
Dosáhn!te s
v"ch

nejlep#ích 
v"sledk$

FOREVER FASTBREAK™

Ty!inka z ara"ídového másla namo!ená v chutné !okolád# má je"t# 

lep"í chu$. Je tak ú%asná, %e si budete myslet, %e jste zem&eli a dostali 

se do v'%ivového nebe. 11 gram( protein( v t#chto zasycujících 

ty!inkách je skv#lou náhradou stravy nebo rychlou dávkou extra 

energie. Plná vitamin( a minerál( v!etn# d(le%itého fosforu, kter' 

urychluje metabolismus tuk( a sacharid(, vám pom(%e napl)ovat va"e 

zdravotní a fitness cíle. Obsahuje sóju a mléko. M!"e obsahovat 

vejce, o#echy a p$enici.

 520                 4,88 ! 

ty!inka 57 g

FOREVER THERM®

Zelen' !aj, guarana, p&írodní kofein  

a malinové ketony p&ispívají k posílení 

energetické hladiny a um#jí nastartovat 

metabolismus. Vitaminy skupiny B také 

pomáhají t#lu metabolizovat sacharidy, 

proteiny a tuky. Tato ú!inná sm#s 

rostlinn'ch v'ta%k( a %ivin vám pom(%e 

dosáhnout va"ich cíl( v oblasti hubnutí.

 463                           38,38 ! 

60 tablet

FOREVER GARCINIA PLUS®

Ovoce Garcinia cambogia obsahuje kyselinu 

hydroxycitrónovou, slou!eninu,  

u které se prokázalo, %e je schopná do!asn# 

potla!ovat v t#le p&em#nu sacharid( na tuky. 

Místo toho, aby t#lo tuky ukládalo, bude 

spalovat kalorie z existující tukové zásoby  

a tím pomáhat p&i hubnutí. Studie nazna!ují, 

%e Garcinia cambogia také pomáhá p&i 

sni%ování chuti k jídlu. A to není v"echno. 

K tomuto top asijskému ovoci jsme p&idali 

pikolinát chromu, p&i jeho% nedostatku t#lo 

podléhá únav# a produkuje p&ebyte!né 

mno%ství tuku. Obsahuje sóju.

 071           40,11 ! 

70 kapslí 

FOREVER LEAN®

Bez ohledu na na"e cíle ka%d' z nás jednou 

za !as sní n#co, co by nem#l. Extrahovali 

jsme okouzlující sílu - indické fíky a unikátní 

vlákninu s vysok'm obsahem antioxidant(, 

které na sebe vá%ou tuky. Pak jsme k ní 

p&idali ú!innou bílou fazoli, která v t#le 

do!asn# zpomaluje vst&ebávání kalorií  

z cukru. V'sledkem je v'%ivov' dopln#k, 

kter' pomáhá blokovat vst&ebávání kalorií 

po jejich konzumaci.

 289               38,59 ! 

120 kapslí 
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infinite by Forever™  
hydrata"ní "isticí mléko
Hydrata!ní !isticí mléko obsahuje mno%ství 

siln'ch p&írodních látek, jako je v'ta%ek z 

jablka a jable!né aminokyseliny a mastné 

kyseliny z kokosu, které zvy"ují hydrataci 

k(%e a jemn# odstra)ují ne!istotu a 

mastnotu bez vysou"ení. Toto jemné !isticí 

mléko zanechává poko%ku hydratovanou, 

jemnou, !istou a je hlavním základem pro 

dal"í o"et&ení proti anti-agingu.

 554           30,46 ! 

118 ml

infinite by Forever™  
zpev#ující sérum
Zpev)ujicí sérum se zam#&uje na znaky 

stárnutí pomocí tripeptid(, které imitují 

p&irozen' proces v poko%ce na zlep"ení jejího 

vzhledu a pevnosti. V kombinaci s ú!inn'mi 

p&írodními slo%kami a na"ím patentovan'm 

aloe vera, zpev)ujicí sérum poko%ku zvlh!uje 

a sou!asn# zvy"uje její hladkost, pevnost 

a sílu. Nakonec umocní hydrataci poko%ky, 

která vypadá a je na pocit mlad"í. 

 555                60,27 ! 

30 ml

infinite by Forever™  
zpev#ující komplex
Krása sahá hloub#ji ne% jen po poko%ku 

- za!íná v'%ivou. První exkluzivní v'%ivov' 

dopln#k spole!nosti Forever v oblasti 

krásy vám pom(%e zam#&it se na v"echny 

aspekty pé!e o poko%ku a díky n#mu 

budete bojovat proti stárnutí ze v"ech úhl(. 

Obsahuje patentovanou sm#s koncentrátu 

z francouzského melounu, fytoceramid( a 

mo&ského kolagenu na podporu hydratace 

poko%ky, sní%ení v'skytu hlubok'ch 

obli!ejov'ch vrásek a zv'"ení odolnosti  

a pru%nosti poko%ky.

 556                 57,02 !  

60 tablet
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infinite by Forever™ 
pokro"il$ systém pé"e o ple%
Mo%ná si myslíte, %e znáte aloe - ale je"t# jste ho nevid#li takto ú!inné. infinite by 

ForeverTM bojuje se stárnutím sm#rem zevnit& ven a zvenku dovnit& prost&ednictvím 

revolu!ního slo%ení a zam#&uje se na hydrataci poko%ky, zmírn#ní v'skytu jemn'ch 

linek a vrásek. Podporuje správnou hladinu kolagenu a pomáhá vám vypadat lépe  

a cítit se lépe.

 553                 202,86 ! 

infinite by Forever™ pokro!il" systém pé!e o ple# obsahuje:

(1) infinite by Forever™ hydrating cleanser, (1) infinite by Forever™ firming complex,  

(1) infinite by Forever™ firming serum and (1) infinite by Forever™ restoring crème.

infinite by Forever™  
obnovující krém
Restoring créme, obsahující 15 ple$ov'ch 

kondicionér( se rychle absorbuje  

a zanechává na pleti pocit vlhkosti  

a hladkosti. Tento krém kombinuje 

nejnov#j"í v#decké poznatky s aloe, siln'mi 

antioxidanty jako jsou acai a granátové 

jablko a anti-agingovou sm#sí esenciálních 

olej( pro v'%ivu a omlazení vyprahlé pleti.

 558              67,19 ! 

48,2 g

25

20
2

1
/2

2
 K

at
al

og
 p

ro
d

u
k

t!



daily skincare

Sonya®  
refreshing gel cleanser
Zapome)te na tradi!ní !isticí prost&edky. Sonya™ refreshing gel 

cleanser vyu%ívá Aloe Vera gel a hydrata!ní !inidla, jako nap&íklad 

zastudena lisovan' olej z plod( baobabu a olej z datlovníku 

egyptského. Je bohat' na antioxidanty, jako jsou jable!né 

aminokyseliny a hydroxyacetofenon, které prospívají smí"ené pleti. 

Stejn# tak pomáhají odstra)ovat z pleti nahromad#né odum&elé 

bu)ky, ne!istoty a make-up, abyste si ple$  vy!istili d(kladn#, ale 

zárove) "etrn#.

 605       27,30 !  

118 ml 

Sonya®  
soothing gel moisturizer
Pln' bylinek a dal"ích v'znamn'ch ingrediencí se Sonya™ soothing 

gel moisturizer m#ní na p&ípravek na bázi vody, kter' udr%uje vlhkost 

a nezanechává na pleti zbytky ani %ádnou viditelnou vrstvu. Extrakt  

z 10 rostlin a olej( s beta-glukanem získan'm z hub, 

hydrolyzovan'm kolagenem a extraktem z jablek poskytuje smí"ené 

pleti uklid)ující a zvlh!ující ú!inek.

 608           29,92 ! 

59 ml

Sonya®  
illuminating gel
Navra$te poko%ce p&irozené vyza&ování a lesk se Sonya™ 

illuminating gel. Enkapsulované peptidy v tomto rychle se 

vst&ebávajícím gelu pomáhají pleti vyu%ívat nejnov#j"í technologii a 

vyrovnávají její celkov' vzhled. Asijské orientální rostliny, jako ko&en 

léko&ice a jedine!ná sm#s zelen'ch a hn#d'ch &as, vyrovnávají tón 

pleti a viditeln# odstra)ují sta&ecké skvrny.

  606       25,83 ! 

28,3 g

Sonya®  
refining gel mask
Dává slovnímu spojení „vyspat se do krásy“ nov' v'znam. Slo%ení 

masky p&ipravili v#dci s cílem optimalizovat fungování va"í poko%ky 

v noci. Gel jsme obohatili o mno%ství rostlinn'ch látek. Toto velmi 

kvalitní slo%ení z*rostlinn'ch v'ta%k( hydratuje ple$ b#hem spánku. 

Ta následn# vypadá jasn#j"í, mlad"í a vyvá%en#j"í. 

 607                       27,30 ! 

59 ml

Sonya®  
daily skincare system
Smí"ená ple$ si na"la svou druhou polovi!ku. Seznamte se se 

systémem Sonya™, kter' je ur!en pro ka%dodenní pé!i o ple$. 

Obsahuje silnou koncentraci aloe vera a dal"ích rostlinn'ch látek. 

Revolu!ní gel díky technologickému propojení p&írody a v#dy 

pomáhá dodat poko%ce v'hody aloe na místa, kde to pot&ebuje 

nejvíce pro vyhlazení textur, osv#%ení a omlazení.

 609                     99,01 ! 

Sonya™ daily skincare system obsahuje:

(1) Sonya™ refreshing gel cleanser, (1) Sonya™ illuminating gel, (1) 

Sonya™ refining gel mask and (1) Sonya™ soothing gel moisturizer.
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pro
Rutina

ka%dého

ple!, která je n"kdy mastná, a jindy zase 
suchá a# $upinatá, se ozna%uje jako 
smí$ená? Sonya Daily Skincare system 
pomáhá va$í pleti z&stat celoro%n" hladká, 
hydratovaná a p'íjemná.

V!d!li jste, %e…

27

20
2

1
/2

2
 K

at
al

og
 p

ro
d

u
k

t!



Zacíleno na
v"sledky

aloe bio-cellulose mask
P&ejd#te do nové generace pé!e o ple$ se 

super hydrata!ní Forever aloe bio-celulózovou 

maskou. Tato p&evratná receptura kombinuje 

sílu aloe s mo&skou trávou a hydrata!ním 

sérem pro skute!n# inovativní obli!ejovou 

masku, která dodává %iviny hluboko do va"í 

poko%ky. V'sledkem je jemná, hydratovaná a 

zá&ivá poko%ka s ohromujícím jasem. 

 616                                                                60,98 ! 

5x 25 g

aloe activator 
Aloe aktivátor je jedine!n' zvlh!ova!  

v tekuté form# obsahující více ne% 98 % 

aloe vera gelu. Toto jednoduché slo%ení 

vyu%ívá sílu aloe a od chvíle, kdy ho 

nanesete na obli!ej, zanechává na poko%ce 

sv#%í pocit. Vysoká koncentrace aloe 

v tomto v'jime!ném produktu !iní aloe 

aktivátor ideálním dopl)kem k jakémukoliv 

re%imu pé!e o ple$.

 612               15,44 ! 

130 ml 

Ka%d' z t#chto speciáln# 
cílen'ch produkt( byl 
navr%en pro ka%dodenní 
pou%ívání. Za!n#te je 
pou%ívat denn#  
a prom#)te svou ple$  
v zá&ivou krásku.  

PÉ!E  

O POKO"KU
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smoothing exfoliator 
Vyrovnejte tón a texturu bez po"kození 

va"í pleti pomocí vyhlazujícího exfoliátoru. 

Bambus, jojobové perli!ky a ovocné 

enzymy, jako jsou bromelain a papain, 

pomáhají odstra)ovat odum&elé ko%ní 

bu)ky a omladí a vy%iví va"i poko%ku.

 559              21,15 ! 

50 ml 

hydrating serum
Tento superhydrata!ní p&ípravek se rychle vst&ebává do poko%ky, 

!ím% jí dodá p&íznivé ú!inky kyseliny hyaluronové a stabilizovan' 

aloe vera gel. Zvy"te si hydrataci, chra)te si ple$ p&ed 

enviromentálními stresory a minimalizujte vrásky s hydrata!ním 

sérem Forever.

 618   40,66 ! 

balancing toner 
Osv#%te, rehydratujte a vyva%te pH va"í 

pleti a zárove) minimalizujte zatí%ení 

poko%ky. Balancing toner p&iná"í unikátní 

sm#s aloe, extraktu z mo&sk'ch chaluh  

a hyaluronátu sodného pro zvlh!ení  

a m#kkost. Okurkov' extrakt pomáhá 

vyvá%it texturu a tón pleti, zatímco v'ta%ek 

z bílého !aje chrání proti voln'm radikál(m.

 560                25,19 ! 

130 ml 

awakening eye cream 
Mo&sk' kolagen, patentované slo%ky, 

rostlinné v'ta%ky a aloe kombinované  

s technologií peptid( vylep"ují a vyhlazují 

citlivou oblast kolem o!í, viditeln# redukují 

linie, vrásky a tmavé kruhy. Awakening 

eye cream obsahuje i butylenglykol, kter' 

prokazateln# redukuje o!ní vá!ky a tmavé 

kruhy ji% za 15 dní.

 561               21,15 ! 

21 g
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Novinka! 
ALOE BODY LOTION
Aloe Body Lotion je nové t#lové mléko od FOREVER. Zjem)uje va"i 

poko%ku, zanechá ji hladkou, hydratovanou a zdravou. Po nanesení na 

ple$ se rychle vst&ebává a poskytuje v'hody !istého aloe vera a dal"ích 

zvlh!ujících slo%ek, které va"e ple$ práv# pot&ebuje.

 647 26,43 ! 

236 ml

PÉ!E  
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s aloe

FOREVER  
FAVORIT

Posilte siple&

ALOE HEAT LOTION
P&edstavujeme vám dokonal' jin a jang - svalstvo uvol)ujicí krém 

s h&ejiv'mi slo%kami a zárove) chladiv'm Aloe Vera gelem. Toto 

zvlá!)ujicí t#lové mléko voní nádhern# mátov# díky v'ta%k(m  

z mentolu a eukalyptu, má vyvá%ené pH a obsahuje t&i oleje, a proto 

je jako stvo&ené pro hloubkovou masá% uvol)ující unavené svalstvo. 

Navzdory tomu, %e se velmi rychle vst&ebá, h&ejiv' pocit na t#le 

z(stane je"t# dlouho po masá%i. 

 064                        18,74 ! 

118 ml

ALOE MOISTURIZING LOTION
Toto mléko více ne% jen hydratuje. 

Napomáhá celkovému vzhledu a pru%nosti, 

proto%e obsahuje kolagen a elastin. Ostatní 

t#lová mléka jsou nemilosrdn# venku ze 

hry. Je dostate!n# univerzální, aby jej bylo 

mo%né pou%ít na problémová místa, celé 

t#lo, ale je dokonce dostate!n# jemné 

i na pou%ití na obli!ej jako podkladov' 

krém pod make-up. Vitamin E, oleje a 

v'ta%ek z he&mánku pomáhají doplnit 

ztracenou vlhkost a udr%ovat p&irozenou pH 

rovnováhu poko%ky, která p&itom z(stává 

hedvábná, hladká a jemná. 

 063                  18,74 !  

118 ml 

IDEÁLNÍ POU&ÍT
PO SPORTOVÁNÍ
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FOREVER  
FAVORIT

MASK POWDER
Smíchejte s aloe aktivátorem a va"e ple$ 

bude !istá a omlazená. P&i pocitu pnutí 

a stahování budete v#d#t, %e jsou va"e 

póry pro!is$ovány. Albumin a kuku&i!n' 

"krob pomáhají ple$ vypínat, zatímco kaolin 

vst&ebává nadbyte!nou mastnotu. Alantoin 

a he&mánek dodávají pleti pocit vyvá%enosti 

a omlazení. Po umytí masky se budete 

cítit sv#%e a va"e ple$ bude krásn# !istá a 

revitalizovaná.

 341                   20,41 ! 

29 g

SONYA® ALOE DEEP 
MOISTURIZING CREAM 
N#které hydrata!ní krémy dodají tolik vody 

jako kapající vodovodní kohoutek. Tento 

krém je jako 10 po%árních hadic. Intenzivní 

hydrata!ní krém obsahuje ceramidy, které 

dodávají vlhkost hluboko pod horní vrstvy 

poko%ky. Obnovte mladistv' lesk va"í pleti 

díky siln'm antioxidant(m pocházejícím  

z extraktu z borovicové k(ry.

 311            32,33 ! 

71 g 

R3 FACTOR® 
KRÉM NA OCHRANU PLETI

Udr%ujte, obnovujte, o%ivujte. Alfa-hydroxy 

kyseliny, také naz'vané ovocné kyseliny, exfoliují 

a uvol)ují odum&elé bu)ky tím, %e rozpou"t#jí 

p&írodní, lepidlu podobné látky, které udr%ují 

odum&elé bu)ky na poko%ce p&íli" dlouho. Staré 

bu)ky vytvá&ejí bariéru, tak%e jejich odstran#ní 

umo%)uje dal"ím slo%kám jako je vitamin A, 

retinylpalmitát a rozpustn' kolagen dát se do 

práce na obnovení vlhkosti a vzhledu poko%ky. 

Tento ochrann' krém je osobním strá%cem va"í 

krásy. 

 069  41,32 ! 

56,7 g

GENTLEMAN’S PRIDE®

Pokud se domníváte, %e toto je jen hedvábné 

ple$ové mléko, po jeho prvním pou%ití zjistíte, 

%e má také uklid)ující a povzbuzující ú!inky 

balzámu po holení. Tento dvojit' zázrak 

dodává poko%ce po holení chladiv' pocit 

díky síle stabilizovaného aloe vera gelu. Dal"í 

rostlinné látky, jako rozmar'n a he&mánek, v 

Gentleman's Pride pomáhají poko%ce cítit 

se tak, jako v dobách, kdy jste se je"t# holit 

nemuseli. Ideální pro mu%skou poko%ku a 

sv(dn' pro %enské nosíky. Díky unikátní 

mu%né v(ni budete st&edem pozornosti.

 070                18,74 ! 

118 ml 

FOREVER 
ALPHA-E FACTOR®

Bohat' elixír ur!en' pro suchou ple$ 

obsahuje vitaminy A, E a C a je zdrojem 

mimo&ádné antioxida!ní síly. Díky retinol 

palmitátu, zvlá!)ující tekutin#, bojuje 

toto tonikum proti voln'm radikál(m 

a vysu"ení. Sta!í pár kapek vet&ít do 

poko%ky a dodáte jí pru%nost, obnovíte 

vlhkost a vyvá%enost.

 187                  44,31 ! 

30 ml
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FOREVER  
FAVORIT

CHRÁNÍ P'ED UVA  
A UVB ZÁ'ENÍM

ALOE VERA GELLY
Pokud si va"e poko%ka %ádá mimo&ádnou 

pé!i, sáhn#te po Aloe Vera Gelly. Jeho 

slo%ení je v podstat# toto%né s vnit&kem 

listu rostliny aloe vera, proto%e obsahuje 

100% stabilizovan' Aloe Vera gel, kter' 

zklid)uje a zvlh!uje citlivou poko%ku. 

Poskytuje do!asnou úlevu p&i drobn'ch 

ko%ních podrá%d#ních, a proto je ideálním 

produktem do va"í koupelny i lékárni!ky.  

Po nanesení si slastn# vzdychnete - ach, 

aloe vera. A% tak skv#l' pocit to je.

 061               18,74 ! 

118 ml 

ALOE SUNSCREEN
A$ si klidn# svítí. Krém na opalování Aloe Sunscreen vám 

umo%ní u%ívat si sluní!ka a nebát se "kodliv'ch ú!ink( jeho 

paprsk(, které mohou va"í poko%ce zp(sobit u!in#nou 

pohromu. Vod#odolná receptura nabízí ochrann' faktor 

SPF 30 p&ed "irok'm spektrem UVA a UVB zá&ení, zárove) 

díky obsahu aloe udr%uje vlhkost v poko%ce. Kamkoli vás 

zavedou va"e dobrodru%ství, ú!inn' a jemn' krém Aloe 

Sunscreen ochránícelou va"i rodinu.

 617                24,10 !

118 ml

33

20
2

1
/2

2
 K

at
al

og
 p

ro
d

u
k

t!



FOREVER ALOE LIPS®  
S JOJOBOU

Ústa nám slou%í ka%d' den. Pe!ujme o n#, jak si zaslou%í! 

Vyroben', aby slou%il va"ím rt(m, tento nabit' produkt 

obsahuje aloe, jojobu a t&i druhy vosku, aby vyhladil a o"et&il 

popraskané, suché rty. Obsahuje také myristylmyristát, 

známé zm#k!ovadlo, za ú!elem hydratace poko%ky. Va"e rty 

se budou cítit zdravé a hodné va"eho zá&ivého úsm#vu.

 022               4,36 ! 

4,25 g 

FOREVER ALOE SCRUB®

Na rozdíl od n#kter'ch peeling(, které 

obsahují ostré agresivní slo%ky jako drcené 

o&echy, ovocné pecky nebo plastové 

mikrokuli!ky, my pou%íváme mikroperli!ky 

jojoby, které po va"í poko%ce "etrn# 

klou%ou. Jak se otá!ejí, vá%ou na sebe 

odum&elé bu)ky, !ím% zanechávají ple$ 

!istou a osv#%enou. Tento peeling je tak 

jemn', %e je vhodn' pro ka%dodenní pou%ití, 

pomáhá odstra)ovat ne!istoty, které 

ucpávají póry a dodávají pleti matn' vzhled.

 238                 19,48 ! 

99 g

ALOE MSM GEL
MSM (metylsulfonylmetan) je organická 

slou!enina síry, minerálu s t&etím nejv#t"ím 

zastoupením v lidském t#le. V kombinaci  

s !istou stabilizovanou aloe vera, vitaminem 

E a v'ta%ky z rostlin vzniká p&íjemn# 

zklid)ující gel. Aloe MSM Gel obsahuje 

v'ta%ek z lístk( rozmar'ny, p&irozeného 

ko%ního zvlh!ova!e, kter' do poko%ky 

dopl)uje vodu. Rychle se vst&ebává  

a snadno naná"í, ale u% t#%"í je pustit 

ho z ruky, jakmile jednou vyzkou"íte jeho 

uklid)ující ú!inky.

 205            30,98 ! 

118 ml

FOREVER  
FAVORIT
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Novinka! 
ALOE BODY WASH
Dop&ejte si hlubokou a osv#%ující o!istu s Forever Aloe Body Wash! 

Va"i poko%ku nejen o!istí, ale zárove) ji zjemní a povzbudí. Nabízí vám 

dokonalou sm#s tvo&enou aloe vera, zklid)ujícími oleji a rostlinn'mi 

v'ta%ky, která t#lo o!istí a vy%iví od hlavy a% k pat#.

 646 26,14 !   

236 ml
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Denní

Novinka!  
ALOE-JOJOBA SHAMPOO
Forever Aloe-Jojoba "ampon je 

vyroben z !istého vnit&ního gelu aloe 

vera a jojobového oleje posilujícího 

vlasy. Pro optimální v'sledky 

pou%ívejte ka%d' den. Nechte 

se okouzlit osv#%ující v(ní sm#si 

tropického ovoce s p&ím#sí sladké 

smetany. Díky bohaté p&írodní p#n# 

se v"echny ne!istoty snadno smyjí  

z vlas(, p&i!em% vlasy z(stávají 

hebké a krásné.

 640 25,26 !  

296 ml

Novinka!  
ALOE-JOJOBA CONDITIONER
Vyu%ijte sílu p&írodních ingrediencí 

a u%ijte si pocit dokonale 

vy%iven'ch, leskl'ch a hladk'ch 

vlas(. Hydrata!ní hloubková pé!e 

na rozzá&ení vlas( zlep"uje jejich 

kvalitu a usnad)uje roz!esávání. 

Aloe-Jojoba kondicionér hloubkov# 

vy%ivuje a podporuje hydrataci 

vlas( a poko%ky hlavy bez p&idání 

sulfát(. Díky na"emu aloe jojoba 

kondicionéru poskytnete sv'm 

vlas(m to nejlep"í, co p&íroda nabízí.

 641   27,01 !      

296 ml

nezbytnos
ti

OSOBNÍ PÉ!E
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Novinka! 
ALOE LIQUID SOAP
Tekuté m'dlo Aloe Liquid Soap 

zvlh!uje a !istí. Nové slo%ení 

jemn# !istí va"e ruce p#nou, 

p&i!em% va"í poko%ce dodává 

vlhkost z !istého aloe vera a 

ideální sm#si jojoby a jin'ch olej(. 

Va"e poko%ka tak z(stane sv#%í 

a obnovená.

  633   22,46 ! 

473 ml

FOREVER BRIGHT® TOOTHGEL
Skv#l' pro d#ti, vegetariány a ... dob&e 

tedy, je skv#l' pro v"echny! Jemné 

slo%ení bez fluoru v sob# kombinuje 

aloe vera, v!elí propolis, mátu peprnou  

a mátu mentolovou k vytvo&ení zubního 

gelu s p&irozenou chutí a b#licím 

ú!inkem. Propolis, kter' je za!len#n 

do slo%ení zubního gelu, pou%ívají v!ely  

na ochranu úlu a podle v'sledk( 

n#kolika studií m(%e p&isp#t  

k celkovému zdraví ústní dutiny.  

Skv#lá chu$ a pocit !istoty vám  

v ústech z(stane je"t# dlouho po 

vy!i"t#ní zub(.

 028         9,76 ! 

130 g 

ALOE EVER-SHIELD®

Je vyroben bez antiperspira!ních hliníkov'ch solí, které se nacházejí v 

mnoh'ch jin'ch deodorantech. Je ochráncem va"eho podpa%í a díky 

vysokému obsahu aloe se tento deodorant m(%e aplikovat hned po 

holení nebo depilaci, ani% by zp(soboval podrá%d#ní. M(%ete se na 

n#j spolehnout, proto%e p(sobí cel' den a vy se m(%ete v#novat sv'm 

povinnostem. Aloe Ever-Shield má !istou, p&íjemnou a nezat#%ující v(ni.

 067              8,98 ! 

92,1 g

ALOE AVOCADO FACE & BODY SOAP
Avokádo je ovoce s vysokou nutri!ní hodnotou 

obsahující mnoho prosp#"n'ch slo%ek, v!etn# vitamin( 

A, C a E. Vysok' obsah tuku vytvá&í pro na"e m'dlo 

bohat' základ, kter' po !i"t#ní pomáhá suché pleti k 

pocitu hladkosti. +isté aloe vera zklid)uje, upravuje 

a hydratuje a m'dlo zanechá poko%ku zdravou a 

obnovenou. Velmi jemné na obli!ej, nebo celé t#lo, 

m'dlo Avocado Face & Body díky své sv#%í v(ni 

!erstv# sklizen'ch citrus( vám ráno pom(%e probudit 

se a po cel' den zanechá pocit hebkosti.

 284 6,57! 

142 g
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FOREVER ALOE MPD®  
2X ULTRA
Tato nenápadná láhev ve skute!nosti ukr'vá 

víceú!elového pomocníka. Jeho univerzální !isticí 

síla se postará o !istotu va"eho prádla, podlah, 

koupelny, dla%by, koberc( a nádobí. Sta!í pár 

kapek hustého koncentrátu a máte po starostech. 

Neobsahuje fosfor a nezat#%uje %ivotní prost&edí.

 307           30,08 ! 

1 litr 

ob
ALOE FIRST®

Klinika Mayo Clinic doporu!uje 

pou%ívat Aloe Vera gel na 

drobné popáleniny a my 

nem(%eme ne% souhlasit. 

Tento v'robek je jako celá 

lékárni!ka v jednom. Obsahuje 

nejen aloe vera, ale i v!elí 

propolis a jedenáct unikátních 

rostlinn'ch v'ta%k(, které 

pomáhají uklid)ovat drobné 

popáleniny, spáleniny, drobné 

&ezné rány a od&eniny.  

Ve form# jemného spreje 

s vyvá%en'm pH ho "etrn# 

nanesete na citlivou poko%ku, 

ani% byste ji zbyte!n# t&eli  

a dot'kali se jí.

 040     24,78 ! 

473 ml 

FOREVER  
FAVORIT

FOREVER INSTANT  
HAND CLEANSER
Forever Instant Hand Cleanser 

vás povzbudí, abyste ze svého 

dne dostali maximum. Ú!inná 

receptura s aloe vera doká%e 

va"e ruce okam%it# vy!istit a 

osv#%it. Forever Instant Hand 

Cleanser se sv#%í v(ní citrus( je 

ideální pro efektivní o!istu rukou 

v p&ípad#, %e nemáte k dispozici 

vodu a m'dlo. Udr%í ruce !isté a 

zárove) hydratované, a$ u% vás 

va"e cesta za dobrodru%stvím 

zavede kamkoliv.

 9003                             15,43 ! 

250 ml

FOREVER  
FAVORIT

OSOBNÍ PÉ!E
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Stále

oblíbené
Novinka! 
FOREVER VZORKY
Pod#lte se o své oblíbené produkty Forever v praktick'ch vzorcích na"ich nejoblíben#j"ích produkt(. 

Vezm#te je s sebou kamkoli jdete a budujte své podnikání. V"echny vzorky se prodávají v balení  

po 10 ks.

10600  |  Aloe Moisturizing Lotion

10601  |  Forever Bright Toothgel

10602  |  Aloe Vera Gelly

10603  |  Aloe Heat Lotion

10604  |  Aloe Propolis Creme

10605  |  Aloe-Jojoba Shampoo

10600 - 10605 3,17 $

VZORKY
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z p'írod
ynejlep#í

To

FOREVER® ESSENTIAL OILS LAVENDER
Za nejkvalitn#j"ími surovinami p(jdeme a% na kraj 

sv#ta, v p&ípad# levandule nám v"ak sta!ilo zajít 

do Bulharska, které má ideální klima a p(du. Díky 

vynikajícím p#stitelsk'm podmínkám má na"e 

levandule vysoké hladiny linalylacetátu, hlavní slo%ky 

levandule. A!koliv má levandule rozsáhlé pou%ití, je 

obzvlá"t# u%ite!ná pro své silné uklid)ující, uti"ující a 

relaxa!ní ú!inky.

 506                        30,49 ! 

15 ml 

FOREVER® ESSENTIAL OILS 
LEMON
Na"ím sídlem je jihozápad USA a proto 

o citrusech n#co víme. Dlouho p&edtím, 

ne% se z nich v(bec stane olej, jsou 

citroníkové stromy o"et&ovány ru!n#. Po 

opatrné sklizni jsou plody uschovány a 

o"et&ovány a% do doby, kdy dosáhnou 

maximální zralosti, díky !emu% vám 

p&iná"íme ten nejkvalitn#j"í esenciální 

olej. Citron podporuje o!istu, imunitu a 

zdravé trávení.

 507                    17,42 ! 

15 ml 

FOREVER® ESSENTIAL OILS 
PEPPERMINT
Pokud se vám dostane n#!eho opravdu 

dobrého, neupus$te to. To je také p&ípad na"ich 

dodavatel( máty. Mátu nám dodávají  

z d(v#ryhodné farmy, která se rozr(stala a dnes 

sbírá mátu u% tém#& 100 let. Jejich rostliny mají 

p&irozen# vy""í obsah mentolu, hlavní slo%ky 

máty peprné. Zklid)ující a chladiv' ú!inek máty 

byl pou%íván k mnoha ú!el(m ji% v dávn'ch 

dobách starov#k'ch ,ek(.

 508     21,20 ! 

15 ml

FOREVER-® ESSENTIAL OILS 
DEFENSE
Tato sm#s sestavená pro 

obranyschopnost byla nasbíraná v Indii, 

Nepálu, Somálsku, USA, na Madagaskaru 

a v Ma-arsku a obsahuje h&ebí!ek, 

pomeran!, sko&icovou k(ru, rozmar'n, 

kadidlo, eukalyptus a jalovec. H&ebí!ek 

je po staletí uznávan' pro své mnohé 

prosp#"né vlastnosti a je v'born'm 

základem pro ostatní oleje. Tato imunitu 

podporující sm#s pomáhá podpo&it sílu a 

vitalitu.

 510     31,36 ! 

15 ml 

ESENCIÁLNÍ OLEJE
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