в момент за освежаване
и на тялото, и на ума.
Екстрактът от краставица
със своите витамин С и
кафеена киселина може да
облекчи кожата при стрес.
Успокояващите лавандулови
и плодови нотки създават
аромат, подходящ и за двата
пола, за да може всеки да
излезе от банята ухаещ и
чувстващ се прекрасно.

Солите за вана нежно отмиват
грижите ви с ароматна смес от
легендарната сол от Мъртво
море, лавандула и други
етерични масла. Богатите на
магнезий соли имат силата да
подобряват кожната бариера,
а уханията – да прогонват
напрежението в тялото и в
съзнанието ви.

350 г

194

Отпускащ душ гел

Отпускащи соли
за вана

49,90 лв.

2572 - ,060

Relaxation
Shower Gel

Relaxation Bath
Salts

286

118 мл

3514 - ,082

Четири ценни масла –
лавандула, слънчоглед,
бергамот и кедър, съчетани
с бял чай и екстракти от
краставица и мимоза,
създават неповторим
масажен лосион за отмора
след напрегнатия ден. Белият
чай неутрализира вредите
от свободните радикали,
а слънчогледовото масло
забавя загубата на влага,
за да се чувствате добре в
кожата си.

288

46,88 лв.

192 мл

3985 - ,093

Aroma Spa Collection
Арома СПА колекция
Комплект от три продукта за релакс, наситени с
лавандула за истински отморяващи мигове. Не се
ограничавайте с един, насладете се и на трите! Арома
СПА колекцията е перфектен подарък за разкошно
удоволствие, но напълно ще ви разберем, ако
предпочетете да я запазите цялата за себе си. Включва
отпускащи соли за вана, душ гел и масажен лосион.

285

24 / Лична хигиена

138,11 лв. 11738 - ,274

319

Има хора, които посягат към алоето, след като
са били на слънце, но по-съобразителните
използват нашите слънцезащитни продукти,
създадени на базата на алое, преди излагане
на ултравиолетовите лъчи. Те успокояват,
овлажняват и същевременно предпазват
кожата с помощта на гела от
благотворното растение.
Aloe Sunscreen Spray
Слънцезащитен алое спрей
Разпръснете тревогите си за вредите от слънцето с
нашия лесен за нанасяне алое спрей. Поемете към плажа
спокойни, защото продуктът ни предпазва и от UVA, и
от UVB лъчи с фактор 30. Също така е водоустойчив,
за да можете да се разхлаждате, без да губите цялата
си защита. Закриляйте най-големия орган в тялото
си – кожата, като държите вредните слънчеви лъчи на
разстояние от нея.

319

38,30 лв.

178 мл

199

3256 - ,076

Aloe Sunscreen
Слънцезащитен алое лосион
Освен че спира опасните UVA и UVB лъчи, алое
лосионът действа и като хидратант. Защото
когато сме дълго време на слънце, изгарянето
не е единственото, което да ни тревожи –
топлината изсушава кожата и тя губи свежестта
си. Ефикасните овлажнители в слънцезащитния
алое лосион намаляват загубата на влага.
Стабилизираният гел от алое вера и останалите
обгрижващи кожата съставки я предпазват и
балансират, а формулата е и водоустойчива.

199

30,25 лв.

118 мл

2572 - ,060

ЛЮБИМ
ПРОДУКТ
Forever Sun Lips®

Forever Aloe Lips®

with SPF 30

with Jojoba

Форевър сън липс
Устните са една от най-чувствителните зони.
Грижете се за тях и възстановявайте предпазния
им слой с Форевър сън липс. Неговият
слънцезащитен фактор 30 пресича пътя и на
UVA, и на UVB лъчите. От ултравиолетовата
светлина устните могат да изгубят свежестта си,
но с Форевър сън липс те се чувстват охладени,
защитени и омекотени благодарение на гела
от алое вера, маслото от жожоба и ментовия
аромат.

462

9,07 лв.

4,25 г

772 - ,018

Форевър алое липс
Балсам за изкусителни устни през всеки сезон
със стабилизиран гел от алое вера, жожоба
и три вида восък – пчелен, от канделила и от
карнауба. Алое липс успокоява и възстановява
сухи и напукани устни и ги защитава от
агресията на околната среда. Отличен е и като
първа помощ при леки кожни раздразнения, а
благодарение на компактния си размер може да
бъде с вас навсякъде.

022

7,06 лв.

4,25 г

600 - ,014

Лична хигиена / 25

Лична хигиена
Aloe Body
Toner

Aloe Bath
Gelée

Тонизиращ алое
крем за тяло

Алое гел
за вана и душ

36,79 лв.

251 мл

3128 - ,073

Алое крем за тяло

Кожата ви до голяма
степен издава какво
е здравословното
ви състояние.
Тонизиращият алое
крем загрява приятно и
стимулира благодарение
на натурални съставки
като канела и лют червен
пипер. С изобилието
си от билки, например
извлек от цветове на
блатен тъжник, който
действа отлично
на кожата, кремът
омекотява и тонизира.
Когато се използва с
прозрачното фолио в
комплекта, продуктът
допринася за оформяне
и стягане на тялото.

Чисто алое вера и пет
билкови екстракта
нежно почистват
кожата. Отличен и
за вана и за душ,
алое гелът за баня
овлажнява и отстранява
замърсяванията.
Извлекът от листа и
стъбла на бръшлян
е известен с
успокояващите си
свойства. Гъстата
консистенция и
освежаващият аромат
ще превърнат къпането
в още по-голямо
удоволствие.

014

Aloe Body
Conditioning
Creme

056

59,47 лв.

113 г

5055 - ,118

Поддържайте кожата си
гладка с гъстата емулсия,
богата на билкови
екстракти, колаген, еластин
и полезни за кожата
съставки. Алое кремът за
тяло помага да запазите
кожата си еластична и
нежна, като стимулира
кръвообращението,
което разбива блокирани
течности и мастни тъкани –
честа причина за поява на
целулит. Идеален спътник
на тонизиращия алое крем
за тяло за млада и стегната
кожа.

057

73,08 лв.

113 г

6211 - ,145

Aloe Body Toning Kit
Комплект „Грижа за тялото“
Поглезете се с домашния комплект за стягане на тялото и отстраняване на
натрупаните мазнини. Той включва алое гел за вана и душ за отпускащо къпане,
естествена гъба за изглаждане на кожата и подобряване на кръвообращението.
След банята продължете с останалите важни продукти в комплекта: тонизиращия
алое крем, използван с фолиото в комплекта и завършете с алое крема за тяло – за
зоните, които не се опаковат във фолио. Трите синергични продукта се допълват
взаимно и заедно представляват цялостен пакет за грижа за кожата.
057 Алое крем за тяло
056 Тонизиращ алое крем за тяло
014 Алое гел за вана и душ

Forever
Alpha-E Factor®
Алфа-Е фактор

055

176,41 лв. 14995 - ,350

Разкошен еликсир за суха кожа, съдържащ витамини
A, E и C за мощен антиоксидантен ефект. В състава
на омекотяващата течност влиза още ретинил
палмитат и тя ефективно се бори със свободните
радикали и сухотата. Подобрете еластичността,
възстановете влагата и балансирайте кожата си с
няколко капки от успокояващия Алфа-Е фактор.

187

26 / Лична хигиена

66,53 лв.

30 мл

5655 - ,132

Aloe Heat
Lotion

Aloe
MSM Gel

Загряващ алое
лосион

Алое МСМ гел

30,25 лв.

118 мл

205

2572 - ,060

46,37 лв.

118 мл

Sonya® Hydrate Shampoo
Хидратиращ шампоан „Соня“
Ако косата ви е суха или боядисана, този шампоан е
за вас! С алое вера и пчелно млечице, хидратиращият
шампоан допринася за овлажняване и балансиране
на кожата на главата и нейното pH, за да се пребори
със сухотата, която може да причини лющене.
Пантенолът и производните на слънчогледовото
масло подчертават блясъка, а извлеченият от
кокосово масло глюкозид помага за образуването на
хубава пяна. Измивайте и хидратирайте косата си от
корените до връхчетата.

349

43,85 лв.

355 мл

3728 - ,087

Sonya® Volume Shampoo
Шампоан за обем „Соня“

43,85 лв.

355 мл

3942 - ,092

Създаден без
вредните алуминиеви
соли, които откриваме
в много други
дезодоранти, алое
евър-шилд се плъзга с
лекота. Благодарение
на високото си
съдържание на алое,
нежният дезодорант
може да се нанася
незабавно след
бръснене или кола
маска без дразнене.
Целодневната защита
ви вдъхва увереност
да се справяте с
предизвикателствата
на деня. С дискретно
и приятно ухание на
чисто.

067

14,62 лв.

92 г

1243 - ,029

Sonya® Hydrate Conditioner
Хидратиращ балсам „Соня“
Запазете боядисаната си коса в тайна. Хидратиращият
балсам се справя с издайническите признаци на сухота
и увреждания. Използвайте го след хидратиращия
шампоан, за да овлажните и заздравите сухата си
коса. Към алое вера и пчелното млечице добавихме
хидролизиран пшеничен протеин, който привлича и
задържа влагата, а също изглажда косъма, изтощен
от химическо третиране. Три масла, едно от които е от
жожоба, добавят блясък и изглаждат косъма.

350

43,85 лв.

355 мл

3728 - ,087

Sonya® Volume Conditioner
Балсам за обем „Соня“

Ако косата ви е тънка по рождение, няма как да я
промените, но можете да ѝ придадете обем, като се
грижите за нея с подходящи продукти. Шампоанът
за обем „Соня“ повдига косата и ѝ дава плътност.
Витамин B5 я прави по-привлекателна на вид и допир,
като я подхранва и възстановява. Подходящ за
боядисана коса, шампоанът за обем с алое и пчелно
млечице ще вдъхне живот на косата ви.

351

Сух алое
дезодорант

МСМ е органично
съединение на сярата
– третият най-изобилен
минерал в човешкото
тяло. Съчетайте го с
чисто, стабилизирано
алое вера, витамин E и
растителни екстракти и
ще получите успокояващ
мускулите и ставите
продукт. Алое МСМ гелът
съдържа извлек от листа
на розмарин – полезна за
кожата съставка, която
привлича влага в нея. Бързо
попива, нанася се лесно и
облекчава напрежението в
тялото.

Идеален ин и ян –
успокояващ мускулите
крем със загряващи
съставки и охлаждащ
алое вера гел. С
искрящо свеж аромат
на ментол и евкалипт,
pH-балансираният
лосион с три масла в
състава си е чудесен
за дълбок масаж и
отпускане на изморени
мускули. Макар да
попива бързо, ще
усещате приятната
топлина дълго след
края на разтриването.

064

Aloe
Ever-Shield®

3728 - ,087

След шампоана не забравяйте да добавите още обем и
с балсама от серия „Соня“. Финалната стъпка е важна.
Балсамът помага за възстановяване на увредената
коса, като я прави по-плътна. Ще ви харесат блясъка
и мекотата, дължащи се на питателното масло от
макадамия. Подходящ за боядисана коса.

352

43,85 лв.

355 мл

3728 - ,087
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Лична хигиена
Aloe Fleur de Jouvence®
Цвете на младостта
Всеобхватен комплект от шест ефикасни козметични продукта, всеки един
създаден да изпълнява специфична функция в пълноценната грижа за кожата.
Можете да ги купите и поотделно, но истинската им синергична сила ще
почувствате, ако ги използвате заедно. Всеки надгражда върху действието
на останалите, за да съдейства за съхраняване и възвръщане на младостта,
жизнеността, свежестта и сиянието на кожата.
339 Почистващ лосион
338 Хидратиращ тоник
340 Стягащ дневен лосион
342 Възстановяващ нощен крем

337

343 Алое активатор
341 Маска на прах
* Включва също лъжичка, купичка и
четчица

207,04 лв. 17597 - ,411

ЛЮБИМ
ПРОДУКТ

339

340

342

338

343

341

Aloe Cleanser

Firming Day Lotion

Recovering Night Creme

Почистващ лосион

Стягащ дневен лосион

Възстановяващ нощен крем

Хипоалергичен почистващ продукт с млечна, кремообразна консистенция. Още с нанасянето разбирате, че след измиването кожата ви ще е гладка и
хидратирана, без усещане за неприятно опъване.
Напълно отстранява грим, замърсявания и омазняване; балансира, почиства и овлажнява кожата ви.

Преди да покажете лицето си пред света и да го изложите на атмосферните влияния, защитете го със стягащия дневен лосион. Научно разработен да намалява
признаците на стареене, като стяга кожата, подобрява
структурата ѝ и свива порите. Идеален като основа за
грим, съдържа колаген, витамини C, E и B5.

Крем, който работи, докато вие спите. Включихме
в него полизахариди и силни овлажнители, за да
предотвратим загубата на влага. Научна комбинация от колаген и естествени липиди като масло от кайсиеви ядки ви помагат да се събудите с
подмладена кожа – еластична, гладка и по-стегната.

339

26,85 лв.

118 мл

2281 - ,053

Rehydrating Toner
Хидратиращ тоник
Преди да нанесете каквато и да е маска, трябва да
сте напълно сигурни, че по лицето ви няма и следа
от грим или омазняване. Като втора стъпка в почистването, този тоник не изсушава и не съдържа
спирт, а премахва и последните остатъци от замърсявания. Хидратира повърхностните клетки и свива
порите. Успокояващият тоник съдържа алое вера,
хамамелис, плодови и цветни екстракти, както и колаген за възстановяване на клетките. Кожата ви ще
е подготвена за следващата стъпка.

338

26,85 лв.

118 мл

2281 - ,053

28 / Лична хигиена

340

41,86 лв.

59 мл

3559 - ,083

342

58,70 лв.

57 г

4988 - ,116

Aloe Activator

Mask Powder

Алое активатор

Маска на прах

Създайте своя собствена освежаваща маска за лице,
като смесите алое активатор с маската на прах. Течността представлява стабилизиран гел от алое вера
с всички ензими, аминокиселини и полизахариди на
растението. Идеален е за отстраняване на мъртви кожни клетки и подобряване състоянието на кожата. Алое
активатор може да се използва 2-3 пъти седмично с
маската или за всекидневно стимулиране на лицето с
памуче.

Нанесете маската и ще усетите как чудотворно
действа – стяга и почиства порите ви в дълбочина.
За това допринасят албуменът и царевичното нишесте, а каолинът абсорбира излишните мазнини.
Алантоинът и лайката успокояват и подмладяват
лицето. Ще се почувствате освежени, след като отмиете маската и видите чистата си и възобновена
кожа.

343

26,85 лв.

118 мл

2281 - ,053

341

38,22 лв.

29 г

3248 - ,076

Forever Aloe Scrub®

Forever Marine Mask®

Алое ексфолиант
За разлика от останалите подобни продукти,
които съдържат агресивни и груби съставки
като натрошени ядки, костилки или пластмасови
микроперлички, в нашия ексфолиант има
микросфери от жожоба, които се плъзгат нежно
по кожата. Така увличат със себе си мъртви кожни
клетки и проправят път на свежата, обновена
кожа отдолу. Достатъчно нежен за всекидневна
употреба, финият ексфолиант помага за
отстраняване на наслояванията, които запушват
порите и помрачават сиянието на кожата.

238

31,75 лв.

99 г

2701 - ,063

Морска маска за лице
Ако чувствате лицето си измърсено и сухо от
агресията на околната среда, от натоварения ден
или от климатичните условия, протегнете ръка
към морската маска на Форевър. Уловила е мощта
на морето под формата на два вида екстракти
от водорасли, богати на биоактивни съединения,
съчетани с още растителни овлажнители като алое
вера, краставица, розмарин и пчелен мед.

234

45,36 лв.

113 г

3855 - ,090

Forever Alluring Eyes®

Forever Epiblanc®

Крем за зоната около очите

Форевър епибланк

Казват, че очите са прозорец към душата. Затова
те заслужават специални грижи. Един-единствен
поглед може да каже толкова много, а вие със
сигурност не искате очите и зоната около тях да
издават възрастта ви. Бръчиците, фините линии,
подпухналостта и тъмните сенки са именно
такива нежелани признаци. Кожата около очите
е деликатна и затова в крема за нея включихме
омекотяващи и успокояващи съставки от
кокосово масло, витамин Е, алое вера и жожоба.
Тези овлажнители допринасят за подобряване на
цялостния вид, еластичност и свежест на зоната
около очите.

Дори да криете възрастта си, кожата ви може да
я издаде. Ако тенът е неравномерен и има тъмни
петна и дефекти, кожата може да изглежда
по-стара, отколкото е всъщност. Подобрете
вида ѝ и изравнете цвета с нашата формула на
базата на 100% стабилизиран гел от алое вера
с витамин E и натурални билки като извлек
от rumex occidentalis – вид лапад, виреещ по
тихоокеанското северозападно крайбрежие
на САЩ и известен със способността си да
изравнява тена.

233

48,90 лв.

28,4 г

4155 - ,097

R3 Factor®

236

40,32 лв.

28,4 г

3426 - ,080

Skin Defense Creme

Gentleman’s Pride®

R3 фактор

Балсам след бръснене

Съхранете, възстановете и обновете. Алфа
хидроксилните киселини, наричани още плодови,
ексфолират и освобождават мъртвите клетки
като разтварят естествените лепилоподобни
субстанции, които ги задържат по повърхността
на кожата прекалено дълго. Старите клетки
образуват бариера и затова отстраняването им
позволява на останалите съставки – витамин
Е, ретинил палмитат и разтворим колаген да
проникнат в тъканта и да започнат работа по
възстановяване на влажността на кожата и
възобновяване на структурата ѝ. Този крем е като
лична охрана за красотата ви.

Преди да го изпробвате, може да решите, че е
просто копринено фин лосион, но след нанасяне
ще установите, че притежава успокояващите
и възстановяващи качества и на афтършейв.
Приятно охлажда със силата на стабилизирания
гел от алое вера, а допълнителните растителни
съставки като розмарин и лайка помагат на
кожата бързо да забрави агресията на бръснача.
Идеален за кожата на мъжа и привлекателен за
обонянието на жената с мъжественото си ухание,
балсамът на Форевър радва всички.

069

66,53 лв.

56,7 г

5655 - ,132

070

30,25 лв.

118 мл

2572 - ,060
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Лична хигиена
Aloe Propolis Creme

Aloe Moisturizing Lotion

Алое прополис крем

Овлажняващ алое лосион

Много обичан продукт от асортимента на
Форевър с две от най-ценните ни съставки:
алое вера и пчелен прополис. Прополисът е
смолиста субстанция, с която пчелите укрепват
и предпазват кошерите си. Кожата ви също
заслужава подобаваща защита и естествена
бариера, задържаща влагата в нея. Към
успокояващия и овлажняващ гел от алое вера
и естествения антисептик от пчелния кошер
добавихме и облекчаващ екстракт от лайка, както
и незаменимите за кожата витамини A и E. Има
силата да успокоява раздразнена и чувствителна
кожа.

Гъст кадифен лосион за интензивна хидратация.
Съдържа 100% стабилизиран гел от алое вера,
алантоин, масло от кайсиеви ядки, масло от
жожоба – четири добре познати овлажняващи
кожата средства, плюс еластин и разтворим
колаген, за да я поддържа гладка и мека.
С лекия си аромат многофункционалният лосион е
идеален за лице, ръце, тяло и дори като основа за
грим. Може да донесе облекчение, ако кожата ви е
суха или напукана.

051

39,82 лв.

113 г

063

3385 - ,079

ЛЮБИМ
ПРОДУКТ

Тъканта на нежната зона около очите е около
6 до 10 пъти по-тънка от кожата в останалите
части на лицето ви. Търкането и опъването
ѝ, за да свалите упорития грим, е силно
непрепоръчително, ако искате да запазите
свежестта ѝ възможно най-дълго. С лосиона за
почистване на грим на Форевър няма нужда от
натиск, защото разтваря и грим, и мазнини, а
същевременно е и успокояващ, благодарение на
гела от алое вера.

Отличен за деца, за вегетарианци и… май за
всеки! Нежна формула без флоур, комбинираща
алое вера, пчелен прополис и два вида мента за
свежест и нежно избелване на зъбите. Пчелният
прополис, използван за защита на кошерите,
в няколко стоматологични изследвания дава
обещаващи резултати, че има потенциала да
допринася за цялостното здраве на устната
кухина. Свежият аромат и усещането за чистота
остават с вас дълго след измиване на зъбите.

130 г

2572 - ,060

Алое лосион за почистване на грим

Гел за зъби Форевър брайт

15,63 лв.

118 мл

Sonya® Aloe Eye
Makeup Remover

Forever Bright® Toothgel

028

30,25 лв.

1329 - ,031

186

22,18 лв.

118 мл

1885 - ,044

Колекция „Соня“
е повратна точка в технологиите
за съхраняване на младостта.
Съдържа пет основни елемента за почистване,
хидратиране и поддържане на красотата, здравето и
сиянието на кожата.

Sonya® Skin Care Collection
Комплект за грижа за кожата „Соня“
277 Почистващ лосион
279 Освежаващ тоник
281 Подхранващ серум
280 Балансиращ крем
278 Ексфолиант за дълбоко почистване

282

30 / Лична хигиена

335,69 лв. 28532 - ,666

ЛЮБИМ
ПРОДУКТ

Sonya® Aloe
Purifying Cleanser

Sonya®
Aloe Refreshing Toner
with White Tea

Почистващ алое лосион
Освежаваща първа стъпка сутрин или начало
на отморяващ ритуал вечер, почистващият
алое лосион от серия „Соня“ отстранява грим,
замърсявания и омазняване без прекомерно
изсушаване. Често казват, че първата стъпка е
най-важна и това с пълна сила важи за колекция
„Соня“, защото първият продукт в нея почиства и
подготвя кожата ви за следващите от серията.
Със стабилизиран гел от алое вера и екстракти
от краставица и лимон лосионът е нежен към
лицето ви.

277

71,58 лв.

170 мл

6084 - ,142

Sonya®
Aloe Nourishing Serum
with White Tea

Подхранващ серум с алое и бял чай
Толкова нежен, че се плъзга с лекота по лицето ви.
Въздушно лекият серум възстановява влагата с
алое вера, бял чай и екстракт от кора на мимоза.
Попива много бързо, а след това цял ден се
наслаждавате на мекотата, която дарява на
кожата ви.

281

89,21 лв.

120 мл

7583 - ,177

Sonya® Aloe
Deep-Cleansing Exfoliator
Алое ексфолиант за дълбоко
почистване
Когато нежно отстраните мъртвите повърхностни
клетки, свежата ви нова кожа засиява с пълния си
блясък. Перлички от жожоба се плъзгат по лицето
и увличат със себе си ненужните мъртви клетки,
докато алоето и екстрактите от краставицата и
лимон овлажняват новата кожа, която се показва
отдолу. Ексфолиантът е толкова ефективен,
че е достатъчно да го използвате до три пъти
седмично, макар че усещането е толкова приятно,
че ще ви се иска да почиствате кожата си с него
и по-често.

278

53,93 лв.

120 мл

4584 - ,107

Освежаващ тоник с алое и бял чай
Една от причините за цвета на белия чай е, че
се бере, преди пъпките на цветовете му да са се
разтворили. Те незабавно се запарват и изсушават
за разлика от черния чай, който се оставя, докато
се окисли. Така белият чай запазва високото си
съдържание на антиоксиданти, а те, съчетани с
алое вера, краставица и алантоин, бързо попиват
благодарение на уникалната формула без алкохол.
Кожата ви незабавно ще се почувства възродена и
готова за още полезни продукти.

279

71,58 лв.

170 мл

6084 - ,142

Sonya® Aloe
Balancing Cream
Балансиращ алое крем
Пригответе се да дадете ново определение
на усещането за истински успокоена кожа.
Възхитителен гъст крем, който се разстила
по лицето ви като фина коприна и оставя
дълготрайно чувство за гладка и хидратирана
кожа. Тази научно разработена формула със
стабилизиран гел от алое вера и лимонов екстракт
ще възвърне жизнеността на кожата ви.

280

68,55 лв.

75 мл

5825 - ,136

Sonya® Aloe Deep
Moisturizing Cream
Дълбоко овлажняващ алое крем
за лице
Някои хидратанти са като капка вода. Този крем
е като цял басейн. Интензивното му действие
се дължи на серамидите, които доставят влага
дълбоко в горните слоеве на кожата. Възстановете
младежкото си сияние с мощните антиоксиданти
в екстракта от борова кора. Използвайте след
подхранващия алое серум от серия „Соня“ за
оптимален ефект.

311

60,48 лв.

71 г

5141 - ,120
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Лична хигиена
Forever Hand Sanitizer®

with Aloe & Honey

Алое фърст

Антибактериален гел за ръце
с алое и мед
Изчислено е, че до 80% от всички инфекции се
пренасят чрез допир. Лесен начин да поддържате
ръцете си чисти е с нашия антибактериален гел,
който унищожава 99.99% от болестотворните
бактерии. Опаковката е удобна и компактна, за
да се побира и в дамска чанта, и в спортен сак.
Освен че почиства, гелът също хидратира ръцете
благодарение на стабилизирания гел от алое вера
и овлажняващия пчелен мед.

318

7,56 лв.

59 мл

643 - ,015

25TH Edition® Perfume

040

39,82 лв.

473 мл

3385 - ,079

Spray for Men

Дамски парфюм
Оставете след себе си великолепно впечатление и
аромат с дамския парфюм 25th Edition®. Цветният
и лек парфюм съчетава розови листенца,
звездовиден жасмин, бяла лилия, магнолия
и много растителни екстракти. Нотките на
черешово дърво, мускус и пачули улавят женската
чувственост и озаряват. Идеален заключителен
щрих на външния ви вид, подходящ и за всеки ден,
и за специални случаи.

93,25 лв.

Известната клиника Майо съветва нанасяне
на алое вера гел при леки изгаряния и ние
подкрепяме мнението им с две ръце. Отличен
за вашата домашна аптечка, Алое фърст е
успокояващ кожата спрей не само с алое вера,
но и с пчелен прополис, и с единайсет специално
подбрани билкови екстракта, включително невен,
мащерка, лайка и салвия. Помага за облекчаване
на леки изгаряния, повърхностни порязвания
и ожулвания. Само няколко напръсквания
успокояват дори най-чувствителните и
труднодостъпни места.

25TH Edition® Cologne

Spray for Women

208

Aloe First®

50 мл

7926 - ,185

Мъжки парфюм
Мъжествен за господата и много привлекателен
за дамите, този свеж и дълготраен одеколон
включва тревисти и дървесни нотки от дъбов мъх
и сандалово дърво. Идеално съчетание от мускус
и леко загатнати плодови аромати за цялостно
ухание, което е и изкусително, и освежаващо.
Неустоим, но не прекалено натрапчив, мъжкият
парфюм ви изпълва с увереност независимо дали
сте с костюм, или в неофициално облекло.

209

93,25 лв.

50 мл

7926 - ,185

Aloe Veterinary Formula
Avocado Face & Body Soap

Алое ветеринарна формула

Сапун с авокадо за лице и тяло

Животните, които гледаме у дома, са част
от семейството. Осигурете на домашните си
любимци бързо облекчение при леки наранявания
с продукти, които познавате и на които се
доверявате. Нашият стабилизиран гел от алое
вера е съчетан с успокояващия алантоин.
Пулверизаторът улеснява нанасянето и по
най-нежните части от тялото на вашето любимо
животно. Алое ветеринарна формула показва
обичта ви по-добре и от почесване по корема.

Авокадото е плод, наситен на полезни вещества от
рода на витамини A, C и E. Високото съдържание
на мазнини създава богата основа за нашия сапун,
с който дори сухата кожа се чувства комфортно
след измиване. Достатъчно нежен и за лице, и за
цялото тяло, свежото му цитрусово ухание ще ви
ободрява сутрин, а усещането за мекота ще ви
съпътства през целия ден.

284

32 / Лична хигиена

12,10 лв.

142 г

1027 - ,024

030

39,82 лв.

473 мл

3385 - ,079

ЛЮБИМ
ПРОДУКТ
371

372

373

aloe BB crème
Алое ВВ крем
Вече можете не просто да прикривате
несъвършенствата по кожата си, но и да им
въздействате благотворно. Кадифеният алое
BB крем хидратира, изравнява тена и осигурява
равномерно покритие, което изглежда естествено,
сияе и защитава от слънцето. Тази хидратираща
основа с алое вера и екстракт от маслинени листа
е идеална за безупречното ви лице.

371 | Натюр

372 | Пясък

Натюр

371

373 | Какао

69,55 лв.

45 г

5911 - ,138

69,55 лв.

45 г

5911 - ,138

69,55 лв.

45 г

5911 - ,138

Пясък

372
Какао

373

Forever Aloe MPD® 2X Ultra
Многофункционален препарат
В обикновената наглед бутилка се крие голяма
сила. Многостранната почистваща сила на алое
препарата ще се справи с прането, подовете,
банята, плочките, килимите и съдовете ви.
Високо концентрираната формула е толкова
ефикасна, че често са достатъчни едва няколко
капки. Без фосфор, биоразградим.

307

48,90 лв.

946 мл

4155 - ,097
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Етерични
масла

ЛЮБИМ
ПРОДУКТ

Forever™ Essential Oils
Tri-Pak
Троен пакет етерични масла
Удобен мострен пакет за запознаване с
етеричните масла. Включва три от найпопулярните чисти аромата на Форевър в
опаковки по 5 мл – мента, лимон и лавандула,
поднесени в красива демонстрационна кутия.
Почувствайте най-доброто от природата и
изберете любимото си ухание.

512

70,07 лв.

3 x 5 мл

5955 - ,139

Forever™ Essential Oils
Lemon

Forever™ Essential Oils
Peppermint

Forever™ Essential Oils
Lavender

Етерично масло – лимон

Етерично масло – мента

Етерично масло – лавандула

Едни от най-добрите и ароматни цитруси растат
в югозападната част на САЩ. Дълго преди да се
превърнат в етерично масло, лимоните зреят на
дръвчета, за които се полагат особено старателни
грижи. След това внимателно се берат на ръка и
се оставят на слънце, докато узреят напълно и
от тях може да се извлече най-висококачествено
етерично масло. Форевър Ливинг предлага 100%
чисто натурално лимоново масло за ободряване
и енергия.

Когато нещо се развива добре, човек му
остава верен. Така е и с доставчика ни на
мента. Утвърдилата се ферма отглежда
мента от близо 100 години. Естественото
съдържание на ментол – основния компонент
на ментата, в растенията им е по-високо от
обичайното. Успокояващият и охлаждащ
ефект на ментата се използва за много цели,
а употребата ѝ датира още от древногръцки
времена.

Отгледана в нашата красива България заради
идеалния ни климат и почва, лавандулата за
етеричното масло на Форевър съдържа високи
нива на линалил ацетат, на който се дължи
сладкият ѝ аромат. Форевър Ливинг предлага
100% чисто лавандулово масло за покой,
отпускане и отмора.

507

29,73 лв.

15 мл

2526 - ,059

34 / Етерични масла

508

41,32 лв.

15 мл

3512 - ,082

506

55,95 лв.

15 мл

4756 - ,111

Forever™ Essential Oils
At Ease

Forever™ Essential Oils
Soothe

Успокояващ микс етерични масла

Облекчаващ микс етерични масла

Пребродихме света, за да открием най-чистите
етерични масла, и експертно ги съчетахме в
полезни и ефикасни композиции. Успокояващият
микс събира масла от Франция, Русия, Китай,
САЩ, Египет и Испания. Внимателно съчетан
букет от голтерия, лавандин, евкалипт, кориандър,
ливан, розмарин, лайка, мента, босилек и риган за
хармония, покой и отмора.

Произхождаща от Индия, Китай, Мадагаскар и
Египет, космополитната и добре балансирана
натурална композиция съдържа чиста дива
мента, голтерия, камфор, иланг-иланг и лайка.
Иланг-иланг е добре познат с успокояващите си и
отпускащи свойства. Добавете и останалите чисти
масла и ще получите дълбоко проникващ микс,
който облекчава тялото и успокоява духа.

509

46,36 лв.

10 мл

511

3940 - ,092

77,12 лв.

10 мл

6555 - ,153

Forever™ Essential Oils
Defense
Тонизиращ микс етерични масла
Събрани от Индия, Непал, Сомалия, САЩ,
Мадагаскар и Унгария, маслата в тонизиращия
микс включват карамфил, портокал, канела,
розмарин, тамян, евкалипт и хвойна.
Многобройните полезни качества на карамфила
са известни от векове и затова той е отлична
основа за останалите масла в композицията.
Имуностимулиращата композиция дава сили и
жизненост.

510

53,41 лв.

10 мл

4539 - ,106

Forever™ Essential Oils
Carrier Oil
Базово масло
Тъй като етеричните ни масла са силно
концентрирани, трябва да разтварят в базовото,
за да се наслаждавате на полезните им качества
безопасно. Базовото масло е чудесен начин за
нанасяне и втриване на останалите ароматни
масла и същевременно само по себе си действа
много добре на кожата. Патентованият микс от
антиоксиданти, натурални масла, алое вера и
витамини E, A и C е идеален спътник на етерични
масла Форевър.

505

37,30 лв.

118 мл

3171 - ,074

Forever™ Essential Oils Bundle
Комплект етерични масла Форевър
Защо да избирате едно, като можете да имате всички? Пълният
комплект включва и трите чисти аромата (по 15 мл) – лимон,
лавандула и мента, плюс трите ни композиции (по 10 мл) –
облекчаващ, успокояващ и тонизиращ микс. Красивата кутия е
удобен начин да опитате пълната гама етерични масла Форевър. С
шестте масла ще се потопите в света на ароматите и ще почувствате
благотворното им въздействие и върху тялото, и върху духа си.

513

304,42 лв.

3 x 10 мл
3 x 15 мл

25877 - ,604

Етерични масла / 35

ГАРАНЦИЯ ЗА НАЙ-ВИСОКО КАЧЕСТВО

®

Ние притежаваме множество патенти за стабилизиране на алое вера, които гарантират високото качество на нашите продукти за здраве и красота.
Продуктите ни от алое вера са първите, получили одобрителния печат на Международния научен съвет за алое, доказващ тяхното качество и
чистота. Много от тях притежават Кашер и Халал сертификати, както и Ислямски одобрителен печат. Продуктите ни не се изпитват върху животни.
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