
Forever 
Bee Pollen™
100 tabliet
Včelí peľ je považovaný za jeden
z najkomplexnejších produktov
prírody. Tento zlatý prach okrem
iného obsahuje bioflavonoidy
a iné silné antioxidačné zložky.
Neobsahuje žiadne konzervačné
látky a umelé arómy. Prinášame
vám priamy kontakt so svetom
včiel!

Forever
Nature-Min™
180 tabliet
Až 10% ľudí trpí nedostatkom 
vitamínov a minerálov. Forever 
Nature-Min™ obsahuje viac ako 
10 stopových a minerálnych 
prvkov získaných z prirodzených 
zásob minerálov v morskom dne              
a morských rastlín.

Forever 
Multi-Maca™
180 tabliet
Rastlinu maka užívali už bojovníci 
kmeňa Inkov v starovekom 
Peru na zasýtenie a udržiavanie 
zdravého libida a i dnes jej 
priaznivé účinky dokazujú 
moderné klinické štúdie. Forever 
Multi-Maca™ je posilnený 
o kombináciu tradičných
koreňov, kôry a rôzneho ovocia.
Dodáva výdrž a energiu rovnako
ženám ako aj mužom.

Aloe First™
473 ml
Aloe First™ je vynikajúci 
prostriedok pre prvú pomoc, pri 
menších kožných podráždeniach.
Tento ľahko aplikovateľný 
sprej je založený na báze 
stabilizovaného aloe vera gélu, 
včelieho propolisu, alantoínu a 11 
starostlivo vybraných rastlinných 
extraktov.

Forever 
Aloe Vera Gel™
1 liter
Je prvým produktom, ktorý získal 
certifikát Medzinárodnej vedeckej 
rady pre aloe (International Aloe 
Science Council) za prirodzenú 
čistotu. Náš Aloe vera gél 
podporuje tráviaci systém 
a napomáha vstrebávaniu živín. 
Silnú aloe dužinu a tekutinu 
extrahujeme s láskou 
a patentovaným spôsobom, ktorý 
sme priviedli až k dokonalosti. 

Aloe 
Propolis Creme
113 g
Doprajte svojej pokožke viac 
starostlivosti ako len hydratáciu 
a kondicionér. Siahnite po 
hustom, bohatom, konzistentnom 
kréme zo stabilizovaného aloe 
vera gélu a včelieho propolisu. 
Pridaný je tiež rumanček, jedna 
z najznámejších rastlín pre 
starostlivosť o pokožku, spolu 
s vitamínmi A a E.
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Forever Aloe
Berry Nectar™
1 liter
Spojenie brusníc a sladkých 
jabĺk poskytuje prirodzenú, 
sladkú a ostrú chuť. Preukázalo 
sa, že antioxidančná sila 
v brusniciach je až 20-krát 
vyššia ako u vitamínu C. 
Brusnice rovnako obsahujú 
proanthocyanidin, ktorý pomáha 
pri ochrane močových ciest.
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Aloe Vera Gelly
118 ml
Vďaka 100%-nému 
stabilizovanému aloe vera gélu 
bezpečne premazáva citlivé 
tkanivo. Toto husté, priesvitné 
želé s obsahom hydratačných 
látok sa rýchlo vstrebe do  
pokožky a má úžasný 
upokojujúci účinok.

Aloe 
Jojoba-Shampoo
296 ml 
Forever Aloe-Jojoba šampón je 
vyrobený z čistého vnútorného 
listu aloe vera a jojobového 
oleja posilňujúceho vlasy. 
Pre najlepšie výsledky je ideálne 
ho používať každý deň. Vďaka 
bohatej prírodnej pene sa všetky 
nečistoty ľahko vymyjú z vlasov, 
pričom vlasy zostávajú hebké 
a krásne.

obj. č.
061

obj. č.
640

Novus customer pack  
obsahuje:*

®

Forever 
Aloe Peaches™
1 liter
Tento osviežujúci aloe nápoj 
z aloe vera s prírodným 
broskyňovým pyré chutí 
skvele deťom aj dospelým. 
84,5 % čistého Aloe Vera gélu 
skombinovaného s prírodnou 
broskyňovou príchuťou 
a broskyňovým koncentrátom 
znamená, že nielen pocítiťe čistú 
chuť broskýň, ale budete sa cítiť 
broskyňovo svieži.
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Royal Jelly™
60 tabliet
Materská kašička, jedinečná 
potrava včelej kráľovnej, sa 
považuje za dôvod dlhovekosti 
kráľovnej úľu, ktorá žije 50 krát 
dlhšie ako bežná včela robotnica! 
Okrem toho, štúdie dokázali, 
že materská kašička môže 
zlepšovať tiež funkciu mozgu, 
imunitu a pomáha udržiavať 
človeku zdravú hladinu cukru 
a cholesterolu v krvi.
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Aloe Cooling Lotion
118 ml 

Povzbuďte svoje unavené svaly a 
kĺby posilňujúcimi ingredienciami. 
Aloe Cooling Lotion osvieži 
unavené svalstvo a kĺby po 
dlhom dni či náročnom tréningu. 
Ľahké a povzbudzujúce zloženie 
vám poskytne pocit príjemného 
ochladenia, zrevitalizuje ťažko 
namáhané svaly a pomôže ich 
regenerovať.
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Forever Bright™ 
Toothgel
130 g
Jemné zloženie bez fluóru 
v sebe kombinuje aloe vera, 
včelí propolis, mätu piepornú 
a mätu mentolovú na vytvorenie 
zubného gélu s prirodzenou 
chuťou a bieliacim účinkom. 
Skvelá chuť a pocit čistoty vám 
v ústach zostane ešte dlho po 
vyčistení zubov.
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Pre ďalšie informácie o produktoch 
od Forever Living Products prosím kontaktujte:

* Uvedené produkty sú v balení po jednom kuse, pokiaľ nie je uvedené inak.

Aloe Lips™ 
s jojobou
4,25 g I 2 kusy v balení
Upokojujúce vlastnosti aloe vera
sú ideálne aj pre starostlivosť
o pery. Kombináciou aloe,
jojobového oleja a včelieho
vosku sme vytvorili najjemnejší
balzam na pery, vhodný do
každého ročného obdobia.
Chráni, zjemňuje a hydratuje
popraskané a suché pery.

Gentleman’s
Pride™
118 ml
Ak sa nazdávate, že je toto len
hodvábne pleťové mlieko, po jeho 
prvom použití zistíte, že má tiež 
upokojujúce a povzbudzujúce
účinky balzamu po holení. Tento
dvojitý zázrak dodáva pokožke
po holení chladivý pocit vďaka
sile stabilizovaného aloe vera
gélu.

Forever Kids™
120 tablet
Vaše deti si budú myslieť, že 
dostávajú maškrtu a vy budete 
mať dobrý pocit, pretože im 
dodáte potrebnú dennú dávku
vitamínov a minerálov. Tieto 
žuvacie cukríky s prirodzenou 
hroznovou príchuťou tiež 
obsahujú fytonutrienty získané 
z čerstvej brokolice, špenátu, 
repy, mrkvy a iného výživného 
ovocia a zeleniny. Pomáhajú
rozvoju tela i mysle.

Forever 
Absorbent-C™
100 tabliet
Vitamín C bojuje proti voľným 
radikálom a prospieva koži 
a spojivovým tkanivám. 
Doprajte svojmu telu Forever 
Absorbent-C™ s obsahom papáje, 
medu a ovsených otrúb. Ovos 
obsahuje jedinečný antioxidant 
nazývaný avenanthramid, ktorý 
dokáže zbaviť vaše telo voľných 
radikálov. 

Forever ARGI+™
30 vrecúšok po 10 g
ARGI+™ poskytuje dennú 
odporúčanú dávku „zázračnej 
molekuly“, tiež známej ako 
L-arginín. L-arginín je kľúčová
aminokyselina a zohráva
množstvo dôležitých úloh 
v tele, od podpory správnej
bunkovej funkcie po zvýšenie
produkcie oxidu dusnatého,
ktorý napomáha lepšiemu
prietoku krvi do dôležitých
orgánov.
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Aloe Ever-Shield™
92 g
Je vyrobený bez škodlivých 
antiperspiračných hliníkových 
solí, ktoré sa nachádzajú 
v mnohých iných deodorantoch. 
Vďaka vysokému obsahu aloe sa 
tento deodorant môže aplikovať 
hneď po holeni, alebo depilácii 
bez toho, aby spôsoboval 
podráždenie. Môžete sa naň 
spoľahnúť, pretože pôsobí celý 
deň a vy sa môžete venovať 
svojím povinnostiam. 
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Touch of Forever     
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Exkluzívne distribuuje
Forever Living Products 
Slovak Republic, s.r.o.
Priemyselná 1/A
821 08 Bratislava
www.foreverliving.com

/ForeverCzechSlovak @FLP_CzechSlovak /forever_czech_slovak_hq
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60 tablet
Forever iVision™ je prelomový 
výživový doplnok, ktorý vám uľahčí 
starostlivosť o váš zrak viac ako 
kedykoľvek predtým. Jedinečné 
zloženie je nabité vitamínmi, 
antioxidačnou silou, rastlinnými 
látkami a vedecky pokročilými 
zložkami pre kompletnú 
a modernú každodennú 
starostlivosť o oči.

Aloe Liquid Soap
473 ml
Tekuté mydlo Aloe Forever 
zvlhčuje a čistí. Nové zloženie 
jemne čistí vaše ruky penou, 
pričom vašej pokožke dodáva 
vlhkosť z čistého aloe vera 
a ideálnej zmesi jojoby 
a iných olejov. Vaša pokožka 
tak ostane svieža a obnovená. 
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Aloe-Jojoba 
Conditioner
296 ml 

Využite silu prírodných ingrediencií
a užite si pocit dokonale
vyživených, lesklých a hladkých 
vlasov. Hydratačná hĺbková 
starostlivosť na rozžiarenie vlasov 
zlepšuje kvalitu vlasov a uľahčuje 
rozčesávanie. Aloe-Jojoba 
kondicionér hĺbkovo vyživuje 
a podporuje hydratáciu vlasov 
a pokožky hlavy bez pridania 
sulfátov.
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Hand Sanitizer™
59 ml 
Forever dezinfekčný roztok na 
ruky s aloe a medom. Účinná 
receptúra zanecháva vaše ruky 
okamžite čisté a zničí 99,99 % 
baktérií. Stabilizované aloe s 
upokojujúcim účinkom a 
hydratujúci med, pri čistení, 
zjemnia vaše ruky a dodajú im
vlhkosť – nehovoriac o príjemnej 
vôni citróna a levandule. 
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Forever 
Bee Propolis™
60 tabliet

Forever Bee Propolis® je prírodný 
doplnok vyrobený z látky, ktorú
včely používajú na posilnenie 
a ochranu svojho úľa. Včely 
medonosné zhromažďujú listy, 
púčiky a kôru stromov a vytvárajú 
propolis, ktorý chráni úľ pred 
vonkajšími hrozbami.
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