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Tisztaság 
A Forever már 40 éve bizonyítja elkötelezettségét 
az iránt, hogy a világ minden tájáról a természet 
legtisztább összetevőit felkutassa, és a legújabb 

tudományos fejlesztések alapján feldolgozza 
azokat. Egyetlen célt tartunk szem előtt:  

segíthessünk neked és családodnak a jobb 
közérzet, szebb kinézet elérésében.
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Ezzel a céllal alapította meg a Forever Living Products-ot 
1978-ban.
Rex álma az volt, hogy az Aloe Vera jótékony hatásai 
minden ember számára elérhetőek legyenek világszerte. 
Ezzel segíti őket a jobb közérzet, szebb kinézet elérésében 
- hogy aztán ők is ugyanígy segíthessenek másoknak. 
A kezdetektől fogva teljes odaadásal azon dolgozik, hogy 
mindenben a legjobbat kínálja. A legjobb forrásokat kereste 
meg a tökéletes összetevők után kutatva, az üzlet minden 
területén a legkiválóbb szakemberekkel működik együtt, 
döntései során minden lehetséges 
szempontot figyelembe vesz. 

Ez az elgondolás jellemzi a Forever 
egészét. Nem azért, mert valaki megszabta 
számunkra, hogy ez így legyen, nem is azért, 
mert ez „trendi” volna, hanem azért, mert mi 
valóban hiszünk abban, hogy ha valamibe 
belevágunk, azt jól kell csinálnunk. 

Cégünk alapítója, Rex Maughan eszméje: egy 
egészségesebb élet mindenki számára.

Szebb kinézet, 
jobb közérzet
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Mivel szeretjük az aloét, az 50 millió Aloe 
barbadensis tövet különleges módon kezeljük 
ültetvényeinken. Aloénkat kézzel szüreteljük, és a 
kiváló minőségű aloe vera gélt finoman nyerjük ki a 
levél belsejéből, mielőtt speciális, szabadalmazta-
tott módszerünkkel stabilizálnánk. Mindez órákon 
belül történik a szürethez képest annak érdekében, 
hogy a legtisztább, legfrissebb aloe vera gélt 
biztosítsuk számodra - a növénytől a termékig.

Hatékony összetevők
Elköteleztük magunkat, hogy felkutatjuk az 
egészség és szépség legkiválóbb természeti 
forrásait, és ezeket világszerte elérhetővé 
tesszük. Aloe vera készítményeink voltak az 
elsők, amelyek elnyerték a Nemzetközi Aloe 
Tudományos Tanács (IASC) minősítő pecsétjét 
összetételükért és tisztaságukért.

A Forevernél a tiszta aloe verát természetes és 
tudományosan kifejlesztett összetevőkkel 
egyesítjük, amelyeket úgy választottunk ki, hogy 
azok kiegészítsék és erősítsék az aloe jótékony 
hatásait. Az aloe vera igazán sokoldalú, 

különböző összetevőkkel lehet kombinálni és 
számos módon használható. Segít téged és 
családodat a jobb közérzet, szebb kinézet 
elérésében. 

Tisztességes gyakorlat
A Forever nem végez állatkísérleteket, és 
nagyon sok termékünk kóser, halal és iszlám 
elismerő pecsétekkel is rendelkezik.
Olyannyira biztosak vagyunk abban, hogy 
mindenki szeretni fogja termékeinket, hogy 
30 napos pénzvisszafizetési illetve 
termékcsere garanciát vállalunk fogyasztóink 
és Forever Üzleti Partnereink számára.
Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy 
termékeink az Egyesült Államokban és 
világszerte 158 országban már emberek 
millióinak válnak hasznára. Reméljük, te 
leszel a következő, aki megtapasztalja az 
aloe vera fantasztikus hatásait. 
Bővebb információért, kérjük látogasd meg 
honlapunkat: 
foreverliving.com.

A mi növényeink,   
a mi ültetvényeink,  
a mi utunk

Keresd ezt a jelet termékkatalógusunkban, 
hogy megismerd  kedvenc, 
legnépszerűbb termékeinket.

FOREVER
KEDVENC
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FAB Forever  

Active Boost® 
FAB Forever Active Boost® energiaitalunk 
azt a plusz lendületet adja meg, amire 
szükséged van, hogy aktív maradhass. 
Aloéból, gyógynövények, vitaminok és 
egyéb összetevők szabadalmaztatott 
keverékéből áll. Ezzel a kellemes, trópusi 
gyümölcs ízű szénsavas itallal egész nap 
lendületben maradhatunk.

321 250 ml

FAB X Forever 

Active Boost® 
A FAB X® természetes, enyhe áfonya 
ízű energiaital, amely vitaminokat, 
aminosavakat és elektrolitokat tartalmaz, 
kalóriák, szénhidrát és cukor nélkül. 
Ragadd magadhoz az erőt, melyet 
hosszútávon élvezhetsz! Engedd, hogy 
a FAB X® segítsen elérni a minden napra 
kitűzött célokat!

440 250 ml

Forever Aloe 
Bits n’ Peaches® 
Étrend-kiegészítő ital
Semmihez sem fogható csodálatos 
íz: az aloe vera tiszta, tápláló darabkái 
napérlelte őszibarack ízben fürdetve. 
A nap bármely órájában fogyasztható, 
akár jéggel vagy gyümölcslével is. Ideális 
az egész család számára. Íze és állaga 
egyaránt kellemes.

077 1 liter

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  
Aloe Vera Gel®
Étrend-kiegészítő ital
A csodálatos aloe vera levél több mint 
200 aktív összetevőt tartalmaz, 20 ásványi 
anyagot, 18 aminosavat és 12 vitamint. 
Gélünk a szabadalmaztatott aloe vera 
stabilizációs eljárásunk eredménye, 
amelyet azok kedvelnek leginkább, akik 
jó közérzetüket és energiájukat szeretnék 
megőrizni. Naponta fogyasztva az 
egyik legjobb táplálék, amelyhez hozzá-
juthatunk.

015 1 liter

Forever  
Freedom®

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!

196 1 liter

Forever  
Pomesteen Power®

Étrend-kiegészítő ital
A nagyszerű ízű Pomesteen Power® egy 
kiváló antioxidáns hatású étrend-kiegészítő 
ital. Olyan válogatott gyümölcsök keveréke, 
mint a gránátalma, körte, mangosztán, 
málna, szeder, áfonya és a szőlőmag. Ta-
pasztald meg a napérlelte gyümölcsökben 
fellelhető antioxidánsok kivételes hatékony-
ságát a Pomesteen Power®-rel, melynek 
a benne található bogyós gyümölcsöknek 
köszönhetően magas a C-vitamin tartalma. 

262 473 ml

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

FOREVER
KEDVENC
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Italok

516 517

Forever  
Freedom2Go®

Étrend-kiegészítő ital
Élvezd a gránátalma egzotikus ízével 
kombinált, praktikus csomagolású 
Forever Freedom® minden előnyét! A 
Forever Freedom2Go® ötvözi az általunk 
szabadalmaztatott aloe vera gél, a 
glükozamin, a kondroitin, az MSM és az 
antioxidánsokban gazdag, kellemesen 
édes gránátalmalé jótékony tulaj-
donságait. Fogd a tasakot, nyisd ki, és 
élvezd a Forever Freedom2Go® kellemes 
ízét és jótékony hatásait!
Rákfélékből és kagylóból származó 
összetevőt tartalmaz!

306

JOOST™ 
Étrend-kiegészítő ital
Fokozd a kedvenc italod ízét, javíts a hidratáltságodon és 
növeld a B-vitamin bevitelt egyszerűen egy kis JOOST™ 
hozzáadásával! A két természetes, gyümölcs ízesítésű 
étrend-kiegészítő itallal egy teljesen új dimenzióval gaz-
dagíthatod italaid ízét. A termék B6-, B12-, C-vitaminokat 
és folátot tartalmaz. A JOOST™-tal mindenképpen ízletes 
italt fogsz fogyasztani és hidratált leszel.

Áfonya

516 60 ml

Aloe Blossom  
Herbal Tea®

Számunkra ez a legfinomabb tea. Aloe 
bimbóval fűszerezett ital, amely finom 
ízét a kínai fahéjnak és gyömbérnek, a 
madagaszkári illatos szegfűszegnek, a 
jamaikai nyugtató hatású szegfűborsnak, 
a pikáns narancshéjnak (amely tele 
van C-vitaminnal), a kardamomnak, az 
ánizskapornak, a kamillának, a földiszeder 
levélnek és a gymnema sylvestrének 
köszönheti. Alacsony kalóriatartalmú, 
koffeinmentes ital. 

200 25 filter/doboz

Forever Aloe  
Berry Nectar®

Étrend-kiegészítő ital
Hagyd, hogy a fantasztikus íz 
megszédítsen, hiszen ez a ter-
mék egy valóságos tápanyag-
bomba! Az aloe vera gél összes 
jó tulajdonsága egyesül az igazi 
alma és áfonyalé édes ízével – 
amelyek tele vannak antioxidáns 
C- és A-vitaminnal, káliummal 
és pektinnel.

034 1 liter

Forever  
Aloe2Go®

Étrend-kiegészítő ital
Éld át egyszerre az aloe vera gél 
és a Pomesteen Power® jótékony 
hatásait egy tápláló, varázslatos 
ízű elegyben! A Forever Living 
Products e két ital keverékét ada-
gonkénti kiszerelésekbe fóliázva 
biztosítja – minden napra. A 
Forever Aloe2Go® bárhol, bármikor 
fogyasztható, munkahelyen, 
kiránduláson, autóban, útközben. 
Csak szakítsd fel a fóliát és a két 
egészséges ital keveréke máris 
fogyasztható.

270

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

Ananász

517 60 ml

egységcsomag –  
30 tasakot tartalmaz 

88,7 ml/tasak

egységcsomag –  
30 tasakot tartalmaz 

88,7 ml/tasak



Méhészeti termékek / 9

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

Ananász

517 60 ml

szín- arany 
Méhészeti termékek

A szorgalmas méhek   
a természet valódi kincseinek őrzői
Nemcsak azért, mert ellátnak bennünket az édes, 
aranyszínű mézzel, hanem mert egy sor más 
fajta összetevőt is kapunk tőlük. A természetes 
összetevőkkel rendelkező méhkaptár termékek ideális 
kiegészítői az aloe verának. Élvezd a természet két 
legnagyszerűbb ajándékát együtt!

Forever  
Bee Pollen® 
A Forever Bee Pollen® könnyen felszívódó C-, 
D-, E- és K-vitamint, béta-karotint (A-vitamin), 
B-komplexet, ásványi anyagokat, enzimeket, 
koenzimeket, növényi eredetű zsírsavakat, 
szénhidrátot, fehérjéket és 22 aminosavat 
(beleértve a 8 nélkülözhetetlen aminosavat) 
tartalmaz. 500 mg pollen tablettánként.

026 100 tabletta

Forever Royal Jelly®

Az enzimek mellett a Forever Royal Jelly® 
tartalmaz fehérjét, ásványi anyagokat, 
A-, C-, D-, E- és B- komplex vitaminokat, 
mind a 8 nélkülözhetetlen aminosavat és 
10 másodlagos aminosavat. A méhpempő 
tartalma elősegítheti a sejtek védelmét a 
szabadgyökökkel szemben. 

036 60 tabletta

Forever Bee Propolis®

A proplisz az a védő anyag, melyet a méhek gyűj-
tenek össze és használnak fel, hogy kaptáraikat 
tisztán tartsák. Nagyon hatékony, hiszen a méhkaptár 
biztonságosabb, mint sok kórházi műtő. 22 amino-
savat, B-komplex vitaminokat tartalmaz. Hatását a 
méhpempő erősíti, így a Forever Bee Propolis® kitűnő 
táplálék. Szóját és mandulát tartalmaz.

027 60 tabletta

Forever  
Bee Honey®

A természet nyújtotta tápanyagok legjavának értékes tárháza, 
szénhidrátjai és ásványi anyagai, mint például a kalcium és 
foszfor, a Forever Bee Honey-t hatásos, gyors energiaforrássá 
teszik. Ezt a nagyszerű ízű természetes édesítőszert a gyerekek 
és a felnőttek egyaránt könnyen megemésztik. Hihetetlen vita-
min-, ásványi anyag-, enzim-, fehérje- és aminosav-„bombát” 
biztosít.

207 500 g

FOREVER
KEDVENC



376

439

206

Forever Arctic Sea®

Speciális gyógyászati célra szánt
tápszer
Az új és továbbfejlesztett Forever Arctic-
Sea®-ben kiváló egyensúlyban találhatóak 
az Omega-3 zsírsavak. Ez a természetes 
hal- és tintahal olaj szabadalmaztatott 
keveréke 33%-kal több DHA-t tartalmaz. 
Az EPA és DHA hozzájárulnak a szív 
megfelelő működéséhez, az agyműködés 
és a látás fenntartásához, segíthetnek a jó 
közérzet elérésében. 

376 120 lágyzselé 
kapszula

Forever Calcium®

A Forever Calcium® biztosítja a 
csontok napi kálcium szükségletét. 
Az évek múlásával a kálcium 
felszívódás csökken. Hogy sikeresen 
harcolhassunk ez ellen, bemutatjuk az 
új, továbbfejlesztett Forever Calciumot, 
melynek kiváló formulája hatékonyabb 
ásványi anyag összetétellel rendelkezik 
a maximális felszívódás érdekében. 
Kiváló minőségű összetevői segíthetnek 
egészségünk megőrzésében. 

206 90 tabletta

Forever Daily®

A Forever Daily® az AOS 
complex®-nek köszönhetően 
az egyik legjobb ásványianyag 
szállító rendszert nyújtja. A sza-
badalmaztatott tulajdonságokkal 
rendelkező formula 55 különböző 
tápanyagot tartalmaz, melyek 
biztosítják számunkra a vita-
minokat és ásványi anyagokat, 
aloéval kombinálva. 
 

439 60 tabletta

10 / Étrend-kiegészítők

Étrend-
kiegészítők

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

FOREVER
KEDVENC



464

354

Forever Fiber®

A Forever Fiber® a szabadalmazta-
tott négy különböző rostanyagnak 
köszönhetően extra megoldást nyújthat 
a szükséges rostmennyiség pótlásához. 
Szórjuk ételeinkre, adjuk aloe vera ita-
lunkhoz, vagy csak egyszerűen öntsük 
vizes flakonunkba, ha éppen sietnünk 
kell. A rostok segítséget nyújthatnak 
a megfelelő életminőség eléréséhez 
és fenntartásához a testsúlykontroll 
program időszakában. 

464 30 tasak

Forever Kids®

Multivitamin rágótabletta

Minden nap add meg 
gyermekeidnek a szükséges 
tápanyagokat a Forever Kids 
Multivitamin rágótablettával! Ezek 
a finom multivitaminok a felnőttek 
és a két évnél idősebb gyermekek 
számára biztosítják a szükséges 
vitaminokat, ásványi anyagokat, 
vasat és növényi hatóanyagokat.

354 120 tabletta

Fun Fact

Érdekesség
Tudósaink folyamatosan azon 
dolgoznak, hogy megtalálják a 
legjobb összetevőket, amelyekkel 
vegyíthetik a tiszta aloe verát. 
Az évek során azt figyeltük meg, 
hogy vannak olyan növények, 
amelyek képesek természetes 
módon támogatni és fokozni 
az aloe hatását. Ahogy ezeket 
a természetben fellelhető 
gyógynövényeket kombináljuk 
az aloénkkal, az eredmény 
hatékonyabb, természetesen 
támogatott formula, amely 
segíthet a jobb közérzet, szebb 
kinézet elérésében.
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Étrend-
kiegészítők

A termékek nem szolgálnak betegségek kezelésére, gyógyítására.
A tápanyag összetételre és az egészségre vonatkozó állításokat az EFSA konszolidált listája tartalmazza.
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473 30 db (10 g) 
tasak

ARGI+®
 

ARGI+® L-Arginine & Vitamin Complex

Az ARGI+® adagonként 5 gramm L-arginint 
és további vitaminokat biztosít szervezetünk 
számára, lendületet ad, amelyre szükségünk 
van egész nap. Az L-arginin egy aminosav, 
amely jótékony hatással van szervezetünkre. 
Forever Sirona szénsavmentes ásványvízzel 
vagy aloé vera géllel elkeverve imádni fogja 
az ARGI+® kellemesen gyümölcsös ízét!

Étrend-kiegészítők

FOREVER
KEDVENC

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 Absorbent-C® 
Étrend-kiegészítő rágótabletta 
édesítőszerrel és mézzel. A tablet-
tában található 60 mg C-vitamint 
hatékony felszívódásának érdekében 
500 mg zabkorpával kombináltuk, 
amely jól felszívódó étkezési rost. 
A termékben található C-vitamin 
antioxidáns hatása révén segítheti 
a szervezet védekezőrendszerének 
működését.

048 100 tabletta

Forever Garlic-Thyme® 
Fokhagyma-kakukkfű lágyzselatin 
étrend-kiegészítő kapszula. Fokhagyma 
és kakukkfű: ez a két régóta fogyasztott, 
hatékony növény együtt kiváló eszközt alkot 
a jó egészség megőrzéséhez. Amikor a 
fokhagymát feldarabolják vagy összezúzzák, 
az enzimek hatékony baktériumellenes 
anyagot termelnek. Kényelmesen 
fogyasztható, szagmentes készítmény.
A készítmény szóját tartalmaz.

065 100 lágyzselé 
kapszula

Forever Gin-Chia® 
Két ősi gyógynövény – az arany chia Nyugatról és a 
ginzeng Keletről – visszaadhatja testnek mindazt, amit 
a rohanó életstílus elvesz tőle. Mindkét gyógynövény 
hatékony antioxidáns. Termékünk e növényi összetevők 
mellett -többek között - mézet és cayenne borsot is 
tartalmaz. A készítmény szóját tartalmaz.

047 100 tabletta

Vit lize® Women

Növényi kivonatokat, vitaminokat és 
ásványi anyagokat tartalmazó étrend-
kiegészítő hölgyek részére. Egyesíti 
magában a tradicionális gyógynövényeket, 
természetes antioxidánsokban gazdag 
gyümölcsöket, vitaminokat és ásványi 
anyagokat. Koncentrálhatsz az igazán 
fontos dolgokra, mivel a Vitolize® godos-
doskodik tested szükségleteiről, hogy jobb 
közérzeted és szebb kinézeted lehessen.

Forever B12 Plus® 
A B12-vitamin hozzájárul az immunrendszer 
normál működéséhez. Nélkülözhetetlen 
a vegetáriánusok számára is, mivel a B12 
vitamint általában állati eredetű tápanyagokból 
juttathatjuk be a szervezetünkbe. Termékünk a 
B12 vitamin mellett folsavat is tartalmaz.

188 60 tabletta

Vit lize®Men

Növényi kivonatokat, vitaminokat és 
ásványi anyagokat tartalmazó étrend-
kiegészítő férfiak részére. Kombinálja 
a különleges, antioxidánsban gazdag 
gránátalma őrleményt, több tápanya-
got és gyógynövényeket. A tökmagolaj 
hozzájárul az egészséges prosztata 
és a húgyúti szervek működésének 
fenntartásához. 

374 60 lágyzselé 
kapszula

Forever CardioHealth®CoQ10-zel 

A Forever CardioHealth® CoQ10 olyan 
speciális formulát alkalmaz, melynek 
segítségével könnyen oldódik aloe vera 
gélünkben. Számos vitamin mellett Q10 
koenzimet és többféle értékes növényi 
kivonatot tartalmaz. Csak öntsd ki, keverd 
el és máris fogyaszthatod! A szervezet meg-
felelő Q10 ellátottsága hozzájárulhat a szív 
egészséges működésének fenntartásához. 
A termék szóját tartalmaz.

312 30 x 3,5 gr, 
össz. 105 gr

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

375 120 tabletta
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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 nem 
forgalmazzuk.

215 60 tabletta

Forever Active  
Probiotic® 
Lactobacillus és bifido baktériumokat (élőflórát) tartalmazó speciális gyógyásza-
ti célra szánt tápszer. Alkalmazása a bélflóra károsodása, pl. gyomor vagy 
bélrendszeri fertőzések, antibiotikum kezelés esetén javasolt. A Forever Active 
Probiotic® segítségével visszaállíthatjuk bélflóránk természetes baktériumház-
tartását, amely táplálkozási szokásaink és kedvezőtlen életvitelünk következté-
ben gyakran sérül. Az apró, könnyen lenyelhető gyöngykapszula 6 nélkülözhe-
tetlen baktériumtörzset tartalmaz, és nem kell hűtőben tárolni.
A készítmény szóját és hal eredetű zselatint tartalmaz.

222 30 
gyöngykapszula

Forever  
Nature-Min®

Szervezeted hasznát veheti a tenger mélyén 
található tápanyagoknak. A természetes 
tengeri üledék ásványi alapjából, valamint a 
kelátos kötésbe zárt tengeri növényekből és 
állatkákból álló Nature-Min® olyan ásványi 
anyagokat biztosít, amelyek az emberi 
szervezetben megtalálhatók – többek között 
a kalciumot, foszfort és magnéziumot – 
kiegyensúlyozott arányban.

037 180 tabletta

Forever  
Fields of Greens®

Pótolja a helytelen táplálkozás következtében 
hiányzó vitaminokat, ásványi anyagokat, 
proteineket, aminosavakat, enzimeket, 
antioxidánsokat és klorofillt. A Fields of 
Greens® friss zöldárpából (mely káliumot, 
kalciumot, magnéziumot, vasat, nátriumot, 
rezet, foszfort, cinket és mangánt tartalmaz), 
tarackbúzából (mely vitaminokat, ásványi 
anyagokat és nyomelemeket tartalmaz), 
lucernából (mely gazdag ásványi anyagokban, 
A-, B6-, E- és K-vitaminokban) és cayenne 
borsból áll. Búzát tartalmaz.

068 80 tabletta

Forever  
Ginkgo Plus®

Gyógyszernek nem 
minősülő gyógyhatású 
készítmény. Hatását 
szakirodalmi adatok 
igazolják. Elégtelen agyi 
vérellátás főleg időskori 
tüneteinek megelőzésére 
és kezelésére, elsősorban 
emlékezetgyengülés 
és a szellemi képesség 
hanyatlásának javítására 
ajánlott.

073 60 tabletta

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

Étrend-kiegészítők

FOREVER
KEDVENC
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Forever  
Active HA®

A Forever Active HA® hidratáló 
és nedvességpótló hatású, 
alacsony molekulasúlyú hialu-
ronsav, gyömbérolaj és kurkuma 
egyedülálló ötvözete. Hatékony 
természetes folyadékpótló 
étrend-kiegészítőként hozzájárul-
hat jobb közérzetünkhöz és szebb 
kinézetünkhöz. Szóját tartalmaz.

264 60 lágyzselé 
kapszula

Forever  
Vision®

Látásunk drága kincs. A Forever Vision® 
egy antioxidáns étrend-kiegészítő 
készítmény, mely fekete áfonyát, luteint és 
zeaxanthin tartalmaz. A cink hozzájárul a 
normál látás fenntartásához és elősegíti 
az A-vitamin anyagcseréjét. A béta karotin 
az A-vitamin provitaminja. Az A-vitamin 
hozzájárul a normál látás fenntartásához. 
A C- vitamin, az E-vitamin és a réz részt 
vesznek a sejtek oxidatív stresszel 
szembeni védelmében. A lutein a retina és 
a szemlencse egyik összetevője.

235 60 tabletta

Forever  
A-Beta-CarE®

A Forever A-Beta-
CarE®, ez a kedvelt 
étrend-kiegészítő ellátja 
a szervezetet Beta-
Karotinnal, E-vitaminnal 
és szelénnel, mindezt 
könnyen lenyelhető 
lágyzselatin kapszu-
lába zárva.
Szóját tartalmaz.

054 100 lágyzselé 
kapszula

Forever  
Lycium Plus®

A lycium a kínai gyógyászatban évszázadok 
óta gyógynövényként használt gyümölcs, 
mely az ősi leírások szerint javítja a közérzetet, 
élénkítő hatású, a szem megerőltetése esetén 
használták. A lyciumot antioxidáns hatású 
édesgyökér flavonoid kivonattal kombináltuk, 
így egy aminosavakban és vitaminokban 
gazdag, antioxidáns hatású étrend-
kiegészítőt kaptunk.

072 100 tabletta

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

Forever Immublend®

Cinket, C- és D3-vitamint tartalmazó étrend-kiegészítő tabletta. 
A Forever Immublend Fruktooligoszacharidokat (FOS), lakto-
ferrint, maitake és shiitake gombát és egyéb olyan tápanyagot 
tartalmaz, amelyek kifejezetten az immunrendszer erősítését 
szolgálják. Segíthet a szervezet ellenálló képességének opti-
mális szintentartásában, hogy megszakítás nélkül tudd végezni 
mindennapi teendőidet. A C és D-vitamin, valamint a cink 
hozzájárul az immunrendszer normál működéséhez. 

355 60 tabletta
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Testsúly kontroll

Forever Therm®

A Forever Therm segítségével 
könnyebb lehet megtalálnunk 
az egészséges, csökkentett 
kalóriájú étrend és az edzések 
közötti összhangot, kitűzött 
céljainkat is könnyebben 
érhetjük el. Az egyedi növényi 
összetevőknek és tápanyagoknak 
köszönhetően megkoronázhatjuk 
erőfeszítéseinket.

463 60 tabletta

Forever
Garcinia Plus®

A Garcinia Cambogia gyümölcs a benne található 
hidroxi-citromsav (HCA) révén hozzájárulhat a testtömeg 
csökkentő étrend eredményességéhez, a normál testtömeg 
fenntartásához. A Garcinia Cambogia hidroxi citromsav 
tartalma elősegítheti a zsírok anyagcseréjét, és így hozzá-
járulhat a testtömeg csökkentő étrend eredményességéhez. 
A króm részt vesz a makrotápanyagok normál anyagcseré-
jében, és hozzájárul a normál vércukorszint fenntartásához.
Szóját tartalmaz.

071 70 lágyzselé 
kapszula

Forever Lean®

Nopál kaktuszt, bab kivonatot és 
krómot tartalmazó étrend-kiegészítő 
kapszula. A Forever Lean® két 
olyan alkotóelemet tartalmaz, 
amelyek segíthetnek csökkenteni a 
szervezetben a zsír és a szénhidrátok 
felszívódását. Ez a két összetevő, a rost 
és a króm, mozgással és egészséges 
étrenddel kombinálva segíthet abban, 
hogy bárki elérhesse az ideális súlyát.

289 120 kapszula

Forever Lite Ultra®  
with Aminotein®††

Fehérje alapú, vanília ízű, vitaminokat és ásványi anyagokat 
tartalmazó speciális gyógyászati célra szánt tápszer 
cukorral és édesítőszerrel az elhízás diétás kezelésének 
kiegészítésére. A vanília és csokoládé ízű Forever Lite 
vitaminokkal és ásványi anyagokkal dúsított turmix italpor. 
Az új összetétel kifejezetten a testtömeg-csökkentés 
céljára tudományosan kialakított, a napi étrend egy részét 
helyettesítő élelmiszer. A diéta előnye, hogy egy vagy két 
főétkezés kiváltásával a szervezetet minden szükséges 
tápanyaggal ellátja, így a súlycsökkenés éhezés nélkül 
valósulhat meg.
A termék tengeri algát és szójafehérjét tartalmaz.

FOREVER
KEDVENC

FOREVER
KEDVENC

Vanilla

470 375g

Chocolate

471 375g

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



Forever PRO X2® 
Bűntudat nélkül, nyugodtan megeheted ezt a 
fehérje szeletet, mert cukor- és gluténmentes. 
Csokoládé és fahéj ízben kapható. Fehérjében 
gazdag, hiszen egy szelet 15 gramm fehérjét 
tartalmaz. A Forever PRO X2® 2 gramm rostot is 
tartalmaz, amely az inulinból származik. Az inulin 
rost az emberi szervezet számára emészthe-
tetlen, így változatlan formában halad tovább 
egészen a vastagbélig. Használhatjuk edzés 
előtt vagy után is.
Szóját és tejet tartalmaz.

Fahéj

518
45 g 

szeletenként (10 
db-os doboz)

Csokoládé

519
45 g 

szeletenként (10 
db-os doboz)

Forever FastBreak®

Egy vadonatúj energia szelet, amely kevesebb 
cukrot, de annál több rostot tartalmaz. Amikor be-
leharapsz ebbe a finom, csokoládés tejbevonóba 
mártott mogyoróvajas energia szeletbe, a menny-
országban fogod magad érezni. Vitaminokban és 
ásványi anyagokban gazdag, kiválóan alkalmas 
felgyorsult világunkban az egyes étkezések 
helyettesítésére, vagy ha egy kis plusz energiára 
van szükséged. Ez segíthet neked abban, hogy 
megőrizhesd egészséged és fittebb lehess.

320 56 g

519

518

320
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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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A termékek nem szolgálnak betegségek kezelésére, gyógyítására.
A tápanyag összetételre és az egészségre vonatkozó állításokat az EFSA konszolidált listája tartalmazza.

CLEAN 9
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. 

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

475  Vanilla
476  Chocolate 

475-476

F15™

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.

F15 csomag tartalma:
Forever Aloe Vera Gél® – 2 db 1 literes kiszerelésben
Forever Lite Ultra® Shake Mix – Vanília vagy csokoládé
Forever Garcinia Plus® – 90 db tabletta
Forever Fiber® – 15 tasak
Forever Therm® 30 tabletta

528 Kezdő 1 & 2 Vanilla
529 Kezdő 1 & 2 Chocolate

532 Középhaladó 1 & 2 Vanilla
533 Középhaladó 1 & 2 Chocolate

536 Haladó 1 & 2 Vanilla
537 Haladó 1 & 2 Chocolate

528-537

Forever F.I.T.
Minden, ami segíthet a jobb közérzet, szebb kinézet elérésében. 
Fedezd fel a Forever F.I.T. három hatékony csomagját, amelyeket úgy alakítottak ki, 
hogy segítsenek a testsúly kontrollban és támogassák az egészséges életmódodat 
függetlenül attól, éppen milyen a fittségi szinted!

FOREVER
KEDVENC
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Vital5® csomag
Vital5® azt az öt alapvető fontosságú Forever terméket 
tartalmazza, amelyek összetevői segítik kiküszöbölni a 
tápanyaghiányt és támogathatják a tápanyagok zavartalan 
áramlását az emésztőrendszerünkben.

Vital5® csomag tartalma:
(30) Forever Aloe2Go® vagy (30) Forever Freedom2Go® vagy (4) 
Forever Aloe Vera Gel® vagy (4) Forever Aloe Berry Nectar® vagy (4) 
Forever Aloe Bits N’ Peaches® vagy (4) Forever Freedom®, továbbá 
(1) Forever Daily®, (1) Forever Active Probiotic®, (1) Forever Arctic 
Sea® és (1) ARGI+® Stick Pack.

456
with Forever 

Aloe Vera  
Gel®

457
with Forever 
Aloe Berry 

Nectar®

458
with Forever 
Aloe Bits N’ 
Peaches®

459 with Forever 
Freedom®

454 with Forever 
Aloe2Go®

455 with Forever 
Freedom2Go®

A mi természetünk olyan, hogy a jó dolgokat megosztjuk 
másokkal. Mondd el barátaidnak a F.I.T. jó tulajdonságait, 
és oszd meg másokkal is ezt a csodálatos lehetőséget! 
Így működik a mi üzletünk. Egyszerre csak egy történet. 
Minden emberrel külön foglalkozunk.

A Forever egy nagy család, melyhez már több 
mint 10 millió Forever Üzleti Partner csatlakozott 
a világ 158 országából, hogy megosszák 
másokkal az egészség és boldogság iránti 
szenvedélyüket.

AZ EMBERI 
TERMÉSZET

EGY NAGY
CSALÁD

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 Touch of Forever  

Íme a legkézenfekvőbb mód, amivel a Forever termékek közül 
valamennyi kedvencedet egy csomagban beszerezheted.

Touch of Forever bemutató doboz tartalma: Forever Aloe 
Vera Gel®, Aloe Lips with JojobaTM, Forever Bee Pollen®, 
Forever Bee Propolis®, Forever Bright Toothgel®, Forever Royal 
Jelly®, Aloe Hand Soap, Aloe First®, Forever Absorbent-C®, 
Forever A-Beta-CarE®, Aloe Propolis Creme, Aloe Vera 
Jelly, Aloe Lotion, Forever Garlic Thyme®, Aloe Ever-Shield 
Deodorant®, Fields of Greens®, Forever Freedom®, Aloe 
Blossom Herbal Tea®, Forever Active Probiotic®, Aloe Jojoba 
Shampoo, Aloe Jojoba Conditioning Rinse, Forever Pomesteen 
Power®, Forever Avocado Face & Body Soap, Forever Hand 
Sanitizer®, Forever ARGI+® Stick Pack, FAB Forever Active 
Boost® Energy Drink, Forever Aloe2Go® - Pouch (3), Forever 
Freedom2Go® - Pouch (3), Forever Lite Ultra® Vanilla – 15 Serv. 
Pack, Forever Kids®, Forever Arctic Sea® (Az összetevők 
változhatnak)

001

Mini Touch of Forever 
 

Táplálkozás
Egy doboz, egy egyszerű választás számodra! Tedd 
a táplálkozást az első helyre és takaríts meg pénzt az 
egyenkénti árakhoz képest!

A csomag tartalma: Forever Aloe Vera Gel®, Forever Bee 
Pollen®, Forever Royal Jelly®, Forever Active Probiotic®, 
Forever Pomesteen Power®, Forever ARGI+® Stick Pack, 
Forever Aloe2Go® - Pouch (3), Forever Freedom2Go® 
- Pouch (3), Forever Lite Ultra® Vanilla – 15 Serv. Pack, 
Forever Kids®, Forever Arctic Sea®, FAB X Forever Active 
Boost® Energy Drink (Az összetevők változhatnak)

075

Egységcsomagok
FOREVER
KEDVENC

Mini Touch of Forever 
 

Személyi higiénia
Tartsd magadnál a termékeket, melyekben megbízol! 
Szerezd be őket gazdaságosan!

A csomag tartalma: Aloe Bath Gelée, Aloe LipsTM, 
Forever Bright Toothgel®, Aloe Hand Soap, Aloe First®, 
Aloe Propolis Creme, Aloe Vera Gelly, Aloe Moist. Lotion, 
Aloe Sun LipsTM, Aloe Ever-Shield® Stick Deo, Aloe 
MSM Gel, Forever Aloe Scrub®, Aloe Jojoba Shampoo, 
Aloe Jojoba Conditioning Rinse, Forever Avocado Face 
& Body Soap, Aloe Fleur de Jouvence® (Az összetevők 
változhatnak)

076

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 ESM Complex 
Kurkuma és NEM®* felhasználásával

Természetes megoldás az aktív élethez  
A Forever ESM™ két olyan hatékony összetevő szabadalmaztatott keverékét mutatja fel, melyeket a 
világon soha, sehol nem elegyítettek még! A NEM® * (tojáshéj membrán) természetes eredetű forrása 
a glükozamin, kondroitin és hialuronsav kombinációnak és olyan kulcsfontosságú fehérjéknek, mint a 
kollagén. Ennek az áttörő formulának a jótékony hatásait tovább növeltük azzal, hogy hozzáadtunk kur-
kumából származó kurkumint, méghozzá a BioCurc® ** formájában, amely szabadalmaztatott emulgeáló 
technológiát alkalmaz. Ezzel a technológiával a kurkumin biológiai hozzáférhetősége mintegy 200%-kal 
nő, ami azt jelenti, hogy testünk sokkal nagyobb mértékben lesz képes azt felszívni és hasznosítani. A 
kurkumin a kurkuma fűszerben fordul elő a természetben, és évezredek óta arról ismerik, hogy hozzájárul 
a máj egészségének védelméhez, támogatja az immunrendszert, valamint a megfelelő szívműködést 
és véráramlást. Antioxidánsként is kiváló hatású. Napjainkra a kurkuminról már több ezer tanulmány 
jelent meg, melyekben igyekeznek felfedni annak valamennyi jótékony hatását. Azzal, hogy megbízható 
összetevőt alkalmaztunk és megtámogattuk annak erejét, sikerült egyesítenünk a tudomány és a 
természet legjavát. Epehajtó hatása miatt epeköves betegeknek nem javasolt. Véralvadást gátló 
gyógyszereket szedőknél fokozhatja a vérzések kockázatát. Terhesek nem szedhetik az esetleges 
méhösszehúzó hatása miatt.

*NEM® az ESM Technologies, LLC. bejegyzett védjegye
**BioCurc® a Boston BioPharm, Inc. bejegyzett védjegye

Új termék

551 90 lágykapszula
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infinite by FOREVER™  
hydrating cleanser
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 öregedésgátló (anti-aging) 
szépségápolásunk további részéhez.

554 118 ml

infinite by FOREVER™  
collagen complex
kollagént, ceramidot és vitaminokat tartalmazó étrend-
kiegészítő 

A kollagének olyan természetesen előforduló fehérjék, amelyek fontos 
alkotóelemei a csontok, inak, porcok, bőr, körmök és haj kötőszöve-
teinek.  Az emberi szervezet ugyan természetes úton is képes a kollagént 
előállítani, ám az öregedéssel ez a termelés lelassul, ezért fontos a 
pótlása Az emberi szervezetben a fehérjetömeg 30%-át a kollagén teszi 
ki, a bőrben azonban ez az arány jelentősen nagyobb, eléri a 70%-át a 
bőrfehérjék általános tömegének. A kollagén az emésztés során kisebb 
alkotóira, peptidekre, utána azok egy része aminosavakra bomlik, így 
szívódik fel a szervezetben. Az infinite by FOREVER™ collagen complex 
étrend-kiegészítő a kollagént már eleve hidrolizálva, peptidek formájában 
tartalmazza, ami elősegíti a jó felszívódást. A tengeri hal kollagén mellett 
a termékben C-vitamin és biotin is található. A C-vitamin hozzájárul 
a megfelelő kollagénképződéshez, és ezen keresztül a bőr normál 
állapotának, működésének fenntartásához. A biotin hozzájárul a bőr 
normál állapotának fenntartásához. A termék tartalmaz még ceramidot, 
mely a bőrben és hajban természetesen megtalálható speciális lipid.

556 60  tabletta

Új termékek
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infinite by FOREVER™  
firming serum
A firming serum bőrfeszesítő szérum az 
öregedési folyamatot egy olyan három 
aminosavas peptiddel veszi célba, amely 
utánozza a bőr természetes folyamatát, 
ezáltal növeli feszességét és csökkentheti a 
finom vonalak és ráncok megjelentését. 
Hatásos természetes összetevőkkel 
és aloénkkal egyesítve a firming serum 
hidratálja a bőrt, elősegíti a bőr simaságát, 
feszességét, kitelítődését, javíthat az 
egyenetlen bőrtónuson. Használatával 
bőrünket szebbnek láthatjuk és érezhetjük. 

555 30 ml

infinite by FOREVER™  
restoring crème
Restoring crème bőrregenerálónk 15-féle 
bőrkondicionáló összetevőt tartalmaz, de még 
ilyen sok hidratálóanyaggal együtt is könnyűnek 
érződik a bőrön, és gyorsan felszívódik, használa-
ta 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 illanóolajunk 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!

558 48,2 g

infinite by FOREVER™  
a haladó bőrápolás
Azt gondolhatnánk, hogy már jól 
ismerjük az aloét – ám ilyen szerepben 
még soha nem láthattuk! Az infinite 
by FOREVER™ az öregedési folya-
matot belülről kifelé és kívülről befelé 
haladva is célba veszi, s teszi ezt olyan 
forradalmian új formulákkal, melyek 
kifejezetten a bőr hidratálására lettek 
kifejlesztve. Használatával csökkenhet 
a finom vonalak és ráncok meg-
jelenése, helyreállhat az egészséges 
kollagén szint, segít, hogy jobban 
érezzük magunkat a bőrünkben.

553
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Forever Travel Kit
Forever utazókészlet        
Vigyél magaddal egy kis Forevert bármikor 
és bárhova, amikor csak utazol! A Forever 
utazókészlet tartalma: Aloe Bath Gelée, Aloe 
Moisturizing Lotion, Aloe Jojoba Shampoo, 
Aloe Jojoba Conditioning Rinse és Forever 
Bright® Toothgel – mindegyik kényelmes, a 
repülőjáratok által jóváhagyott méretben, 
hogy könnyen be tudjátok csomagolni.

524 4 x 50 ml + 30 g

Aloe Bath Gelée
Ha egy frissítő zuhanyozásra vagy 
egy relaxáló fürdőre van szükséged, 
ez a tiszta aloe vera gélben gazdag, 
gyengéden ápoló hab- és tusfürdő 
megoldja a gondokat. Lufa kesztyűnk-
kel használva segít eltávolítani az elhalt 
hámsejteket sima, tiszta bőrt hagyva 
maga után.

014 251 ml

Forever Aloe Scrub®

A jojoba olaj a tiszta aloe verával ötvözve 
elég gyengéd ahhoz, hogy naponta 
használjuk – akár a testünkön is – ezt 
a készítményt. A két hatóanyag együtt 
eltávolítja az elhalt hámsejteket, tisztítja 
a pórusokat és elhárítja az akadályokat a 
bőr egyedülálló megújulási folyamata elől, 
hogy a bőre még sugárzóbb lehessen.

238 99 g

FOREVER
KEDVENC

Relaxation Shower Gel
Élvezd minden tusolásnál a kellemes 
illatú relaxáló tusfürdő gélt, aloe verával, 
illóolajokkal és gyümölcskivonatokkal. A 
relaxáló tusfürdő gél gyengéden tisztítja 
a bőrt, használatával frissnek és üdének 
érezzük magunkat a mindennapokban.

287 192 ml
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Aloe Lips  
with Jojoba
Az aloe, a jojoba, a méhviasz együtt 
az egyik legjobb – egész évben 
használható – ajakbalzsamot alkotja, 
amely ma a piacon létezik. Meg-
nyugtatja és hidratálja az ajkakat. 
Kis mérete lehetővé teszi, hogy 
mindig kéznél legyen.

022 4,6 g

Forever Sun Lips 
with SPF 30
A Forever Sun LipsTM segíthet 
helyreállítani az ajkak rugalmasságát, 
ideiglenesen védelmet nyújt és segíti 
a kiszáradt és kirepedezett ajkakat 
a regenerálódásban. A nyugtató 
összetevők megvédik az ajkakat a 
szél és hideg idő szárító hatásaitól és 
csökkentik az irritációt. A Forever Sun 
LipsTM a mindennapi bőrápolás ideális 
eszköze.

462 4,25 g

Aloe Sunscreen
Az Aloe Sunscreen 30-as fényvédő 
faktorával megakadályozza az UVA 
és UVB sugarak káros hatásait, 
miközben a tiszta, stabilizált aloe vera 
gélből készült selymesen sima krém - 
amely gazdag hidratáló anyagokban - 
megőrzi a bőr természetes nedvesség-
tartalmát. A Sunscreen napvédő krém, 
amely elegyíti a modern tudományok 
vívmányait a természetes összetevők-
kel. Megnyugtatja és hidratálja a bőrt.

199 118 ml

FOREVER
KEDVENC
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Forever Bright® Toothgel
Fogaid ragyognak a Forever Bright® Tooth-
gellel, amely ma a piacon található egyik 
legjobb fogkrém. Nem csiszoló, fluorid-mentes 
készítményünk a 100%-os stabilizált aloe vera 
gélt a propolisszal vegyíti. Az eredmény egy 
olyan formula, amely frissíti a leheletet és fakító 
anyagok nélkül fehérít. Családod szeretni fogja 
a természetes borsmenta és fodormenta ízt, 
valamint a száj tiszta érzetét.

028 130 g

Aloe Propolis Creme
Az Aloe Propolis Creme kiváló bőrhidratáló és 
kondicionáló is egyben. A tiszta, stabilizált aloe 
vera gél és a propolisz gazdag keveréke mellett 
kamillát és feketenadálytövet, valamint A- és 
E-vitamint is tartalmaz. Az Aloe Propolis Creme 
megőrzi az egészséges bőrtónust és állagot.

051 113 g

Forever 
Alpha-E 
Factor®

Összetevők gazdag 
bőségszarujaként 
úgy táplálja a bőrt, 
mint semmi más! Az 
egyik legsokoldalúbb 
bőrápoló termék, 
mely hosszantartó 
tudományos kutató-
munka eredményeként 
került piacra, hogy a 
bőrkondicionálást és 
táplálást optimálisan 
biztosítsa.

187 30 ml

Sonya® 
Aloe Eye Makeup 
Remover
Ez az egyedülálló, aloe vera gélt tartalmazó 
formula gyengéden, mégis hatékonyan távolítja 
el a szemfestéket. Alkotóelemei olajmentes 
tisztító hatást biztosítanak. Fő összetevője, 
a stabilizált aloe vera gélünk olyan gyengéd 
kondicionáló és tápláló hatást nyújt, amelyre 
bőrödnek szüksége van.

186 118 ml

Aloe Moisturizing Lotion
Az aloe mélyhidratáló krém kiválóan alkalmas 
az arc és test ápolására is. A sűrű krém vegyíti 
a tiszta, stabilizált aloe vera gél hatásait az 
allantoinnal, a sárgabarackmag olajjal, a jojoba 
olajjal, az elasztinnal és az oldódó kollagénnel, 
így nyugtatja és hidratálja a bőrt.

063 118 ml

R3 Factor®  
Bőrvédő krém
Megtartja a nedvességet, 
visszaállítja a bőr rugal-
masságát, felfrissíti és 
egészségessé teszi az 
arcszínt. Az R3 Factor® 
az öregedés jelei elleni 
küzdelemben az elsőszámú 
védelem, amely a stabilizált 
aloe vera gél, az oldható 
kollagén, az alfa-hidroxi-savak 
(AHA) gazdag kombinációja, 
és a bőr A- és E-vitamin 
tápláléka. Ideális szarkalábak 
ellen, valamint segít megőrizni 
az egészséges bőrszínt, 
szerkezetet és érzést. 

069 56,7 g

Forever 
Alluring Eyes®

Csökkenti a ráncok és redők, 
a szem alatti duzzanat 
és a szem körüli karikák 
megjelenését, miközben 
növeli a bőr rugalmasságát 
és frissességét. A Forever 
Alluring Eyes® gazdag 
aloéban, kókusz- és jojoba 
olajból származó természetes 
bőrpuhító anyagokban, 
természetes E-vitaminban 
– olyan tápláló anyagokban, 
amelyek kondicionálnak és 
megőrzik a bőr természetes 
rugalmasságát.

233 28,3 g

FOREVER
KEDVENC
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Forever 
Epiblanc®

Bőrünk apró hibái és 
foltjai a környezeti ártal-
mak, genetikai adott-
ságaink, valamint 
életkorunk árulkodó 
jelei lehetnek. A Forever 
Epiblanc® különleges 
összetétele révén a 
bőrtónust halványítja, 
valamint segíti mega-
kadályozni a sötét foltok 
kialakulását.

236 28,3 g

Aloe  
MSM Gel
Az MSM metil-szulfonil-
metánt jelent, mely olyan 
szerves kén, amely szinte 
minden élő szervezetben 
megtalálható. Az Aloe MSM 
Gel másik fő összetevője 
a tiszta, stabilizált aloe 
vera. Termékünk ezt a két 
hatékony összetevőt egyesíti 
gyógynövény kivonatokkal 
és más, válogatott összete-
vőkkel a mindenkori „sza-
bad mozgás” érdekében.

205 118 ml

Sonya® Hydrate Shampoo
Ez a hidratálóval gazdagított sampon különleges, 
ultra-hidratáló recept alapján készül, hogy hajad 
még ellenállóbb és egészségesebb lehessen, 
tökéletes tartást biztosítson, és még jobban ra-
gyogjon. Az aloe vera és méhpempő segít száraz 
hajad természetes nedvességegyensúlyát sza-
bályozni, ezáltal észrevehetően tisztább, fényesebb, 
egészségesebb és kezelhetőbb lesz.

349 355 ml

Sonya® Hydrate Conditioner
Összetevőinek köszönhetően alkalmazható 
festett hajra is. Hidratálja, kisimítja és 
puhává varázsolja hajad, ezáltal növekszik 
a kezelhetősége és ragyogása. Az aloe vera 
és méhpempő segít a fejbőr ápolásában és a 
göndör haj kezelésében, hogy könnyű legyen 
formálni.

350 355 ml

Sonya® 
Volume Shampoo
Válogatott receptünk dús és ragyogó 
hajat eredményez, és megteremti 
a tökéletes egyensúlyt a tartás és 
kezelhetőség között. Ezenkívül aloe 
verát és méhpempőt is tartalmaz, hogy 
hajad még dúsabb és selymesebb 
legyen.

351 355 ml

Sonya® 
Volume Conditioner 
A kondicionáló tökéletes kiegészítő a Sonya 
Volume Sampoohoz, mivel ezt a kombinációt 
azért fejlesztették ki, hogy hajad még dúsabb 
és erősebb szerkezetű legyen, valamint, hogy 
tökéletes tartást biztosítson. Alkalmazható 
festett hajra is. Imádni fogod hajad nagyszerű 
puhaságát, kezelhetőségét és ragyogását.

352 355 ml

Aloe 
Heat Lotion
Csak addig 
nyújtózkodj, hogy 
elérj egy Aloe Heat 
Lotion tubust! 
Kiváló bőrpuhító, 
olajos-vizes krém, 
amely melegítő 
anyagokat és aloét 
tartalmaz. Ideális 
az ellazuláshoz, 
és megerőltetések 
esetén.

064 118 ml



28 /Személyi higiénia

Személyi higiénia
Aloe Fleur de Jouvence®

Az Aloe Fleur de Jouvence® segítségével az arcbőr is sugározza a belső 
szépséget. Ez a nappali kollekció a legkiválóbb alapanyagokból, köztük a 
Forever elsőszámú összetevőjéből, aloe verából készült termékeket tartal-
maz, és segíti a természetes fiatalság megőrzését. Az egyik leghatékonyabb 
szépségápoló kollekciót tiszta, stabilizált aloe vera gélből és hozzáadott 
tiszta, hidrolizált elasztinból és kollagénből állítottuk elő, kiemelkedő haté-
konyságú hidratáló és nedvességpótló komponensekkel kiegészítve. 

339 Aloe Cleanser  
338 Rehydrating Toner 
340 Firming Day Lotion 
342 Recovering Night Creme 
343 Aloe Activator 
341 Mask Powder 

Aloe Cleanser
A krém néhány cseppjével 
alaposan eltávolítja a sminket és a 
szennyeződéseket. Hipoallergén, 
semleges pH-értékű és hidratáló 
hatású.

339 118 ml

Rehydrating Toner
Az aloe mellett mogyorót és tonizáló 
növényi kivonatokat, valamint bőr-
hidratálókat, kollagént és allantoint 
tartalmaz. Eltávolítja az arctisztító 
maradékát, az olajat és a szürke, 
élettelen hámsejteket. Összehúzza 
a pórusokat és kiegyensúlyozottá 
teszi a bőrtónust.

338 118 ml

Firming Day Lotion
Bőrlágyítókban, valamint A-, 
C- és E-vitaminban gazdag, 
amelyek erősítik, újrastrukturálják, 
összehúzzák a pórusokat a 
smink alatt. Segíti a bőr alapvető 
hidratáltságának megtartását.

340 59 ml

Recovering Night Creme
Csökkenti a ráncok megjelenését. A poliszacharidok 
és a bőrnedvesítő anyagok magukba zárják a nedves-
séget. A természetes lipidek, a búzacsíra gliceridek, a 
jojoba és a sárgabarackmag olaj szabályozzák az olaj-
víz egyensúlyt, míg a kollagén és a hidrolizált elasztin 
meggátolják a kis ráncok megjelenését. 

342 57 g

Aloe Activator
Különleges hidratáló, tisztító 
folyadék, amely stabilizált aloe 
vera gélből és allantoinból áll. 
Enzimeket, aminosavakat és 
poliszacharidokat tartalmaz.

343 118 ml

Mask Powder
Olyan összetevők különleges kombinációja, 
amelyek bőrkondicionáló és pórusösszehúzó 
tulajdonságokkal rendelkeznek. Összekeverve 
az Aloe Activatorral, amely tiszta aloe vera 
gélt és allantoint tartalmaz, kiváló hidratáló és 
tisztító elegyet kapunk.

341 1 oz.

339 338340 342 343 341

FOREVER
KEDVENC

337
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Gentleman’s 
Pride®

Érezd a kondicionáló 
és hidratáló anyagok, 
valamint a tiszta, 
stabilizált aloe vera 
keverékének hűsítő 
pezsgését! A Gen-
tleman’s Pride® egy 
nyugtató aftershave 
tiszta, férfias illattal. 
Rozmaringot és 
kamillát tartalmaz, így 
különösen gyengéden 
nyugtatja a bőrt.

070 118 ml

Aloe  
Ever-Shield®

A tiszta illatú Aloe 
Ever-Shield® dezo-
dorunk segítségével 
mindig frissnek és 
magabiztosnak 
érezheted magad. 
Elég gyengéd ahhoz 
is, hogy közvetlenül 
a hónalj borotválása 
vagy gyantázása után 
használjuk, nem szí-
nezi el a ruhát és nem 
tartalmaz alumínium 
sókat.

067 92,1 g

Forever 
Marine Mask®

A mélytisztító hatású 
Forever Marine 
Mask® természetes 
tengeri ásványok, 
a kiváló hidratáló 
és bőrkondicionáló 
hatású aloe vera, méz, 
valamint uborka kivonat 
segítségével biztosítja 
a bőr textúrájának 
tökéletes egyensúlyát. 
A könnyen felvihető, 
a bőr mély rétegeibe 
hatoló maszk revitalizálja 
és frissé varázsolja az 
arcot.

234 113 g

Aloe Vera 
Gelly
100%-osan stabilizált 
aloe vera zselénk 
biztonságosan ápolja az 
érzékeny bőrt, és alap-
jában véve megegyezik 
az aloe vera növény belső 
anyagával. A könnyen 
felszívódó, sűrű, átlátszó 
zselé hidratáló anyagokat 
tartalmaz, amelyek 
csodálatosan táplálják és 
megnyugtatják a bőrt.

061 118 ml

Aloe Body 
Conditioning 
Creme
Őrizd meg bőröd 
rugalmas és sima 
érzetét ezzel a sűrű 
krém emulzióval, mely 
európai gyógynövény 
kivonatokban és kondi-
cionálókban gazdag. 
A tonizáló eljárás után, 
masszázskrémként 
önállóan alkalmazva 
meleg érzetet ad a 
bőrnek, így biztosítva a 
jó közérzetet.

057 113 g

FOREVER
KEDVENC

Aloe 
Lotion
Az Aloe Lotion egy 
kiváló, univerzális 
hidratálókrém, mely 
arcra és testre egyaránt 
használható. A leg-
magasabb minőségű, 
tiszta, stabilizált aloe 
koncentrátumot jojoba 
olajjal, kollagénnel, 
elasztinnal és E-vita-
minnal egy finom állagú 
krémben egyesítet-
tük. Illata könnyű, a 
száraz, irritált bőrt 
hosszan nyugtatja. 
Gyorsan visszaállítja a 
bőr pH-egyensúlyát, 
rugalmassá és puhává 
varázsolja azt.

062 118 ml
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Aloe-Jojoba  
Conditioning Rinse 
A tudomány fejlődésével együtt 
folyamatosan átalakítjuk termékeink 
összetételét, hogy azok még hatéko-
nyabbak legyenek. Ezért átalakítottuk, 
továbbfejlesztettük a régi formulát, 
hogy az még szinergikusabban 
működjön az Aloe Jojoba samponnal. 
Ezt a hajkondicionálót B-vitamin kom-
plexszel, makadámdióval és jojobával 
erősítettük meg. Forever™ Essential 
Oils levendula olajjal együtt alkalmaz-
va a hajad még több ragyogást kap és 
még könnyebben kezelhető lesz. Ez 
a kiegyenlített pH-értékű hajkondi-
cionáló visszaállítja a sérült haj ned-
vességtartalmát, segít megszüntetni a 
repedezett hajvégek problémáját.

522 296 ml

Aloe 
Hand Soap
Az új és továbbfejlesztett aloe 
folyékony szappan hidratáló 
élményt nyújt minden egyes 
használatkor. Tiszta, 100%-osan 
stabilizált aloe vera gélt és ter-
mészetes tisztítóanyagokat tartal-
maz. Ez a parabénmentes formula 
gyengéd gyümölcskivonatokkal 
hidratálja és lágyítja a bőrt.

523 473 ml

Aloe-Jojoba 
Shampoo
Egy új, tisztább formula! 
A mesterségesen előállított 
habzószerek helyett a kedvenc 
összetevőnket, az aloét, és 
természetes szaponin-kiegészítőt 
tettük a samponunkba a gyengéd 
habzásért. A jojoba keratin hatással 
rendelkezik, amely előhozza a haj 
természetes színét és csillogását. Ezek 
az összetevők eltávolítják az elhalt 
hámsejteket, sőt a legmakacsabb 
olajokat is, miközben nyugtatják 
a fejbőrt. Forever™ Essential Oils 
levendulával együtt alkalmazva még 
többen fognak téged megcsodálni.

521 296 ml

Aloe 
Shave
Készen állsz egy 
fantasztikus borotválkozásra? 
A szabadalmaztatott aloe verát 
tartalmazó luxus borotvazselét a 
hihetetlen borotválkozási élményért 
fejlesztettük ki. A bőrtápláló 
összetevők miatt a krémes zselé 
alkalmazásával a bőr simává, 
hidratálttá és frissé válik minden 
borotválkozás után.

515 142 g

FOREVER
KEDVENC
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Sonya®  
Aloe Refreshing Toner 
with White Tea
Alkoholmentes bőrmegújító tonik, a 
nélkülözhetetlen nedvességtartalmat 
optimális mennyiségben és 
minőségben biztosítja, hogy bőröd 
tökéletesen hidratált lehessen.

279 177 ml

Sonya® 
Aloe Deep 
Moisturizing Cream 
A selyemfenyőkéreg-kivonat sem-
legesíti a szabadgyököket, ily módon 
védi bőrünk egészségét és biztosítja a 
szervezet leggyakoribb proteinjének, 
a kollagénnek a szinten tartását. A 
szabadgyökök visszaszorítása az 
öregedés elleni leghatékonyabb 
fegyverünk. Engedd, hogy a Sonya® 
Aloe Deep Moisturizing Cream hatóa-
nyagai beszívódjanak bőröd mélyebb 
rétegeibe! Ezzel megőrizheted és 
helyreállíthatod bőröd fiatalos fényét 
és rugalmasságát.

311 71 g

Sonya®  
Aloe Nourishing Serum 
with White Tea
Különleges bőrápoló szérumunk 
biztosítja bőröd számára a 
legfontosabb nedvességpótló 
anyagokat, valamint tökéletes
 alapot biztosít.

281 118 ml

Sonya® 
Aloe Deep-Cleansing 
Exfoliator
Mélytisztító hatású hámlasztó 
bőrradírunk aloe verát és 
természetes jojoba gömböcskéket 
tartalmaz, alkalmazásával 
bőröd tökéletesen tiszta, 
mégis selymesen lágy lesz. 
Kímélő összetétele által – akár 
hetente alkalmazva – képes 
beállítani a bőr vízháztartásának 
egyensúlyát, miközben rendkívüli 
hatékonyságának köszönhetően 
átélheted a ragyogóan tiszta bőr 
élményét.

278 118 ml
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25TH Edition® Perfume 
 

Spray for Women

Ez az egyedülálló illat egyesíti 
magában a  rózsaszirmot a meleg, 
pézsmás faillattal, és így lágy, mély, 
nőies karaktert alkot. A fehér virágos 
illat megragadja és kihangsúlyozza a 
női érzékiséget.

208 50 ml

25TH Edition® Cologne  
Spray for Men

Ez az aromás illat a gyümölcs, 
gyógynövény és fajegyek 
keverékével érzéki, férfias hatású. 
A könnyű, gyümölcsaromás 
benyomás magában rejti a tölgy-
moha, a Mysore szantálfa, az érzéki 
pézsma, a virginiai cédrusfa és a 
tonkabab férfias jegyeit.

209 50 ml

Forever Hand Sanitizer®  
with Aloe & Honey

A kézfertőtlenítőt úgy alakítottuk ki, hogy 
az a baktériumok 99,99%-át elpusztítja. 
A hidratáló formula bőrpuhító hatású 
stabilizált aloe vera gélt és jótékony, 
hidratáló hatású mézet tartalmaz. Kis 
mérete és formája lehetővé teszi, hogy 
mindig kéznél legyen.

318 59 ml

Aloe First®

Az Aloe First®, amelyet 
kiszerelésének köszönhetően 
könnyű felvinni a bőrre, a stabilizált 
aloe vera gél alap mellett tartalmaz 
propoliszt, allantoint, valamint 
11 különleges növényi kivonatot 
is. pH-semleges, ideális még a 
legérzékenyebb bőrre is.

040 473 ml

32 /Személyi higiénia

Avocado Face & Body Soap
Ez a tiszta és finom szappan az avokádó olaj tápláló, hidratáló 
hatását hordozza magában, így arcod és egész tested is 
csodálatosan tiszta és puha lesz. A friss citrus illata minden 
fürdésnél elkísér.

284 142 g
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Forever Aloe MPD® 2X Ultra
Biológiailag lebomló, univerzális tisztítószer 
koncentrátum, amely nagyszerű különböző 
szennyeződések, zsír és foltok eltávolítására. 
Nem karcol és foszformentes. Biztonságos az 
egész család számára, környezetbarát.

307 946 ml

FOREVER
KEDVENC
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Essential  
Oils
Forever™ Essential Oils Tri-Pak 
A Forever Tri-Pak három 5 ml-es minta-illóolajat 
tartalmaz: citrom-, borsmenta- és levendulaillattal. 
Tapasztald meg a legjobbat, amelyet a természet nyújt, 
és találd meg a kedvenc illatodat! 

512 3 x 5 ml

Forever™ Essential 
Oils Citrom
A citromokat kézi munkával, 
gondosan ápolják, amíg 
tökéletesen érettek nem lesznek, 
mivel a lédús citromok adják a 
legjobb minőségű olajat. A Forever 
Living biztosítja a természet 
legtisztább citromolaját, amely 
felemel és erőt ad.

507 15 ml

Forever™ Essential 
Oils Levendula
Az ideális éghajlati és termőföldbeli 
viszonyok miatt a Forever™ levendula 
illóolajának alapanyagát Bulgáriában 
termesztik és gyűjtik be. A levendula il-
lóolaj magas mennyiségű linalyl acetátot 
tartalmaz, ami a növény jellegzetes édes 
gyümölcsös aromáját adja, valamint ma-
gas mennyiségben terpéneket. A Forever 
Living a természet legtisztább levendula 
olaját kínálja, amely nyugtatja a bőrt.

506 15 ml

Forever™ Essential 
Oils Borsmenta
A Forever™ borsmenta illóolaját 
olyan növényekből vonják 
ki, amelyeket már több mint 
85 éve ugyanazon a farmon 
termesztenek és gyűjtenek be. 
Ezeknek a növényeknek sokkal 
magasabb a mentol tartalmuk, 
így nyújtva azt a hűsítő hatást, 
amelyről a borsmenta ismert.

508 15 ml

FOREVER
KEDVENC
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Essential  
Oils

Forever™ Essential 
Oils At Ease
A Forever™ At Ease illóolaj-ke-
verék tökéletes kombinációja a 
természetben legtisztább formában 
megtalálható kúszó fajdbogyónak, 
levendulának, eukaliptusznak, kori-
andernek, fenyőtömjénnek, rozma-
ringnak, kamillának, borsmentának, 
bazsalikomnak és majoránnának. 
Hozzásegít megteremteni a 
harmóniát, nyugtatva a bőrt.

509 10 ml

Forever™ Essential Oils 
Defense Narancsos-
gyógynövényes illóolaj
A Forever™ Defense illóolaj-
keverék tökéletes kombinációja a 
természetben legtisztább formában 
megtalálható szegfűszeg rügynek, 
narancsnak, fahéjnak, rozmaringnak, 
fenyőtömjénnek, eukaliptusznak, 
citromnak és borókának. Támogatja 
bőrünk vitalitását.

510 10 ml

Forever™ Essential 
Oils Carrier Oil illat-
mentes hordozóolaj
A Forever illatmentes hordozóolaj 
aloe vera, E-, A- és C-vitamin, vala-
mint természetes illatmentes olajok 
szabadalmaztatott keveréke. A Forever 
illóolajaival keverve hosszantartó 
kellemes élményt nyújt.

505 118 ml

Forever™ Essential 
Oils Soothe Mentás-
gyógynövényes 
illóolaj
A Forever™  Soothe illóolaj-
keverék tökéletes kombinációja a 
természetben legtisztább formában 
megtalálható vadmentának, kúszó 
fajdbogyónak, kámfornak, ilang-
ilangnak és kamillának. Az egész 
testet átjárja és nyugtatja.

511 10 ml

Forever™ Illóolaj csomag 
A Forever illóolaj csomag magában foglalja a 
Forever illóolajok három változatát és a három 
szinergikus keveréket is, hogy teljes legyen az 
élmény.

513 3 x 10 ml 
3 x 15 ml



Számos szabadalommal rendelkezünk az aloe vera stabilizálására vonatkozóan, ami a legjobb minőségű aloe alapú egészség- és szépségápolási termékeket garantálja az 
Ön számára. Aloe vera készítményeink voltak az elsők, amelyek konzisztenciájukért és tisztaságukért megkapták a Nemzetközi Aloe Tudományos Tanács elismerő pecsét-
jét. Több termékünk a kóser és az iszlám elismerő pecsétekkel is rendelkezik, ami jól mutatja a Forever Living Products globális jelenlétét. Állatkísérleteket nem végzünk.

Számos szabadalommal rendelkezünk az aloe vera stabilizálására vonatkozóan, ami a legjobb minőségű aloe alapú egészség- és szépségápolási termékeket garantálja az 
Ön számára. Aloe vera készítményeink voltak az elsők, amelyek konzisztenciájukért és tisztaságukért megkapták a Nemzetközi Aloe Tudományos Tanács elismerő pecsét-
jét. Több termékünk a kóser és az iszlám elismerő pecsétekkel is rendelkezik, ami jól mutatja a Forever Living Products globális jelenlétét. Állatkísérleteket nem végzünk.
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Életünk 
alapja a víz

Forever Mineral Water 
Forever Aqua Sirona szénsavmentes 
természetes ásványvíz

A folyadékpótlás folyamatos biztosítása 
minden helyzetben létfontosságú, 
fogyaszd a Forever Aqua Sirona 
természetes ásványvizet! A terméket 
0,5 literes palackokban, csak hatos 
kiszerelésben értékesítjük

265 500 ml

A kiegyensúlyozott táplálkozás és a rendszeres testmozgás 
mellett a megfelelő mennyiségű és minőségű vízfogyasztás 
hozzájárulhat egészségünk megőrzéséhez.


