
Aloe First™
473 ml
Aloe First™ je vynikající
prostředek pro první pomoc při
menších kožních podrážděních.
Tento snadno aplikovatelný sprej
je založen na bázi stabilizovaného
aloe vera gelu, včelího propolisu,
alantoinu a jedenácti pečlivě
vybraných rostlinných extraktů.

Pro další informace o produktech
od Forever Living Products prosím kontaktujte:

* Uvedené produkty jsou v balení po jednom kuse, pokud není uvedeno jinak.

Forever Arctic Sea™
120 kapslí
Doplněk stravy s Omega-3, EPA 
a DHA, který obsahuje 
nepřekonatelnou a exkluzivní 
směs olejů: rybího oleje, oleje 
z kalamárů a olivového oleje 
s vysokým obsahem kyseliny 
olejové. Forever Arctic Sea™ 
také obsahuje vitamin E a ne 
jeden, ale přímo 3 čisté rybí oleje: 
sardelový, lososový a tresčí.

Forever
Nature-Min™
180 tablet
Až 10 % lidí trpí nedostatkem 
vitaminů a minerálů. Forever 
Nature-Min™ obsahuje více než 
10 stopových a minerálních prvků 
získaných z přirozených zásob 
minerálů v mořském dně 
a mořských rostlinách.

Aloe Ever-Shield™
92 g I 2 kusy v balení
Je vyroben bez škodlivých 
antiperspiračních hliníkových solí, 
které se nacházejí v mnoha jiných 
deodorantech. Je ochráncem 
vašeho podpaží a díky vysokému 
obsahu aloe se tento deodorant 
může aplikovat hned po holení 
nebo depilaci voskem bez toho, 
aby způsoboval podráždění. 
Působí celý den a vy se můžete 
věnovat svým povinnostem.

Forever 
Aloe Vera Gel™
1 litr
Je prvním produktem, který získal 
certifikát Mezinárodní vědecké rady 
pro aloe (International Aloe Science 
Council) za přirozenou čistotu. Náš 
Aloe Vera Gel podporuje trávicí 
systém a napomáhá vstřebávání 
živin. Silnou aloe dužinu a tekutinu 
extrahujeme s láskou 
a patentovaným způsobem, který 
jsme přivedli až k dokonalosti.

Forever
Fields of Greens™
80 tablet
Všichni velmi dobře víme, 
jak důležité je jíst čerstvé 
zelené potraviny. Jelikož 
salát nemůžeme jíst nonstop, 
představujeme vám Forever 
Fields of Greens™ s obsahem 
ječných výhonků, pšeničných 
klíčků a vojtěšky. 
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Forever Aloe
Berry Nectar™
1 litr
Spojení brusinek a sladkých 
jablek poskytuje přirozenou, 
sladkou a ostrou chuť. Prokázalo 
se, že antioxidanční síla 
v brusinkách je až dvacetkrát 
vyšší než u vitaminu C. Brusinky 
také obsahují proanthocyanidin, 
který pomáhá při ochraně 
močových cest.
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Aloe 
Jojoba-Shampoo
296 ml 
Forever Aloe-Jojoba šampon je 
vyroben z čistého vnitřního listu 
aloe vera a jojobového oleje 
posilujícího vlasy. Pro nejlepší 
výsledky je ideální jej používat 
každý den. Díky bohaté přírodní 
pěně se všechny nečistoty 
snadno vymyjí z vlasů, přičemž 
vlasy zůstávají hebké a krásné.

Forever Bright™ 
Toothgel
130 g 
Jemné složení bez fluoru 
v sobě kombinuje aloe vera, včelí 
propolis, mátu peprnou a mátu 
mentolovou k vytvoření zubního 
gelu s přirozenou chutí a bělicím 
účinkem. Skvělá chuť a pocit 
čistoty vám v ústech zůstane ještě 
dlouho po vyčištění zubů.

Aloe Blossom
Herbal Tea™                                                                                                      
25 samostatně zabalených 
sáčků

Ciťte se vitální díky této 
přírodní směsi lístků, bylin 
a koření. Studie prokázaly, 
že koření mohou 
obsahovat stejné množství 
antioxidantů jako denní 
dávka některých druhů 
ovoce.
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Aloe Lips™ 
s jojobou                                                                                                     
4,25 g I 2 kusy v balení
Uklidňující vlastnosti aloe vera jsou 
ideální i pro péči o rty. Kombinací 
aloe, jojobového oleje a včelího 
vosku jsme vytvořili nejjemnější 
balzám na rty vhodný do každého 
ročního období. Chrání, zjemňuje 
a hydratuje popraskané a suché 
rty.
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Forever 
Aloe Peaches™
1 litr
Proč čekat až na léto, aby ste si 
mohli vychutnat zralé broskve, 
když je s Forever Aloe Peaches™ 
můžete mít kdykoliv? Výhody aloe 
obohacené o přírodní broskvovou 
příchuť a broskvový koncentrát 
jsou potěšením pro chuťové 
pohárky a ještě k tomu jsou 
prospěšné pro vaše tělo.
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Mini Touch Family                                            
obsahuje:*

Výhradní distributor:
Forever Living Products 
Czech Republic, spol. s r.o.
Sokolovská 192/79, 186 00 Praha

www.foreverliving.com
facebook/ForeverCzechSlovak

Forever 
Absorbent-C™
100 tablet
Vitamin C bojuje proti volným 
radikálům a prospívá kůži 
a pojivovým tkáním. Dopřejte svému 
tělu Forever Absorbent-C™
s obsahem papáji, medu 
a ovesných otrub. Oves obsahuje 
jedinečný antioxidant nazývaný 
avenanthramid, který dokáže zbavit 
vaše tělo volných radikálů. 
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