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

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 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.

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.

Forever 
Aloe Vera Gel™
1 liter I 2 kusy v balení

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 Ever-Shield™
92 g I 2 kusy v balení

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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Forever Freedom™
1 liter

Forever Freedom™ vám dodá 
odporúčanú dennú dávku síranu 
glukozamínu a síranu chondroitínu 
– stopových prvkov, ktoré 
pomáhajú zachovávať zdravú 
funkciu a pohyblivosť kĺbov. Po 
pridaní nášho čistého Aloe, 
vitamínu C a MSM, ktoré 
potrebujeme na udržiavanie 
zdravých chrupaviek, sme pre vás 
pripravili univerzálny zdravý nápoj.

Forever Arctic Sea™
120 kapsúl

Potravinový doplnok s Omega-3, 
EPA a DHA, ktorý obsahuje 
neprekonateľnú a exkluzívnu zmes 
olejov: rybieho oleja, oleja z 
kalamárov a olivového oleja                             
s vysokým obsahom kyseliny 
olejovej. Forever Arctic Sea® tiež 
obsahuje vitamín E a nie jeden, 
ale priamo 3 čisté rybie oleje: 
sardelový, lososový a tresčí.
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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 Lips™ 
s jojobou
4,25 g

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.
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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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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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