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Ró˝ne nacje Êwiata ju˝ od stuleci wykorzystujà
dobroczynne w∏aÊciwoÊci aloe vera. Mià˝sz tej
niezwyk∏ej roÊliny zawiera ponad 75 substancji
od˝ywczych, 200 sk∏adników aktywnych, 20
minera∏ów, 18 aminokwasów oraz 12 witamin. Odmianà najbogatszà w substancje
od˝ywcze jest Aloe barbadensis Miller –
i tylko t´ uprawiamy i stosujemy w naszych
produktach, a dzi´ki naszemu opatentowanemu
procesowi stabilizacji aloes dociera do konsumentów w stanie naturalnym.

FLP s∏ynie z produktów najwy˝szej jakoÊci, której gwarancjà jest nadzór nad ka˝dym ogniwem
procesu produkcyjnego. Firma posiada tysiàce
akrów naturalnych upraw aloe vera, wysokiej
klasy zakłady przetwórcze, flot´ transportowà
i liczny, wykwalifikowany personel. Dlatego
mo˝ecie byç pewni, ˝e nasze wyroby to koƒcowy
efekt bardzo starannego procesu Od roÊliny do
produktu dla Ciebie.

Dzi´ki temu obszernemu katalogowi odkryjesz
aloesowy Êwiat zdrowia i urody oraz produkty,
Forever Living Products, firma zało˝ona w 1978 których jakoÊç nie ma sobie równych!
roku, to mi´dzynarodowe przedsi´biorstwo
o rocznych obrotach si´gajàcych 2 miliardów
dolarów, którego oddziały znajdujà si´ na
wszystkich kontynentach Êwiata, a Biuro Główne
poło˝one jest w Scottsdale w Arizonie.

Potwierdzenie wspania∏ej jakoÊci

Wyniki przeprowadzonych analiz potwierdzi∏y,
˝e pomi´dzy mià˝szem aloesowym w stanie
Êwie˝ym a mià˝szem stabilizowanym w sposób
naturalny nie ma zasadniczych ró˝nic. Mià˝sz
aloe vera, b´dàcy produktem Forever Living
Products, jest zatem taki sam jak ten, który
mo˝na otrzymaç po przekrojeniu Êwie˝o zerwanego liÊcia aloesowego. Nic wi´c dziwnego, ˝e
Mi´dzynarodowa Rada Naukowa d/s Aloesu
(IASC – International Aloe Science Council)
w∏aÊnie firmie Forever Living Products, jako
pierwszej spoÊród tych, które majà w ofercie
aloes, przyzna∏a swojà Piecz´ç Aprobaty. Rada ta
powsta∏a w 1981 r., aby chroniç rynek aloesowy
przed nieuczciwà konkurencjà i staç na stra˝y
jakoÊci sprzedawanych produktów aloesowych.
W roku 1982 w sk∏ad Rady wchodzi∏o ju˝ 25
cz∏onków – firm produkujàcych i sprzedajàcych
wyroby, których g∏ównym sk∏adnikiem jest
mià˝sz aloesowy. Aby wykluczyç podejrzenia
o wp∏ywanie którejkolwiek z nich na decyzje
IASC, analizy zleca si´ kilku niezale˝nym laboratoriom. Certyfikat jakoÊci wydawany jest tylko
tym firmom, których wyroby spe∏niajà okreÊlone
wymagania.

Od 1982 r. Forever Living Products zachowuje
prawo do umieszczania Piecz´ci Aprobaty IASC
na swoich produktach, których g∏ównym
sk∏adnikiem jest czysty, naturalnie stabilizowany
mià˝sz aloe vera.
Nasze wyroby uzyska∏y równie˝ znak koszernoÊci
oraz piecz´ç islamskà, stanowiàce dodatkowe
potwierdzenie ich Êwiatowej renomy. Pozostajemy
w zgodzie z wytycznymi PETA, co oznacza,
˝e nie testujemy naszych produktów na
zwierz´tach.

Znak
KoszernoÊci

Znak
Halal

Islamska
Piecz´ç
Aprobaty

Produkty
nietestowane
na zwierz´tach

Napoje

Aloes znany jest ludzkoÊci ju˝ od tysiàcleci jako roÊlina znakomicie słu˝àca
zdrowiu. U˝ywano go zarówno w staro˝ytnej Grecji, jak i w dawnych
Chinach, w których przypisywano mu moc niemal magicznà.
Poddany obecnie badaniom w najnowoczeÊniejszych laboratoriach na
Êwiecie, wcià˝ ujawnia nowe tajemnice. Wiadomo ju˝, ˝e po usuni´ciu
zewn´trznej skórki liÊcia aloesowego i po przeprowadzeniu mià˝szu w postaç
płynnà, otrzymuje si´ bardzo zdrowy napój, działajàcy na organizm ogólnie
wzmacniajàco.
Dodany do codziennej diety mo˝e mieç pozytywny wpływ na trawienie
dostarczajàc organizmowi witamin, minerałów i aminokwasów, by wspieraç
jego ogólnà sprawnoÊç, zarówno fizycznà, jak i psychicznà.
Mià˝sz aloe vera to wspaniały dodatek uzupełniajàcy codziennà diet´,
słu˝àcy naszemu zdrowiu i dobremu samopoczuciu!

www.forever-polska.pl
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Forever Aloe Vera Gel™
Mià˝sz z liÊci aloesu zwyczajnego
Suplement diety
Mià˝sz aloe vera został udost´pniony
milionom ludzi na Êwiecie w czystej
postaci, dzi´ki opatentowanej przez
firm´ metodzie stabilizowania mià˝szu
aloesowego. Litrowe opakowanie
zawiera mià˝sz aloesowy uzyskany
z dojrzałych liÊci 3-5-letnich roÊlin.
Gwarantuje to wysokà jakoÊç produktu

(kwas cytrynowy), przeciwutleniacz
(kwas askorbinowy), substancje
konserwujàce (benzoesan sodu i sorbinian potasu), substancja zag´szczajàca
(guma ksantanowa), przeciwutleniacz
(mieszanina tokoferoli).

oraz zachowanie właÊciwoÊci
biologicznych.
Regularne spo˝ywanie mià˝szu pomaga zachowaç przez długie lata zarówno
dobre zdrowie, siły witalne, jak i młody
wyglàd, poniewa˝ aloes korzystnie
wpływa na prawidłowà prac´ układu
trawiennego, utrzymuje skór´ w dobrej
kondycji, dodaje energii. Jest znany ze
swoich właÊciwoÊci antyoksydacyjnych. Mià˝sz aloe vera wspiera tak˝e
właÊciwe funkcjonowanie układu
odpornoÊciowego organizmu.

(1 ły˝eczka) mià˝szu dziennie.
ZawartoÊç mià˝szu z liÊci aloesu
w porcji dziennej 5 ml: 4,80 g

ZALECANE SPO˚YCIE: 5 ml

Nie nale˝y przekraczaç zalecanej porcji do
spo˝ycia w ciàgu dnia. Prowadzenie zdrowego trybu ˝ycia i stosowanie
zrównowa˝onej diety sà niezb´dne dla

• Zawiera mià˝sz aloe vera
o działaniu fizjologicznym
• Mià˝sz aloe vera jest
otrzymany z liÊci tej roÊliny
o dokładnie usuni´tej
zewn´trznej skórce
• Jako pierwszy w swojej
kategorii uzyskał certyfikat
Mi´dzynarodowej Rady
Naukowej ds. Aloesu

zachowania dobrego stanu zdrowia.
Kobiety w cià˝y i karmiàce piersià oraz
osoby uczulone na składniki produktu przed
zastosowaniem powinny skonsultowaç si´
z lekarzem.
Osoby z chorobami wàtroby, jelit i woreczka

SK¸ADNIKI:

˝ółciowego przed zastosowaniem powinny

Stabilizowany mià˝sz z liÊci aloe vera
(Aloe barbadensis), substancja słodzàca
(sorbitol), regulator kwasowoÊci

zasi´gnàç konsultacji lekarskiej.
OPAKOWANIE: 1 litr

www.forever-polska.pl
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Forever Aloe Berry Nectar™
Napój z mià˝szu z liÊci aloesu i koncentratów soków z ˝urawiny i jabłek
Suplement diety
W tym produkcie właÊciwoÊci biologiczne mià˝szu aloesowego zostały
wzbogacone przez dodatek smacznego
soku z ˝urawin i jabłek. Mià˝sz aloesu
pomaga utrzymaç właÊciwà prac´ jelit,
sprzyja właÊciwemu trawieniu. Ponadto wspiera prawidłowe funkcjonowanie
układu odpornoÊciowego. Preparat jest
tak˝e doskonałym êródłem witaminy C,
która chroni komórki organizmu przed
utlenianiem, korzystnie wpływa na
układ nerwowy oraz zmniejsza uczucie
zm´czenia i znu˝enia.

ZALECANE SPO˚YCIE:

5 ml (1 ły˝eczka)
ZawartoÊç mià˝szu z liÊci aloesu
w jednej porcji napoju 5 ml: 4,40 g
Nie nale˝y przekraczaç zalecanej porcji do
spo˝ycia w ciàgu dnia. Prowadzenie zdrowego trybu ˝ycia i stosowanie zrównowa˝onej
diety sà niezb´dne dla zachowania dobrego
stanu zdrowia.
Kobiety w cià˝y i karmiàce piersià oraz osoby
uczulone na składniki produktu, przed zastosowaniem powinny skonsultowaç si´
z lekarzem.

SK¸ADNIKI:

Osoby z chorobami wàtroby, jelit i woreczka

Stabilizowany mià˝sz z liÊci aloe vera
(Aloe barbadensis), fruktoza, koncentrat
soku z ˝urawiny (1,4%), koncentrat soku
z jabłek (0,3%), substancja słodzàca
(sorbitol), regulator kwasowoÊci (kwas
cytrynowy), przeciwutleniacz (kwas
askorbinowy), substancje konserwujàce
(benzoesan sodu i sorbinian potasu),
substancja zag´szczajàca (guma ksantanowa), przeciwutleniacz (mieszanina
tokoferoli).

˝ółciowego przed zastosowaniem powinny
zasi´gnàç konsultacji lekarskiej.
OPAKOWANIE: 1 litr

Kod:

www.forever-polska.pl
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• Wszystkie dobrodziejstwa
mià˝szu aloe vera o pysznym,
słodszym smaku, dzi´ki
dodatkowi soku z ˝urawin
i jabłek
• Mià˝sz aloe vera sprzyja
prawidłowym procesom
trawienia i wspiera prac´
jelit
• Witamina C pomaga
w prawidłowej produkcji
kolagenu w celu
zapewnienia prawidłowego
funkcjonowania koÊci,
chrzàstki, dziàseł, skóry
i z´bów
• Witamina C pomaga
w prawidłowym
funkcjonowaniu układu
odpornoÊciowego

Napoje

Forever Aloe Bits n’Peaches™
Napój z mià˝szu z liÊci aloesu o smaku brzoskwiniowym
Suplement diety
Forever Aloe Bits n’Peaches to kolejne
êródło 100% stabilizowanego mià˝szu
aloe vera o smaku brzoskwiƒ,
z niewielkimi czàstkami owoców.
Aloe Bits n’Peaches to mià˝sz
aloesowy w por´cznej formie napoju
o pysznym smaku.
Mo˝esz go mieszaç z innymi sokami
owocowymi i lodem, by rozkoszowaç
si´ darami natury, niezale˝nie od pory
roku i dnia.

ZALECANE SPO˚YCIE:

5 ml (1 ły˝eczka)
ZawartoÊç mià˝szu z liÊci aloesu
w jednej porcji napoju 5 ml: 4,60 g
Nie nale˝y przekraczaç zalecanej porcji do
spo˝ycia w ciàgu dnia. Prowadzenie
zdrowego trybu ˝ycia i stosowanie
zrównowa˝onej diety sà niezb´dne dla
zachowania dobrego stanu zdrowia.
Kobiety w cià˝y i karmiàce piersià oraz osoby
uczulone na składniki produktu, przed

SK¸ADNIKI:

zastosowaniem powinny skonsultowaç si´

Stabilizowany mià˝sz z liÊci aloesu (Aloe
barbadensis), fruktoza, naturalny aromat
brzoskwiniowy, regulator kwasowoÊci
(kwas cytrynowy), koncentrat soku
brzoskwiniowego, przeciwutleniacz
(kwas askorbinowy), substancje
konserwujàce (benzoesan sodu
i sorbinian potasu), przeciwutleniacz
(mieszanina tokoferoli).

z lekarzem.
Osoby z chorobami wàtroby, jelit i woreczka
˝ółciowego przed zastosowaniem powinny

• Wszystkie korzyÊci
zdrowotne mià˝szu aloe vera
• Mià˝sz aloe vera
wspomaga prac´ przewodu
pokarmowego, wpływa
korzystnie na odpornoÊç

zasi´gnàç konsultacji lekarskiej.

• Kawałki mià˝szu
brzoskwiniowego

OPAKOWANIE: 1 litr

• Orzeêwiajàcy, owocowy
smak brzoskwiƒ

Kod:

www.forever-polska.pl
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Forever Freedom
Forever Freedom to apetyczny napój
o smaku pomaraƒczowym b´dàcy
po∏àczeniem aloe vera oraz substancji
o pozytywnie wp∏ywajàcych na
funkcjonowanie stawów i naszà
mobilnoÊç.
Stabilizowany mià˝sz aloe vera
wzbogaciliÊmy siarczanem glukozaminy
i siarczanem chondroityny – dwiema
substancjami, które, jak dowiedziono,

produkuje coraz mniej tych naturalnych
elementów zdrowych chrzàstek, co
mo˝e prowadziç do zu˝ycia stawów.
Glukozamina, chondroityna, witamina C
i MSM – wszystkie te substancje
po∏àczone razem to doskona∏a pierwsza linia frontu walki o zachowanie
zdrowia koÊci i stawów! Tak jak w przypadku wszystkich innych produktów
FLP, równie˝ i te substancje od˝ywcze

sprzyjajà optymalnemu funkcjonowaniu
stawów, a tym samym naszej
mobilnoÊci. Nast´pnie dodaliÊmy do
nich witamin´ C i MSM, g∏ówne
êród∏o biosiarki, której organizm
potrzebuje dla zdrowia tkanki ∏àcznej
i prawid∏owego dzia∏ania stawów.
Siarczan glukozaminy i siarczan
chondroityny to naturalne substancje,
które od˝ywiajà tkank´ chrz´stnà tak,
aby ten naturalny „amortyzator”
ludzkiego cia∏a by∏ odpowiednio
nawil˝ony. Sprawiajà tak˝e, ˝e p∏yn
smarujàcy zawarty w stawach
zachowuje odpowiednià lepkoÊç, dzi´ki
czemu koÊci mniej si´ o siebie ocierajà.
W miar´ up∏ywu czasu organizm

pozyskiwane sà z naturalnych êróde∏.
G¸ÓWNE SK¸ADNIKI:

Mià˝sz Aloe barbadensis (stabilizowany
mià˝sz aloe vera 89%), witamina C,
fruktoza, siarczan glukozaminy, siarczan
chondroityny, MSM (dimetylosulfon),
sorbitol, koncentrat naturalnego soku
pomaraƒczowego, tokoferol (witamina
E), naturalny aromat pomaraƒczowy.

®

• Przeznaczony dla wszystkich,
którzy pragnà zachowaç
sprawnoÊç ruchowà przez
d∏ugie lata
• Pomaga piel´gnowaç
m∏odzieƒczà elastycznoÊç
stawów i wi´zade∏
niezale˝nie od wieku!
• Pomocny w zapobieganiu
kontuzjom sportowym
• Z awiera substancje
naturalnie wyst´pujàce
w stawach
• èród∏o biosiarki

OPAKOWANIE: 1 litr

Kod:

www.forever-polska.pl
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Aloe Blossom Herbal Tea™
Herbatka ziołowa z kwiatem aloesu
Suplement diety
To mieszanka kwiatów i delikatnych,
aromatycznych przypraw, która nie
zawiera kofeiny. Tajemnica jej niepowtarzalnego smaku le˝y w starannie
dobranym składzie i proporcjach
poszczególnych komponentów.
Jednym ze składników herbatki jest
kwiatostan aloe vera z naszych własnych plantacji, a pozostałe przyprawy
i naturalne substancje aromatyczne
sprowadzone zostały specjalnie
ze wszystkich stron Êwiata:
• cynamon i imbir, doskonałe przyprawy
z Chin,
• skórka pomaraƒczowa ze Stanów
Zjednoczonych,
• wyÊmienite goêdziki z Madagaskaru,
• ziele angielskie z odległej Jamajki,
• kardamon z egzotycznej Gwatemali,
• znakomity koper włoski z Egiptu.

je˝yny (Rubus fructicocus), liÊcie ziela
angielskiego (Pimenta dioica), nasiona
kopru włoskiego (Foeniculum vulgare),
korzeƒ imbiru (Zingiber officinale),
nasiona kardamonu (Elettaria cardamomum), suszone kwiaty aloesu (0,23 %),
gurmar (Gymnema sylvestre), kwiaty
rumianku (Matricaria retucica).
ZALECANE SPO˚YCIE: doroÊli jednà

saszetk´ zalaç szklankà goràcej wody
i parzyç 4-6 minut.
Jedna saszetka zawiera 1,5 g
składników roÊlinnych, w tym 0,003 g
kwiatów aloesu.

• Zero kalorii
• Nie zawiera kofeiny
• Doskonały sposób na to,
aby wreszcie przestaç piç
tyle kawy
• Doskonała jako pocz´stunek
na prezentacjach FLP

Kod:
Produkt nie jest przeznaczony dla osób
uczulonych na jego składniki.
OPAKOWANIE: 25 torebek á 1,5 g

SK¸ADNIKI: Kora cynamonu (Cinnamomum cassia), skórka pomaraƒczowa,
goêdziki (Eugenia caryophyllata), liÊcie

www.forever-polska.pl
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Forever Pomesteen Power™
Koncentrat napoju wieloowocowego z dodatkiem witaminy C
Forever Pomesteen Power™ jest
mieszankà soków i ekstraktów
owocowych: z granatów, gruszek,
mangostanów, malin, je˝yn, jagód
i pestek winogron.
Mangostan (Garcinia mangostana L.)
to owoc bardzo popularny w Azji. Jego
wyjàtkowy smak sprawił, ˝e stał si´
ulubionym owocem królowej Wiktorii –
dlatego cz´sto nazywa si´ go „królowà
owoców”!
Witamina C zawarta w produkcie
pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornoÊciowego oraz
zwi´ksza przyswajanie ˝elaza. Jest
antyoksydantem, wi´c chroni komórki
przed stresem oksydacyjnym. Ponadto
przyczynia si´ do zmniejszenia uczucia
zm´czenia i znu˝enia.
Zasmakuj w wyjàtkowym napoju
stworzonym na bazie koncentratu
wieloowocowego Forever Pomesteen
Power™!

WartoÊç od˝ywcza

100 g

WartoÊç energetyczna

porcja 30 ml

490 kJ/117 kcal 147 kJ/35 kcal

Bia∏ko

0,7 g

0,2 g

W´glowodany
w tym cukry

26,7 g
23,3 g

8g
7g

T∏uszcz
0g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone 0 g
Błonnik
Sód
Witamina C

0g
0g

0g

0g

0,033 g

0,01 g

80 mg (100%*) 24 mg (30%*)

˚el z aloesu
Ekstrakt z pestek winogron
w tym proantocyjanidyny

4,5 g

1,35 g

0,2 g
190 mg

0,06 g
57 mg

* % zalecanego dziennego spo˝ycia

SK¸ADNIKI:

Woda, koncentraty soków z owoców:
granatu (15,8%), gruszki (11,4%),
mangostanu właÊciwego (Garcinia
mangostana) (4,5%), malin (4,5%);
stabilizowany ˝el z aloesu (Aloe barbadensis) (4,5%), sok z je˝yn (0,8%), sok
z borówek (0,8%), stabilizator - alginian
sodu, ekstrakt z pestek winogron
(0,2%), kwas L-askorbinowy, substancja
konserwujàca – sorbinian potasu, regulator kwasowoÊci – kwas cytrynowy.

• Wyjàtkowa mieszanka
soków i ekstraktów
owocowych z dodatkiem
witaminy C
• Witamina C pomaga
w prawidłowej produkcji
kolagenu w celu
zapewnienia prawidłowego
funkcjonowania naczyƒ
krwionoÊnych oraz koÊci,
chrzàstki, dziàseł, skóry
i z´bów
• Witamina C przyczynia si´
do zmniejszenia uczucia
zm´czenia i znu˝enia
• Egzotyczny, przepyszny smak

ZALECANE SPO˚YCIE: 30 ml

koncentratu wlaç do 100 ml
(ok. ½ szklanki) wody, zamieszaç.
Prowadzenie zdrowego trybu ˝ycia i stosowanie zrównowa˝onej diety sà niezb´dne
dla zachowania dobrego stanu zdrowia.
OPAKOWANIE: 473 ml

www.forever-polska.pl
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Forever Aloe2Go™
Napój z aloe vera z sokami owocowymi i witaminà C
Suplement diety
Mià˝sz aloe vera stanowi wsparcie
dla układu odpornoÊciowego. Bioràc
po uwag´ te efekty – a tak˝e pyszny
smak – b´dziesz si´ staraç, aby twoje
zapasy wygodnych saszetek Aloe2Go™
nigdy si´ nie skoƒczyły!
Składnik

Uwielbiasz korzyÊci napoju z mià˝szu
aloe vera i uwielbiasz słodki smak
Forever Pomesteen Power, który zawiera koncentraty soków z granatów,
gruszek, mangostanu, malin, je˝yn,
jagód i wyciàg z pestek winogron.
FLP wzi´ło to, co najlepsze z obu tych
napojów i połàczyło w por´cznej
saszetce.
Forever Aloe2Go™ to gotowy
napój zawsze i wsz´dzie – na biurku,
w podró˝y, w samochodzie, na spacerze. Chwyç po prostu saszetk´, oderwij
w zaznaczonym miejscu i ju˝ masz
dost´p do smacznych dobrodziejstw
naszego od˝ywczego napoju!
Łàczàc odÊwie˝ajàcy, słodki smak
mangostanu (ze wzgl´du na wyborny
smak nazywanego „królowà owoców”)
i mià˝szu aloe vera, stworzyliÊmy
przepyszny koktajl z witaminà C, która
pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornoÊciowego oraz
w ochronie komórek przed stresem
oksydacyjnym. Ponadto witamina C
zawarta w Aloe2Go™ przyczynia si´
do zmniejszenia uczucia zm´czenia
i znu˝enia, a tak˝e korzystnie wpływa
na funkcje psychologiczne.

w 1 saszetce

w 2 saszetkach

Mià˝sz z liÊci aloesu

77 g

154 g

Sok z gruszek

7,5 g

15 g

Sok z granatów

3,9 g

7,8 g

Sok z owoców mangostanu

1,3 g

2,6 g

Sok z malin

1,3 g

2,6 g

Sok z je˝yn

0,25 g

0,5 g

Wyciàg z pestek winogron

0,06 g

0,12 g

28 mg (35%*)

56 mg (70%*)

Witamina C

* % zalecanego dziennego spo˝ycia

• Wszystkie korzyÊci mià˝szu
aloe vera i Pomesteen Power
• Przepyszny napój
w por´cznej saszetce
• Z awiera witamin´ C

w lodówce, nie dłu˝ej ni˝ 20 dni. Nie
u˝ywaj, je˝eli saszetka jest uszkodzona.

SKŁADNIKI: Stabilizowany mià˝sz

aloe vera (Aloe barbadensis) (85%),
sok z gruszek, sok z granatów, sok
z owoców mangostanu (Garcinia
mangostana), sok z malin,
sok z je˝yn, sok z czarnych jagód,
regulator kwasowoÊci (kwas
cytrynowy), substancja konserwujàca
(sorbinian potasu), ekstrakt z pestek
winogron, witamina C (kwas
L- askorbinowy), przeciwutleniacz
(mieszanina tokoferoli).

Nie nale˝y przekraczaç zalecanej porcji do
spo˝ycia w ciàgu dnia. Prowadzenie zdrowego trybu ˝ycia i stosowanie zrównowa˝onej
diety sà niezb´dne dla zachowania
dobrego stanu zdrowia. Kobiety w cià˝y
i karmiàce piersià oraz osoby uczulone na
składniki produktu przed zastosowaniem
powinny skonsultowaç si´ z lekarzem.
Osoby z chorobami wàtroby, jelit i woreczka
˝ółciowego przed zastosowaniem powinny
zasi´gnàç konsultacji lekarskiej.

ZALECANE SPO˚YCIE
I SPOSÓB PRZECHOWYWANIA:

OPAKOWANIE: 30 saszetek á 88 ml

1-2 saszetki dziennie.
WstrzàÊnij przed spo˝yciem.
W celu otwarcia oderwij
w zaznaczonym miejscu.
Otwartà saszetk´ zamknij w sposób
jak najbardziej szczelny i przechowuj

www.forever-polska.pl
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Kod:
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Forever Freedom2Go™

OL

Ciesz si´ wszystkimi korzystnymi
działaniami Forever Freedom
w połàczeniu z egzotycznym smakiem
granatu, w por´cznej saszetce, którà
łatwo mieç zawsze przy sobie. Forever
Freedom2Go™ oferuje ci wspaniałe
zdrowotne korzyÊci naszego opatentowanego, stabilizowanego mià˝szu aloe
vera plus glukozamin´, chondroityn´
i MSM oraz słodki smak obfitujàcego
w antyutleniacze soku z granatów.
Siarczan glukozaminy i siarczan
chondroityny to dwie naturalnie
wyst´pujàce substancje, które
mogà przyczyniaç si´ do zachowania
prawidłowego funkcjonowania stawów
oraz mobilnoÊci. Dimetylosulfon
(MSM) to główne êródło biodost´pnej

siarki, potrzebnej organizmowi dla
zachowania zdrowia tkanki łàcznej
i stawów. Połàczenie glukozaminy,
chondroityny i MSM to pierwsza linia
obrony dla wsparcia stawów.
Kiedy dodamy do tych składników
sok z granatów o słodkim smaku
i właÊciwoÊciach antyutleniajàcych
(zawiera wi´cej antyulteniajàcych
polifenoli ni˝ czerwone wino, zielona
herbata czy borówki) zyskujemy
pysznà, atrakcyjnà mieszank´!
Nie wspominajàc ju˝ o tym, ˝e porcja
zawarta jest w por´cznej saszetce,
którà wystarczy otworzyç, by uzyskaç
dost´p do smacznych dobrodziejstw
Forever Freedom2Go™!
Dane suplementacyjne

jedna saszetka 88,7 ml

WartoÊç energetyczna

60 kcal

W´glowodany ogółem
cukry

14 g
12 g

5%*

Białka

<1 g

Witamina C (jako kwas askorbinowy)

28 mg

45%*

Wapƒ

30 mg

3%*

Sód

90 mg

4%*

Mieszanka owocowa:
stabilizowany mià˝sz aloe vera,
naturalny koncentrat soku z granatów,
siarczan glukozaminy,
siarczan chondroityny i dimetylosulfon.

82 ml

* % dziennego zapotrzebowania w oparciu o diet´ 2000 kcal

www.forever-polska.pl
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• Z awiera glukozamin´,
chondroityn´ i MSM
• Wspaniały smak granatu!
• Por´czna saszetka

INNE SKŁADNIKI:

Fruktoza, naturalny aromat granatu,
kwas cytrynowy, sorbinian potasu (dla
dodatkowej ochrony aromatu), tokoferol
(antyutleniacz). Zawiera skorupiaki
(krewetki, kraby, homary).
OPAKOWANIE: 30 saszetek á 88,7 ml

Kod:

306

Napoje

FAB Forever Active Boost™
Ârodek spo˝ywczy specjalnego przeznaczenia ˝ywieniowego zaspokajajàcy
zapotrzebowanie organizmu przy intensywnym wysiłku fizycznym.
Napój energetyzujàcy gazowany z dodatkiem witamin, tauryny i inozytolu.
ekstrakt z nasion guarany (Paullinia
cupana), glukuronolakton, aromaty,
L-glutamina, ekstrakt z korzenia
˝eƒ-szenia syberyjskiego (Eleutherococcus senticosus), inozytol, witamina B3
(nikotynamid), barwnik (beta-karoten),
kwas pantotenowy (D-pantotenian
wapnia), ekstrakt z owoców cytryƒca
chiƒskiego (Schisandra chinensis), witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny),
witamina B12 (cyjanokobalamina).
Wszyscy wiemy jak wyczerpujàcy
mo˝e byç współczesny styl ˝ycia –
terminy w pracy, odbieranie dzieci ze
szkoły, wo˝enie na dodatkowe zaj´cia,
zakupy, sprzàtanie... Jak wÊród całej
tej krzàtaniny zachowaç energi´? FLP
znalazło rozwiàzanie, po które mo˝esz
si´gnàç, gdy tylko b´dziesz tego
potrzebowaç – napój energetyzujàcy
FAB Forever Active Boost™.
To natychmiastowy przypływ
energii, dzi´ki zawartoÊci
guarany – naturalnego składnika,
niezwykle popularnego w Brazylii.
FAB to szybki, odÊwie˝ajàcy sposób na
zachowanie energii przez cały dzieƒ –
dzi´ki obecnym w nim witaminom – B 6
i B12, niacynie oraz kwasowi pantotenowemu, które zmniejszajà uczucie
zm´czenia i znu˝enia oraz przyczyniajà
si´ do utrzymania prawidłowego
metabolizmu energetycznego.

WartoÊç od˝ywcza

100 ml

WartoÊç energetyczna
Białko

168 kJ/40 kcal
0g

W´glowodany
       w tym cukry

9,6 g
9,6 g

Tłuszcz
       w tym kwasy tłuszczowe nasycone
Błonnik pokarmowy
Sód
Niacyna (ekwiwalent niacyny)
Kwas pantotenowy
Witamina B6
Witamina B12
Inozytol
˚eƒ-szeƒ
l-glutamina
Ekstrakt z guarany
       w tym kofeina (22-24%)
Glukuronolakton
Tauryna

0g
0g
0g
0,07 g
6,4 mg (40%*)
2,4 mg (40%*)
0,56 mg (40%*)
1 μg (40%*)
16 mg
21 mg
41 mg
128 mg
28 mg
124 mg
248 mg

*  % zalecanego dziennego spo˝ycia

SK¸ADNIKI: Woda nasycona CO2 ,

sacharoza, glukoza, kwas (kwas
cytrynowy), stabilizowany ˝el
aloe vera, regulator kwasowoÊci
(cytrynian trisodowy), tauryna, regulator
kwasowoÊci (cytrynian tripotasowy),

www.forever-polska.pl
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• Guarana daje naturalny
zastrzyk energii
• Witamina B6, B12, niacyna
i kwas pantotenowy
przyczyniajà si´ do
utrzymania prawidłowego
metabolizmu energetycznego
oraz do zmniejszenia uczucia
zm´czenia i znu˝enia

ZALECANE SPO˚YCIE: Podawaç

schłodzony, delikatnie wstrzàsnàç.
Prowadzenie zdrowego trybu ˝ycia i stosowanie zrównowa˝onej diety sà niezb´dne
dla zachowania dobrego stanu zdrowia.
Ostrze˝enia: Produkt nie jest zalecany do
spo˝ycia przez dzieci oraz kobiety ci´˝arne
i karmiàce a tak˝e osoby z nadciÊnieniem
t´tniczym krwi. Nie mieszaç z alkoholem.
OPAKOWANIE: 250 ml

Kod:

321

Napoje

FAB X Forever Active Boost™
Ârodek spo˝ywczy specjalnego przeznaczenia ˝ywieniowego zaspokajajàcy
zapotrzebowanie organizmu przy intensywnym wysiłku fizycznym.
Zero kalorii.
jest FAB X dodadzà ci sił i pomogà
zwi´kszyç efektywnoÊç. Ka˝dy od
czasu do czasu potrzebuje dodatkowego
zastrzyku energii, a FAB X to zdrowa
alternatywa, której mo˝esz byç pewny.
SK¸ADNIKI: Woda nasycona CO2 ,

FAB X Forever Active Boost™ zapewnia
witaminy oraz wyÊmienity smak bez
kalorii, cukru i w´glowodanów. Czy
kiedykolwiek ˝ałowałeÊ, ˝e nie masz
wi´cej czasu na realizacj´ celów? Twój
czas jest najcenniejszym dost´pnym ci
zasobem, a wysoki poziom energii przez
cały dzieƒ mo˝e ci pomóc osiàgnàç
to, czego pragniesz. StworzyliÊmy
FAB X, by pomóc ci pozostaç w zgodzie
z celami w zakresie zdrowia i kondycji,
a jednoczeÊnie byÊ mógł nadal cieszyç
si´ Êwietnym smakiem i korzyÊciami,
do jakich przywykłeÊ z FLP.
Natychmiastowy, szybki zastrzyk energii
jest czasem nieodzowny, natomiast
długofalowe zachowanie energii
bez nast´pujàcego po nim nagłego
opadni´cia z sił, pomaga ci sprostaç
wszystkim zaj´ciom, bez nara˝ania na
szwank kondycji. Brak kalorii, cukru
i w´glowodanów sprawia, ˝e FAB X to
doskonały, por´czny napój, gdy potrzebujesz czegoÊ, co ci´ odÊwie˝y i doda
energii. Guarana, naturalny składnik,
przyczynia si´ do natychmiastowych
efektów energetyzujàcych, jakie daje
FAB X, natomiast êródłem długofalowej
energii jest mieszanka składajàca si´
z ekstraktu z ˝eƒ-szenia oraz witamin.
WytrzymałoÊç, koncentracja,
energia i witaminy, których êródłem

stabilizowany ˝el aloe vera (Aloe
barbadensis), kwas (kwas cytrynowy),
regulator kwasowoÊci (cytrynian trisodowy), tauryna, regulator kwasowoÊci
(cytrynian tripotasowy), kwas (kwas
jabłkowy), ekstrakt z nasion guarany
(Paullinia cupana), glukuronolakton,
aromaty, L-glutamina, płynny ekstrakt
z korzenia ˝eƒ-szenia syberyjskiego
(Eleutherococcus senticosus) i owoców
cytryƒca chiƒskiego (Schisandra
chinensis), substancja słodzàca (sukraloza), inozytol, witamina B3 (nikotynamid), barwnik (beta-karoten), kwas
pantotenowy (D-pantotenian wapnia),
witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny), witamina B12 (cyjanokobalamina).
WartoÊç od˝ywcza w:

100 ml

250 ml

WartoÊç energetyczna

0 kJ/0 kcal

0 kJ / 0 kcal

Białko

0g

0g

W´glowodany
    w tym cukry

0g
0g

0g
0g

Tłuszcz
    w tym kwasy tłuszczowe nasycone

0g
0g

0g
0g

Błonnik pokarmowy

0g

0g

Sód

0,07 g

0,175 g

6,4 mg (40 %*)

16 mg (100%*)

Kwas pantotenowy

2,4 mg (40 %*)

6 mg (100%*)

Witamina B6

0,56 mg (40 %*) 1,4 mg (100%*)

Niacyna (ekwiwalent niacyny)

Witamina B12

1 µg (40 %*)

2,5 µg (100%*)

Inozytol

16 mg

40 mg

Ekstrakt z ˝eƒ-szenia

21 mg

53 mg

l-glutamina

41 mg

103,5 mg

Ekstrakt z guarany
    w tym kofeina (22-24%)

128 mg
28 mg

320 mg
70 mg

Glukuronolakton
Tauryna

124 mg
240 mg

310,5 mg
600 mg
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• Bez kalorii, w´glowodanów
i cukrów
• Szybki zastrzyk energii,
bez nagłego opadni´cia z sił

ZALECANE SPO˚YCIE: Podawaç

schłodzony, delikatnie wstrzàsnàç.
Prowadzenie zdrowego trybu ˝ycia i stosowanie zrównowa˝onej diety sà niezb´dne
dla zachowania dobrego stanu zdrowia.
Ostrze˝enia: Produkt nie jest zalecany do
spo˝ycia przez dzieci oraz kobiety ci´˝arne
i karmiàce a tak˝e osoby z nadciÊnieniem
t´tniczym krwi. Nie mieszaç z alkoholem.
OPAKOWANIE: 250 ml

Kod:

440

Suplementy diety

Dba∏oÊç o zdrowie zaczyna si´ od w∏aÊciwej diety. Suplementy diety
Forever Living Products wytwarzane sà ze sk∏adników najwy˝szej jakoÊci,
uprawianych lub pozyskiwanych z najlepszych êróde∏ i przetwarzanych
wed∏ug najnowszych technologii. Ka˝dy z naszych produktów zachowuje
swojà pierwotnà wartoÊç od˝ywczà, dzi´ki której ma tak du˝e znaczenie
dla naszego zdrowia.

Suplementy diety

Forever Absorbent-C™
Witamina C z flawonoidami i otr´bami owsianymi
Połàczenie witaminy C z otr´bami owsianymi to prawdziwy strzał
w dziesiàtk´, i to pod ka˝dym
wzgl´dem! W Forever Living Products
zrealizowano jeden z najlepszych pomysłów suplementacji diety stulecia
– osadzenie kwasu askorbinowego
w matrycy z otràb owsianych wraz
z naturalnymi bioflawonoidami, dzi´ki
czemu witamina C jest niezwykle wydajnie po˝ytkowana przez organizm. Od
niej zale˝y nie tylko odpornoÊç, zdrowe
koÊci i z´by, oraz stan naczyƒ
krwionoÊnych, ale tak˝e uroda, bo bez
odpowiedniej iloÊci kwasu askorbinowego nie ma ani ładnej skóry, ani zdrowej tkanki łàcznej. Witamina C jest
znanym antyutleniaczem i „wychwytywaczem” wolnych rodników.

ZawartoÊç sk∏adników
w porcji dziennej
witamina C

1 tabletka

2 tabletki

60 mg (75%*)

120 g (150%*)

bioflawonoidy cytrusowe

3,5 mg

7 mg

otr´by owsiane

550 mg

1100 mg

* % zalecanego dziennego spo˝ycia

SK¸ADNIKI:

Otr´by owsiane, substancja słodzàca
– sorbitol, miód, kwas L-askorbinowy,
substancja wià˝àca – kwas stearynowy,
naturalny aromat pomaraƒczowy,
bioflawonoidy cytrusowe,
sproszkowany owoc papai, substancja
przeciwzbrylajàca – dwutlenek krzemu.
OPAKOWANIE: 100 tabletek

Kod:

048

ZALECANE SPO˚YCIE:

1-2 tabletki dziennie.

• Dostarcza witamin´ C,
która wspiera prawidłowe
funkcjonowanie organizmu.
Poprzez udział w produkcji
kolagenu wpływa
pozytywnie na koÊci, skór´,
z´by, a tak˝e utrzymuj´
właÊciwe działanie
układu odpornoÊciowego
i nerwowego.
• Witaminie C towarzyszà
naturalne flawonoidy
cytrusowe
• Suplement diety do
uzupełniania codziennej diety
dla ludzi z wyobraênià!

Nie nale˝y przekraczaç porcji zalecanej do
spo˝ycia w ciàgu dnia.

Prowadzenie zdrowego trybu ˝ycia i stosowanie zrównowa˝onej diety sà niezb´dne dla zachowania dobrego stanu zdrowia.
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Suplementy diety

Forever Arctic Sea™
Kwasy tłuszczowe Omega-3 z olejów z ryb i kalmarów oraz oliwa z oliwek
Nowe, ulepszone Forever Arctic Sea
zawiera unikalnà mieszank´ bogatego
w kwas DHA oleju z kalmarów, oleju
z ryb dostarczajàcego cennych tłuszczy
z rodziny Omega-3 i oliwy z oliwek
o wysokiej zawartoÊci nale˝àcego do
rodziny Omega-6 kwasu oleinowego.
Kluczowa równowaga
Omega-3:Omega-6
JeÊli chodzi o nienasycone kwasy
tłuszczowe Omega, ogromne znaczenie
ma ich odpowiednia równowaga,
z czego wiele osób nie zdaje sobie
sprawy. Zrównowa˝ona od˝ywczo
dieta zapewnia właÊciwy stosunek
kwasów DHA do EPA, czyli od 1:1 do
1:4. Kwas DHA nale˝àcy do rodziny
Omega-3 jest naturalnie obecny w organizmie – w najwi´kszych iloÊciach
w mózgu, oczach i sercu. Przyczynia
si´ do prawidłowego funkcjonowania
mózgu i właÊciwego widzenia, a razem
z kwasem EPA pomaga zachowaç
zdrowe serce.
Korzystne działanie wyst´puje w przypadku spo˝ywania 250 mg DHA lub 250
mg EPA i DHA dziennie.

ZALECANE SPO˚YCIE: 2-3 kapsułki

dziennie w czasie posiłku.
Nie nale˝y przekraczaç porcji zalecanej do
spo˝ycia w ciàgu dnia.
ZawartoÊç sk∏adników od˝ywczych
w porcji dziennej
2 kapsu∏ki 3 kapsułki
kwas eikozapentaenowy (EPA)

200 mg

300 mg

kwas dokozaheksaenowy (DHA)

200 mg

300 mg

kwas oleinowy

100 mg

150 mg

* % zalecanego dziennego zapotrzebowania

SK¸ADNIKI:

Olej rybi, olej z kalmarów, ˝elatyna,
oliwa z oliwek, substancja utrzymujàca
wilgoç – glicerol, naturalny aromat
cytrynowy, naturalny aromat z limetki,
witamina E (D-alfa tokoferol).
OPAKOWANIE: 120 kapsułek

Kod:

376

• Specjalnie opracowane
proporcje Omega-3,
naÊladujàce diet´ bogatà
w ryby i owoce morza
• Naturalny aromat z limetki
sprawia, ˝e produkt
ma przyjemny zapach
i minimalizuje rybnà woƒ
• Pozyskiwane
w odpowiedzialny i przyjazny
dla oceanu sposób
• èródło kwasów EPA i DHA

Prowadzenie zdrowego trybu ˝ycia i stosowanie zrównowa˝onej diety sà niezb´dne dla zachowania dobrego stanu zdrowia.
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Suplementy diety

Forever Gin-Chia™
Tabletki z ˝eƒ-szeniem i nasionami chia
Ju˝ od wieków ludzie poszukiwali roÊlin,
których spo˝ywanie miało w szczególny sposób dodawaç im energii i sił
˝yciowych. Znakomitym rozwiàzaniem
jest czerpanie energii i witalnoÊci ze
specjalnie dobranych ziół, takich właÊnie
jak połàczenie szałwii hiszpaƒskiej z ˝enszeniem i eleuterokokiem kolczastym
w Forever Gin-Chia. ˚eƒ-szeƒ znany jest
w kulturze europejskiej od dawna, jego
sława przyw´drowała do nas ju˝ przed
wiekami z Dalekiego Wschodu. Równie
imponujàcà histori´ majà nasiona chia,
(Salvia hispanica) wÊród dawnych
plemion indiaƒskich na kontynencie
amerykaƒskim. O ich atrakcyjnoÊci
niech Êwiadczy fakt, ˝e bardzo szybko
zacz´li ich u˝ywaç misjonarze, którzy
przyciàgn´li na nowo odkryte ziemie
w Êlad za zdobywcami. Co wi´cej,
Forever Gin-Chia™ to wyjàtkowo
udane połàczenie dwóch energodajnych
składników ze Starego i Nowego Âwiata
z witaminà C.
Witamina C pomaga utrzymaç
prawidłowe funkcjonowanie układu
immunologicznego oraz przyczynia si´
do zmniejszenia uczucia zm´czenia
i znu˝enia.
˚eƒ-szeƒ dodaje energii, zmniejsza
oznaki zm´czenia, wpływa na poziom
glukozy we krwi. Działa te˝ korzystnie
na układ odpornoÊciowy. Podobne
właÊciwoÊci wykazuje eleuterokok

kolczasty – wywiera pozytywny wpływ
na ciÊnienie krwi oraz samopoczucie
i pomaga zachowaç prawidłowy poziom
cukru we krwi.
ZALECANE SPO˚YCIE:

1-2 tabletki dziennie.
Nie nale˝y przekraczaç porcji zalecanej do
spo˝ycia w ciàgu dnia.
ZawartoÊç sk∏adników
w porcji dziennej
Sproszkowane nasiona szałwii
hiszpaƒskiej (Salvia hispanica)

1 tabletka

2 tabletki

160 mg

320 mg

Ekstrakt z korzenia ˝eƒ-szenia
(Panax ginseng)

40 mg

80 mg

ZawartoÊç ginsenozydów (4%)

1,6 mg

3,2 mg

Ekstrakt z korzenia eleuterokoka
kolczastego (Eleutherococcus
senticosus)
20 mg

40 mg

Witamina C

50 mg (62%*) 100 mg (125%*)

Wapƒ

65 mg (8%*) 130 mg (16%*)
* % zalecanego dziennego spo˝ycia

SK¸ADNIKI:

Substancja słodzàca – sorbitol,
miód, sproszkowane nasiona szałwii
hiszpaƒskiej, fosforan trójwapniowy,
emulgator – guma arabska, kwas
L- askorbinowy, sproszkowany korzeƒ
˝eƒ-szenia, sproszkowany korzeƒ
eleuterokoka kolczastego, izolat
białka sojowego, emulgator – celuloza mikrokrystaliczna, substancja
przeciwzbrylajàca – dwutlenek krzemu,

• Wspierajà organizm
w stanach wzmo˝onego
wysi∏ku fizycznego
i psychicznego
• Wpływajà pozytywnie
na odpornoÊç
• Szczególnie przydatne
w stanach zm´czenia
i wyczerpania
• Wspomagajà pami´ç

substancja przeciwpieniàca – kwas
stearynowy, naturalny aromat cytrynowy, przeciwutleniacz – palmitynian
L-askorbylu, pieprz Cayenne.
OPAKOWANIE: 100 tabletek

Kod:

047

Prowadzenie zdrowego trybu ˝ycia i stosowanie zrównowa˝onej diety sà niezb´dne dla zachowania dobrego stanu zdrowia.
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Forever Garlic-Thyme™
Kapsu∏ki z tymiankiem i olejkiem z czosnku
O zdrowotnym działaniu czosnku
napisano ju˝ wiele ksiàg, włàczajàc
w to równie˝ przekazy na tabliczkach
glinianych i papirusach odkrywane
przez archeologów. Ju˝ w staro˝ytnoÊci
wiedziano, ˝e czosnek wpływa
pozytywnie na zdrowie. Jedzenie
czosnku działa korzystnie na odpornoÊç,
układ krà˝enia i wàtrob´. Poniewa˝ nie
ka˝dy lubi zapach tej roÊliny, Forever
Living Products proponuje specjalnie
przygotowane kapsułki z olejkiem
z czosnku, które rozpuszczajà si´ dopiero
w jelicie cienkim – w zwiàzku z tym
charakterystyczna woƒ naturalnych
zwiàzków siarkowych jest dla otoczenia
zupełnie niewyczuwalna.
W Forever Garlic-Thyme połàczono
działanie czosnku i tymianku w niezwykle udanà spółk´. Tymianek podobnie
jak czosnek posiada właÊciwoÊci
antyoksydacyjne i wspiera odpornoÊç,
a poza tym dobroczynnie wpływa na
górne drogi oddechowe.

ZALECANE SPO˚YCIE:

1 kapsułka dziennie.
Nie nale˝y przekraczaç porcji zalecanej do
spo˝ycia w ciàgu dnia.
ZawartoÊç sk∏adników
w porcji dziennej

1 kapsu∏ka

Sproszkowane ziele tymianku

50,0 mg

Koncentrat olejku czosnkowego

10,0 mg

SK¸ADNIKI:

Olej rzepakowy, ˝elatyna, sproszkowane
liÊcie tymianku, substancja wià˝àca
– glicerol, woda, koncentrat olejku
czosnkowego, emulgator – lecytyna
sojowa, substancja zag´szczajàca –
wosk pszczeli, barwnik – màczka chleba
Êwi´tojaƒskiego.

• Składniki wspomagajàce
odpornoÊç oraz funkcje dróg
oddechowych
• Niewyczuwalny dla
otoczenia zapach czosnku
Kod:

065

OPAKOWANIE: 100 kapsu∏ek

Prowadzenie zdrowego trybu ˝ycia i stosowanie zrównowa˝onej diety sà niezb´dne dla zachowania dobrego stanu zdrowia.
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Pola Zieleni
Przy dzisiejszym zabieganym stylu ˝ycia
i wszechobecnych fastfoodach, które
ułatwiajà jedzenie „w biegu”, cz´sto
okazuje si´, ˝e spo˝ywamy zbyt mało
Êwie˝ych, zielonych pokarmów. Dzi´ki
Polom Zieleni, Forever Living Products
mo˝e nam pomóc w uporaniu si´ z tà
kwestià. Wystarczy rzut oka na list´
składników, by odkryç prawdziwà
skarbnic´ „zieleniny”.
Zadbaj o to, by w twojej diecie nie
zabrakło antyutleniaczy. Pola Zieleni
łàczà młode zbo˝a – pszenic´, j´czmieƒ,
lucern´ z pieprzem Cayenne. Mieszanka
ciemnozielonych sproszkowanych
liÊci z pieprzem Cayenne to doskonały
element codziennej diety. Natomiast
dodatek miodu to wsparcie energii.

ZawartoÊç sk∏adników w porcji dziennej

1 tabletka

Sproszkowane liÊcie zielonego j´czmienia

120 mg

Sproszkowane liÊcie zielonej pszenicy

120 mg

Sproszkowane liÊcie lucerny

120 mg

SK¸ADNIKI:

Substancja słodzàca – sorbitol,
sproszkowane liÊcie zielonego
j´czmienia, sproszkowane liÊcie
zielonej pszenicy, sproszkowane
liÊcie lucerny siewnej, miód, substancje
glazurujàce – stearynian magnezu,
kwas stearynowy, substancja
przeciwzbrylajàca – dwutlenek krzemu,
pieprz Cayenne.
OPAKOWANIE: 80 tabletek

• J´czmieƒ posiada
właÊciwoÊci
antyoksydacyjne
• Lucerna utrzymuje w zdrowiu
dolne drogi moczowe,
działa pozytywnie na
trawienie i pomaga zachowaç
prawidłowy poziom glukozy
we krwi
• Z dodatkiem miodu

ZALECANE SPO˚YCIE:

1 tabletka dziennie.
Kod:

Nie nale˝y przekraczaç porcji zalecanej do
spo˝ycia w ciàgu dnia.

068

Prowadzenie zdrowego trybu ˝ycia i stosowanie zrównowa˝onej diety sà niezb´dne dla zachowania dobrego stanu zdrowia.
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Forever Lycium Plus™
Pod tà ekscytujàcà, egzotycznà nazwà
kryje si´ niezwykły produkt, b´dàcy
połàczeniem ekstraktu z owoców
kolcowoju z wyciàgiem z korzenia
lukrecji. Obydwie te roÊliny majà
z pewnoÊcià jednà wspólnà cech´ –
historia ich u˝ywania si´ga a˝ czasów
staro˝ytnych Chin. Okazuje si´, ˝e ju˝
przeszło 2000 lat temu zarówno korzeƒ
lukrecji, jak i jagody kolcowoju były
niezwykle szeroko stosowane w krajach
Dalekiego Wschodu, gdzie kierowano
si´ zasadà dbałoÊci o utrzymanie harmonii i równowagi zdrowotnej całego
organizmu. Ekstrakt z korzenia lukrecji
wspiera przemian´ materii i trawienie,
dodaje energii. To tak˝e jeden z silniej
działajàcych naturalnych antyutleniaczy.
Nie przypadkiem oba składniki znalazły
si´ w ofercie Forever Living Products
tu˝ obok czystego mià˝szu aloe vera.
Najlepiej wi´c zrobimy łàczàc wszystkie
dost´pne nam siły natury przeciwko
procesom zbyt szybkiego „zu˝ywania
si´” organizmu i wszystkim zwiàzanym
z tym skutkom. Tak wiele mo˝na zrobiç
ju˝ od dzisiaj. Ot, choçby popijajàc
Forever Lycium Plus™ swojà codziennà
porcjà Forever Aloe Vera Gel™ lub
Forever Aloe Berry Nectar™.

ZALECANE SPO˚YCIE:

1-2 tabletki dziennie.
Nie nale˝y przekraczaç porcji zalecanej do
spo˝ycia w ciàgu dnia.
Nie mo˝e byç spo˝ywany w nadmiernych
iloÊciach przez osoby z nadciÊnieniem.
ZawartoÊç sk∏adników
w porcji dziennej

1 tabletka 2 tabletki

Ekstrakt z owoców kolcowoju
(Lycium barbarum)

300 mg

600 mg

Ekstrakt z korzenia lukrecji
(Glycyrrhiza glabra)

37,5 mg

75 mg

SK¸ADNIKI:

Ekstrakt z owoców kolcowoju (Lycium
barbarum), emulgator – celuloza
mikrokrystaliczna, substancja wià˝àca
– celuloza sproszkowana, ekstrakt
z korzenia lukrecji (Glycyrrhiza glabra),
substancja przeciwpieniàca – kwas
stearynowy, stabilizator – stearynian
magnezu, substancja przeciwzbrylajàca
– dwutlenek krzemu, dekstryna,
dekstroza, Êredniołaƒcuchowe kwasy
tłuszczowe, substancja glazurujàca –
cytrynian sodu.

• èródło składników
pochodzenia roÊlinnego
• Z awiera lukrecj´ – składnik
o działaniu wzmacniajàcym
organizm, jeden z najbardziej
efektywnych naturalnych
antyutleniaczy, dodaje sił
i energii
Kod:

072

OPAKOWANIE: 100 tabletek

Prowadzenie zdrowego trybu ˝ycia i stosowanie zrównowa˝onej diety sà niezb´dne dla zachowania dobrego stanu zdrowia.
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Nature-Min™
Tabletki z minerałami pochodzenia naturalnego
Miedê – odgrywa wa˝nà rol´ we
właÊciwym funkcjonowaniu układu
nerwowego.
ZALECANE SPO˚YCIE:

2 tabletki dziennie.
Nie nale˝y przekraczaç zalecanej porcji do
spo˝ycia w ciàgu dnia.

Przeprowadzane na całym Êwiecie
badania coraz cz´Êciej wskazujà na
złe przyzwyczajenia ˝ywieniowe oraz
mod´ na korzystanie z produktów wysoko przetworzonych technologicznie,
konserwowanych i oczyszczonych
z naturalnych substancji balastowych
(na przykład – màka bez Êladu otràb,
czyli głównego êródła substancji
od˝ywczych w ziarnach zbó˝). Forever
Living Products proponuje znakomite,
naturalne êródło substancji mineralnych
w bardzo łatwo przyswajalnej postaci
oraz w doskonałych proporcjach.
Mangan – wpływa na zdrowie koÊci.
Selen – pomaga zachowaç zdrowe
włosy i paznokcie.
Wapƒ i fosfor – sà potrzebne do
utrzymania koÊci i z´bów w dobrym
stanie.
˚elazo, jod i cynk – przyczyniajà si´ do
prawidłowego funkcjonowania układu
odpornoÊciowego. Co wi´cej cynk
wpływa równie˝ korzystnie na stan
skóry, włosów i paznokci.
Magnez – pomaga zmniejszaç uczucie
zm´czenia i znu˝enia.

ZawartoÊç sk∏adników w porcji dziennej

2 tabletki

Wapƒ

333 mg (42%*)

˚elazo

6 mg (43%*)

Fosfor

257 mg (37%*)

Jod

50 µg (33%*)

Magnez

147 mg (42%*)

Cynk

5 mg (50%*)

Selen

12 µg (22%*)

Miedê

660 µg (66%*)

Mangan

0,66 mg (33%*)

Molibden

12 µg (24%*)
* % zalecanego dziennego spo˝ycia

• Zawiera minerały naturalnego
pochodzenia
• Pomaga uzupełniç diet´
w składniki mineralne
• Minerały zawarte
w produkcie przyczyniajà si´
do wzmocnienia koÊci, z´bów,
paznokci i włosów

OPAKOWANIE: 180 tabletek

Kod:

037

SK¸ADNIKI:

Wapƒ (fosforan dwuwapniowy),
fosfor (fosforan dwuwapniowy),
emulgator – celuloza mikrokrystaliczna,
magnez (tlenek magnezu), substancja
przeciwzbrylajàca – kwas stearynowy,
˝elazo [fumaran ˝elaza (II)], cynk
(siarczan cynku), mangan (glukonian
manganu), miedê [glukonian miedzi(II)],
selen (L-selenometionina), jod (jodek
potasu), molibden [molibdenian (VI)
sodu].

Prowadzenie zdrowego trybu ˝ycia i stosowanie zrównowa˝onej diety sà niezb´dne dla zachowania dobrego stanu zdrowia.
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Forever Kids™
Tabletki multiwitaminowe z fitosk∏adnikami
ZawartoÊç sk∏adników w porcji dziennej

2 tabletki

Witamina A (Beta-karoten)

400 µg (50%*)

Witamina C

40 mg (50%*)

Witamina D

2,5 µg (50%*)

Witamina E

6 mg (50%*)

Tiamina (witamina B1)

W ka˝dym z nas, niezale˝nie od wieku,
pozostaje coÊ z dziecka. Ka˝dy z nas
pami´ta słowa rodziców: „Zjedz ten
szpinak (marchewk´, buraczki itd.), bo
to zdrowe”. Ci, którzy tak do nas mówili,
˝yczyli nam jak najlepiej – abyÊmy uroÊli,
byli zdrowi i silni. I co wi´cej – mieli
racj´! W Êrodowisku, w którym przyszło
nam ˝yç obecnie, pró˝no by szukaç obszarów wolnych od groênych dla zdrowia
zanieczyszczeƒ. Aby zneutralizowaç ich
działanie na nasz organizm, powinniÊmy
spo˝ywaç jak najwi´cej ˝ywnoÊci
naturalnego pochodzenia, zawierajàcej
biologicznie czynne składniki od˝ywcze,
zwane w skrócie „fitoskładnikami”.
Spróbujmy wi´c si´gnàç po Forever
Kids – gotowy produkt, w którym
witaminy i substancje mineralne
skojarzono z mieszankà sproszkowanych
owoców i warzyw takich jak szpinak,
brokuły, pomidory czy kapusta. Forever
Kids to suplement zawierajàcy witaminy
i minerały.
Witaminy A, C, D, wit. B6, B12, kwas
foliowy, miedê, ˝elazo, wapƒ, cynk
wpływajà korzystnie na działanie
układu odpornoÊciowego.
ZALECANE SPO˚YCIE:

2 tabletki dziennie.
Nie nale˝y przekraczaç zalecanej porcji do
spo˝ycia w ciàgu dnia.

0,55 mg (50%*)

Ryboflawina (witamina B2)

0,7 mg (50%*)

Witamina B6

0,7 mg (50%*)

Witamina B12

1,25 µg (50%*)

Niacyna

8 mg (50%*)

Biotyna

25 µg (50%*)

Kwas foliowy

100 µg (50%*)

Kwas pantotenowy

3 mg (50%*)

Cynk

3,75 mg (38%*)

Mieszanka sproszkowanych owoców i warzyw

20 mg

* % zalecanego dziennego spo˝ycia

SK¸ADNIKI:

Substancje słodzàce – ksylitol, sorbitol;
wapƒ (jabłczan wapnia), magnez
(jabłczan magnezu), aromat winogronowy, regulator kwasowoÊci – kwas
cytrynowy, barwnik – antocyjany (ze
skórek winogron), witamina C (kwas
L-askorbinowy), cynk (diglicynian cynku),
sproszkowana mieszanka owoców
i warzyw [czerwona papryka, pomidor,
truskawka, ˝urawina, owoce euterpy
warzywnej (Euterpe oleracea), owoce
mangostanu właÊciwego (Garcinia
mangostana L.), owoce kolcowoju
szkarłatnego (Lycium barbarum), granat,
borówka, brokuły, szpinak, jarmu˝,
burak, marchew, dynia, winogrona,
jabłko, kapusta, cebula, ekstrakt
z owoców wiÊni aceroli (Malpighia
glabra L.), substancja glazurujàca – kwas
stearynowy, witamina E (octan D-alfatokoferylu), ˝elazo [diglicynian ˝elaza
(II)], aromat brzoskwiniowy, niacyna
(amid kwasu nikotynowego), substancja
wià˝àca – dwutlenek krzemu, substancja

• èródło witamin, makro
i mikroelementów
• Składniki naturalnego
pochodzenia z warzyw
i owoców wykazujà
wzmocnione działanie
antyutleniajàce
• Suplement nie tylko dla dzieci
– doroÊli tak˝e potrzebujà
naturalnego wzmocnienia!
przeciwzbrylajàca – stearynian magnezu,
substancja słodzàca – sukraloza, kwas
pantotenowy (D-pantotenian wapnia),
witamina A (beta-karoten), witamina B12
(cyjanokobalamina), witamina D (cholekalcyferol), witamina B6 (chlorowodorek
pirydoksyny), witamina B2 (ryboflawina),
witamina B1 (monoazotan tiaminy), miedê
[glukonian miedzi (II)], kwas foliowy
(kwas pteroilomonoglutaminowy),
biotyna (D-biotyna).
OPAKOWANIE: 120 tabletek

Kod:

354

Prowadzenie zdrowego trybu ˝ycia i stosowanie zrównowa˝onej diety sà niezb´dne dla zachowania dobrego stanu zdrowia.
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Forever Active Probiotic™
wyjàtkowa formuła szeÊciu szczepów,
pochodzàcych z rodzajów Lactobacillus
oraz Bifidobacterium.
Sà to szczepy:
Lactobacillus acidophilus
Bifidobacterium longum
Bifidobacterium lactis
Lactobacillus rhamnosus
Lactobacillus bulgaricus
Lactobacillus plantarum
Bakterie to ˝ywe mikroorganizmy,
które funkcjonujà w naszym organizmie
i wpływajà na stan zdrowia i ogólnà
kondycj´. Cz´Êç z nich to bakterie
szkodliwe, natomiast bakterie kwasu
mlekowego noszà nazw´ probiotyków,
od greckiego okreÊlenia „pro bios”,
co oznacza „dla ˝ycia”. Forever Living
Products, uznajàc znaczenie tych
bakterii dla ludzkiego zdrowia stworzyło
suplement diety Forever Active Probiotic™. Ma on postaç małych, łatwych do
połkni´cia kapsułek pozwalajàcych uzupełniç mikroflor´ jelit w bakterie kwasu
mlekowego. Poniewa˝ probiotyki sà
ze swej natury doÊç delikatne, Forever
Living Products wykorzystuje unikalnà,
opatentowanà technologi´ kapsułkowania. Kapsułka chroni bakterie kwasu
mlekowego i uwalnia je dopiero, gdy
dotrà do swojego miejsca przeznaczenia. Forever Active Probiotic™ to

• Wyjàtkowa mieszanka
szeÊciu szczepów
bakteryjnych

ZALECANE SPO˚YCIE:

1 kapsułka dziennie.
Nie nale˝y przekraczaç porcji zalecanej do
spo˝ycia w ciàgu dnia.
ZawartoÊç szczepów w

1 kapsu∏ce

Bakterie kwasu mlekowego

9,6 x 10 9 jtk

• Nie wymaga
przechowywania w lodówce

Kod:

222

SK¸ADNIKI:

Olej palmowy, ˝elatyna rybna,
mieszanka bakterii kwasu mlekowego
(L. acidophilus, B. longum, B. lactis, L.
rhamnosus, L. bulgaricus, L. plantarum),
substancje wià˝àce: glicerol, lecytyna
sojowa, pektyny, barwnik – karmel.
OPAKOWANIE: 30 kapsu∏ek

Prowadzenie zdrowego trybu ˝ycia i stosowanie zrównowa˝onej diety sà niezb´dne dla zachowania dobrego stanu zdrowia.
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Forever Calcium™
zapotrzebowanie na wapƒ, miedê,
mangan, witamin´ D i C – niezb´dne dla
utrzymania zdrowych koÊci. Spo˝ywajàc
4 tabletki dziennie dodatkowo zadbasz
o swoje z´by, skór´, włosy i paznokcie.
Dzi´ki dodatkowi cynku, witaminy C
i miedzi ułatwi Ci równie˝ zachowaç
pi´kny wyglàd i ochroniç organizm przed
procesami starzenia.
ZALECANE SPO˚YCIE: 4 tabletki

Badania naukowe dowiodły, ˝e
z wiekiem maleje zdolnoÊç naszego
organizmu do przyswajania wapnia. Niektóre raporty twierdzà wr´cz, ˝e ró˝nica
w przyswajaniu wapnia z po˝ywiania
mi´dzy dzieckiem a dorosłym wynosi
60%. Jak wi´c mo˝emy wspieraç
zdrowie naszych koÊci i z´bów?
Nowe Forever Calcium™ dostarcza
znaczàcych iloÊci wapnia, magnezu,
cynku, manganu, miedzi oraz witamin
C i D, by przyczyniaç si´ do zachowania
właÊciwej struktury i funkcji koÊci.
Codziennie polegasz na sile swojego
ciała, a jej êródło kryje si´ wewnàtrz
organizmu. Wykorzystywana przez
Forever forma wapnia – diglicynian
wapnia jest bardzo skuteczna we
wspieraniu optymalnej budowy koÊci,
poniewa˝ dłu˝ej pozostaje w układzie
krwionoÊnym i nie zakłóca naturalnej
równowagi pH w ˝ołàdku. Co wi´cej,
nasza mieszanka minerałów jest
mniejszych rozmiarów, dzi´ki czemu
łatwiejsza do spo˝ycia ni˝ poprzednia
receptura.
Dzi´ki odpowiedniej iloÊci witaminy D,
wapƒ zawarty w Forever Calcium™
lepiej si´ wchłania. Zalecana
porcja dzienna pokrywa całkowite

Nie nale˝y przekraczaç zalecanej porcji do
spo˝ycia w ciàgu dnia.
Suplement diety nie mo˝e byç stosowany
jako substytut zró˝nicowanej diety.
ZawartoÊç sk∏adników od˝ywczych
w pocji dziennej

4 tabletki

Wapƒ

800 mg (100%*)

Magnez

300 mg (80%*)

Witamina C

80 mg (100%*)

Cynk

6 mg (60%*)

Mangan

2 mg (100%*)

Miedê

1000 µg (100%*)

Witamina D

5 µg (100%*)
* % zalecanego dziennego spo˝ycia

SK¸ADNIKI:

Wapƒ (diglicynian wapnia, cytrynian
wapnia, w´glan wapnia); magnez
(tlenek magnezu); stabilizatory: celuloza
mikrokrystaliczna, dwutlenek krzemu;
substancja przeciwzbrylajàca – sól
sodowa karboksymetylocelulozy usieciowana; witamina C (L-askorbinian
wapnia); magnez (diglicynian magnezu);
substancja przeciwzbrylajàca – kwas
stearynowy; cynk (diglicynian cynku);
substancja glazurujàca – karboksy-

• Z awiera witamin´ C i D oraz
składniki mineralne: wapƒ,
magnez, cynk, mangan
i miedê
• Wapƒ, cynk, mangan sà
niezb´dne dla utrzymania
zdrowych koÊci
• Witamina D pomaga we
wchłanianiu i utrzymaniu
prawidłowego poziomu
wapnia we krwi oraz
odgrywa rol´ w procesie
podziału komórek

metyloceluloza; dekstryna; mangan
(diglicynian manganu); miedê (diglicynian
miedzi); naturalny aromat waniliowy;
glukoza; Êredniołaƒcuchowe kwasy
tłuszczowe; witamina D (cholekalcyferol);
substancja glazurujàca – cytrynian sodu.
OPAKOWANIE: 90 tabletek

Kod:

206
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Forever Active HA™
stuleci wykorzystywana przez chiƒskich
zielarzy dla wspierania prawidłowego
funkcjonowania stawów. Cynk poza
pozytywnym wpływem na stan skóry
i koÊci wykazuje tak˝e właÊciwoÊci
przeciwutleniajàce. Zawarte w Forever
Active HA™ składniki sprawià, ˝e znowu
zaczniesz działaç jak dobrze naoliwiona
maszyna!
ZALECANE SPO˚YCIE:

Forever Active HA™ to êródło
wyjàtkowej formy kwasu hialuronowego
o niskiej masie czàsteczkowej, a tak˝e
cynku, olejku imbirowego i kurkumy.
Kwas hialuronowy jest składnikiem
macierzy mi´dzykomórkowej skóry
właÊciwej. Wykazuje zdolnoÊç wiàzania
wody. Kurkuma wpływa na właÊciwà
ruchomoÊç stawów. Cynk wspiera
syntez´ DNA i białek, pomaga zachowaç
zdrowà skór´ i koÊci. Dzi´ki tym
składnikom jest to jeden z najlepszych
dost´pnych na rynku suplementów diety
zawierajàcego substancje wa˝ne dla
stawów i skóry.
Kwas hialuronowy (HA) to substancja
wytwarzana przez nasz organizm, naturalnie wyst´pujàca w skórze. W miar´
upływu czasu organizm wytwarza coraz
mniej kwasu hialuronowego. Wtedy
skóra nabiera szorstkiego, suchego
wyglàdu. Natomiast kurkuma jest od

2 kapsułki dziennie.
Nie nale˝y przekraczaç porcji zalecanej do
spo˝ycia w ciàgu dnia.
ZawartoÊç składników w porcji dziennej
Kwas hialuronowy Injuv®

2 kapsu∏ki
80 mg

Sproszkowane kłàcze kurkumy

50 mg

Olejek z korzenia imbiru

50 mg

Cynk

• Forma kwasu hialuronowego
o niskiej masie
czàsteczkowej
• Z awiera dobroczynny dla
stawów korzeƒ kurkumy
• èródło cynku minerału
wa˝nego dla zachowania
zdrowych koÊci i skóry

OPAKOWANIE: 60 kapsu∏ek

2 mg (20%*)
* % zalecanego dziennego spo˝ycia

Kod:

264

SK¸ADNIKI:

Olej sojowy, ˝elatyna, substancja
wià˝àca – glicerol, kwas hialuronowy
Injuv®, sproszkowane kłàcze kurkumy,
olejek z korzenia imbiru, emulgator –
wosk pszczeli ˝ółty, maltodekstryna,
barwnik – tlenek cynku, emulgator
– lecytyna sojowa.

Prowadzenie zdrowego trybu ˝ycia i stosowanie zrównowa˝onej diety sà niezb´dne dla zachowania dobrego stanu zdrowia.
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ARGI+™
L-arginina i kompleks witamin
podziału komórek. Natomiast witamina
K wspiera prawidłowe krzepni´cie krwi.
Wspólnie składniki te tworzà suplement
nowej generacji. Dodaj optymalne
zdrowie i kondycj´ do diety swojej
rodziny z pot´gà ARGI+™!
ZALECANE SPO˚YCIE:

L-arginina to aminokwas tak pot´˝ny,
˝e naukowcy okreÊlajà go mianem
„cudownej czàsteczki”. Arginina pełni
w naszym organizmie wiele funkcji
umo˝liwiajàcych jego prawidłowe
funkcjonowanie, m.in. wpływa na
prawidłowe oczyszczanie organizmu
z metabolitów amoniaku, czyli usuwanie
z organizmu wraz z moczem produktów
powstałych w procesie rozkładu
(przetwarzania) aminokwasów (białek).
Nic dziwnego, ˝e L-arginina budzi taki
entuzjazm. Nowe ARGI+™ zapewnia
korzystne działanie L-argininy, a witaminy C, B6, B12 i kwas foliowy przyczyniajà
si´ do zmniejszenia uczucia zm´czenia
i znu˝enia. Ponadto witamina C pomaga
w prawidłowej produkcji kolagenu
w celu zapewnienia właÊciwego funkcjonowania koÊci i chrzàstki, wpływa
korzystnie na prac´ układu nerwowego
i odpornoÊciowego, a tak˝e chroni
komórki przed stresem oksydacyjnym.
Witamina D wpływa na prawidłowà
prac´ mi´Êni, bierze udział we
wchłanianiu wapnia. Witamina B6,
wspiera utrzymanie prawidłowego
metabolizmu białka i glikogenu, a tak˝e
reguluje aktywnoÊç hormonalnà.
Witamina B12 pomaga w produkcji
czerwonych krwinek i razem z kwasem
foliowym bierze udział w procesie

doroÊli 1 miarka (10 gramów) dziennie
rozpuÊciç w szklance wody lub dowolnego napoju, dobrze rozmieszaç.
Produkt nie jest zalecany dla kobiet w cià˝y
i karmiàcych piersià. Osoby z problemami
zdrowotnymi przed u˝yciem powinny
skonsultowaç si´ z lekarzem.
Nie nale˝y przekraczaç zalecanej porcji
do spo˝ycia w ciàgu dnia. Przechowywaç
w sposób niedost´pny dla małych dzieci.
ZawartoÊç sk∏adników w porcji dziennej

• L- arginina przyczynia si´
do prawidłowego usuwania
amoniaku z organizmu
podczas wysiłku fizycznego
• Suplement nowej generacji

10 g

L-arginina

5g

Witamina C

80 mg (100%*)

Witamina D

5 µg (100%*)

Witamina K

75 µg (100%*)

Witamina B 6

1,4 mg (100%*)

Witamina B12

2,5 μg (100%*)

Kwas foliowy

200 μg (100%*)

D-ryboza

• Miarka ARGI+ wymieszana
z wodà pomaga twojemu
organizmowi lepiej
funkcjonowaç

50 mg
* % zalecanego dziennego spo˝ycia

sproszkowany sok z owoców czarnego
bzu, sproszkowany sok z malin, sproszkowany sok z wiÊni, sproszkowany sok
z je˝yn, sproszkowany sok z borówki,
fosforan potasu – regulator kwasowoÊci,
kwas L-askorbinowy, D-ryboza, menachinon, cholekalcyferol, chlorowodorek
pirydoksyny, cyjanokobalamina, kwas
pteroilomonoglutaminowy.
OPAKOWANIE: 300 g

SK¸ADNIKI:

L-arginina, maltodekstryna, kwas
cytrynowy, ksylitol - substancja
słodzàca, naturalny aromat owoców
leÊnych, dwutlenek krzemu - substancja
przeciwzbrylajàca, sukraloza – substancja słodzàca, ekstrakt ze skórek
winogron, ekstrakt z owoców granatu,
ekstrakt z czerwonych winogron,
sproszkowany sok z czarnej porzeczki,

Kod:

320

Prowadzenie zdrowego trybu ˝ycia i stosowanie zrównowa˝onej diety sà niezb´dne dla zachowania dobrego stanu zdrowia.
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Forever Nature’s 18™
Czy jesz zalecane 5 porcji warzyw
i owoców dziennie? Tyle właÊnie
powinna jeÊç ka˝da kobieta, m´˝czyzna
i dziecko. Warzywa i owoce sà bardzo
wa˝nym składnikiem naszej diety.
W Forever Living Products zdajemy
sobie spraw´ z tego, ˝e czasami trudno
jest sprostaç zaleceniom dietetyków.
Aby Wam to ułatwiç, stworzyliÊmy
Forever Nature’s 18™. Chcemy mieç
pewnoÊç, ˝e i Ty, i Twoja rodzina
realizujecie minimalne dzienne
zapotrzebowanie na wybrane składniki
od˝ywcze.
Produkt zawiera sproszkowane
winogrona, jabłka, borówki
amerykaƒskie, czarny bez, ˝urawiny,
maliny i ekstrakt z pestek winogron.
Jest tak˝e êródłem witaminy C
silnego antyutleniacza wspierajàcego
Twój układ odpornoÊciowy. Forever
Nature’s 18™ to tabletki do ˝ucia
o przyjemnym smaku, które pomagajà
w realizacji twojego dziennego
zapotrzebowania na antyutleniajàcà
witamin´ C oraz pochodzàcy z warzyw
i owoców bioflawonoid (rutyn´).
ZALECANE SPO˚YCIE: 2 tabletki

2 razy dziennie mi´dzy posiłkami.
Nie nale˝y przekraczaç porcji zalecanej do
spo˝ycia w ciàgu dnia.

ZawartoÊç składników w porcji dziennej

4 tabletki

Sproszkowana mieszanka
z owoców, warzyw i ich soków

2,0 mg

Antocyjanidyny z wyciàgu z owoców borówki
oraz z wyciàgu z owoców bzu czarnego

14,4 mg

Proantocyjanidyny z wyciàgu
z pestek winogron

72,7 mg

Kwas elagowy z wyciàgu z owoców maliny
Witamina C

1,6 mg
46 mg (57%*)

Rutyna

77 mg
* % zalecanego dziennego spo˝ycia

SK¸ADNIKI:

Dekstroza, sproszkowana mieszanka
owocowo-warzywna: sok winogronowy,
sok jabłkowy, wyciàg z owoców
borówki (o zawartoÊci 1,5% antocyjanidyn), wyciàg z owoców bzu czarnego
(o zawartoÊci 4% antocyjanidyn), wyciàg
z owoców ˝urawiny, banan, regulator
kwasowoÊci: kwas jabłkowy, substancja
przeciwzbrylajàca: kwas stearynowy,
wyciàg z pestek winogron (o zawartoÊci
95% proantocyjanidyn); rutyna; witamina
C (kwas L-askorbinowy), substancja
przeciwzbrylajàca: dwutlenek krzemu,
wyciàg z owoców maliny (o zawartoÊci
4% kwasu elagowego); suszone
warzywa: kapusta, marchew, kalafior,
seler, fasola szparagowa, naç i korzeƒ
pietruszki, papryka, cukinia, Êliwki, kiwi,
limonka.

• Tabletki do ˝ucia
o przyjemnym smaku,
zawierajàce pot´˝ny,
wspierajàcy zdrowie
i odpornoÊç antyutleniacz –
witamin´ C oraz fito składniki
pochodzàce z owoców
i warzyw – doskonałe dla
całej rodziny!

OPAKOWANIE: 120 tabletek

Kod:

271
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Forever Ginkgo Plus™
Ginkgo Biloba, legendarny „tonik dla
umysłu” o historii si´gajàcej pi´ciu
tysiàcleci to prawdziwa od˝ywka
wspierajàca kreatywnoÊç. Forever
Ginkgo Plus™ to unikalne połàczenie
czterech chiƒskich roÊlin. Do głównego
składnika, jakim jest wyciàg z liÊci
miłorz´bu dwuklapowego, dodaliÊmy
ekstrakt z grzybów reishi, owoce
cytryƒca chiƒskiego oraz kłàcze rdestu
wielokwiatowego.
O miłorz´bie mówi si´, ˝e jest to najstarszy gatunek drzewa, jaki przetrwał
do naszych czasów. Drzewa te ˝yjà
bardzo długo (cz´sto ponad 1000 lat)
i sà wyjàtkowo odporne na niekorzystne warunki Êrodowiskowe, takie jak
grzyby i insekty. Ginkgo Biloba jest jednym z najpopularniejszych składników
suplementów diety w Europie i Ameryce Północnej.
Wyciàg z liÊci miłorz´bu działa jako
antyutleniacz, wpływa te˝ pozytywnie
na mikrokrà˝enie, dzi´ki temu pozwala
zachowaç prawidłowe funkcje poznawcze – takie jak pami´ç, koncentracja czy
zdolnoÊç zapami´tywania.

Nie nale˝y przekraczaç zalecanej porcji do
spo˝ycia w ciàgu dnia. W przypadku stosowania antykoagulantów przed zastosowaniem nale˝y zasi´gnàç konsultacji lekarskiej.
SK¸ADNIKI:

Sproszkowana grzybnia Reishi
(Ganoderma lucidum), sproszkowane
owoce cytryƒca chiƒskiego (Schisandra
chinensis), sproszkowane kłàcze
rdestu wielokwiatowego (Polygonum
multiflorum), emulgator – celuloza
mikrokrystaliczna, ekstrakt z liÊci
miłorz´bu dwuklapowego (Ginkgo
biloba), substancja glazurujàca
– kwas stearynowy, substancja
wià˝àca – stearynian magnezu,
substancja przeciwzbrylajàca
– fosforan triwapniowy.
ZawartoÊç składników w porcji dziennej
Sproszkowane grzyby Reishi

1 tabletka

Miłorzàb japoƒski:
• Zwi´ksza dopływ krwi do
mózgu
• Wspiera sprawne krà˝enie
i pomaga zachowaç
prawidłowà elastycznoÊç
naczyƒ krwionoÊnych
• Pomaga zachowaç sprawne
ciało i umysł

210 mg

Sproszkowane kłàcze rdestu wielokwiatowego

110 mg

Sproszkowane owoce cytryƒca chiƒskiego

130 mg

Ekstrakt z liÊci miłorz´bu dwuklapowego

30 mg

Kod:

073

OPAKOWANIE: 60 tabletek
ZALECANE SPO˚YCIE:

1 tabletka dziennie.

Prowadzenie zdrowego trybu ˝ycia i stosowanie zrównowa˝onej diety sà niezb´dne dla zachowania dobrego stanu zdrowia.
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Forever NutraQ10™
z koenzymem Q10

Forever NutraQ10™ to receptura
opracowana specjalnie do rozpuszczania
w naszym napoju z mià˝szem aloe vera,
by dostarczaç wa˝nych dla zdrowia
substancji, m.in. witamin, składników
mineralnych oraz koenzymu Q10.
Q10 to enzym wytwarzany przez
ludzki organizm, którego poziom
maleje z wiekiem, właÊnie wtedy,
gdy jest on najbardziej potrzebny.
Forever Nutra Q10™ zawiera witaminy
z grupy B, które wspierajà prawidłowe
funkcjonowanie układu krà˝enia.
Witamina B6, B12 i kwas foliowy
przyczyniajà si´ do prawidłowego metabolizmu homocysteiny. Co wi´cej, kwas
foliowy bierze udział w wytwarzaniu
komórek krwi, a witamina B12 spełnia
wa˝nà rol´ w procesie tworzenia erytrocytów. Forever NutraQ10™ zawiera
równie˝ wyciàgi roÊlinne – z pestek
winogron, kurkumy, kadzidłowca i liÊci
oliwki, których korzystne działanie znane
jest od wieków.
Kurkuma wspiera działanie układu
krà˝enia, pomaga utrzymaç właÊciwy
poziom cholesterolu. Z kolei Boswellia
serrata wpływa korzystnie na prac´
serca.
Do powy˝szych składników dodaliÊmy
minerały – magnez i chrom oraz
antyutleniacze – witaminy C i E.
Magnez przyczynia si´ do prawidłowego
funkcjonowania mi´Êni, w tym mi´Ênia

sercowego, natomiast chrom
przyczynia si´ do prawidłowego
metabolizmu makroskładników.
Witamina C pomaga utrzymaç
właÊciwe funkcjonowanie naczyƒ
krwionoÊnych oraz, podobnie jak
witamina E, chroni składniki komórek
przed uszkodzeniem oksydacyjnym.
Teraz wszystkie te wspaniałoÊci dodaj
do przyrzàdzonej przez siebie porcji
napoju z mià˝szem aloe vera. Po prostu
wsyp, zamieszaj i wypij – twoje serce
podzi´kuje!
ZALECANE SPO˚YCIE:

doroÊli jednà saszetk´ dziennie (3,5 g
proszku) rozpuÊciç w ½ szklanki wody
lub w napoju z mià˝szem aloe vera.
Dobrze wymieszaç.
Nie nale˝y przekraczaç porcji zalecanej do
spo˝ycia w ciàgu dnia.
ZawartoÊç sk∏adników w porcji dziennej
koenzym Q10

1 saszetka
30 mg

witamina C

30 mg (37%*)

witamina E

10 mg (83%*)

witamina B6

1,0 mg (71%*)

kwas foliowy

200 μg (100%*)

witamina B12

1,0 μg (40%*)

magnez

60 mg (16%*)

chrom

16 μg (40%*)

ekstrakt z pestek winogron

20 mg

ekstrakt z kłàcza kurkumy

20 mg

ekstrakt z Boswellia serrata

20 mg

ekstrakt z liÊci oliwki europejskiej

24 mg

• Opracowany, by łatwo
rozpuszczaç si´ w napoju
z mià˝szu aloe vera
• Dostarcza koenzym Q10
• Z awiera wyciàgi roÊlinne,
minerały i antyutleniacze

Q10, substancja zag´szczajàca –
celuloza mikrokrystaliczna, substancja
przeciwzbrylajàca – dwutlenek krzemu,
ekstrakt z liÊci oliwki europejskiej (Olea
europaea), ekstrakt z pestek winogron,
ekstrakt z kłàcza kurkumy (Curcuma
longa), ekstrakt z Boswellia serrata,
D-alfa-tokoferol, chlorek chromu,
chlorowodorek pirydoksyny, kwas
foliowy, cyjanokobalamina.
OPAKOWANIE: 30 saszetek á 3,5 g

Kod:

312

* % zalecanego dziennego spo˝ycia

SK¸ADNIKI: Fruktoza, w´glan
magnezu, emulgator – lecytyna
sojowa, kwas L-askorbinowy, koenzym

Prowadzenie zdrowego trybu ˝ycia i stosowanie zrównowa˝onej diety sà niezb´dne dla zachowania dobrego stanu zdrowia.
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Forever ImmuBlend™
Dostarcza składniki wspierajàce odpornoÊç
ZALECANE SPO˚YCIE:

doroÊli 2 tabletki dziennie.
Nie nale˝y przekraczaç porcji zalecanej do
spo˝ycia w ciàgu dnia.
ZawartoÊç sk∏adników w porcji dziennej
witamina C

Forever ImmuBlend™ został stworzony
dla wsparcia funkcjonowania układu
immunologicznego w ka˝dym aspekcie
odpornoÊci – od pierwszej do ostatniej
linii obrony. Składniki naszej unikalnej
mieszanki zostały dobrane ze wzgl´du
na rol´, jakà odgrywajà we wspieraniu
funkcjonowania naszego układu immunologicznego. Pomagajà one zachowaç
optymalnà odpornoÊç, by twój dzieƒ
mijał bez trosk.
W naszej mieszance oprócz substancji
od˝ywczych (witaminy C i D oraz cynku)
znajdziesz laktoferyn´, grzyby maitake
i shii-take. Witamina D podtrzymuje
prawidłowe funkcjonowanie układu
odpornoÊciowego. Witamina C walczy
z wolnymi rodnikami. Cynk pomaga
w ochronie komórek organizmu przed
stresem oksydacyjnym, wspiera
produkcj´ komórek odpornoÊciowych.
Ta wyjàtkowa receptura dostarcza
zarówno fundamentalnych składników
od˝ywczych nieodzownych dla
zdrowia układu immunologicznego, jak
i naturalnych substancji roÊlinnych.

2 tabletki
90 mg (112%*)

witamina D

10 μg (200%*)

cynk

15 mg (150%*)

fruktooligosacharydy

240 mg

laktoferyna

66 mg

sproszkowane grzyby Maitake

25 mg

sproszkowane grzyby Shitake

17 mg

ekstrakt z grzybów Maitake

7 mg

* % zalecanego dziennego zapotrzebowania

SK¸ADNIKI: Substancja wypełniajàca

– celuloza mikrokrystaliczna, fruktooligosacharydy, substancja zag´szczajàca –
hydroksypropylometyloceluloza,
glukonian cynku, kwas L-askorbinowy,
laktoferyna z mleka, substancja
glazurujàca – kwas stearynowy,
sproszkowane grzyby Maitake (Grifola
frondosa), emulgator – stearynian
magnezu, sproszkowane grzyby Shitake
(Lentinula edodes), ekstrakt z grzybów
Maitake (Grifola frondosa), substancja
przeciwzbrylajàca – dwutlenek krzemu,
cholekalcyferol, substancja glazurujàca
– sól sodowa karboksymetylocelulozy,
dekstryna, dekstroza, emulgator
– lecytyna sojowa, substancja
glazurujàca – cytrynian trisodowy.

• Z awiera składniki
wspierajàce wszystkie
aspekty funkcjonowania
układu odpornoÊciowego
• Dostarcza ró˝norodnych
substancji od˝ywczych, by
wspieraç odpornoÊç, m.in.
poprzez walk´ z wolnymi
rodnikami

OPAKOWANIE: 60 tabletek

Kod:

355

Prowadzenie zdrowego trybu ˝ycia i stosowanie zrównowa˝onej diety sà niezb´dne dla zachowania dobrego stanu zdrowia.
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VITyLIZE™
Suplement dla m´skiej witalnoÊci
ZALECANE SPO˚YCIE:

2 kapsułki dziennie.
Nie nale˝y przekraczaç porcji zalecanej do
spo˝ycia w ciàgu dnia.
ZawartoÊç sk∏adników w porcji dziennej

Choç nie dla wszystkich w tym
samym wieku, nadchodzi czas, kiedy
zdrowie układu płciowego, a szczególnie
prostaty, staje si´ wa˝nà sprawà dla
ka˝dego m´˝czyzny.
Vitylize™, w połàczeniu ze zdrowà
dietà i gimnastykà, oferuje rozwiàzanie
wspierajàce zdrowie prostaty. Ta bogata
receptura zawiera składniki roÊlinne,
witaminy, minerały, w tym antyutleniacze, które wspierajà układ moczowy
oraz prawidłowe funkcjonowanie jàder
i gruczołu krokowego.
Vitylize™ zawiera wiele dobroczynnych
składników. Sà wÊród nich pestki
dyni – znane z korzystnego wpływu na
zdrowie prostaty oraz witaminy C, D, E
i B6. Do nich dodaliÊmy minerały – selen,
który przyczynia si´ do prawidłowego
przebiegu spermatogenezy i cynk,
który pomaga utrzymaç prawidłowy
poziomu testosteronu we krwi. Likopen
uzupełnia skład tej znakomitej receptury,
tworzàcej kompletny suplement dla
m´skiej witalnoÊci.

2 kapsu∏ki

witamina C

80 mg (100%*)

witamina E

12 mg (100%*)

witamina D

5 µg (100%*)

witamina B6

1,4 mg (100%*)

cynk

10 mg (100%*)

selen

55 µg (100%*)

oliwa z oliwek

490 mg

olej z nasion dyni

250 mg

ekstrakt z granatu

150 mg

likopen

2,5 mg
* % zalecanego dziennego zapotrzebowania

• Z awiera olej z pestek dyni
• Wyjàtkowa mieszanka
składników od˝ywczych
wspierajàcych zdrowie
prostaty
OPAKOWANIE: 60 kapsułek

Kod:

SK¸ADNIKI:

374

Oliwa z oliwek, ˝elatyna, olej z nasion
dyni, ekstrakt z owoców granatu,
substancja wià˝àca – glicerol, kwas
L-askorbinowy, glukonian cynku,
substancja zag´szczajàca – wosk
pszczeli, likopen, emulgator – lecytyna
sojowa, dro˝d˝e wzbogacone w selen,
D-alfa-tokoferol, cholekalcyferol,
barwnik – màczka chleba
Êwi´tojaƒskiego, chlorowodorek
pirydoksyny.

Prowadzenie zdrowego trybu ˝ycia i stosowanie zrównowa˝onej diety sà niezb´dne dla zachowania dobrego stanu zdrowia.
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VITuLIZE™

Suplement diety dla kobiecej witalnoÊci

Dyskomfort zwiàzany PMS lub
menopauzà mo˝e byç powodowany
zmianami hormonalnymi, które w tym
czasie zachodzà w organizmie kobiety.
Aby złagodziç skutki tych zmian zaleca
si´ wzbogaciç diet´ w wybrane składniki. Z myÊlà o kobiecych potrzebach
stworzyliÊmy Vitulize™, który jest
mieszankà bogatà w antyutleniajàce
witaminy i minerały oraz składniki
pochodzàce z owoców i ziół.
Wyjàtkowa mieszanka
składników roÊlinnych
W skład Vitulize™ wchodzà
sproszkowane jabłka, passiflora i jagody
cytryƒca. Cytryniec chiƒski (Schizandra
chinensis) od wieków u˝ywany jest dla
zachowania równowagi hormonalnej
oraz wspierania ogólnego zdrowia
i dobrego samopoczucia. Poza tym jest
on adaptogenem i antyutleniaczem.
Te składniki roÊlinne wzbogaciliÊmy
sproszkowanà ˝urawinà. Opatentowana
technologia sprawia, ˝e ˝urawiny
chronione sà przed zniszczeniem przez
kwasy w ˝ołàdku.
Ekskluzywna mieszanka
substancji od˝ywczych
Vitulize™ zawiera tak˝e mieszank´
substancji od˝ywczych opracowanà
specjalnie dla wspierania równowagi
hormonalnej oraz ogólnego samopoczucia kobiet. Stres i popularne leki, w tym
Êrodki antykoncepcyjne i stosowane
w hormonalnej terapii zast´pczej mogà
zachwiaç równowag´ hormonalnà
w organizmie. Obecna w produkcie

witamina B6 przyczynia si´ do regulacji
aktywnoÊci hormonalnej, a witamina
C zwi´ksza wchłanianie tak bardzo
potrzebnego ka˝dej kobiecie ˝elaza.
Witamina D natomiast wspomaga
przyswajanie wa˝nych dla zachowania
zdrowych koÊci wapnia i fosforu. Witaminy zostały połàczone z opatentowanà
formà ˝elaza – minerałem istotnym dla
funkcjonowania układu krwionoÊnego.
U˝yto ich w takich proporcjach, by
zapewniç optymalne wsparcie.
ZALECANE SPO˚YCIE:

2 tabletki dziennie.
Nie nale˝y przekraczaç porcji zalecanej do
spo˝ycia w ciàgu dnia.
ZawartoÊç składników w porcji dziennej

2 tabletki

witamina C

40 mg (50%*)

witamina E

11 mg (92%*)

witamina D

5 µg (100%*)

witamina B6

0,7 mg (50%*)

witamina B12

1,2 µg (48%*)

kwas foliowy

100 µg (50%*)

˝elazo

2,5 mg (18%*)

sproszkowana ˝urawina

250 mg

sproszkowane jabłko

12 mg

sproszkowane owoce m´czennicy

12 mg

sproszkowane owoce cytryƒca chiƒskiego

12 mg

* % zalecanego dziennego zapotrzebowania

SK¸ADNIKI:

Substancja wypełniajàca – celuloza
mikrokrystaliczna, diglicynian magnezu,
sproszkowana ˝urawina, algi (Algas
calcareas), substancja wypełniajàca
– hydroksypropylometyloceluloza, substancja przeciwzbrylajàca – kwas stearynowy, kwas L-askorbinowy, substancja
przeciwzbrylajàca – dwutlenek krzemu,
octan D-alfa-tokoferylu, diglicynian
˝elaza (II), sproszkowane jabłka (0,8%),
proszkowane owoce m´czennicy

• Unikalna mieszanka
substancji roÊlinnych:
sproszkowane jabłka,
passiflora i jagody cytryƒca
• Wspiera równowag´
hormonalnà dla twojego
dobrego samopoczucia
• Stworzone z myÊlà
o kobiecych potrzebach
• Opatentowane sproszkowane
˝urawiny
Passiflora incarnata (0,8%), sproszkowane owoce cytryƒca chiƒskiego
Schisandra chinensis (0,8%), emulgator
– stearynian magnezu, substancja
glazurujàca – sól sodowa karboksymetylocelulozy usieciowana, cholekalcyferol,
dekstryny, chlorowodorek pirydoksyny,
dekstroza, Êrednio łaƒcuchowe kwasy
tłuszczowe, cyjanokobalamina, substancja glazurujàca – cytrynian trisodowy,
kwas pteroilomonoglutaminowy.
OPAKOWANIE: 120 tabletek

Kod:

375

Prowadzenie zdrowego trybu ˝ycia i stosowanie zrównowa˝onej diety sà niezb´dne dla zachowania dobrego stanu zdrowia.
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Forever Daily™
Witaminy i minerały z kompleksem AOS™
ZawartoÊç sk∏adników w porcji dziennej

2 tabletki Forever Daily™ pokrywajà
w 100% zalecane dzienne spo˝ycie
na witaminy z grupy B – B1, B2, B6,
B12, niacyn´, kwas foliowy, biotyn´ i
kwas pantotenowy, oraz na witaminy
rozpuszczalne w tłuszczach – A, D, E a
tak˝e witamin´ C.
W skład Forever Daily™ wchodzi te˝
zestaw składników mineralnych –
˝elazo, jod, cynk, selen, miedê, mangan,
molibden i chrom, które pozwolà Ci
zadbaç o zdrowie, pi´kny wyglàd i dobre
samopoczucie.
Dodany do produktu zastrze˝ony preparat na bazie aloesu AOS Complex™
dostarcza naturalnych składników
- bioflawonoidów z cytrusów, ˝elu z
aloesu, hesperydyny, koenzymu Q10,
luteiny oraz likopenu i zeaksantyny.
Luteina to zwiàzek z grupy karotenoidów, obecny w warzywach i owocach
(m.in. w jarmu˝u i szpinaku). Hesperydyna jest flawonoidem wyst´pujàcym w
owocach cytrusowych. Z kolei likopen
to rozpuszczalny w tłuszczach czerwony
barwnik obecny np. w pomidorach.
Zeaksantyna jest izomerem luteiny,
który wyst´puje w siatkówce oka.
ZALECANE SPO˚YCIE:

2 tabletki dziennie

Nie nale˝y przekraczaç zalecanej porcji do
spo˝ycia w ciàgu dnia. Suplement diety
nie mo˝e byç stosowany jako substytut
zró˝nicowanej diety.

2 tabletki

Witamina A (ekwiwalent retinolu)

800 μg (100%*)

Witamina C

80 mg (100%*)

Witamina D

5 µg (100%*)

Witamina E (ekwiwalent alfa tokoferolu)

12 mg (100%*)

Witamina B1

1,1 mg (100%*)

Witamina B2

1,4 mg (100%*)

Niacyna (ekwiwalent niacyny)

16 mg (100%*)

Witamina B6

1,4 mg (100%*)

Kwas foliowy

200 μg (100%*)

Witamina B12

2,5 μg (100%*)

Biotyna

50 μg (100%*)

Kwas pantotenowy

6 mg (100%*)

˚elazo

6 mg (43%*)

Jod

75 μg (50%*)

Cynk

5 mg (50%*)

Selen

30 μg (55%*)

Miedê

900 µg (90%*)

Mangan

1 mg (50%*)

Molibden

30 μg (60%*)

Chrom

30 μg (75%*)

AOS Complex™ w tym:
    Bioflawonoidy z cytrusów
    ˚el z aloesu
    Hesperydyna
    Koenzym Q10
    Luteina
    Likopen
    Zeaksantyna

108 mg
24,7 mg
3 mg
2 mg
1 mg
1 mg
1 mg
500 μg

Preparat owocowo-warzywny (Forever FVX 20) 100 mg
* % zalecanego dziennego zapotrzebowania

SK¸ADNIKI:

Preparat AOS Complex™(diglicynian
wapnia, diglicynian magnezu,
bioflawonoidy z cytrusów (Citrus spp.),
˝el z aloesu (Aloe barbadensis),
hesperydyna, koenzym Q10, luteina,
likopen, zeaksantyna); stabilizatory –
celuloza mikrokrystaliczna, dwutlenek
krzemu; preparat Forever FVX20
(sproszkowane warzywa i owoce:
jabłko, burak, czerwona papryka,
pomidor, truskawka, ˝urawina, wiÊnia
acerola (Malpighia glabra L.), kapusta,
szpinak, cebula, mangostan właÊciwy
(Garcinia mangostana L.), euterpa

• Mieszanka 55 substancji
od˝ywczych, w tym witamin
i minerałów
• Od˝ywia i chroni twój
organizm
warzywna (Euterpe oleracea), je˝yna,
granat, borówka, brokuł, jarmu˝,
marchew, dynia, winogrona); kwas
L-askorbinowy; substancja
przeciwzbrylajàca – kwas stearynowy;
D-alfa-tokoferol; diglicynian ˝elaza (II);
substancja przeciwzbrylajàca – sól
sodowa karboksymetylocelulozy
usieciowana; diglicynian cynku; amid
kwasu nikotynowego; aromat waniliowy;
diglicynian miedzi; beta-karoten; jodek
potasu; D-pantotenian wapnia;
diglicynian manganu; substancja
glazurujàca – karboksymetyloceluloza;
L-selenometionina; D-biotyna; dekstryna;
cholekalcyferol; chlorowodorek
pirydoksyny; pirydoksalo-5-fosforan;
ryboflawina; glukoza;
Êredniołaƒcuchowe kwasy tłuszczowe;
chlorowodorek tiaminy;
cyjanokobalamina; pikolinian chromu;
substancja glazurujàca – cytrynian sodu;
kwas pteroilomonoglutaminowy;
molibdenian (VI) sodu.
OPAKOWANIE: 60 tabletek

Kod:

439

Prowadzenie zdrowego trybu ˝ycia i stosowanie zrównowa˝onej diety sà niezb´dne dla zachowania dobrego stanu zdrowia.
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Forever Echinacea Supreme™
Ojczyznà obydwu u˝ytych w tym
produkcie je˝ówek – purpurowej
(Echinacea purpurea) i wàskolistnej
(Echinacea angustifolia) – jest Ameryka
Pó∏nocna. Ziele to by∏o powszechnie
znane w tradycyjnej medycynie wielu
szczepów indiaƒskich, ale dopiero
w latach 30. XX wieku sta∏o si´ bardzo
popularne w Europie. Echinacea
ma dzia∏anie ogólnowzmacniajàce
i stymulujàce odpornoÊç ca∏ego organizmu. Zapobiega cz´stym infekcjom
wirusowym i bakteryjnym, wzmacnia
tak˝e system trawienny. Ostatnie
badania wykaza∏y, ˝e sk∏adniki je˝ówki
zapobiegajà nadmiernemu rozk∏adaniu
kwasu hialuronowego w organizmie,
a wi´c dzia∏ajà dobroczynnie na skór´
i zapobiegajà procesom starzenia. Dla
uzyskania maksimum wzmacniajàcego
dzia∏ania je˝ówki w Forever Echinacea
Supreme™ po∏àczono jà z korzeniem
gorzknika kanadyjskiego (Goldenseal)
oraz z wyciàgiem z pestek winogron.
Forever Echinacea Supreme™ to
znakomity Êrodek przeciwko jesienno-zimowym infekcjom. To równie˝
tradycyjny preparat wzmacniajàcy

na przedwioÊniu, po przebytych
chorobach oraz we wszystkich
tych momentach, gdy nasz
organizm wymaga wzmocnienia
chwilowo os∏abionej odpornoÊci.
G¸ÓWNE SK¸ADNIKI:
Dane suplementacyjne

1 tabletka

Ziele je˝ówki purpurowej (Echinacea purpurea)
Korzeƒ je˝ówki wàskolistnej (Echinacea angustifolia)
mieszanina:
250 mg
Korzeƒ gorzknika kanadyjskiego
(Goldenseal, Hydrastis canadensis)

150 mg

Wyciàg z pestek winogron

50 mg

INNE SK¸ADNIKI:

Celuloza, kwas stearynowy, stearynian
magnezowy, sól sodowa karboksy
metylocelulozy usieciowana, dwutlenek
krzemu, hydroksypropylometyloceluloza.

• Wzmacnia odpornoÊç
• Pomaga d∏ugo zachowaç
zdrowà, m∏odà skór´
• Z awiera korzeƒ gorzknika
kanadyjskiego i wyciàg
z pestek winogron

Kod:

214

OPAKOWANIE: 60 tabletek

Prowadzenie zdrowego trybu ˝ycia i stosowanie zrównowa˝onej diety sà niezb´dne dla zachowania dobrego stanu zdrowia.
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Forever Multi-Maca™
Peruwiaƒskie ziele Maca
(Lepidium Meyenii), zwane równie˝
„peruwiaƒskim ˝eƒ-szeniem”, by∏o ju˝
u˝ywane ponad 2000 lat temu. Wed∏ug
legendy wojownicy inkascy spo˝ywali
Mac´ przed bitwà dla zwi´kszenia
swej si∏y i wytrwa∏oÊci. W Êwiecie
wspó∏czesnym roÊlina ta zyska∏a sobie
uznanie, gdy odkryto, ˝e potrafi wzmocniç si∏y ˝yciowe, dodaç energii i wigoru,
zapobiegaç przyp∏ywom zm´czenia oraz
zredukowaç niszczàcy wp∏yw stresu
na organizm. Jest to typowy tonik
dla ludzi aktywnych, nieco zm´czonych
˝yciem – zapobiega depresjom
i zniech´ceniu, wzmacnia libido
i pomaga utrzymaç to coÊ, co okreÊliç
mo˝na mianem „apetytu na ˝ycie”.
W wieku przejÊciowym pomaga zwalczaç zaburzenia hormonalne – zarówno
u m´˝czyzn, jak i u kobiet.
Maca zawiera wiele cennych
sk∏adników od˝ywczych: wolne
aminokwasy – fenyloalanin´, tyrozyn´,
histydyn´ i arginin´ – oraz witaminy
i substancje mineralne. W Forever
Multi-Maca™ korzeƒ s∏ynnego ziela
Maca po∏àczono z innymi zio∏ami,
znanymi z energodajnego dzia∏ania,

oraz z koenzymem Q-10, dla wzmocnienia efektu stosowania tego naturalnego
kompleksu.
G¸ÓWNE SK¸ADNIKI:
Dane suplementacyjne

1 tabletka

Maca (korzeƒ)

250 mg

Tribulus terrestris (owoc)

100 mg

Muira Puama (korzeƒ)

100 mg

Catuaba (kora)

100 mg

L-arginina

75 mg

Saw palmetto (owoc)

75 mg

Pygeum africanum (kora)

25 mg

Koenzym Q-10

5 mg

INNE SK¸ADNIKI:

Celuloza mikrokrystaliczna,
cytrynian wapnia, kwas stearynowy,
sól sodowa karboksymetylocelulozy
usieciowana, ˝ywica guar, stearynian
magnezu, dwutlenek krzemu, dekstryna,
dekstroza, lecytyna, cytrynian sodu.

• Znana jako „peruwiaƒski
˝eƒ-szeƒ”
• Stymuluje wigor,
wytrzyma∏oÊç
i odpornoÊç na stres
• Pozwala w pe∏ni cieszyç si´
˝yciem

Kod:

215

OPAKOWANIE: 60 tabletek

Prowadzenie zdrowego trybu ˝ycia i stosowanie zrównowa˝onej diety sà niezb´dne dla zachowania dobrego stanu zdrowia.
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Forever B12 Plus™
Niezastàpiona kombinacja
witaminy B12 z kwasem foliowym
– dwóch podstawowych substancji
od˝ywczych, których niedobór mo˝e
spowodowaç zaburzenia pracy
organizmu. Na niedostatek witaminy
B12 nara˝eni sà szczególnie wegetarianie i osoby preferujàce ˝ywnoÊç
wysokoprzetworzonà. Niedobór
kwasu foliowego wynika ze zbyt ma∏ej
iloÊci warzyw w diecie i powoduje
rozmaite dolegliwoÊci, od sk∏onnoÊci
do depresji a˝ do powa˝nych
schorzeƒ uk∏adu nerwowego.
Zarówno witamina B12, jak i kwas
foliowy sà niezb´dne do prawid∏owych
procesów tworzenia czerwonych
cia∏ek krwi oraz syntezy DNA
w komórkach. Sà one równie˝
konieczne do utrzymania prawid∏owego
poziomu tzw. homocysteiny
w organizmie, co jest niezwykle
wa˝ne w zapobieganiu mia˝d˝ycy.
Obydwie witaminy wyst´pujà
w postaci, która zapewnia ich
powolne wch∏anianie przez organizm,
a wi´c efektywnoÊç wykorzystania

ka˝dej tabletki jest bardzo du˝a.
Najlepiej jest po∏àczyç codzienne
za˝ywanie Forever B12 Plus™ ze
stosowaniem innych produktów
od˝ywczych Forever Living Products,
zw∏aszcza napojów aloesowych.
G¸ÓWNE SK¸ADNIKI:
Dane suplementacyjne

1 tabletka

Witamina B12 (jako cyjanokobalamina)

500 µg (8330%*)

W´glowodany

400 µg (100%*)
* % dziennego zapotrzebowania

INNE SK¸ADNIKI:

Dekstroza, fosforan dwuwapniowy, hydroksypropylometyloceluloza, celuloza
mikrokrystaliczna, kwas stearynowy,
krzemionka, stearynian magnezowy.
OPAKOWANIE: 60 tabletek

• Uzupe∏nia niedobory
witaminy B12 i kwasu
foliowego
• Pomaga redukowaç wysoki
poziom homocysteiny
• Zapobiega niedokrwistoÊci
• Wzmacnia system nerwowy

Kod:

188

Prowadzenie zdrowego trybu ˝ycia i stosowanie zrównowa˝onej diety sà niezb´dne dla zachowania dobrego stanu zdrowia.
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Forever Vision™
Wzrok to bardzo cenny zmys∏ i nie
powinniÊmy tego daru traktowaç
jako czegoÊ oczywistego. I chocia˝
wzbogacamy naszà diet´ substancjami
od˝ywczymi, które poprawiajà naszà
ogólnà kondycj´ i samopoczucie,
czasem zapominamy, ˝e tak samo
powinniÊmy zadbaç o nasz wzrok,
jako nieodzowny element zdrowia.
Forever Vision™ to suplement diety,
który zawiera czarnà jagod´, lutein´
i zeaksantyn´ oraz silne antyutleniacze
i inne substancje od˝ywcze. Czarna
jagoda to popularne tradycyjne zio∏o,
które mo˝e wspieraç prawid∏owe funkcjonowanie zmys∏u wzroku. Luteina to
znany karotenoid, wyst´pujàcy w wielu
owocach i warzywach, który pomaga
chroniç siatkówk´. Zeaksantyna
i astaksantyna to kolejne karetonoidy
wa˝ne dla mi´Êniowego zdrowia oka.
Dwie tabletki Forever Vision™ dziennie
pomogà ci jasno patrzeç w przysz∏oÊç!

G¸ÓWNE SK¸ADNIKI:
Dane suplementacyjne

1 tabletka

Beta-karoten w przeliczeniu na witamin´ A
Witamina C (kwas L-askorbinowy)
Witamina E (bursztynian D-alfa-tokoferolu)
Cynk (cytrynian cynku)
Miedê (glukonian miedzi)

1500 µg (187,5%*)
60 mg (100%*)
20 mg (200%*)
15 mg (100%*)
5 mg

Wyciàg z czarnej jagody (Vaccinum myrtillus)
(standaryzowany min. 25% antocyjanów)
L-cysteina

60 mg

Ekstrakt z nagietka (Tagetes erecta)
       w tym: luteina
                 zeaksantyna

31 mg
30 mg
1 mg

Wyciàg z mikroglonów
       w tym: astaksantyna

10 mg
2%

Ekstrakt z korzenia rdestu japoƒskiego
(Polygonum cuspidatum)

5 mg

50 mg

* % zalecanego dziennego spo˝ycia

• èród∏o czarnej jagody, luteiny
i zeaksantyny
• Wspiera prawid∏owe
funkcjonowanie
zmys∏u wzroku
• By jasno patrzeç
w przysz∏oÊç

INNE SK¸ADNIKI:

Celuloza mikrokrystaliczna,
cytrynian wapnia, kwas stearynowy,
sól sodowa karboksymetylocelulozy
usieciowana, ˝ywica guar, stearynian
magnezu, dwutlenek krzemu, dekstryna,
dekstroza, lecytyna, cytrynian sodu.

Kod:

235

OPAKOWANIE: 60 tabletek

Prowadzenie zdrowego trybu ˝ycia i stosowanie zrównowa˝onej diety sà niezb´dne dla zachowania dobrego stanu zdrowia.
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Forever A-Beta-CarE™
Forever A-Beta-CarE™ jest kombinacjà
beta-karotenu (prowitaminy A),
witaminy E i selenu w celu uzyskania
maksimum naturalnego dzia∏ania
antyutleniajàcego. Trzy g∏ówne
sk∏adniki tego produktu zosta∏y uznane,
razem z witaminà C, za najbardziej
efektywne substancje naturalne,
unieczynniajàce szkodliwe dzia∏anie
w organizmie tzw. wolnych
rodników. Z beta-karotenu powstaje
w jelicie cienkim witamina A, przy
czym organizm wytwarza jej tylko tyle,
ile potrzebuje, bez groêby przedawkowania. Witaminy A i E nie tylko dzia∏ajà
ochronnie; sà równie˝ niezb´dne do
utrzymania w zdrowiu i dobrej kondycji
skóry, oczu, uk∏adu krwionoÊnego
i hormonalnego. Selen jest pierwiastkiem Êladowym, wi´c ludzki organizm
potrzebuje go niewiele. Jednak ju˝ te
niezbyt du˝e iloÊci selenu, dzia∏ajàc
synergicznie z witaminami A i E,
zapewniajà zdrowie skóry, w∏osów
oraz dobre widzenie.

G¸ÓWNE SK¸ADNIKI:
Dane suplementacyjne

1 kapsu∏ka

Witamina A (100% jako beta-karoten)
Witamina E

12 500 lU (250%*)
200 lU (667%*)

Selen

25 µg (36%*)
* % zalecanego dziennego spo˝ycia

INNE SK¸ADNIKI:

Rafinowany olej sojowy, ˝elatyna, gliceryna, wosk pszczeli, woda oczyszczona,
sproszkowany rozmaryn, oleje z nasion
marchwi, lecytyna sojowa, wyciàg
z ciemnego chleba Êwi´tojaƒskiego.
OPAKOWANIE: 100 kapsu∏ek

• Pomaga zwalczaç k∏opoty
skórne
• Sprzyja prawid∏owemu
krà˝eniu
• Z apewnia solidnà, naturalnà
ochron´ przeciwutleniajàcà
• Zwalcza wolne rodniki

Kod:

54

Prowadzenie zdrowego trybu ˝ycia i stosowanie zrównowa˝onej diety sà niezb´dne dla zachowania dobrego stanu zdrowia.
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Suplementy diety

Forever Fiber™
Suplement diety Forever Fiber™
dostarcza 5 gramów szybko
rozpuszczajàcego si´ błonnika,
w por´cznej saszetce, by wspieraç
prawidłowà poda˝ błonnika
w codziennej diecie. Eksperci zalecajà
spo˝ywanie do 30 gramów błonnika
dziennie. Niestety, wi´kszoÊç ludzi
dostarcza z dietà zaledwie połow´
tej iloÊci, bo jemy za mało produktów
zbo˝owych, warzyw i owoców. Forever
Fiber™ to firmowa mieszanka czterech
rodzajów błonnika i por´czny sposób na
wzbogacenie diety w błonnik – przez
posypywanie potraw, rozpuszczanie
w ulubionym napoju z dodatkiem
mià˝szu aloe vera lub dodawanie do
butelki wody, którà zabierasz w drog´!
Suplement diety Forever Fiber™, który
dostarcza 5 gramów rozpuszczalnego
błonnika w ka˝dej saszetce, to por´czna
porcja z wysokà zawartoÊcià błonnika.
IloÊç ta odpowiada prawie 1½ fili˝anki
bràzowego ry˝u lub 2 kromkom
pełnoziarnistego chleba. Forever Fiber™
to Êwietny sposób na zwi´kszenie
codziennej porcjii błonnika.

ZALECANE SPO˚YCIE:

1 saszetk´ błonnika dziennie.
ZawartoÊç saszetki rozpuÊciç w szklance wody lub ulubionego napoju. Zaleca
si´ piç z dodatkiem mià˝szu aloe vera.
Nie nale˝y przekraczaç zalecanej porcji do
spo˝ycia w ciàgu dnia. Suplement diety
nie mo˝e byç stosowany jako substytut
zró˝nicowanej diety.
Produkt nie jest zalecany kobietom w cià˝y
i karmiàcym oraz osobom z chorobami przewodu pokarmowego, w tym ˝ołàdka i jelit.

• 5 gramów błonnika w ka˝dej
saszetce

SK¸ADNIKI:

• Opracowany jako wygodny
sposób wspierania
optymalnej iloÊci błonnika
w diecie

Guma ksantanowa, błonnik
kukurydziany, dekstryna kukurydziana,
fruktooligosacharydy (FOS).

• Łatwo rozpuszczalny
w wodzie lub innym napoju
– tak˝e z dodatkiem mià˝szu
aloe vera

Porcja dzienna

1 saszetka

Guma akacjowa

2,5 g

Błonnik kukurydziany

2,2 g

Dekstryna kukurydziana

0,7 g

Fruktooligosacharydy

• Szybko si´ rozpuszcza, ma
łagodny smak, nie ma grudek
i jest bezglutenowy
Kod:

464

117 mg

OPAKOWANIE: 30 saszetek po 6,1 g

Prowadzenie zdrowego trybu ˝ycia i stosowanie zrównowa˝onej diety sà niezb´dne dla zachowania dobrego stanu zdrowia.
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Produkty pszczele

Wszystkie produkty pszczele Forever Living Products pochodzà z pasiek
znajdujàcych si´ na terenach ekologicznie czystych, gdzie nie wyst´pujà
„cywilizacyjne” zanieczyszczenia gleby ani powietrza i gdzie nie u˝ywa si´
˝adnych pestycydów. Fachowa opieka nad rodzinami pszczelimi, nowoczesny
sprz´t i metody pozyskiwania bezcennych produktów pszczelich oraz
surowe przestrzeganie higieny w zak∏adach przetwórczych sprawiajà, ˝e
dostajesz do ràk produkt idealnie czysty, w 100% naturalny, o nieocenionych
wprost wartoÊciach od˝ywczych.

Produkty pszczele

Forever Bee Honey™
Miód pszczeli
Pszczoły wytwarzajà miód
przelatujàc od kwiatu do kwiatu,
zbierajàc z ka˝dego z nich zasobny
nektar, przechowujà go krótko
i łàczà ze swoimi enzymami, po
czym magazynujà miód w ulu.
Od wielu stuleci cieszy si´ on
opinià cennego naturalnego
pokarmu – skarbnicà energii.
Miód Pszczeli Forever to naturalny,
pyszny i słodki przysmak wprost
od pszczół. èródło energii
na ka˝dà okazj´.

WartoÊç od˝ywcza

100 g

WartoÊç energetyczna

1377 kJ (324 kcal)

Białko

0g

W´glowodany

81 g

Cukry

67 g

Tłuszcz

0g

Kwasy tłuszczowe nasycone

0g

Błonnik pokarmowy

0g

Sód

0g

• Praktyczne opakowanie
ułatwiajàce dozowanie
• èródło energii

SK¸ADNIKI:

Miód pszczeli (100%).

• Naturalny słodki produkt
wytwarzany przez pszczoły
Apis mellifera

Przechowywaç w temperaturze 4-20°C,
chroniç przed bezpoÊrednim działaniem
promieni słonecznych.

Kod:

207

OPAKOWANIE: 500 g

Prowadzenie zdrowego trybu ˝ycia i stosowanie zrównowa˝onej diety sà niezb´dne dla zachowania dobrego stanu zdrowia.
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Produkty pszczele

Forever Bee Pollen™
Suplement diety z pyłkiem pszczelim
Pyłek pszczeli to po prostu pyłek kwiatowy, zebrany i poddany odpowiedniej
obróbce przez pszczoły, które nast´pnie
zanoszà go do ula i wykorzystujà
jako po˝ywienie. Pyłek powszechnie
uznawany jest za jeden z najdoskonalszych pszczelich pokarmów,
jakie wyst´pujà w naturze. Warto te˝
pami´taç, ˝e pszczoły sà „miernikami”
czystoÊci otoczenia i wybierajà z niego
tylko to, co w nim najzdrowsze.
Pyłek pszczeli wspiera zdrowie, dzi´ki
temu, ˝e korzystnie wpływa na prac´
serca i pomaga utrzymaç prawidłowy
poziom cholesterolu i lipidów we krwi.
Posiada równie˝ właÊciwoÊci antyoksydacyjne, dzi´ki temu pomaga zwalczaç
wolne rodniki, które niekorzystnie
wpływajà na organizm. Pyłek pszczeli
wspiera równie˝ działanie układu
odpornoÊciowego i korzystnie działa na
sprawnoÊç umysłowà. Bardzo wa˝ne

jest to, ˝e pyłek jest łatwo trawiony
i przyswajany przez ludzki organizm.
ZALECANE SPO˚YCIE:

doroÊli 1-2 tabletki dziennie
Suplement diety nie mo˝e byç stosowany
jako substytut zró˝nicowanej diety.
ZawartoÊç składnika w zalecanej
porcji dziennej

1 tabletka 2 tabletki

Pyłek pszczeli

500 mg

1000 mg

Miód

67 mg

134 mg

• Âwietny suplement diety
z pyłkiem pszczelim prosto
z ula
• P yłek pszczeli doskonale
wpływa na odpornoÊç
i umysł

SK¸ADNIKI:

Granulowany pyłek pszczeli (87%),
miód (12%), substancja wià˝àca
– kwas stearynowy, substancja
przeciwzbrylajàca – dwutlenek
krzemu, mleczko pszczele.

Kod:

026

OPAKOWANIE: 100 tabletek

Prowadzenie zdrowego trybu ˝ycia i stosowanie zrównowa˝onej diety sà niezb´dne dla zachowania dobrego stanu zdrowia.
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Produkty pszczele

Forever Royal Jelly™
Suplement diety z mleczkiem pszczelim
Mleczko pszczele to mleczna wydzielina
pozyskiwana ze Êlinianek pszczół miodnych (Apis mellifera). Ten pszczeli „super
pokarm” mieszany jest z enzymami
i przeznaczony wyłàcznie dla pszczoły,
która ma staç si´ królowà. Jest to jedyne po˝ywienie królowej przez całej jej
wysoce produktywne ˝ycie – w ciàgu
którego składa do 3000 jaj dziennie,
a do˝ywa 6 lat, podczas gdy pszczoły
robotnice ˝yjà 4-6 tygodni.
Zawiera cukry i substancj´ słodzàcà.
Suplement diety nie mo˝e byç stosowany

ZALECANE SPO˚YCIE:

doroÊli 1-2 tabletki dziennie
ZawartoÊç składnika w zalecanej
porcji dziennej
Mleczko pszczele

1 tabletka 2 tabletki
250 mg

500 mg

SK¸ADNIKI:

Substancja słodzàca – sorbitol,
fruktoza, sproszkowany koncentrat
mleczka pszczelego, regulator
kwasowoÊci – kwas cytrynowy, aromat
pomaraƒczowy, substancja wià˝àca:
kwas stearynowy; substancja
przeciwzbrylajàca – dwutlenek krzemu.

• Nie zawiera konserwantów
• Bez barwników i sztucznych
aromatów

Kod:

036

jako substytut zró˝nicowanej diety.
OPAKOWANIE: 60 tabletek

Prowadzenie zdrowego trybu ˝ycia i stosowanie zrównowa˝onej diety sà niezb´dne dla zachowania dobrego stanu zdrowia.
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Produkty pszczele

Forever Bee Propolis™
Suplement diety z kitem pszczelim
Kiedy pada hasło „produkty pszczele”
pierwszy do głowy przychodzi nam
miód, a zaraz potem pyłek.
Jednak propolis (kit), lepka, ˝ywicowata substancja, jest równie wa˝ny.
Propolis jest zbierany przez pszczoły i po
przetworzeniu wykorzystywany jako
materiał budulcowy i uszczelniajàcy
ul. Nazwa propolis stanowi dokładne
odzwierciedlenie jego funkcji – jest to
słowo wywodzàce si´ z greki, które dosłownie oznacza „przedmurze miasta”.
Propolis tak dobrze spełnia swe zadania
i stanowi tak skutecznà ochron´, ˝e
wn´trze ula jest zabezpieczone lepiej ni˝
wi´kszoÊç sal operacyjnych! Ze wzgl´du
na swoje właÊciwoÊci propolis był
wykorzystywany ju˝ w staro˝ytnoÊci.
Z jego dobrodziejstw korzystali Egipcjanie, Grecy, Asyryjczycy i Rzymianie.
Forever Bee Propolis™ zbierany jest na
regionach wolnych od zanieczyszczeƒ.
W celu jeszcze lepszego zapewnienia
czystoÊci tego produktu, wykorzystywane sà specjalnie zaprojektowane

zasobniki. Forever Bee Propolis™
nie zawiera ˝adnych barwników.
ZALECANE SPO˚YCIE:

doroÊli 1-2 tabletki dziennie
Suplement diety nie mo˝e byç stosowany
jako substytut zró˝nicowanej diety.
ZawartoÊç składnika w zalecanej
porcji dziennej
Propolis pszczeli

• W sposób naturalny
zwi´ksza odpornoÊç
1 tabletka 2 tabletki
500 mg

1000 mg

• Wzbogacony mleczkiem
pszczelim

SK¸ADNIKI:

Sproszkowany propolis (70%),
izolat białka sojowego, emulgator
– màczka chleba Êwi´tojaƒskiego,
miód, substancja przeciwzbrylajàca –
dwutlenek krzemu, aromat migdałowy,
substancja wià˝àca – sól sodowa
karboksymetylocelulozy usieciowana,
substancja przeciwpieniàca – kwas
stearynowy, mleczko pszczele.

Kod:

027

OPAKOWANIE: 60 tabletek

Prowadzenie zdrowego trybu ˝ycia i stosowanie zrównowa˝onej diety sà niezb´dne dla zachowania dobrego stanu zdrowia.
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Harmonijna sylwetka
i kontrola wagi

Obecnie coraz wi´cej osób Êwiadomych jest koniecznoÊci kontrolowania swojej wagi, prowadzenia zdrowego stylu ˝ycia i przestrzegania w∏aÊciwej diety.
A jaka ta dieta byç powinna? Smaczna, nieskomplikowana, dodajàca energii
i... ujmujàca kilogramów. W∏aÊnie taka jak produkty FLP s∏u˝àce kontroli
wagi! Mogà Ci one pomóc uzyskaç i utrzymaç harmonijnà sylwetk´.

Kontrola wagi

Forever Garcinia Plus™
Kapsułki z kwasem hydroksycytrynowym (HCA)
naturalnego pochodzenia i pikolinianem chromu
Suplement diety
W krajach Południowej Azji ceni si´
owoce z drzewa tamaryndowca
(Garcinia cambogia) ze wzgl´du
na ich właÊciwoÊci zdrowotne.
Wyciàg z tego owocu zawiera
mi´dzy innymi znaczàcà iloÊç kwasu
(–) hydroksycytrynowego (HCA),
o którym wiadomo, ˝e bardzo korzystnie
oddziałuje na metabolizm tłuszczów
jako inhibitor enzymów bioràcych udział
w syntezie kwasów tłuszczowych.
Forever Garcinia Plus™ opracowana
została z myÊlà o tych wszystkich,
którzy pragnà uzyskaç i utrzymaç
zdrowà, harmonijnà sylwetk´, a tak˝e
o osobach bardzo aktywnych fizycznie.
Zawarty w produkcie chrom, pomaga
utrzymaç prawidłowy poziom glukozy
we krwi i wpływa na metabolizm
makroskładników od˝ywczych, czyli
białek, tłuszczów i w´glowodanów.
ZALECANE SPO˚YCIE:

zalecany dla kobiet w cià˝y i karmiàcych
piersià oraz uczulonych na składniki produktu.
ZawartoÊç sk∏adników
w zalecanej porcji dziennej 1 kapsu∏ka

2 kapsu∏ki

Wyciàg z owoców drzewa
500 mg
1000 mg
Garcinia cambogia
w tym kwas HCA
250 mg
500 mg
Olej z krokosza barwierskiego
(Carthamus tinctorius)
430 mg
860 mg
Âredniołaƒcuchowe kwasy
tluszczowe (MCT)
75 mg
150 mg
Chrom
100 µg (250%*) 200 µg (500%*)
* % zalecanego dziennego zapotrzebowania

SK¸ADNIKI:

Wyciàg z owoców Garcinia Cambogia
(tamaryndowiec malabarski), olej
z krokosza barwierskiego (Carthamus
tinctorius), ˝elatyna, substancja
utrzymujàca wilgoç – glicerol,
Êredniołaƒcuchowe kwasy tłuszczowe,
substancja zag´szczajàca – wosk
pszczeli , emulgator – lecytyna
sojowa, substancja zag´szczajàca –
màczka chleba Êwi´tojaƒskiego, barwnik
– dwutlenek tytanu, pikolinian chromu.

• Kapsułka spo˝ywana pół
godziny przed głównymi
posiłkami dnia zawiera
składniki wspierajàce
spalanie tłuszczu
i pomagajàce zachowaç
właÊciwy poziom cukru
we krwi
• Stosowana razem
z niskokalorycznà dietà
uzupełnia diet´ w substancje
wspierajàce proces redukcji
tkanki tłuszczowej
Kod:

071

1 do 2 kapsułek dziennie.
Nie nale˝y przekraczaç porcji zalecanej

OPAKOWANIE: 70 kapsu∏ek

do spo˝ycia w ciàgu dnia. Produkt nie jest
Prowadzenie zdrowego trybu ˝ycia i stosowanie zrównowa˝onej diety sà niezb´dne dla zachowania dobrego stanu zdrowia.
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Harmonijna sylwetka

Forever Lite Ultra™

Koktajl waniliowy i czekoladowy w proszku.
Ârodek spo˝ywczy specjalnego przeznaczenia ˝ywieniowego
dla osób o intensywnym wysiłku fizycznym.
Wysoka zawartoÊç białka sojowego, êródło witamin i składników mineralnych
Koktajl Forever Lite Ultra™ to idealny
dodatek do twojego zdrowego stylu
˝ycia Forever. Forever Lite Ultra™ łàczy
w sobie nowoczesny styl myÊlenia
z nowoczesnymi zdobyczami technologicznymi, by pomóc ci prowadziç
zdrowy tryb ˝ycia, którego elementem
b´dzie prawidłowa dieta. Porcja
dziennie Forever Lite Ultra™ przygotowana zgodnie z instrukcjà z chudym
mlekiem, dostarcza cennych witamin
i minerałów (iloÊci w tabelkach).
Forever Lite Ultra™ dostarcza równie˝
18 wa˝nych aminokwasów. Dzi´ki
wysokiej zawartoÊci białka (sojowego)
przyczynia si´ do wzrostu i utrzymania
masy mi´Êniowej. Białko jest wa˝ne
równie˝ dla utrzymania zdrowych koÊci.
SKŁADNIKI:
Koktajl waniliowy

Izolat białka sojowego, preparat
tłuszczowo-białkowy (olej słonecznikowy, maltodekstryna, białka mleka),
fruktoza, naturalny aromat waniliowy,
fosforan potasu, fruktooligosacharydy,
fosforan sodu, stabilizator – guma guar,
tlenek magnezu, enzymy proteolityczne,
emulgator – lecytyna sojowa,
substancja słodzàca – sukraloza,
w´glan wapnia, kwas L-askorbinowy,
fumaran ˝elazawy, octan D-alfatokoferylu, amid kwasu nikotynowego,
jodek potasu, tlenek cynku, siarczan

manganu, D-biotyna, D-pantotenian
wapnia, palmitynian retinylu, siarczan
miedzi, dro˝d˝e browarnicze, chlorowodorek pirydoksyny, chlorowodorek
tiaminy, cholekalcyferol, ryboflawina,
kwas pteroilomonoglutaminowy,
selenin sodu, cyjanokobalamina.
Koktajl czekoladowy

Izolat białka sojowego,
preparat tłuszczowo – białkowy (olej
słonecznikowy, maltodekstryna,
białka mleka), fruktoza, naturalny
aromat czekoladowy, fosforan potasu,
kakao, fruktooligosacharydy, fosforan
sodu, stabilizator – guma guar, tlenek
magnezu, enzymy proteolityczne,
emulgator – lecytyna sojowa,
substancja słodzàca – sukraloza,
w´glan wapnia, kwas L-askorbinowy,
fumaran ˝elazawy, octan D-alfa tokoferylu, amid kwasu nikotynowego,
jodek potasu, tlenek cynku, siarczan
manganu, D-biotyna, D-pantotenian
wapnia, palmitynian retinylu, siarczan
miedzi, dro˝d˝e browarnicze, chlorowodorek pirydoksyny, chlorowodorek
tiaminy, cholekalcyferol, ryboflawina,
kwas pteroilomonoglutaminowy,
selenin sodu, cyjanokobalamina.
SPOSÓB SPO˚YCIA:

Porcj´ produktu (1 miarka) rozmieszaç,
najlepiej w mikserze, w 300 ml odtłuszczonego mleka (0,5% tłuszczu). Mo˝na

• Dostarcza wielu witamin
i minerałów
• Wysoka zawartoÊç
białka sojowego
• Opakowanie zawiera
około 21 porcji
połàczyç z owocami lub kostkami
lodu. Stosowaç 1-2 porcje dziennie.
Produkt nie jest zalecany dla dzieci,
kobiet w cià˝y i karmiàcych piersià.
OPAKOWANIE: Oko∏o 21 porcji

Kod:

470 – smak waniliowy

Kod:

471 – smak czekoladowy

Original

My Revisions

Dairy Version

Prowadzenie zdrowego trybu ˝ycia i stosowanie zrównowa˝onej diety sà niezb´dne dla zachowania dobrego stanu zdrowia.
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Harmonijna sylwetka
FOREVER LITE ULTRA – VANILLA

FOREVER LITE ULTRA – CHOCOLATE

Informacja o wartoÊci od˝ywczej

Informacja o wartoÊci od˝ywczej

wartoÊç energetyczna

w 100 g produktu
w proszku

porcja 25 g produktu
(1 miarka proszku)

porcja 25 g produktu
(1 miarka) + 300 ml chudego
mleka (0,5% tłuszczu)
wartoÊç energetyczna

w 100 g produktu
w proszku

porcja 26 g produktu
(1 miarka proszku)

porcja 26 g produktu
(1 miarka) + 300 ml chudego
mleka (0,5% tłuszczu)

1608 kJ/384 kcal

402 kJ/96 kcal

897 kJ/213 kcal

1578 kJ/377 kcal

410 kJ/98 kcal

905 kJ/215 kcal

białko

52 g

13 g

23,5 g

białko

50 g

13 g

23,5 g

w´glowodany
w tym cukry

24 g
8g

6g
2g

21,3 g
15,3 g

w´glowodany
w tym cukry

23 g
8g

6g
2g

21,3 g
15,3 g
4,5 g
0,96 g

tłuszcz
w tym kwasy tłuszczowe nasycone

12 g
0g

3g
0g

4,5 g
0,96 g

tłuszcz
w tym kwasy tłuszczowe nasycone

12 g
0g

3g
0g

błonnik pokarmowy

4g

1g

1g

błonnik pokarmowy

4g

1g

1g

sód

1g

0,26 g

0,4 g

sód

1g

0,26 g

0,4 g

892 μg

223 μg (28%*)

268 μg (34%*)

witamina A (ekwiwalent retinolu)

3 μg

0,75 μg (15%*)

0,75 μg (15%*)

witamina D

Witaminy
witamina A (ekwiwalent retinolu)
witamina D

Witaminy
858 μg

223 μg (28%*)

268 μg (34%*)

3 μg

0,75 μg (15%*)

0,75 μg (15%*)

witamina E (ekwiwalent tokoferolu)

24 mg

6 mg (50%*)

6 mg (50%*)

witamina E (ekwiwalent tokoferolu)

23 mg

6 mg (50%*)

6 mg (50%*)

witamina C

160 mg

40 mg (50%*)

43 mg (54%*)

witamina C

154 mg

40 mg (50%*)

43 mg (54%*)

tiamina (wit. B1)
ryboflawina (wit. B2)

2 mg

0,5 mg (45%*)

0,6 mg (55%*)

tiamina (wit. B1)

0,56 mg

0,14 mg (10%*)

0,7 mg (50%*)

ryboflawina (wit. B2)
niacyna (ekwiwalent niacyny)

30 mg

7,7 mg (48%*)

8 mg (50%*)

witamina B 6

2,26 mg

0,6 mg (43%*)

0,75 mg (54%*)

niacyna (ekwiwalent niacyny)

31 mg

7,7 mg (48%*)

8 mg (50%*)

witamina B 6

2,35 mg

0,6 mg (43%*)

0,75 mg (54%*)

2 mg

0,5 mg (45%*)

0,6 mg (55%*)

0,53 mg

0,14 mg (10%*)

0,7 mg (50%*)

kwas foliowy

340 μg

85 μg (43%*)

100 μg (50%*)

kwas foliowy

327 μg

85 μg (43%*)

100 μg (50%*)

witamina B12

1,6 μg

0,4 μg (16%*)

1,6 μg (64%*)

witamina B12

1,5 μg

0,4 μg (16%*)

1,6 μg (64%*)

biotyna

100 μg

25 µg (50%*)

25 µg (50%*)

biotyna

96 μg

25 µg (50%*)

25 µg (50%*)

kwas pantotenowy

7,6 mg

1,9 mg (32%*)

1,9 mg (32%*)

kwas pantotenowy

7,3 mg

1,9 mg (32%*)

1,9 mg (32%*)

potas

2085 mg

542 mg (27%*)

965 mg (48%*)

potas

2085 mg

542 mg (27%*)

965 mg (48%*)

wapƒ

76 mg

19 mg (2,3%*)

382 mg (48%*)

wapƒ

73 mg

19 mg (2,3%*)

382 mg (48%*)

fosfor

840 mg

200 mg (28%*)

491 mg (70%*)

fosfor

807 mg

200 mg (28%*)

491 mg (70%*)
189 mg (50%*)

Składniki mineralne

Składniki mineralne

magnez

614 mg

153 mg (41%*)

189 mg (50%*)

magnez

590 mg

153 mg (41%*)

˝elazo

27,6 mg

6,9 mg (49%*)

7,2 mg (51%*)

˝elazo

26,5 mg

6,9 mg (49%*)

7,2 mg (51%*)

cynk

14,8 mg

3,7 mg (37%*)

4,9 mg (49%*)

cynk

14,2 mg

3,7 mg (37%*)

4,9 mg (49%*)

miedê

2 mg

0,5 mg (50%*)

0,5 mg (50%*)

miedê

1,9 mg

0,5 mg (50%*)

0,5 mg (50%*)

mangan

4 mg

1 mg (50%*)

1 mg (50%*)

mangan

4 mg

1 mg (50%*)

1 mg (50%*)

jod

300 μg

75 µg (50%*)

85 µg (57%*)

jod

288 μg

75 µg (50%*)

85 µg (57%*)

selen

69,6 μg

17,4 μg (32%*)

17,4 μg (32%*)

selen

69,6 μg

17,4 μg (32%*)

17,4 μg (32%*)

Aminokwasy

Aminokwasy

L-leucyna

1034 mg

1946 mg

L-leucyna

1034 mg

1946 mg

L-izoleucyna

618 mg

1206 mg

L-izoleucyna

618 mg

1206 mg

L-lizyna

790 mg

1819 mg

L-lizyna

790 mg

1819 mg

L-walina

632 mg

1337 mg

L-walina

632 mg

1337 mg
430 mg

L-metionina

172 mg

430 mg

L-metionina

172 mg

L-treonina

474 mg

876 mg

L-treonina

474 mg

876 mg

L-fenyloalanina

661 mg

1150 mg

L-fenyloalanina

661 mg

1150 mg

L-tryptofan

172 mg

298 mg

L-tryptofan

172 mg

298 mg

L-arginina

943 mg

1305 mg

L-arginina

943 mg

1305 mg

L-alanina

546 mg

885 mg

L-alanina

546 mg

885 mg

kwas L-asparaginowy

1466 mg

2234 mg

kwas L-asparaginowy

1466 mg

2234 mg

L-cysteina

158 mg

239 mg

L-cysteina

158 mg

239 mg

L-kwas glutaminowy

2414 mg

4457 mg

L-kwas glutaminowy

2414 mg

4457 mg

glicyna

532 mg

724 mg

glicyna

532 mg

724 mg

L-histydyna

330 mg

606 mg

L-histydyna

330 mg

606 mg

L-prolina

647 mg

1625 mg

L-prolina

647 mg

1625 mg

L-seryna

661 mg

1219 mg

L-seryna

661 mg

1219 mg

L-tyrozyna

474 mg

885 mg

L-tyrozyna

474 mg

*% zalecanego dziennego spo˝ycia

885 mg
*% zalecanego dziennego spo˝ycia

50

Kontrola wagi

Forever Lean™
Suplement diety
Forever Lean™ dostarcza
dwóch składników, które mogà
pomóc w kontroli masy ciała – jeden
zmniejszajàcy absorpcj´ tłuszczów
i drugi – wpływajàcy na poziom cukru
we krwi. Pierwszy z tych składników to
kaktus Opuntia ficus-indica, znany jako
opuncja figowa, opuncja figa indyjska
lub nopal. Badania wykazały, ˝e błonnik
pochodzàcy z tej roÊliny ma bardzo
wysokà zdolnoÊç wiàzania tłuszczów.
Drugim składnikiem w Forever Lean™
jest trójchlorek chromu. Chrom to
wa˝ny mikroelement, który wspiera
naturalnà zdolnoÊç organizmu do
utrzymywania prawidłowego poziomu
cukru we krwi, b´dàc elementem
czynnika tolerancji glukozy (GTF). Jest
to szczególnie wa˝ne dla zachowania
prawidłowej przemiany materii. Te
dwa składniki mogà pomóc ci odnieÊç
sukces w dà˝eniu do idealnej wagi.
Trzecim składnikiem Forever Lean™
sà nasiona Phaseolus vulgaris, czyli
fasoli zwyczajnej. W celu uzyskania
najwi´kszej skutecznoÊci odchudzania,
wa˝ne jest prowadzenie zdrowego
trybu ˝ycia poprzez stosowanie na
co dzieƒ zdrowej diety oraz regularne
uprawianie gimnastyki.
Dzi´ki temu Twój ogólny system kontroli
wagi b´dzie kompletny, a Tobie łatwiej
b´dzie utrzymaç po˝àdanà wag´.

ZALECANE SPO˚YCIE: Jedna kapsułka

bezpoÊrednio przed posiłkiem lub
przekàskà – popiç wodà. Stosowaç
do czterech kapsułek dziennie.
Nie nale˝y przekraczaç zalecanej porcji
do spo˝ycia w ciàgu dnia. Produkt nie jest
zalecany dla kobiet w cià˝y i karmiàcych
piersià oraz uczulonych na składniki produktu.

• Produkt zawiera składniki,
które pomagajà kontrolowaç
mas´ ciała, dzi´ki
zmniejszaniu wchłaniania
tłuszczu z diety oraz
utrzymywaniu poziomu
cukru we krwi

SK¸ADNIKI:

Ekstrakt z opuncji figowej (Opuntia
ficus-indica), ekstrakt z fasoli zwyczajnej
(Phaseolus vulgaris); emulgatory
– hydroksypropylometyloceluloza,
celuloza mikrokrystaliczna, substancje
przeciwzbrylajàce – kwas stearynowy,
dwutlenek krzemu, stabilizator
–guma gellan, konserwant – octan
potasu, chlorek chromu (III).
ZawartoÊç składników w zalecanej porcji dziennej

OPAKOWANIE: 120 kapsułek

Kod:

289

1 kapsułka

2 kapsułki

3 kapsułki

4 kapsułki

Ekstrakt z opuncji figowej

262 mg

524 mg

786 mg

1048 mg

Ekstrakt z fasoli zwyczajnej

111 mg

222 mg

333 mg

444 mg

30 µg (75%*)

60 µg (150%*)

µg (225%*)

120 µg (300%*)

Chrom

* % zalecanego dziennego spo˝ycia
Original

My Revisions

Dairy Version

Prowadzenie zdrowego trybu ˝ycia i stosowanie zrównowa˝onej diety sà niezb´dne dla zachowania dobrego stanu zdrowia.
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Forever Fast Break™

Dietetyczny Êrodek spo˝ywczy spełniajàcy zapotrzebowanie przy intensywnym
wysiłku fizycznym. Baton przeznaczony zwłaszcza dla sportowców
i osób uprawiajàcych intensywny wysiłek fizyczny
Nareszcie koniec z wyrzutami sumienia,
gdy głód zmusił nas do zjedzenia na
mieÊcie czegoÊ, o czym wiemy, ˝e nie
jest ani zbyt zdrowe, ani od˝ywcze.
Si´gajàc po ten baton mo˝emy mieç
pewnoÊç, ˝e nasza przekàska jest
pełnowartoÊciowa.
Biotyna, chrom, cynk przyczyniajà si´
do prawidłowego metabolizmu białek,
tłuszczy i w´glowodanów. Niacyna,
witaminy z grupy B, fosfor, magnez,
mangan, ˝elazo i jod sà potrzebne do
właÊciwego metabolizmu energii.
Kwas pantotenowy pomaga utrzymaç
sprawnoÊç umysłowà na właÊciwym
poziomie.
ZALECANE SPO˚YCIE:

1 baton dziennie

Nie przekraczaç porcji zalecanej do spo˝ycia.
SK¸ADNIKI:

Masło orzechowe (orzechy ziemne, cukier,
uwodornione oleje roÊlinne, sól), mieszanka
WartoÊç od˝ywcza
wartoÊç energetyczna
białko
w´glowodany (w tym cukry)
tłuszcz (w tym kwasy tłuszczowe nasycone)
błonnik pokarmowy
sód
witamina A (ekwiwalent retinolu)
witamina E
tiamina (witamina B1 )
ryboflawina (witamina B2)
witamina B6
witamina B12
niacyna
kwas pantotenowy
kwas foliowy
witamina C

białek (izolat białka sojowego, kazeinian
wapnia, izolat białek mleka, koncentrat
białek serwatkowych), polewa kakaowa
(cukier bràzowy, cz´Êciowo uwodorniony olej
palmowy, kakao, lecytyna sojowa, wanilia),
syrop kukurydziany, wysokofruktozowy syrop
kukurydziany, substancja słodzàca – syrop
maltitolowy, fruktoza, orzeszki ziemne,
substancja przeciwzbrylajàca – fosforan
triwapniowy, błonnik sojowy, nasiona soi,
przeciwutleniacz – fosforan dipotasu, tlenek
magnezu, aromat naturalny, ˝el aloesowy aloe
vera, dwuwinian choliny, fosforan diwapniowy,
kwas para-aminobenzoesowy (PABA), miód, kwas
askorbinowy, fumaran ˝elaza II, octan D-alfatokoferylu, nikotynamid, tlenek cynku, glukonian
miedzi, palmitynian retinylu, glukonian manganu,
D-pantotenian wapnia, chlorowodorek pirydoksyny,
monoazotan tiaminy, ryboflawina, chelat molibdenu
z aminokwasem, chelat selenu z aminokwasem,
chelat chromu z aminokwasem, cyjanokobalamina,
foliany, D-biotyna, jodek potasu.

100 g

1 baton (57 g)

WartoÊç od˝ywcza

1647 kJ/386 kcal
19 g
46 g (32 g)
14 g (5 g)
3g
0,2 g
1579 µg (197%*)
31,5 mg (263%*)
1,6 mg (145%*)
1,8 mg (129%*)
2,1 mg (150%*)
6,3 μg (252%*)
21 mg (131%*)
10 mg (167%*)
421 μg (211%*)
63 mg (79%*)

941 kJ/220 kcal
11 g
26 g (18 g)
8 g (3 g)
2g
0,1 g
900 µg (113%*)
18 mg (150%*)
0,9 mg (82%*)
1 mg (71%*)
1,2 mg (83%*)
3,6 µg (144%*)
12 mg (75%*)
5 mg (83%*)
240 µg (120%*)
36 mg (45%*)

biotyna
magnez
˝elazo
cynk
jod
wapƒ
fosfor
potas
mangan
chrom
selen
miedê
molibden
kwas para-aminobenzoesowy
cholina

• Wysoka zawartoÊç białka
i witamin, êródło składników
mineralnych
• Doskonała przekàska mi´dzy
posiłkami lub zamiast nich
OPAKOWANIE:

1 baton gotowy do spo˝ycia
Kod:

267

100 g

1 baton (57 g)

316 μg (632%*)
421 mg (112%*)
19 mg (136%*)
15 mg (150%*)
184 μg (123%*)
880 mg (110%*)
789 mg (113%*)
614 mg (31%*)
2,5 mg (125%*)
42 μg (105%*)
37 μg (67%*)
2100 µg (210%*)
92 μg (184%*)
130 mg
90 mg

180 μg (360%*)
240 mg (64%*)
11 mg (79%*)
7,5 mg (75%*)
105 µg (70%*)
500 mg (63%*)
450 mg (64%*)
350 mg (18%*)
1,4 mg (70%*)
24 µg (60%*)
21 µg (38%*)
1200 µg (120%*)
52 µg (104%*)
75 mg
50 mg

*  % zalecanego dziennego spo˝ycia

Prowadzenie zdrowego trybu ˝ycia i stosowanie zrównowa˝onej diety sà niezb´dne dla zachowania dobrego stanu zdrowia.
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Forever PRO X2™

Batony proteinowe o wysokiej zawartoÊci białka
SpecjaliÊci przekonujà si´, ˝e
spo˝ywanie odpowiedniej iloÊci
białka, w połàczeniu z rozsàdnà dietà
i regularnymi çwiczeniami, odgrywa rol´
w kształtowaniu masy mi´Êni. Forever
PRO X2™ to êródło firmowej mieszanki
izolatu białek sojowych oraz koncentratu
i izolatu białek serwatkowych PRO
X2™, razem z 2 gramami błonnika
pokarmowego w ka˝dym pysznym
batoniku. Dzi´ki zawartemu w nim
białku pomaga w budowaniu masy
mi´Êniowej i realizacji celów zwiàzanych
z kształtowaniem sylwetki.
Białko pomaga w utrzymaniu masy
mi´Êniowej. Poniewa˝ mi´Ênie sà bardziej aktywne metabolicznie ni˝ tkanka
tłuszczowa, zachowanie umi´Ênionej
sylwetki wymaga odpowiedniej porcji
białka. Białko ma kluczowe znaczenie
dla budowania mi´Êni, zwłaszcza,
gdy zwi´kszasz aktywnoÊç fizycznà.
Niektóre osoby mogà obawiaç si´,
˝e połàczenie diety i rygorystycznych
çwiczeƒ mo˝e spowodowaç spadek
masy mi´Êniowej. Poniewa˝ białko
stanowi budulec tkanki mi´Êniowej,
spo˝ywanie jego odpowiedniej iloÊci jest
potrzebne do utrzymania masy mi´Êni,
szczególnie podczas diety i çwiczeƒ.

Wysokiej jakoÊci białko pomaga budowaç i zachowywaç tkank´ mi´Êniowà.
Dodatkowo, zwi´kszone spo˝ycie
białka, w połàczeniu z çwiczeniami
siłowymi mo˝e pomóc wspieraç mas´
mi´Êniowà w miar´ upływu czasu.
Soja i serwatka zawierajà wysokiej
jakoÊci białko, o dobrze udokumentowanych korzyÊciach w budowaniu
i wspieraniu tkanki mi´Êniowej. Batony
Forever PRO X2™, zostały opracowane,
by dostarczaç dodatkowego białka
lub słu˝yç jako pyszna przekàska, gdy
jesteÊ w drodze. To a˝ 15 g białka
w por´cznym, smacznym batoniku.
Batoniki Forever PRO X2™ to produkty
bezglutenowe, dost´pne w dwóch
pysznych smakach: cynamonowym
i czekoladowym – ka˝dy z nich to
Êwietny sposób, za zwi´kszenie
codziennej porcji białka!

• 15 gramów białka w batonie
• 2 gramy błonnika
• P yszne smaki – cynamonowy
i czekoladowy
• Nie zawiera glutenu

Zawierajà cukier i substancj´ słodzàcà.
OPAKOWANIE: 10 batonów

w kartonie; masa netto 1 batonu 45 g
Kod:

465 – smak czekoladowy

Kod:

466 – smak cynamonowy

SUGEROWANY SPOSÓB SPO˚YCIA:

Jako przekàska mi´dzy posiłkami, mo˝e
byç równie˝ wykorzystywany jako
dodatkowe êródło białka przed lub po
treningach. Âwietny wybór na porannà
przekàsk´ lub element Êniadania, jako
êródło białka na dobry poczàtek dnia.

Prowadzenie zdrowego trybu ˝ycia i stosowanie zrównowa˝onej diety sà niezb´dne dla zachowania dobrego stanu zdrowia.
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Forever PRO X 2™ Smak czekoladowy

Forever PRO X 2™ Smak cynamonowy

SKŁADNIKI:

SKŁADNIKI:

Mieszanina białek 33% (izolat białek sojowych, koncentrat
i izolat białek serwatkowych (z mleka)), substancja
utrzymujàca wilgoç: glicerol, stabilizator: sorbitol, chrupki
czekoladowe 8% (cukier, likier czekoladowy), masło
kakaowe, lecytyna sojowa, wanilia), margaryna (olej
palmowy, olej sojowy, sól, serwatka z mleka, mono
i diglicerydy kwasów tłuszczowych, lecytyna sojowa,
naturalny aromat maÊlany, barwnik: beta-karoten, witamina
A (palmitynian retinylu)), inulina, ˝elatyna, polewa
czekoladowa 4% (cukier, olej z nasion palmy i olej
palmowy), odtłuszczone mleko w proszku, kakao, lecytyna
sojowa, wanilia), kakao 4%, cukier, aromaty, sól,
substancja spulchniajàca: wodorow´glan sodu, wzmacniacz
smaku: sorbinian potasu, substancja słodzàca: sukraloza.

Mieszanina białek 33% (izolat białek sojowych, koncentrat
i izolat białek serwatkowych (z mleka)), substancja
utrzymujàca wilgoç: glicerol, płatki owsiane bezglutenowe,
stabilizator: sorbitol, chrupki cynamonowe 10% (cukier, olej
palmowy, cynamon 1%, lecytyna sojowa), margaryna (olej
palmowy, olej sojowy, sól, serwatka z mleka, mono
i diglicerydy kwasów tłuszczowych, lecytyna sojowa,
naturalny aromat maÊlany, barwnik: beta-karoten, witamina
A (palmitynian retinylu)), polewa z białej czekolady (cukier,
olej z nasion palmy i olej palmowy, odtłuszczone mleko
w proszku, mleko, lecytyna sojowa, wanilia), ˝elatyna,
inulina, cukier, cynamon 0,9%, aromaty, substancja
spulchniajàca: wodorow´glan sodu, sól, wzmacniacz
smaku: sorbinian potasu, substancja słodzàca: sukraloza.

WartoÊç od˝ywcza w 100 g produktu
WartoÊç energetyczna

WartoÊç od˝ywcza w 100 g produktu

1541 kJ/367 kcal

18% RWS*

WartoÊç energetyczna

1541 kJ/367 kcal

18% RWS*

11 g

16% RWS

4,4 g
4,4 g
2,2 g

22% RWS

W´glowodany,
w tym cukry

41,8 g
11 g

16% RWS
12% RWS

Błonnik

4,4 g

Tłuszcz,
w tym:
kwasy tłuszczowe nasycone
kwasy tłuszczowe jednonienasycone
kwasy tłuszczowe wielonienasycone

11 g

16% RWS

4,4 g
2,2 g
2,2 g

22% RWS

Tłuszcz,
w tym:
kwasy tłuszczowe nasycone
kwasy tłuszczowe jednonienasycone
kwasy tłuszczowe wielonienasycone

W´glowodany,
w tym cukry

41,8 g
11 g

16% RWS
12% RWS

Błonnik

4,4 g

Białko

33 g

66% RWS

Białko

33 g

66% RWS

Sól

2g

33% RWS

Sól

0,9 g

15% RWS

*% RWS – referencyjne wartoÊci spo˝ycia dla przeci´tnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal)

*% RWS – referencyjne wartoÊci spo˝ycia dla przeci´tnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal)

Prowadzenie zdrowego trybu ˝ycia i stosowanie zrównowa˝onej diety sà niezb´dne dla zachowania dobrego stanu zdrowia.
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Kontrola wagi

Forever Therm™
Suplement diety Forever Therm™
to receptura, która – dzi´ki zielonej
herbacie – pomaga utrzymywaç poziom
energii i wspieraç metabolizm
tłuszczów, towarzyszàc ci w drodze do
szczuplejszej figury. Zaanga˝owanie si´
w program kontroli wagi mo˝e zdawaç
si´ zadaniem ponad siły, a droga do realizacji celów ˝mudna i długa. PrzejÊcie na
zdrowà diet´ o ograniczonej iloÊci kalorii
oraz wypracowanie zestawu regularnych çwiczeƒ to dwa czynniki kluczowe
dla odniesienia sukcesu. Natomiast
twoje wysiłki mogà zostaç wzmocnione
przez dodatkowe narz´dzia. Suplement
diety Forever Therm™ został
stworzony, by wspieraç twoje wysiłki
zwiàzane z utratà wagi, byÊ łatwiej
dostrzegał/a efekty i osiàgnàł/-´ła
po˝àdanà figur´. Dzi´ki połàczeniu
ekstraktów roÊlinnych – z zielonej
herbaty oraz guarany i odpowiednio
dobranych witamin wpływajàcych na
przemian´ materii Forever Therm™
mo˝e wspomóc Twoje wysiłki.
Wyciàg z zielonej herbaty
działa korzystnie na metabolizm
tłuszczów, wspomagajàc kontrol´

masy ciała. Dzi´ki temu wpływa na
proces termogenezy i wytwarzania
energii w komórkach. Ponadto
zielona herbata przyczynia si´ do
zwi´kszenia koncentracji i czujnoÊci.
Forever Therm™ to równie˝ êródło
kofeiny – alkaloidu pochodzàcego
z wyciàgu z nasion guarany, by
zachowaç wymagany poziom energii
podczas çwiczeƒ lub zabieganego dnia.
Wyciàg z nasion zielonej kawy dostarcza
wyjàtkowych składników – kwasów
chlorogenowych – których poziom
w palonych ziarnach nie jest zbyt
wysoki. Zawiera równie˝ polifenole.
Doskonałymi towarzyszami tego tercetu
składników jest komplet witamin z grupy
B (B1, B2, B6, B12, niacyna, kwasy pantotenowy i foliowy) oraz witamina C. Zarówno witaminy B, jak i witamina C majà
kluczowe znaczenie dla metabolizmu
w´glowodanów, białek i tłuszczy. Poniewa˝ wysiłek fizyczny mo˝e powodowaç
szybki ich ubytek z organizmu, du˝e
znaczenie ma bie˝àce ich uzupełnianie.
OczywiÊcie podstawà ka˝dego
skutecznego programu kontroli wagi
jest przestrzeganie zdrowej diety

• Wysokie dawki witamin
wpływajàcych na
metabolizm, by w po∏àczeniu
ze zdrowà dietà i çwiczeniami
pomóc Ci w realizacji celów
zwiàzanych z kontrolà wagi.
• èródło substancji
pochodzenia roÊlinnego
wspierajàcych proces
odchudzania.

i odpowiednia aktywnoÊç fizyczna.
Forever Therm™ dostarcza mieszank´
substancji roÊlinnych i od˝ywczych
– witamin, by wspieraç energi´
i metabolizm, i pomóc ci w osiàgni´ciu
postawionego sobie celu.
OPAKOWANIE: 60 tabletek

Kod:

463

Prowadzenie zdrowego trybu ˝ycia i stosowanie zrównowa˝onej diety sà niezb´dne dla zachowania dobrego stanu zdrowia.
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Kontrola wagi
ZALECANE SPO˚YCIE:

2 tabletki dziennie – jednorazowo lub
dwa razy dziennie po jednej tabletce.
Nie nale˝y przekraczaç zalecanej
porcji do spo˝ycia w ciàgu dnia.
Zawiera kofein´ (87-91 mg w zalecanej
porcji do spo˝ycia w ciàgu dnia). Nie
zaleca si´ stosowania u dzieci i kobiet
w cià˝y oraz karmiàcych piersià.
SK¸ADNIKI:

Stabilizator – celuloza mikrokrystaliczna;
ekstrakt z liÊci zielonej herbaty
(Camellia sinensis); ekstrakt z nasion
guarany (Paullinia cupana); ekstrakt

z ziaren zielonej kawy (Coffea robusta);
witamina C (kwas L-askorbinowy);
substancje przeciwzbrylajàce
– kwas tłuszczowy, sól sodowa
karboksymetylocelulozy usieciowana,
dwutlenek krzemu; niacyna (amid kwasu
nikotynowego); kwas pantotenowy
(D-pantotenian wapnia); dekstryna;
glukoza (z pszenicy); witamina
B6 (chlorowodorek pirydoksyny);
witamina B2 (ryboflawina); witamina B1
(chlorowodorek tiaminy); witamina B12
(cyjanokobalamina); kwas foliowy (kwas
pteroilomonoglutaminowy); substancje
glazurujàce – karboksymetyloceluloza,
kwasy tłuszczowe, cytrynian sodu.

Skład zalecanej do spo˝ycia dziennej porcji produktu
Składniki

zawartoÊç
w 2 tabletkach

% ZDS*

Ekstrakt z liÊci zielonej herbaty

540 mg

Ekstrakt z nasion guarany,
     w tym kofeina 32%

272 mg
87 mg

Ekstrakt z ziaren zielonej kawy,
     w tym:
     polifenole 50%
     kwas chlorogenowy 45%
     kofeina <2%

200 mg
100 mg
90 mg
<4 mg

Witamina C

75 mg

Niacyna (ekwiwalent niacyny)

10 mg

63%

Kwas pantotenowy

6 mg

100%

Witamina B6

1,3 mg

93%

Witamina B2

1,4 mg

100%

Witamina B1

1 mg

91%

Witamina B12

2,4 μg

96%

200 μg

100%

Kwas foliowy

94%

* % zalecanego dziennego zapotrzebowania

Prowadzenie zdrowego trybu ˝ycia i stosowanie zrównowa˝onej diety sà niezb´dne dla zachowania dobrego stanu zdrowia.
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Piel´gnacja skóry

Skóra stanowi pierwszà lini´ obrony w naszej codziennej walce z otaczajàcymi
nas zanieczyszczeniami i innymi czynnikami podra˝niajàcymi, dlatego
musimy jà chroniç i wzmacniaç ze szczególnà troskà. Aloes, pierwotnie
wykorzystywany jako naturalna substancja kojàca skór´, to obrona idealna.
StworzyliÊmy unikalne, ró˝norodne produkty, które dbajà o odpowiednie
nawil˝enie skóry i dostarczajà jej witaminy. Nasze produkty piel´gnacyjne
mogà pomóc przeciwdziałaç nieprzyjaznym wypływom otaczajàcego nas
Êrodowiska, a ich jakoÊç poparta jest Piecz´cià Aprobaty Mi´dzynarodowej
Rady Naukowej ds. Aloesu.

Piel´gnacja skóry

T WARZ

Aloe Fleur de Jouvence™
Ju˝ w staro˝ytnoÊci ró˝ne cywilizacje
u˝ywały czystego, Êwie˝ego mià˝szu aloe
vera, by zachowaç zdrowy, młodzieƒczy
i pi´kny wyglàd skóry. DziÊ, Forever Living
Products uchwyciło potencjał tej niezwykłej
roÊliny i wykorzystało do stworzenia
jednego z najlepszych dost´pnych na
rynku programów piel´gnacji cery.
Aloe Fleur de Jouvence™ (Kwiat MłodoÊci)
to jeden z najbardziej efektywnych
zestawów produktów piel´gnacyjnych.
Składa si´ na niego szeÊç elementów,
z których ka˝dy pełni swojà szczególnà
rol´, by razem tworzyç kompleksowy
program piel´gnacji cery. Łàczàc tradycyjnà
màdroÊç z nowoczesnà technologià,
Forever Living Products nie szcz´dziło czasu
ani nakładów finansowych na opracowanie
i skomponowanie znakomitych receptur.
W stylowym opakowaniu zestawu oprócz
produktów znajdziesz te˝ mieszadełko
i p´dzelek. Ka˝dy z produktów mo˝esz
równie˝ kupiç pojedynczo, by uzupełniç
zawartoÊç kasetki, jednak najlepsze
efekty daje kompleksowe stosowanie
wszystkich szeÊciu elementów tego
unikalnego programu piel´gnacyjnego.
Ka˝dy produkt zestawu Aloe Fleur de
Jouvence™ został staranie opracowany
z myÊlà o codziennych potrzebach

twojej skóry. Podstawà receptur jest
czysty, stabilizowany mià˝sz aloe vera,
do którego dodajemy kolagen oraz
substancje nawil˝ajàce i piel´gnujàce.
Dzi´ki temu oferujemy ci piel´gnacj´ skóry,
która pomaga przeciwdziałaç upływowi
czasu oraz wpływowi niesprzyjajàcych
warunków otaczajàcego nas Êrodowiska.
Cera regularnie piel´gnowana
zgodnie z zaleceniami programu jest
regenerowana, od˝ywiana i nawil˝ana
odpowiednio do swoich naturalnych
potrzeb, co sprawia, ˝e na długo zachowuje
Êwie˝oÊç, j´drnoÊç i zdrowy koloryt.
SPOSÓB U˚YCIA:

• Dwa razy dziennie oczyszczaç
skór´ mleczkiem Aloe Cleanser
• Dwa razy dziennie odÊwie˝aç skór´
tonikiem nawil˝ajàcym Rehydrating Toner
• 2-3 razy w tygodniu stosowaç
maseczk´ uj´drniajàcà, przygotowanà
z noÊnika pudrowego Mask Powder
oraz aktywatora Aloe Activator
• Codziennie na noc nakładaç krem
Recovering Night Creme
• Codziennie na dzieƒ nakładaç
emulsj´ Firming Day Lotion
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W zestawie Aloe Fleur
de Jouvence znajdujà si´:
• Aloe Cleanser
• Rehydrating Toner
• Firming Day Lotion
• Recovering Night Creme
• Mask Powder
• Aloe Activator
• Mieszadełko i p´dzelek
Do nabycia równie˝ indywidualnie:
Aloe Cleanser (339), Rehydrating
Toner (338), Firming Day Lotion
(340), Recovering Night Creme
(342), Mask Powder (341) i Aloe
Activator (343)
Kod:

337 (zestaw)

Piel´gnacja skóry

Kompleksowa piel´gnacja cery
z Aloe Fleur de Jouvence™

W zestawie Aloe Fleur de Jouvence znajdziesz
wszystkie produkty potrzebne do kompleksowej
piel´gnacji cery.

M aseczka aloesowa

Zalecane jest stosowanie maseczki aloesowej dwa
– trzy razy w tygodniu dla wygładzenia,
oczyszczenia i uj´drnienia skóry oraz dla
przywrócenia jej młodzieƒczego wyglàdu.
Aktywator aloesowy Aloe Activator znakomicie
nawil˝a skór´ i doskonale współdziała z noÊnikiem
pudrowym Mask Powder. Aloe Activator mo˝e byç
tak˝e stosowany osobno, do skutecznego
oczyszczania i odÊwie˝ania skóry.

E T A P 1 : O cz y szczanie

Mleczko Aloe Cleanser to pierwszy krok na drodze
ku pi´knej, nieskazitelnej cerze. Stosuj je rano
i wieczorem, nanoszàc opuszkami palców na twarz
i szyj´. Nast´pnie usuƒ je zwil˝onym r´cznikiem lub
chusteczkà.

Wymieszaj jednà ły˝eczk´ Mask Powder z jednà
ły˝eczkà Aloe Activator, tak by maseczka uzyskała
konsystencj´ emulsji. P´dzelkiem nanieÊ równà
warstw´ maseczki na twarz i szyj´ – zaczynajàc
od nasady szyi ruchami ku górze. Połó˝ si´ lub
oprzyj wygodnie, zrelaksuj i unikaj poruszania
mi´Êniami twarzy przez około pół godziny.

E T A P 2 : T onizacja

Bezalkoholowy tonik nawil˝ajàcy Rehydrating Toner
zawiera aloe vera, kolagen i alantoin´, by delikatnie
tonizowaç skór´. Tonikiem nasàczaj bawełniany
wacik i tak nanoÊ go na skór´ codziennie rano
i wieczorem, ruchami ku górze.
E T A P 3 : N awil ˚ enie ( rano )

Przyłó˝ do twarzy zwil˝ony r´cznik, by zmi´kczyç
maseczk´, a nast´pnie delikatnie usuƒ jej
pozostałoÊci i przemyj twarz ciepłà wodà.
Nast´pnie nałó˝ Rehydrating Toner i swój ulubiony
krem nawil˝ajàcy Forever.

Firming Day Lotion to nawil˝ajàca emulsja na dzieƒ,
która pomaga skórze zachowaç zdrowy,
młodzieƒczy wyglàd. Delikatnie wmasowuj jà
w twarz i szyj´. Firming Day Lotion stanowi
doskonałà baz´ pod makija˝ twoimi ulubionymi
kosmetykami Sonya Colour Collection.
E T A P 3 : N awil ˚ enie ( wieczór )

Recovering Night Creme nawil˝a i koi skór´,
od˝ywiajàc jà podczas twojego snu.
Po oczyszczeniu skóry wieczorem, obficie nałó˝
krem na twarz i szyj´.
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Piel´gnacja skóry

Aloe Fleur de Jouvence™ Aloe Activator
Aktywator aloesowy
Aloe Activator zawiera stabilizowany
mià˝sz aloe vera oraz alantoin´, substancj´
pobudzajàcà regeneracj´ komórek. Jest
płynem doskonale nawil˝ajàcym skór´,
który zawiera enzymy, aminokwasy oraz
polisacharydy. Âwietnie współgra
z noÊnikiem pudrowym Mask Powder,
tworzàc maseczk´, która nawil˝a,
oczyszcza i od˝ywia skór´. Maseczka
usuwa martwe komórki naskórka, dzi´ki
czemu cera zyskuje Êwie˝y blask.
Stabilizowany mià˝sz aloe vera sprawia, ˝e
produkt ten jest wystarczajàco delikatny,
by u˝ywaç go w okolicach oczu.
Aloe Activator jest produktem o niezwykle
wszechstronnym zastosowaniu. Choç
postrzegany głównie jako składnik
kompleksowego programu piel´gnacji
cery Aloe Fleur de Jouvence, jest równie
skuteczny u˝ywany w wielu innych celach,
np. do oczyszczania i odÊwie˝ania cery.

Gdy u˝ywasz go właÊnie w takim zakresie,
nanoÊ go za pomocà bawełnianego
wacika dokładnie przecierajàc twarz
i szyj´.
SK¸ADNIKI:

Aloe Barbadensis Leaf Juice (Stabilized
Aloe Vera Gel/gel d∂alo¯s officinal
stabilisé), Allantoin, Phenoxyethanol,
Methylisothiazolinone.
SPOSÓB U˚YCIA:

Jako element programu kompleksowej
piel´gnacji cery Aloe Fleur de Jouvence.
OPAKOWANIE:

60 ml w zestawie
118 ml pojedynczo

• Z awiera mià˝sz aloe vera
oraz alantoin´
• Doskonale
nawil˝a i oczyszcza
• Wystarczajàco delikatny,
by stosowaç w okolicy oczu
• Skuteczny produkt
oczyszczajàcy i odÊwie˝ajàcy

Kod:
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Piel´gnacja skóry

T WARZ

Aloe Fleur de Jouvence™ Mask Powder
NoÊnik pudrowy
Mask Powder to unikalna kompozycja
starannie dobranych, wartoÊciowych
składników, które od˝ywiajà skór´ i
oczyszczajà pory. Produkt ten został
specjalnie opracowany, by jako noÊnik
pudrowy tworzyç wespół z Aloe Activator łatwà w nakładaniu maseczk´ na
twarz i szyj´. Albumina i skrobia kukurydziana zapewniajà maseczce
właÊciwoÊci Êciàgajàce i ułatwiajà jej
zastyganie na skórze, natomiast glinka
kaolinowa absorbuje nadmiar tłuszczu.
Alantoina i rumianek pomagajà
od˝ywiç i odmłodziç skór´.
SK¸ADNIKI:

Albumen, Zea Mays (Corn) Starch,
Kaolin, Allantoin, Chamomilla Recutita
(Matricaria) Flower Extract, Diazolidinyl
Urea, Fragrance (Parfum), Red 27 Lake
(CI 45410).

SPOSÓB U˚YCIA:

Jednà ły˝eczk´ Mask Powder wymieszaç z jednà ły˝eczkà Aloe Activator,
tak by maseczka uzyskała konsystencj´
emulsji. P´dzelkiem nanieÊç maseczk´
równà warstwà na skór´ – zaczynajàc
od nasady szyi ku górze. Poło˝yç si´ lub
oprzeç wygodnie i unikaç poruszania
mi´Êniami twarzy przez około pół
godziny.
Po upływie tego czasu przyło˝yç do
twarzy wilgotny r´cznik, aby zmi´kczyç
maseczk´, nast´pnie delikatnie usunàç
jej resztki i opłukaç twarz ciepłà wodà.
Nało˝yç Rehydrating Toner i swój ulubiony krem nawil˝ajàcy Forever.
UWAGA: Po nało˝eniu maseczki mo˝na
odczuç Êciàgni´cie mi´Êni lub delikatne
miejscowe sw´dzenie. W takim przypadku wystarczy delikatnie nacisnàç to
miejsce opuszkà palca a˝ sw´dzenie
ustanie. Nie pocieraç ani nie drapaç.
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• Zmieszany z Aloe Activator
tworzy maseczk´ na twarz
• Wygładza, oczyszcza
i napina skór´
• Z awiera rumianek,
aby koiç wra˝liwà cer´
• Przepis na maseczk´ ekstra:
dodaç ½ ły˝eczki miodu

OPAKOWANIE: 29 g

Kod:

341

T WARZ

Piel´gnacja skóry

Aloe Fleur de Jouvence™ Aloe Cleanser
Mleczko oczyszczajàce
Aloe Cleanser został przygotowany
z hipoalergicznych składników, które
razem tworzà lekkie, nietłuste i łagodne mleczko oczyszczajàc o neutralnym
pH, zapewniajàce skórze odpowiednie
nawil˝enie. Aloe Cleanser szybko
i dokładnie usuwa ze skóry makija˝,
zabrudzenia i wszelkie inne zanieczyszczenia. Jego u˝ycie zawsze powinno
byç pierwszym etapem piel´gnacji
cery – czy po to, by przygotowaç skór´
do maseczki aloesowej, czy po prostu
jako stały, codzienny element kompleksowego programu piel´gnacyjnego
Aloe Fleur de Jouvence. Aloe Cleanser
zawiera odpowiednià iloÊç olejku jojoba
i wody, by zapewniç skórze długotrwałe uczucie Êwie˝oÊci i czystoÊci,
i jednoczeÊnie jej nie wysuszyç!
SK¸ADNIKI:

Aloe Barbadensis Leaf Juice
(Stabilized Aloe Vera Gel/gel d∂alo¯s
officinal stabilisé), Water (Aqua),
Hydrogenated Polyisobutene, C12-15

Alkyl Benzoate, Glyceryl Stearate, Cetyl
Alcohol, Butylene Glycol, Disodium
Cocoamphodiacetate, PEG-100
Stearate, Diethylhexyl Adipate, Ethylhexyl Stearate, Ethylhexyl Palmitate,
Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed
Oil, Triethanolamine, Carbomer,
Xanthan Gum, Allantoin, Ascorbic Acid
(Vitamin C), Dimethicone, Disodium
EDTA, Phenoxyethanol, Caprylyl Glycol,
Sorbic Acid, Methylisothiazolinone,
Fragrance (Parfum).

• Delikatne mleczko
oczyszczajàce
• Doskonale usuwa makija˝
• Zawiera witamin´ C
• Hipoalergiczne

SPOSÓB U˚YCIA:

Opuszkami palców nanieÊç Aloe Cleanser na całà twarz i szyj´, masujàc wolnymi, okr´˝nymi ruchami. Aby usunàç
makija˝, zabrudzenia i martwe komórki
naskórka delikatnie zetrzeç mleczko
zwil˝onym r´cznikiem lub chusteczkà –
zapewniajàc skórze poczucie czystoÊci,
gładkoÊci i j´drnoÊci. Nast´pnie
mo˝na nanieÊç Rehydrating Toner.

62

OPAKOWANIE: 118 ml

Kod:

339

Piel´gnacja skóry

T WARZ

Aloe Fleur de Jouvence™ Rehydrating Toner
Tonik nawil˝ajàcy
Rehydrating Toner to tonik nawil˝ajàcy
o bezalkoholowej recepturze, w skład
której wchodzi aloe vera i oczar
wirginijski, a tak˝e starannie dobrane
substancje nawil˝ajàce i ekstrakty
roÊlinne tonizujàce skór´. Rehydrating
Toner zawiera równie˝ kolagen
i alantoin´, by od˝ywiaç komórki.
Toniku tego u˝ywamy, by usunàç
ostatnie pozostałoÊci mleczka
oczyszczajàcego, makija˝u,
zanieczyszczeƒ oraz martwych
komórek naskórka, tym samym
dopełniajàc procesu oczyszczenia skóry
i zamykajàc pory. Rehydrating Toner
usuwa z powierzchni skóry nadmiar
sebum i zabrudzenia, o˝ywiajàc
i pozostawiajàc jà czystà i gładkà.
SK¸ADNIKI:

Aloe Barbadensis Leaf Juice (Stabilized
Aloe Vera Gel/gel d∂alo¯s officinal
stabilisé), Water (Aqua), Hamamelis
Virginiana (Witch Hazel) Water
(non-alcoholic), Propanediol, Soluble

Collagen, Citrus Medica Limonum
(Lemon) Fruit Extract, Cucumis
Sativus (Cucumber) Fruit Extract,
Equisetum Hiemale Extract, Chamomilla
Recutita (Matricaria) Flower Extract,
Rosmarinus Officinalis (Rosemary)
Leaf Extract, Sodium PCA, Sodium
Lactate, Triethanolamine, Allantoin,
Sodium Hyaluronate, Disodium EDTA,
Phenoxyethanol, Methylisothiazolinone,
Caprylyl Glycol, 1,2-Hexanediol,
Menthol, Fragrance (Parfum).
SPOSÓB U˚YCIA:

Korzystajàc z bawełnianego wacika,
codziennie rano i wieczorem nanosiç
Rehydrating Toner na twarz i szyj´,
ruchami ku górze – do chwili, gdy na
waciku przestanà si´ pojawiaç
zabrudzenia. Skóra b´dzie czysta
i od˝ywiona, a pory zmniejszone, co
nada jej gładszy wyglàd.

63

• Tonizuje i nawil˝a skór´
• Bezalkoholowa receptura
• Z awiera aloe vera, oczar
wirginijski, ekstrakty
roÊlinne i kolagen

OPAKOWANIE: 118 ml

Kod:
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Aloe Fleur de Jouvence™ Firming Day Lotion
Emulsja uj´drniajàca na dzieƒ
Firming Day Lotion to najwy˝szej
jakoÊci emulsja piel´gnacyjna
opracowana specjalnie jako element
programu kompleksowej piel´gnacji
cery Aloe Fleur de Jouvence. Doskonała do codziennego u˝ytku, skutecznie
chroni cer´ przed czynnikami, które
mogłyby w ciàgu dnia naruszaç jej
równowag´ biologicznà. Łàczy nauk´
dermatologii ze sztukà kosmetologii,
dajàc w efekcie skuteczny produkt,
który redukuje oznaki starzenia,
pomagajàc skórze zachowaç odpowiednie napi´cie i nawil˝enie oraz
zw´˝ajàc pory. Stanowi równie˝
doskonałà baz´ pod makija˝.
Takie działanie zapewnia tej
emulsji staranny dobór składników,
wÊród których jest aloe vera
i inne substancje nawil˝ajàce oraz
od˝ywcze, a tak˝e kolagen, niezb´dny
do zachowania odpowiedniej
struktury skóry i przedłu˝enia jej
młodzieƒczego wyglàdu. Firming Day
Lotion zawiera tak˝e witaminy C i E.

SK¸ADNIKI:

Aloe Barbadensis Leaf Juice (Stabilized
Aloe Vera Gel/gel d∂alo¯s officinal
stabilisé), Water (Aqua), Propanediol,
Glyceryl Stearate, Methyl Gluceth-20,
Stearic Acid, Ethylhexyl Palmitate,
Glycereth-26, PEG-100 Stearate,
Sodium Hyaluronate, Soluble Collagen,
Sodium PCA, Sodium Lactate,
Tocopherol (Vitamin E Natural/vitamine
E naturelle), Squalane, Panthenol
(Provitamin B5), Chamomilla Recutita
(Matricaria) Flower Extract,
Hydroxyethylcellulose, Triethanolamine,
Carbomer, Ascorbic Acid (Vitamin C),
Cetyl Alcohol, Allantoin, Disodium
EDTA, Phenoxyethanol, Caprylyl Glycol,
Sorbic Acid, Methylisothiazolinone,
Fragrance (Parfum).
SPOSÓB U˚YCIA:

Delikatnie wmasuj emulsj´
w twarz i szyj´. Firming Day Lotion
stanowi Êwietnà baz´ pod makija˝
kosmetykami Sonya Colour Collection.
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• Najwy˝szej jakoÊci emulsja
piel´gnacyjna
• Napina, nawil˝a i od˝ywia
skór´
• Zw´˝a pory
• Z awiera witaminy C i E

OPAKOWANIE: 59 ml

Kod:
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Aloe Fleur de Jouvence™Recovering Night Creme
Krem od˝ywczy na noc
Recovering Night Creme jest
zasadniczym elementem kolekcji
Aloe Fleur de Jouvence. Zawiera
polisacharydy i inne substancje
nawil˝ajàce, które tworzà na skórze
warstw´ chroniàcà przed utratà
nawil˝enia. Glicerydy z kiełków
pszenicy i olejek z pestek moreli sà
êródłem naturalnych lipidów dbajàcych
o wa˝nà równowag´ olej/woda.
Rozpuszczalny kolagen jest potrzebny
do zachowania właÊciwej struktury
skóry oraz ochrony przed bruzdami
i zmarszczkami, czyli oznakami
starzenia. W składzie tego kremu
od˝ywczego znajdujà si´ równie˝
substancje piel´gnujàce pochodzàce
z naturalnych wyciàgów roÊlinnych
oraz z produktów pszczelich.
Substancje nawil˝ajàce zawarte
w Recovering Night Creme o˝ywiajà
skór´. Krem ten został stworzony
do u˝ywania na noc, by od˝ywiaç
skór´ podczas twojego odpoczynku,
pomagajàc jej odzyskaç ‘kwiat
młodoÊci’ – młodzieƒczy blask
i gładkoÊç. Recovering Night
Creme to krem o g´stej, aksamitnej

konsystencji, który wygładza
zmarszczki i pomaga zachowaç
odpowiednie nawil˝enie skóry, dzi´ki
czemu pozostaje ona j´drna.
SK¸ADNIKI:

Aloe Barbadensis Leaf Juice (Stabilized
Aloe Vera Gel/gel d∂alo¯s officinal
stabilisé), Water (Aqua), Glyceryl
Stearate, Stearic Acid, Propanediol,
C12-15 Alkyl Benzoate, Hydrogenated
Polyisobutene, Soluble Collagen,
Triethanolamine, PEG-100 Stearate,
Prunus Armeniaca (Apricot) Kernel
Oil, Polysorbate Sodium Hyaluronate,
Sodium PCA, Sodium Lactate,
Tocopherol (Vitamin E Natural/
vitamine E naturelle), Squalane,
Propolis Extract, mine E naturelle),
Squalane, Propolis Extract, Recutita
(Matricaria) Flower Extract, Glucose
Glutamate, Wheat Germ Glycerides,
Ascorbic Acid (Vitamin C), Cetyl
Alcohol, Allantoin, 1,2-Hexanediol,
Phenoxyethanol, Caprylyl Glycol, Sorbic
Acid, Methylisothiazolinone, Fragrance
(Parfum).
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• G´sty, aksamitny krem
na noc
• Z awiera witaminy C i E
oraz prowitamin´ B5
• Lipidy chronià i rewitalizujà
skór´ podczas snu

SPOSÓB U˚YCIA:

Opuszkami palców delikatnie nanieÊç
równà warstw´ kremu na twarz i szyj´.
OPAKOWANIE: 57 g

Kod:
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Forever Alpha-E Factor™
Forever Alpha-E Factor, nasze od˝ywcze
serum dla skóry, zawiera bogactwo składników, dobranych tak, by jak najlepiej regenerowaç twojà skór´! Forever Alpha-E Factor
zapewnia gł´bokie nawil˝enie, by nadawaç
twojej cerze gładkoÊç, a tym samym bardziej młodzieƒczy wyglàd.
Ten lekki, płynny emolient został wzbogacony witaminami A, C i E, olejem z nasion
ogórecznika oraz bisabololem. Jest to serum przeciwutleniajàce, stworzone by walczyç ze szkodami, jakie wyrzàdzajà wolne
rodniki, odpowiedzialne za 80% uszkodzeƒ
skóry. Podstawà Alpha-E Factor jest czysty,
stabilizowany mià˝sz aloe vera ze wszystkimi swoimi dobroczynnymi właÊciwoÊciami.
Unikalne składniki zostały połàczone
w jeden produkt:
Witamina E (jako tokoferol i octan tokoferolu) – tzw. witamina skóry, antyutleniacz,
który walczy z wolnymi rodnikami, wygładza i nawil˝a.
Witamina A (jako palmitynian retinylu)
– pot´˝ny przeciwutleniacz, który wspiera
elastycznoÊç, jednoczeÊnie nawil˝ajàc
i zmniejszajàc szorstkoÊç skóry.
Witamina C (jako palmitynian askorbylu) –
antyutleniacz, który wspiera elastycznoÊç
tkanek. Pomaga równie˝ przeciwdziałaç
powstawaniu blizn.
Lecytyna – doskonały emolient, który
zwi´ksza j´drnoÊç skóry.
Olej z nasion ogórecznika – dostarcza skó-

rze kwasu γ-linolenowego (egzogennego
kwasu tłuszczowego), który pomaga
przywróciç odpowiednie nawil˝enie.
Bisabolol – naturalna substancja kojàca
o lekkim cytrusowym aromacie,
odpowiednia dla nawet najbardziej
wra˝liwej skóry.
Trójgliceryd kaprylowo-kaprynowy –
naturalny emolient pochodzàcy z olejku
kokosowego, który nawil˝a, ale nie
pozostawia ci´˝kiego, tłustego osadu.
Olejek sojowy – substancja nawil˝ajàca,
która wzmacnia struktur´ skóry,
a jednoczeÊnie antyutleniacz.
Te naturalne składniki zostały
połàczone z najczystszymi substancjami
nawil˝ajàcymi i emulgatorami, by stworzyç
jeden z najbardziej wszechstronnych
produktów do piel´gnacji cery, jaki
kiedykolwiek powstał!
SK¸ADNIKI:

Caprylic/Capric Triglyceride, Cyclomethicone, Tocopheryl Acetate, Retinyl Palmitate,
Ascorbyl Palmitate, Aloe Barbadensis
Extract, Bisabolol, Tocopherol, Lecithin,
Borage (Borago Officinalis) Seed Oil,
Soybean (Glycine Soja) Oil, Methylparaben,
Propylparaben, Fragrance.

• Âwietne połàczenie
pot´˝nych antyutleniaczy
• Zwi´ksza elastycznoÊç
• Przywraca równowag´
suchej skórze
• Odpowiedni dla nawet
najbardziej wra˝liwej skóry
• Doskonały w niemal ka˝dej
sytuacji, gdy wymagana
jest miejscowa aplikacja
naturalnych antyutleniaczy
Dla uzyskania najlepszych efektów, nanieÊç
na skór´ Alpha-E Factor i Alluring Eyes,
a nast´pnie R3 Factor i Recovering Night
Creme lub Firming Day Lotion.
OPAKOWANIE: 30 ml

Kod:

SPOSÓB U˚YCIA:

Korzystajàc z zakraplacza nanieÊç kilka
kropli na twarz lub szyj´ i delikatnie
rozprowadziç opuszkami palców.
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Forever Alluring Eyes™
Aloesowy krem pod oczy
Forever Alluring Eyes to rewitalizujàcy
krem pod oczy, opracowany
z wykorzystaniem nowoczesnej
technologii, by zmniejszaç widocznoÊç
zmarszczek, bruzd i cieni pod oczami.
Został on wzbogacony znakomitymi
składnikami, o pozytywnym wpływie na
j´drnoÊç i elastycznoÊç skóry
w delikatnych i jak˝e widocznych
okolicach oczu.
Głównymi składnikami kremu sà:
Aloe Barbadensis Gel (stabilizowany
mià˝sz aloe vera) – naturalny czynnik
kojàcy.
Trójgliceryd kaprylowo-kaprynowy – lekki,
naturalny emolient z olejku kokosowego,
który nawil˝a nie pozostawiajàc uczucia
ci´˝koÊci i nadmiernego natłuszczenia.
Estry jojoby – emolient pozyskiwany
z olejku jojoby. Doskonała substancja
od˝ywcza i nawil˝ajàca skór´, zapewnia
kremowi właÊciwà konsystencj´.
Gliceryna – substancja nawil˝ajàca,
pomaga skórze utrzymaç odpowiednie
nawil˝enie.
Skwalan – Êwietny emolient, od˝ywia
skór´ nie pozostawiajàc wra˝enia tłustoÊci.
Pomaga minimalizowaç zmarszczki
i przeciwdziała wysuszeniu skóry.
Hialuronian sodu – jedna z najbardziej

efektywnych substancji nawil˝ajàcych
dzi´ki swoim hydrofilowym właÊciwoÊciom
(czyli skłonnoÊci do łàczenia si´ z wodà).
Pomaga poprawiaç j´drnoÊç i elastycznoÊç
skóry oraz minimalizowaç widocznoÊç
zmarszczek, cieni i obrz´ków pod oczami.
Tokoferol – dobre êródło witaminy E, pomaga nadawaç skórze mi´kkoÊç i nawil˝a jà.
SK¸ADNIKI:

Aloe Barbadensis Gel (Stabilized Aloe Vera
Gel), Water, Caprylic/Capric Triglyceride,
Jojoba Esters, Glycerin, Cetearyl Glucoside,
Kaolin, Cetearyl Alcohol, Glyceryl Stearate,
PEG-100 Stearate, Cyclomethicone,
Squalane, Dimethicone, PEG-20 Methyl
Glucose Sesquistearate, Dimethicone
Copolyol, C12-15 Alkyl Benzoate, Sodium
Hyaluronate, Bisabolol, Sodium PCA,
Tocopherol (Vitamin E Natural), Hydrated
Silica, Titanium Dioxide, Polyhydroxystearic
Acid, Silica, Alumina, Xanthan Gum,
Phenoxyethanol, Potassium Sorbate, Sodium
Benzoate, Methylparaben, Propylparaben,
Disodium EDTA, Fragrance.
SPOSÓB U˚YCIA:

Delikatnie wklepaç w okolice oczu.
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• Zmniejsza widocznoÊç
zmarszczek
• Od˝ywia okolice oczu dzi´ki
witaminie E i substancjom
nawil˝ajàcym
• Pomaga redukowaç
opuchlizn´
OPAKOWANIE: 28 g

Kod:
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Forever Aloe Scrub™
Z Forever Aloe Scrub przekonasz si´,
dlaczego skóra nazywana jest „trzecim
płucem”. Dzi´ki unikalnemu połàczeniu
mià˝szu aloe vera i mikrogranulek
utwardzonego olejku jojoba, ten efektywny produkt oczyszczajàcy skór´ jest
wystarczajàco łagodny, by u˝ywaç go
codziennie, a jednoczeÊnie
wystarczajàco mocny, by skutecznie
usuwaç zanieczyszczenia nagromadzone w delikatnych porach. Razem, te
dwa naturalne składniki otwierajà skórze drog´ do jej własnego, unikalnego
procesu odnowy, a jednoczeÊnie
pomagajà jej chroniç si´ przed
wysuszajàcym, negatywnym działaniem syntetycznych Êrodków
oczyszczajàcych.
Forever Aloe Scrub delikatnie usuwa
martwe komórki naskórka oraz
zanieczyszczenia zatykajàce pory
i przyczyniajàce si´ do zm´czonego
wyglàdu skóry, przywracajàc jej
w zamian młodzieƒczy blask.

SK¸ADNIKI:

Aloe Barbadensis Leaf Juice (Stabilized
Aloe Vera Gel/gel d∂alo¯s officinal
stabilisé), Water (Aqua), Hydrogenated
Jojoba Oil, Glyceryl Stearate, Propylene
Glycol, Sodium Cocoyl Isethionate,
Lauramine Oxide, Cetyl Alcohol, Cocamidopropyl Betaine, PEG-100
Stearate, Hydrated Silica, Sodium
Lactate, Tocopherol (Natural Vitamin
E/vitamine E naturelle), Citric Acid,
Ascorbic Acid (Vitamin C), Diazolidinyl
Urea, Methylparaben, Propylparaben,
Fragrance, Blue 1.

• Doskonale oczyszcza twarz
i ciało
• Przygotowuje skór´
do nawil˝enia
• Wystarczajàco delikatny
do codziennego u˝ytku

SPOSÓB U˚YCIA:

NanieÊç na wilgotnà twarz lub ciało
i delikatnie masowaç opuszkami palców (starannie unikajàc okolic oczu),
ruchem okr´˝nym przez dwie, trzy minuty. W razie potrzeby dodaç wi´cej
wody. Dokładnie spłukaç i osuszyç
skór´ czystym, mi´kkim r´cznikiem.
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OPAKOWANIE: 99 g

Kod:
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R3 Factor™
Pomó˝ skórze zachowaç naturalne
nawil˝enie, przywróciç j´drnoÊç
i odÊwie˝yç wyglàd dzi´ki kremowi
ochronnemu R 3 Factor – w którego
bogatym składzie znajdziesz
stabilizowany mià˝sz aloe vera,
rozpuszczalny kolagen i alfahydroksykwasy, a tak˝e witaminy
A i E, nieodzowne dla zdrowia skóry.
Witamina E to pot´˝ny antyutleniacz,
natomiast witamina A pomaga
skórze w zachowaniu zdrowia
i wielu problematycznych przypadkach
ma na nià korzystny wpływ.
Alfa-hydroksykwady (AHA) pochodzà
z naturalnych êródeł roÊlinnych i sà
równie˝ nazywane kwasami owocowymi. Działajà złuszczajàco, rozpuszczajàc
spoiwo przytrzymujàce martwe
komórki naskórka na powierzchni skóry.
Te martwe komórki tworzà barier´,
blokujàcà drog´ w głàb skóry kremom
nawil˝ajàcym, dlatego równomierne
si´ ich pozbycie jest tak wa˝ne.
Pełny proces odnowy skóry trwa
21-28 dni i tyle samo czasu powinnaÊ
daç R3 Factor, by w pełni objawiło
si´ jego dobroczynne działanie.

W minionej dekadzie kwasy
owocowe okrzykni´to najwa˝niejszymi
substancjami dla skóry. Łàczàcy kwasy
AHA z kojàcym aloesem krem R 3 Factor
stanowi pierwszà lini´ obrony w walce
z niekorzystnym działaniem czasu, by
zachowaç młodzieƒczy wyglàd skóry.
SK¸ADNIKI:

Aloe Barbadensis Gel (Stabilized
Aloe Vera Gel), Water, Butylene
Glycol, Squalane, Methyl Gluceth-20,
Cetyl Dimethicone, Prunus Armeniaca
(Apricot) Kernel Oil, Glyceryl Stearate,
Polyacrylamide, C13-14 Isoparaffin,
Laureth-7, Tocopheryl Linoleate, Sodium
Hyaluronate, Tocopheryl Acetate,
Glycolic Acid, Saccharum Officinarum
(Sugar Cane) Extract, Citrus Medica
Limonum (Lemon) Fruit Extract,
Pyrus Malus (Apple) Extract, Camellia
Sinensis Leaf Extract, Retinyl Palmitate,
Soluble Collagen, PEG-100 Stearate,
Ascorbic Acid, Triethanolamine,
Diazolidinyl Urea, Methylparaben,
Propylparaben, Fragrance.
SPOSÓB U˚YCIA:

Po oczyszczeniu skóry nanieÊç krem
na twarz, szyj´ i inne, wymagajàce
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• Pomaga w zachowaniu
zdrowego kolorytu cery
oraz j´drnoÊci skóry
• Z achowuje, przywraca
i odnawia twojà skór´

zastosowania kremu, cz´Êci ciała.
Dla uzyskania najlepszych efektów
stosowaç zarówno rano, jak i wieczorem. Je˝eli chcesz, mo˝esz nast´pnie
nało˝yç Firming Day Lotion i/lub
makija˝ albo Recovering Night Creme.
OPAKOWANIE: 56,7 g

Kod:
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Forever Marine Mask™
Pod koniec d∏ugiego dnia, sp´dzonego
na intensywnej pracy lub zabawie,
skóra mo˝e wyglàdaç szaro i byç wysuszona. W takiej sytuacji oczywistym
rozwiàzaniem jest g∏´bokie oczyszczenie i nawil˝enie, które przywróci skórze
jej naturalnà g∏adkoÊç i Êwie˝y wyglàd.
Dzi´ki zawartoÊci naturalnych
minera∏ów, pochodzàcych m.in.
z morskich alg i wodorostów, Forever
Marine Mask g∏´boko oczyszcza skór´
i odÊwie˝a cer´. Natomiast aloe vera,
miód i wyciàg z ogórka dzia∏ajà
nawil˝ajàco i od˝ywczo. Maseczka
jest wygodna w u˝yciu, g∏´boko wnika
w skór´ oraz sprawia, ˝e jest ona
wypocz´ta i j´drna. Twoja cera pokocha unikalnà jakoÊç naturalnych
sk∏adników zawartych w Forever
Marine Mask!
SK¸ADNIKI:

Aloe Barbadensis Leaf Juice (Stabilized
Aloe Vera Gel/gel d∂alo¯s officinal

stabilisé), Water (Aqua), Bentonite,
Glycerin, Honey, Kaolin, Sodium
Hyaluronate, Algae Extract, Macrocystis
Pyrifera Extract, Rosmarinus Officinalis
(Rosemary) Leaf Extract, Cucumis
Sativus (Cucumber) Fruit Extract,
Tocopherol (Natural Vitamin E/vitamine
E naturelle), Ascorbic Acid, Retinyl
Palmitate,1,2-Hexanediol, Caprylyl
Glycol, Methylparaben, Fragrance
(Parfum).
SPOSÓB U˚YCIA:

Dok∏adnie umyç twarz, a nast´pnie,
ruchami ku górze i bokom, na∏o˝yç
obficie maseczk´ na ca∏à twarz,
omijajàc okolic oczu. Pozostawiç do
wyschni´cia – oko∏o 15-20 minut.
Po up∏ywie tego czasu usunàç
maseczk´ wodà i mi´kkim
r´czniczkiem. W celu uzyskania
najlepszych efektów stosowaç co
najmniej dwa razy w tygodniu.
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• G∏´boko oczyszcza
i nawil˝a skór´
• Z awiera naturalne minera∏y
morskie
• ¸atwa w u˝yciu, od˝ywcza
maseczka

OPAKOWANIE: 113 g

Kod:
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Forever Epiblanc™
Wi´kszoÊç z nas marzy o g∏adkiej,
zadbanej cerze. Jednak efektem
prowadzenia pe∏nego poÊpiechu stylu
˝ycia oraz dzia∏ania niekorzystnych
czynników zewn´trznych cz´sto sà
pojawiajàce si´ na skórze ciemne
plamy i przebarwienia. Wyjàtkowa
formu∏a Forever Epiblanc
zosta∏a opracowana specjalnie po
to, by rozjaÊniaç cer´, wyrównywaç
koloryt skóry i jednoczeÊnie zmniejszaç
widocznoÊç ciemnych plam. Podstawà
tego znakomitego produktu jest nasz
100% stabilizowany mià˝sz aloe vera,
skomponowany nast´pnie z naturalnymi ekstraktami roÊlinnymi, takimi
jak arbutyna (wyciàg z màcznicy
lekarskiej), wyciàg ze szczawiu
zachodniego i naturalna witamina E.
Forever Epiblanc dzia∏a najskuteczniej
nak∏adany bezpoÊrednio na przebarwienia lub ciemne plamy. W ciàgu
dnia warto ∏àczyç u˝ywanie Forever
Epiblanc z Forever Aloe Sunscreen.

SK¸ADNIKI:

Aloe Barbadensis Leaf Juice (Stabilized
Aloe Vera Gel), Water (Aqua),
Glycerin, Arbutin, Triethanolamine,
Sodium Ascorbyl Phosphate, Rumex
Occidentalis Extract, Sodium
Hyaluronate, Tocopherol (Natural
Vitamin E), Xanthan Gum, Carbomer,
Dimethicone, 1,2-Hexanediol, Caprylyl
Glycol, Disodium EDTA, Methylparaben,
Fragrance (Parfum).
SPOSÓB U˚YCIA:

Stosowaç rano i wieczorem na
oczyszczonà skór´. Nak∏adaç na
miejsca wymagajàce rozjaÊnienia,
nast´pnie na∏o˝yç ulubiony krem
nawil˝ajàcy. W ciàgu dnia zalecane
jest tak˝e stosowanie Forever Aloe
Sunscreen.
OPAKOWANIE: 28,3 g
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• Delikatnie wyrównuje
koloryt skóry
• RozjaÊnia cer´
• Zmniejsza widocznoÊç
ciemnych plam

Kod:
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Aloe Body Toning Kit
Aloesowy zestaw tonizujàcy do cia∏a
Skorzystaj z domowego zabiegu typu
„body wrap”, stworzonego, by pomagał
ci modelowaç, tonizowaç i uj´drniaç
skór´, jednoczeÊnie minimalizujàc
oznaki cellulitu. Kompozycja ziół
europejskich oraz naturalne substancje
rozgrzewajàce to twoja sekretna broƒ
w walce ze szpecàcym cellulitem.
JesteÊmy bardzo dumni z tego
znakomitego zestawu – to nie
tylko sposób na pi´knà i gładkà
skór´, ale tak˝e rewelacyjne
narz´dzie do „rzeêbienia sylwetki”.
SKŁADNIKI:

Składniki poszczególnych produktów
wchodzàcych w skład zestawu
znajdziesz na opisujàcych je stronach.
UWAGA:

zabieg chirurgiczny lub cierpisz
na okreÊlone schorzenia, takie jak
choroby serca, zapalenie ˝ył lub
problemy z krà˝eniem. Przed u˝yciem
nałó˝ miejscowo odrobin´
produktu, by sprawdziç, czy nie
wyst´puje reakcja alergiczna.
WA˚NE:

Kiedy u˝ywasz Tonera
i Conditioning Creme:
• Umyj dłonie od razu po
nało˝eniu produktu.
• Unikaj kontaktu z oczami.
• Nie stosuj na twarz, piersi
ani okolice bikini.
• Je˝eli wystàpi podra˝nienie
skóry, natychmiast zmyj wodà.
• Nie nakładaj na podra˝nionà skór´,
ani bezpoÊrednio po goleniu.

Nie u˝ywaj zestawu jeÊli jesteÊ
w cià˝y, niedawno przechodziłeÊ/-aÊ
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W skład zestawu Aloe Body
Toning Kit wchodzà:
• Aloe Body Toner
• Aloe Body Conditioning
Creme
• Aloe Bath Gelée
• Myjka loofah i folia do owijaƒ

Kod:

055 (zestaw)

Piel´gnacja skóry

CIAŁO

Korzystanie z Aloe Body Toning Kit
ETAP 1
Oczyszczanie z ˝elem do kàpieli Aloe Bath
Gelée i myjkà loofah

Poznaj ekskluzywny ˝el do kàpieli Aloe
Bath Gelee. U˝ywany z myjkà loofah
myje, oczyszcza, rewitalizuje, pieÊci,
masuje i relaksuje skór´. NanieÊ
˝el na myjk´ i łagodnie wmasowuj
w skór´, a˝ do uzyskania obfitej piany;
nast´pnie spłucz. Stosuj codziennie,
by twoja skóra była mi´kka i gładka.
ETAP 1
Zaznaczanie i mierzenie

Je˝eli jesteÊ ciekawa, ile
centymetrów stracisz, mo˝esz
zmierzyç tonizowane cz´Êci ciała.
Podczas mierzenia przed tonizacjà
zaznacz niezmywalnym markerem
skór´ przy górnej i dolnej kraw´dzi
miarki. Dzi´ki temu zyskasz pewnoÊç,
˝e po zabiegu dokonasz pomiaru
dokładnie w tym samym miejscu.
ETAP 3
Nakładanie Aloe Body Toner

Zanim zastosujesz Aloe Body Toner,
nanieÊ jego odrobin´ miejscowo,
aby sprawdziç, czy nie wyst´puje
reakcja alergiczna. Je˝eli po
upływie doby nie wystàpiło
zaczerwienienie ani sw´dzenie, nałó˝
krem obficie na tonizowane cz´Êci
ciała. Aloe Body Toner działa na
skór´ rozgrzewajàco i stymulujàco.

Ułó˝ si´ wygodnie i pozostaw foli´ na
około jednà godzin´. Nie anga˝uj si´
w tym czasie w ˝adnà intensywnà
aktywnoÊç fizycznà, ale te˝ nie zaÊnij.
U˝ywajàc no˝yczek o zaokràglonych
koƒcówkach, rozetnij i wyrzuç zu˝ytà
foli´. Zmierz ponownie tonizowane
cz´Êci ciała, przykładajàc miark´
mi´dzy znakami, jakie naniosłaÊ
niezmywalnym markerem. Odejmij
wynik od wartoÊci sprzed tonizacji,
aby zobaczyç ile centymetrów ci
ubyło. Ewentualne pozostałoÊci
Aloe Body Toner wmasuj w skór´.

Nakładaj krem bezpoÊrednio na skór´
na miejsca nie owini´te folià podczas
zabiegu tonizacji, lub na całe ciało jako
codzienny krem piel´gnacyjny, gdy
nie stosujesz tonizacji. Aloe Body
Conditioning Creme pomaga stymulowaç
krà˝enie podskórne, wpływajàc na
wierzchnià warstw´ tkanki tłuszczowej.
Nie nakładaj kremu na podra˝nionà lub
Êwie˝o ogolonà skór´ ani od razu po
kàpieli. Nie stosuj na piersi, twarz, okolice
bikini ani błony Êluzowe. Unikaj kontaktu
z oczami. W przypadku podra˝nienia
skóry, obficie zmyj ciepłà wodà.

KONTYNUACJA

Od razu po nało˝eniu kremu dokładnie
umyj r´ce, starannie zamknij tubk´ z kremem i przechowuj poza zasi´giem dzieci.

Aloe Body Conditioning Creme

Mi´dzy sesjami z owijaniem, na całe
ciało nakładaj obficie krem od˝ywczy
Aloe Body Conditioning Creme, by
twoja skóra była mi´kka i gładka.
Aloe Body Conditioning Creme
doskonale uzupełnia działanie Aloe
Body Toner, sprawiajàc, ˝e skóra
jest wygładzona i j´drna. Wszystkie
elementy zestawu Aloe Body Toning
Kit, połàczone z odpowiednià dietà
i regularnà gimnastykà, mogà
pomóc ci w walce z cellutitem.

Uwagi ogólne:

Zabiegi „body wrap” stosuje si´,
by uj´drniç skór´ lub zeszczupleç.
Efekty b´dà mniej widoczne w przypadku
osób o długotrwale skumulowanej
tkance tłuszczowej, poniewa˝ nagromadzony pod skórà tłuszcz z czasem
twardnieje. Dla uzyskania trwałych
efektów potrzebne b´dà regularna
gimnastyka i odpowiednia dieta. U osób
o wyrzeêbionej masie mi´Êniowej
efekty te˝ b´dà mniej widocznej.
Najbardziej widoczne efekty mogà
uzyskaç osoby, które w krótkim
czasie przybrały na wadze lub majà
słabo napi´tà skór´. W pierwszym
tygodniu mo˝na wykonaç dwie, trzy
sesje z owijaniem, a w kolejnych
tygodniach zmniejszyç ich cz´stotliwoÊç
zgodnie ze swoimi potrzebami.

ETAP 4
Nakładanie folii

Owiƒ foli´ wokół tych cz´Êci ciała, na
które naniesiono Toner. NIE ZAWIJAJ
TWARZY, SZYI, KLATKI PIERSIOWEJ,
BARKÓW, PRZEDRAMION, ŁYDEK
ANI OKOLIC BIKINI. Dla twojego
bezpieczeƒstwa, Aloe Body Toning
Kit jest przeznaczony wyłàcznie
do u˝ycia na ramiona, brzuch
i uda. W razie potrzeby mo˝esz
u˝yç podwójnej warstwy folii.

Po zabiegu mo˝esz byç spragniona,
co jest normalne, poniewa˝ nastàpiła
utrata wody z organizmu. Zalecane
jest picie wi´kszej iloÊci wody, co
wspiera przemian´ materii i przyspiesza
eliminacj´ wody i tłuszczu.
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CIAŁO

Piel´gnacja skóry

Aloe Vera Gelly
Galaretka aloe vera
Pierwotnie aloes był wykorzystywany
głównie jako pomoc w kojeniu
drobnych podra˝nieƒ skóry. WłaÊnie
w takim celu był on hodowany w wielu
domach – cz´sto nazywano go wr´cz
„roÊlinà na oparzenia”. Nasz 100%
stabilizowany mià˝sz aloe vera jest
niemal identyczny z tym, jaki
znajdziemy wewnàtrz Êwie˝ego liÊcia
i zapewnia wra˝liwym tkankom
bezpieczne nawil˝enie. Galaretka aloe
vera, opracowana specjalnie dla u˝ycia
miejscowego, by nawil˝aç, koiç
i od˝ywiaç, to g´sty, bezbarwny ˝el
zawierajàcy składniki nawil˝ajàce.
Łatwo si´ wchłania i koi skór´ nie
brudzàc ubraƒ.
Galaretka aloe vera przynosi ulg´
w przypadku drobnych podra˝nieƒ
skóry. Mo˝na jà stosowaç przed
zabiegami ultradêwi´kowymi, a tak˝e
po depilacji. W zakładach fryzjerskich
nakłada si´ jà klientkom wzdłu˝ linii
włosów przed zabiegiem koloryzacji,

by uchroniç skór´ przed
zafarbowaniem.
Od łazienki po kosmetyczk´ i od kuchni
po namiot – Galaretka aloe vera to
idealny przyjaciel skóry, która
potrzebuje dodatkowej troski.
SK¸ADNIKI:

Aloe Barbadensis Leaf Juice (Stabilized
Aloe Vera Gel/gel d∂alo¯s officinal
stabilisé), Water (Aqua), Glycerin,
Triethanolamine, Carbomer, Tocopherol
(Natural Vitamin E/vitamine E naturelle),
Allantoin, Ascorbic Acid, Diazolidinyl
Urea, Disodium EDTA, Methylparaben.

• Szybko si´ wchłania
• Nie brudzi ubraƒ
• Doskonale koi drobne
podra˝nienia

OPAKOWANIE: 118 ml

Kod:
SPOSÓB U˚YCIA:

Przed obfitym nało˝eniem Galaretki
dokładnie oczyÊciç skór´. W razie
potrzeby ponowiç aplikacj´.
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CIAŁO

Aloe Propolis Creme
Krem Aloesowo-Propolisowy
Któ˝ inny oprócz Forever Living mógł
stworzyç krem nawil˝ajàcy tak unikalny
jak Krem Aloesowo-Propolisowy?
Korzystajàc z tego, ˝e jesteÊmy liderem
zarówno w dziedzinie aloe vera, jak
i produktów pszczelich, opracowaliÊmy
krem, który stał si´ jednym z naszych
najbardziej popularnych produktów
piel´gnacyjnych.
Krem Aloesowo-Propolisowy, który
doskonale nawil˝a i od˝ywia skór´,
to wyÊmienite połàczenie
stabilizowanego mià˝szu aloe vera
i propolisu pszczelego, do których
dodaliÊmy inne składniki znane ze
wspierania zdrowego wyglàdu skóry.
W skład kremu wchodzi tak˝e
rumianek, jedno z najbardziej
popularnych, dobroczynnych dla skóry
ziół. Receptur´ uzupełniajà witaminy
A i E, cenione ze wzgl´du na swoje
naturalne działanie od˝ywcze na skór´.
Si´gnij po Krem Aloesowo-Propolisowy, by pomóc skórze
zachowaç zdrowy, j´drny wyglàd!

SK¸ADNIKI:

Aloe Barbadensis Leaf Juice (Stabilized
Aloe Vera Gel/gel d∂alo¯s officinal
stabilisé), Glyceryl Stearate, Propylene
Glycol, Cetyl Alcohol, PEG-100 Stearate,
Lanolin, Sorbitol, Ethylhexyl Palmitate,
Ethylhexyl Stearate, Diethylhexyl
Adipate, Allantoin, Propolis Extract,
Lanolin Alcohol, Dimethicone,
Tocopherol (Vitamin E Natural/vitamine
E naturelle), Beta Carotene (Provitamin
A), Zea Mays (Corn) Oil, Chamomilla
Recutita (Matricaria) Flower Extract,
Triethanolamine, Ascorbic Acid,
Disodium EDTA, Diazolidinyl Urea,
Methylparaben, Propylparaben,
Fragrance (Parfum).
SPOSÓB U˚YCIA:

Nakładaç obficie na skór´.
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• Działa kojàco
• Doskonale nawil˝a
• Łàczy aloes i propolis
pszczeli

OPAKOWANIE: 113 g

Kod:

051

CIAŁO

Piel´gnacja skóry

Aloe Lotion
Emulsja aloesowa
Emulsja Aloesowa, jeden z naszych
sztandarowych produktów, to Êwietna
emulsja do ogólnej piel´gnacji ciała,
o wysokiej zawartoÊci czystego,
stabilizowanego mià˝szu aloe vera,
z dodatkiem olejku jojoba i witaminy E,
by nawil˝aç i koiç skór´. Receptur´
uzupełniajà kolagen i elastyna, by
pomóc w zachowaniu gładkiego,
j´drnego wyglàdu skóry. Emulsja
Aloesowa Êwietnie si´ sprawdza
w piel´gnacji suchej lub podra˝nionej
(np. warunkami pogodowymi) skóry.
Emulsja Aloesowa ma łagodny zapach
i długotrwałe działanie, szybko
przywracajàc delikatnà równowag´
pH, by skóra pozostała j´drna i mi´kka.
Udoskonalona receptura wykorzystuje
najnowsze odkrycia w kosmetologii, by
wspaniale piel´gnowaç skór´ twarzy
i ciała!

Aloe Vera Gel/gel d∂alo¯s officinal
stabilisé), Water (Aqua), Propylene
Glycol, Stearic Acid, Glyceryl Stearate,
Triethanolamine, Cetyl Alcohol, Prunus
Armeniaca (Apricot) Kernel Oil, Petrolatum, Lanolin, Simmondsia Chinensis
(Jojoba) Seed Oil, Soluble Collagen,
Hydrolyzed Elastin, Tocopherol (Natural
Vitamin E/vitamin E naturelle), Oleic
Acid, Stearyl Stearate, Ethylhexyl
Palmitate, Ethylhexyl Stearate,
Diethylhexyl Adipate, PEG-100 Stearate,
Sodium Hyaluronate, Sodium PCA,
Recutita (Matricaria) Flower Extract,
Allantoin, Lanolin Alcohol, Ascorbic
Acid, Diazolidinyl Urea, Methylparaben,
Propylparaben, Fragrance.

• Nawil˝a ciało i twarz
• Doskonała do piel´gnacji
skóry po opalaniu
• Emulsja do ràk
• Bardzo kojàca

OPAKOWANIE: 118 ml

Kod:
SPOSÓB U˚YCIA:

Nakładaç obficie na skór´. Najlepszy
efekt przynosi delikatne wcieranie
emulsji w skór´ a˝ do jej wchłoni´cia.

SK¸ADNIKI:

Aloe Barbadensis Leaf Juice (Stabilized
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CIAŁO

Aloe Moisturizing Lotion
Aloesowa emulsja nawil˝ajàca
Słoƒce, wiatr, zanieczyszczenia – dzieƒ
po dniu odbijajà si´ na wyglàdzie naszej
skóry. Teraz mo˝esz z nimi walczyç,
dzi´ki naszej unikalnej Aloesowej
Emulsji Nawil˝ajàcej.
Ta unikalna emulsja ma wyjàtkowe
właÊciwoÊci nawil˝ajàce. Zawiera
kolagen i elastyn´, by skóra pozostała
gładka, mi´kka i j´drna, a jednoczeÊnie
by zachowała odpowiedni odczyn pH.
Jest bardziej g´sta ni˝ Emulsja
Aloesowa i doskonale przywraca
skórze odpowiednie nawil˝enie, a tym
samym gładki wyglàd. Aloesowa
Emulsja Nawil˝ajàca jest doskonała do
piel´gnacji twarzy, dłoni i ciała,
pomagajàc zwalczaç negatywne skutki
zanieczyszczeƒ i warunków
pogodowych. Stanowi równie˝ Êwietnà
baz´ pod makija˝.
SK¸ADNIKI:

Benzoate, Stearic Acid, Glyceryl
Stearate, Hydrogenated Polyisobutene,
Methyl Gluceth-20, Sorbitol, Prunus
Armeniaca (Apricot) Kernel Oil,
Polysorbate 60, Triethanolamine, Cetyl
Alcohol, Soluble Collagen, Hydrolyzed
Elastin, Simmondsia Chinensis
(Jojoba) Seed Oil, Tocopherol (Natural
Vitamin E/vitamin E naturelle), Sodium
Hyaluronate, Sodium PCA, Chamomilla
Recutita (Matricaria) Flower Extract,
Allantoin, Dimethicone, PEG-100
Stearate, Ascorbic Acid, Diazolidinyl
Urea, Methylparaben, Propylparaben,
Fragrance (Parfum).
SPOSÓB U˚YCIA:

Nakładaç na twarz, dłonie lub ciało.
Delikatnie wcieraç a˝ do wchłoni´cia.
Je˝eli stosujesz jako baz´ pod makija˝,
pozostaw na skórze cienkà warstw´
emulsji.

Aloe Barbadensis Leaf Juice (Stabilized
Aloe Vera Gel/gel d∂alo¯s officinal
stabilisé), Water (Aqua), C12-15 Alkyl
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• Nawil˝a twarz i ciało
• Doskonała do piel´gnacji
dłoni
• Nie zawiera lanoliny
• G´sta i gładka

OPAKOWANIE: 118 ml

Kod:

063
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CIAŁO

Aloe Heat Lotion
Aloesowa Emulsja Rozgrzewajàca
Wszyscy znamy to uczucie, gdy po
długim, aktywnym dniu nasze mi´Ênie
sà zm´czone i obolałe. Teraz wystarczy
si´gnàç po tubk´ Aloesowej Emulsji
Rozgrzewajàcej!
Ta g´sta emulsja zawiera substancje
rozgrzewajàce, co sprawia, ˝e
doskonale wspiera masa˝ obolałych
mi´Êni i suchej skóry. Aloe Heat Lotion
o neutralnym pH to emulsja stworzona
do kojàcego, relaksujàcego masa˝u.
WłaÊciwoÊci penetrujàce aloe vera
pomogà ukoiç mi´Ênie po ka˝dym
wysiłku fizycznym!

Propanediol, Cetyl Alcohol, Arginine,
Menthol, PEG-100 Stearate, Eucalptus
Globulus Leaf Oil, Prunus Armeniaca
(Apricot) Kernel Oil, Sesamum Indicum
(Sesame) Seed Oil, Cetyl
Ethylhexanoate, Carbomer, Allantoin,
Ascorbic Acid, Disodium EDTA,
Phenoxyethanol, Methylisothiazolinone.
• Koi po wysiłku fizycznym
SPOSÓB U˚YCIA:

Nakładaç obficie i wmasowywaç
w skór´. Unikaç kontaktu z oczami.
Je˝eli emulsja dostanie si´ do oka,
dokładnie przemyç je wodà.

• G´sta emulsja o bogatym
składzie
• Doskonała do masa˝u

OPAKOWANIE: 118 ml
SK¸ADNIKI:

Kod:

Aloe Barbadensis Leaf Juice (Stabilized
Aloe Vera Gel/gel d∂alo¯s officinal
stabilisé), Water (Aqua), Methyl
Salicylate, Glyceryl Stearate,

78

064

Piel´gnacja skóry

CIAŁO

Aloe Sunscreen
Aloesowa emulsja do opalania z filtrem UV
Gdy Êwieci słoƒce, wszystko wyglàda
pi´kniej, ale słoneczna pogoda ma
swojà „ciemnà stron´”! Przy dzisiejszej
wiedzy o niebezpieczeƒstwach, jakie
niesie nadmierna ekspozycja
słoneczna, ka˝dy z nas si´ga wyłàcznie
po produkty przeciwsłoneczne
najwy˝szej jakoÊci. I właÊnie taki jest
Aloe Sunscreen! Ten skuteczny krem
ochronny łàczy nowoczesnà nauk´
z naturalnymi składnikami i pomaga
koiç, nawil˝aç i chroniç skór´ przed
negatywnym wpływem promieni
słonecznych. Aloe Sunscreen ma SPF
30 oraz blokuje zarówno promienie
UVA, jak i UVB. Ma konsystencj´
gładkiej emulsji, oparty jest na
czystym, stabilizowanym mià˝szu aloe
vera oraz składnikach nawil˝ajàcych
i pomaga zachowaç naturalne
nawil˝enie skóry.

NIEAKTYWNE SK¸ADNIKI:

Aloe Barbadensis Leaf Juice (Stabilized
Aloe Vera Gel), Water(Aqua), Butyloctyl
Salicylate, Caprylic/Capric Triglyceride,
Glycerin, Cetearyl Olivate, Sorbitan
Olivate, Sodium Chloride, Cetyl Alcohol,
Glyceryl Stearate, Polglyceryl-4
Isostearate, Cetyl PEG/PPG-10/1
Dimethicone, Hexyl Laurate, Cetyl
Dimethicone, Phenoxyethanol,
PEG-75 Stearate, Triethanolamine,
Xanthan Gum, Ceteth-20, Steareth-20,
Tocopheryl Acetate, Fragrance
(Parfum), Methylisothiazolinone.
SPOSÓB U˚YCIA:

Nakładaç obficie około 15-30 minut
przed ekspozycjà słonecznà. Ponowiç
aplikacj´, gdy skóra wydaje si´ sucha
lub w ciàgu 40 minut po wyjÊciu
z wody.

AKTYWNE SKŁADNIKI:

Homosalate, Octisalate, Avobenzone,
Ensulizole, Octocrylene.
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• SPF 30 dla lepszej ochrony
przeciwsłonecznej
• Wodoodporna receptura
zachowujàca SPF do 40
minut po wyjÊciu z wody
• Nawil˝a skór´ przedłu˝ajàc
opalenizn´
• Wystarczajàco bezpieczny
i łagodny dla całej rodziny

OPAKOWANIE: 118 ml

Kod:

199

CIAŁO

Piel´gnacja skóry

Aloes i s∏oƒce

Uniwersalne rady dla przebywajàcych na s∏oƒcu
Mimo doskona∏ej ochrony warto pami´taç
tak˝e o kilku uniwersalnych radach, wa˝nych
w czasach, gdy nad naszymi g∏owami pojawi∏a si´
tzw. dziura ozonowa:
• Jeszcze przed wyjazdem na wakacje zadbajmy
o dostarczenie organizmowi odpowiedniej
iloÊci witaminy C i witaminy A (najlepiej
w jej pierwotnej postaci – beta-karotenu).
Nasza ˝ywnoÊç powinna byç bogata
w tzw. antyutleniacze.

• Noszone latem cienkie ubranie nie stanowi
zabezpieczenia przed szkodliwym
promieniowaniem UV. Emulsja Aloe Sunscreen
powinna byç u˝ywana na ca∏e cia∏o tu˝ po
porannej kàpieli, a nie dopiero po przyjÊciu
na pla˝´.
• Podczas przebywania w ostrych promieniach
s∏oƒca nale˝y chroniç oczy i g∏ow´.
• Po wyjÊciu z kàpieli powinno si´ uzupe∏niç
warstw´ ochronnà Aloe Sunscreen.

• Wszystkie rodzaje promieniowania UV (UVA,
UVB i UVC), emitowanego przez s∏oƒce, dzia∏ajà
najsilniej w godzinach mi´dzy 10.00 a 14.00.
W tym czasie nie nale˝y si´ opalaç, gdy˝
przynosi to wi´cej szkody ni˝ po˝ytku.
Uwaga ta dotyczy zw∏aszcza dzieci!
• Nie nale˝y postrzegaç s∏oƒca wy∏àcznie jako
wroga. Pami´tajmy, ˝e pod wp∏ywem jego
promieniowania w skórze powstaje witamina D
– gwarant zdrowia naszych koÊci i urody naszej
skóry. Promieniowanie s∏oneczne dzia∏a równie˝
antystresowo, antydepresyjnie i stymulujàco
na wiele gruczo∏ów wydzielania wewn´trznego.
Aby skorzystaç z tego ˝yciodajnego êród∏a,
wystarczy jednak nie wi´cej ni˝ 20 minut
ekspozycji s∏onecznej dziennie. JeÊli zamierzamy przebywaç d∏u˝ej w jego promieniach
– zawsze u˝ywajmy filtrów ochronnych!

• Trzeba pami´taç o tym, ˝e specyfiki ochronne,
takie jak Aloe Sunscreen, zapobiegajà tylko
niektórym skutkom dzia∏ania promieni
s∏onecznych. Nigdy nie nale˝y przesadzaç
z ekspozycjà s∏onecznà i trzeba koniecznie
przerwaç jà w momencie, gdy poczujemy
zm´czenie, ból g∏owy lub inne dolegliwoÊci.
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S∏oƒce w rozsàdnych dawkach
dodaje ˝ycia,
ale w zbyt du˝ych
– sprzyja procesom starzenia si´
organizmu!

Piel´gnacja skóry

CIAŁO

Aloe First™
Sok aloesowy z ekstraktami z zió∏
Warto, aby Aloe First znalazł si´
w ka˝dej łazience! Dzi´ki unikalnej
recepturze kojàcej skór´ produkt ten
znakomicie sprawdza si´ jako pierwszy
etap kojenia drobnych podra˝nieƒ.
Podstaw´ Aloe First stanowi
stabilizowany mià˝sz aloe vera, do
którego dodaliÊmy propolis pszczeli,
alantoin´ oraz jedenaÊcie wyciàgów
roÊlinnych:
• P ropolis pszczeli zwi´ksza kojàce
i oczyszczajàce skór´ właÊciwoÊci
mià˝szu aloe vera.
• A lantoina to korzystnie działajàcy
składnik, obecny w wielu roÊlinach,
równie˝ w aloesie.
• W yjàtkowà receptur´ Aloe First uzupełnia jedenaÊcie starannie dobranych wyciàgów roÊlinnych, tak˝e
znanych ze swoich dobroczynnych
właÊciwoÊci.
Połàczenie aloesu i ziół zapewnia naturalne ukojenie, a por´czny spray ułatwia aplikacj´. Aloe First ma neutralne
pH i został stworzony, by koiç skór´ po
drobnych skaleczeniach, oparzeniach
(np. słonecznych) i otarciach.

Aloe First mo˝na równie˝ stosowaç na
włosy. W wielu salonach fryzjerskich
jest on u˝ywany przed nało˝eniem
farby na włosy, poniewa˝ pomaga
zabiegaç przesuszajàcym efektom
zabiegów koloryzacyjnych. Produkt ten
działa równie˝ kojàco po depilacji.
• Niezb´dny w ka˝dej łazience
SK¸ADNIKI:

Aloe Barbadensis Gel (Stabilized Aloe
Vera Gel), Water, Allantoin, Glycerin,
Tocopherol (Vitamin E Natural),
Bee Propolis, Calendula Officinalis
Flower Extract, Achillea Millefolium
Extract, Thymus Vulgaris (Thyme)
Flower/Leaf Extract, Anthemis Nobilis
Flower Extract, Taraxacum Officinale
(Dandelion) Rhizome/Root Extract,
Eucalyptus Globulus Leaf Extract,
Passiflora Edulis Flower Extract, Salvia
Officinalis (Sage) Leaf Extract, Zingiber
Officinale (Ginger) Root Extract, Borago
Officinalis Extract, Santalum Album
(Sandalwood) Extract, Polysorbate
20, Sodium Citrate, Diazolidinyl Urea,
Methylparaben.
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• Koi drobne podra˝nienia
skóry
• Âwietny do piel´gnacji
włosów
• Doskonały przed
farbowaniem włosów
• Działa kojàco po depilacji

SPOSÓB U˚YCIA

Nakładaç obficie na skór´, która
potrzebuje ukojenia i nawil˝enia.
OPAKOWANIE: 473 ml

Kod:

040

Piel´gnacja skóry

CIAŁO

Aloe Body Toner
Aloesowy krem tonizujàcy do ciała
Aloe Body Toner, wspaniale
rozgrzewajàcy i o˝ywczy krem łàczy si´
z pot´gà stabilizowanego mià˝szu aloe
vera, by modelowaç i tonizowaç skór´.
Ma on receptur´ opracowanà do u˝ytku
z folià podczas domowych sesji „body
wrap” i zawiera emulgatory, substancje
nawil˝ajàce oraz rozgrzewajàce.
Ten starannie opracowany krem, którego
zadaniem jest upi´kszanie i uj´drnianie
ciała, zawiera składniki wybrane ze
wzgl´du na swoje właÊciwoÊci
rozgrzewajàce i o˝ywcze. Tajemnica tkwi
w połàczeniu aloesu i wyselekcjo
nowanych ziół europejskich z dwoma
znakomitymi substancjami
rozgrzewajàcymi: olejkiem cynamonowym i pieprzem tureckim.
SK¸ADNIKI:

Aloe Barbadensis Leaf Juice (Stabilized
Aloe Vera Gel/gel d∂alo¯s officinal
stabilisé), Water (Aqua), C10-18
Triglycerides, Glyceryl Stearate,
Propylene Glycol Dicaprylate/Dicaprate,
Butylene Glycol, Cetyl Alcohol,

Triethanolamine, Propylene Glycol,
Hedera Helix (Ivy) Extract, Spiraea
Ulmaria Flower Extract, Clematis Vitalba
Leaf Extract, Fucus Vesiculosis Extract,
Equisetum Arvense Extract, Soluble
Collagen, Hydrolyzed Elastin,
Cinnamomum Cassia Leaf Oil, PEG-100
Stearate, Polysorbate 20, Sorbitan
Laurate, Carbomer, Capsicum
Frutescens Resin, Ascorbic Acid,
Methylparaben, Propylparaben.
SPOSÓB U˚YCIA:

NanieÊç cienkà warstwà na
tonizowane miejsce, nast´pnie owinàç
do∏àczonà do zestawu folià nie
zaciskajàc jej na ciele. Po godzinie
foli´ zdjàç, a reszt´ emulsji dok∏adnie
wmasowaç. Nie u˝ywaç bezpoÊrednio
po kàpieli. Nie stosowaç na biust,
twarz, szyj´ i wraz z owijaniem poni˝ej
∏okci i kolan. Najlepiej poprzedziç
u˝yciem Aloe First.
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• Upi´ksza ciało tonizujàc
i uj´drniajàc
• Nawil˝a i od˝ywia skór´
• Doskonałe połàczenie
kompleksów ziół
europejskich i substancji
rozgrzewajàcych

OPAKOWANIE: 113 g

Kod:

056

Piel´gnacja skóry

CIAŁO

Aloe Body Conditioning Creme
Aloesowy krem piel´gnacyjny do ciała
Aloe Body Conditioning Creme
to doskonały partner Aloe Body
Toner, wspierajàcy ci´ w dà˝eniu
do zachowania gładkiego, j´drnego
wyglàdu ciała. Te dwa, uzupełniajàce
si´ elementy Aloesowego Zestawu
Tonizujàcego, połàczone z odpowiednià
dietà i regularnà gimnastykà mogà
pomóc ci zmniejszyç cellulit.
Cellulit mo˝e mieç wiele ró˝nych przyczyn. Czynnikami przyczyniajàcymi si´
do jego pojawienia mo˝e byç zarówno
zachwianie równowagi hormonalnej,
jak i wysoki poziom estrogenu. Innym
z powodów mogà byç uszkodzenia
w układzie naczyniowym (suplementy
diety, które mogà wspieraç zdrowie
układu naczyniowego to Forever
NutraQ10, Nature-Min, Absorbent-C).
Aloe Body Conditioning Creme pomaga
stymulowaç krà˝enie podskórne, co
z kolei pomaga uwolniç uwi´zione
płyny i tłuszcze, cz´sto przyczyniajàce
si´ do powstawania cellulitu.
Aloe Conditioning Creme o konsystencji g´stej, nietłustej emulsji
ma wysokà zawartoÊç wyciàgów
z ziół europejskich, emulgatorów

i substancji nawil˝ajàcych. Skuteczny
jako krem do masa˝u, mo˝e byç
te˝ u˝ywany do piel´gnacji całego
obszaru wokół bioder, nóg lub tych
cz´Êci ciała, których nie powinno
si´ owijaç. Nało˝ony po tonizacji,
dodatkowo od˝ywia twojà skór´.
SK¸ADNIKI:

Aloe Barbadensis Leaf Juice
(Stabilized Aloe Vera Gel), Water
(Aqua), C10-18 Triglycerides, Glyceryl
Stearate, Propylene Glycol, Propylene
Glycol Dicaprylate/Dicaprate, Cetyl
Alcohol, Curcuma Zedoaria Root Oil,
Zingiber Officinale (Ginger) Root
Oil, Cinnamomum Cassia Leaf Oil,
Triethanolamine, Hedera Helix (Ivy)
Extract, Spiraea Ulmaria Flower Extract,
Clematis Vitalba Leaf Extract, Fucus
Vesiculosus Extract, Equisetum Arvense
Extract, Soluble Collagen, Hydrolyzed
Elastin, PEG-100 Stearate, Polysorbate
20, Sorbitan Laurate, Carbomer,
Dimethicone, Allantoin, Ascorbic Acid,
Diazolidinyl Urea, Methylparaben,
Propylparaben, Fragrance.
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• Stymuluje krà˝enie
podskórne, co mo˝e pomóc
uwolniç nadmiar płynów
i tłuszczów z tkanek
• Pomaga zmniejszaç cellulit
• Skuteczny jako krem
do masa˝u
• K rem od˝ywczy o nietłustej
recepturze
SPOSÓB U˚YCIA:

Patrz str. 71
OPAKOWANIE: 113 g

Kod:

057

Piel´gnacja skóry

CIAŁO

Aloe Sunless Tanning Lotion
Aloe Sunless Tanning Lotion to lekka
emulsja samoopalajàca na bazie
aloe vera, która pozwala ci cieszyç
si´ bezpiecznà opaleniznà przez
cały rok bez szkodliwych skutków
działania słonecznych promieni UV! Im
cz´Êciej nakładasz samoopalacz, tym
gł´bsza staje si´ twoja opalenizna.
Kiedy uzyskasz jej po˝àdany odcieƒ,
zmniejsz cz´stotliwoÊç aplikacji.
Specjalna receptura Aloe
Sunless Tanning Lotion, łàczàca
mià˝sz aloesowy z substancjami
nawil˝ajàcymi, piel´gnuje twojà
skór´ przez cały rok. Teraz mo˝esz
uzyskaç naturalnà, równomiernà
opalenizn´ bez koniecznoÊci
polegania na Matce Naturze!
SK¸ADNIKI:

Aloe Barbadensis Leaf Juice
(Stabilized Aloe Vera Gel/gel d∂alo¯s
officinal stabilisé), Water (Aqua),
Dihydroxyacetone, Glycerin, Methyl
Gluceth-20, C12-15 Alkyl Benzoate,
Cyclotetrasiloxane, Halianthus Annuus
(Sunflower) Seed Oil, Ethoxydiglycol,
Cetyl Alcohol, Glyceryl Stearate, PEG-75
Stearate, Ceteth-20, Steareth-20,
Polysorbate 60, Cyclopentasiloxane,

PEG/PPG- 18/18 Dimethicone,
Xanthan Gum, Methylparaben,
Diazolidinyl Urea, Propylparaben,
Disodium EDTA, Fragrance (Parfum).
Sposób u˚ycia:

Dla uzyskania najlepszego efektu,
wykàpaç si´ lub wziàç prysznic
bezpoÊrednio przed nało˝eniem Aloe
Sunless Tanning Lotion. Samoopalacz
nakładaç cienkà, równomiernà
warstwà. Na kolana, łokcie i kostki
nakładaç w mniejszej iloÊci. Ponawiaç
aplikacj´ co 4-5 godzin do czasu
uzyskania po˝àdanego odcienia
opalenizny. Od razu po nało˝eniu
Sunless Tanning Lotion dokładnie umyç
r´ce. Unikaç kontaktu z ubraniem
i meblami do całkowitego wyschni´cia
skóry. Nakładaç co jeden dzieƒ lub co
dwa dni (lub w zale˝noÊci od potrzeb),
aby zachowaç odcieƒ opalenizny.
(Uwaga: produkt NIE zawiera filtrów
przeciwsłonecznych)
DODATKOWE WSKAZÓWKI:

Aby uzyskaç równomiernà opalenizn´
warto wykonaç delikatny peeling skóry
przed nało˝eniem Aloe Sunless Tanning
Lotion, a nast´pnie nało˝yç swój
ulubiony nawil˝ajàcy krem Forever.
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• Nie zostawia smug
• Aloes zapewnia dodatkowe
nawil˝enie
• Ponawiaj aplikacj´ dla
pogł´bienia opalenizny
Odczekaç około 15 minut a˝ krem
si´ wchłonie i nało˝yç samoopalacz
zgodnie z instrukcjà powy˝ej.
Odczekaç do wyschni´cia, około 20
minut. Je˝eli nakładasz samoopalacz
bezpoÊrednio dłoƒmi, umyj je od razu
po aplikacji lub natrzyj Êwie˝ym sokiem
z cytryny, by uniknàç przebarwieƒ.
OPAKOWANIE: 118 ml

Kod:

239

Piel´gnacja skóry

CIAŁO

Aroma Spa Collection
PieÊç swoje zmysły naszà
trzyelementowà kolekcjà produktów
aroma spa: Relaxation Bath Salts,
Relaxation Shower Gel i Relaxation
Massage Lotion. U˝ywajàc ich
pojedynczo lub razem, b´dziesz cieszyç
si´ aromaterapeutycznymi korzyÊciami
wizyty na farmie pi´knoÊci w zaciszu
swojego własnego domu!
E tap 1: Uwolnij si´ od trosk, bioràc

aromatycznà kàpiel z dodatkiem
Relaxation Bath Salts,
skomponowanych z legendarnych
soli z Morza Martwego, lawendy
i innych olejków eterycznych.

E tap 3: Nawil˝ skór´ naszym

aromatycznym, gładkim Relaxation
Massage Lotion – idealnym
zwieƒczeniem twojego cudownego
domowego zabiegu spa.
Na Aroma Spa Collection składajà si´:
• Relaxation Bath Salts (kod 286)
• Relaxation Shower Gel (kod 287)
• Relaxation Massage Lotion (kod 288)
(produkty dost´pne równie˝
indywidualnie)
OPAKOWANIE:

192 ml Relaxation Massage Lotion
192 ml Relaxation Shower Gel
350 g Relaxation Bath Salts

E tap 2: OczyÊç skór´, stosujàc

Relaxation Shower Gel; u˝ywaj go
z naszà myjkà loofah, by złuszczaç
i wygładzaç naskórek.
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• U˝ywaj pojedynczych
produktów lub całego
zestawu, by doÊwiadczyç
domowego zabiegu spa
• Produkty zawierajà lawend´,
cenionà ze wzgl´du na swoje
właÊciwoÊci relaksujàce

Kod:

285

Piel´gnacja skóry

CIAŁO

Relaxation Shower Gel
Relaksujàcy ˝el pod prysznic

Korzystaj z zaawansowanej piel´gnacji
skóry za ka˝dym razem, gdy bierzesz
prysznic z naszym aromatycznym
Relaxation Shower Gel. Wykorzystujàc
przy komponowaniu receptury
nawil˝ajàcà i kojàcà moc aloe vera
oraz olejki eteryczne i ekstrakty owocowe – w tym z lawendy, bergamotki
i ogórka – Forever Living stworzyło
˝el pod prysznic, który pokochasz.
U˝ywaj go z naszà myjkà loofah,
by oczyÊciç skór´ z trosk. Twoja
skóra pokocha nawil˝ajàcà, nadajàcà
jedwabistà gładkoÊç moc tego
˝elu – a ty pokochasz jego kojàcy
aromat. Czuj si´ Êwie˝o i czysto
z Relaxation Shower Gel – doskonałym
na rozpocz´cie i zakoƒczenie dnia!
SKŁADNIKI:

Aloe Barbadensis Gel (Stabilized Aloe
Vera Gel), Sodium C14-15 Olefin Sulfo-

nate, Water (Aqua), Lauramidopropyl
Betaine, PEG-80 Sorbitan Laurate,
Sodium Trideceth Sulfate, PEG-150
Distearate, Cocamidopropyl Hydroxysultaine, Disodium Lauroamphodiacetate,
Sodium Laureth-13 Carboxylate, Lavandula Angustifolia (Lavender) Oil, Cedrus
Atlantica Bark Oil, Citrus Aurantium
Bergamia (Bergamot) Fruit Oil, Cucumis
Sativus (Cucumber) Fruit Extract,
Citrus Medica Limonum (Lemon) Fruit
Extract, Glycerin, Citric Acid, Sodium
Chloride, Phenoxyethanol, Methylisothiazolinone, Fragrance (Parfum).

• U˝ywany z myjkà loofah
zapewnia dodatkowe
oczyszczanie skóry
• Z awiera aloe vera i olejki
eteryczne
• U˝ywany z Relaxation
Massage Lotion zapewnia
uczucie jak po wizycie w spa

SPOSÓB U˚YCIA:

Korzystajàc z myjki loofah
lub gàbki, rozprowadziç ˝el
na skórze podczas prysznica
lub kàpieli. U˝yty w połàczeniu
z Relaxation Bath Salts zapewni
niezapomnianà, cudownà kàpiel.
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OPAKOWANIE: 192 ml

Kod:

287

Piel´gnacja skóry

CIAŁO

Relaxation Bath Salts
Relaksujàce sole do kàpieli

Uwolnij si´ od trosk, bioràc
aromatycznà kàpiel w legendarnych
solach z Morza Martwego, lawendzie
i innych olejkach eterycznych.
Ju˝ od czasów staro˝ytnego Egiptu
ludzie z całego Êwiata podró˝owali
nad Morze Martwe, słyszàc o jego
właÊciwoÊciach terapeutycznych.
Sole z Morza Martwego doskonale
kojà i nawil˝ajà skór´.
Lawenda jest ziołem doskonale znanym
w aromaterapii ze wzgl´du na swoje
właÊciwoÊci kojàce. Wykazano, ˝e
aromaterapia z wykorzystaniem
lawendy i innych olejków eterycznych
wspiera dobry sen i relaks.
Forever Living połàczyło te dwa
pot´˝ne składniki w swoich Relaxation
Bath Salts, by stworzyç jeden z najbardziej relaksujàcych eliksirów na rynku.
Wystarczà dwie ły˝ki soli, by cieszyç
si´ niezapomnianà, kojàcà i relaksujàcà
kàpielà!

SKŁADNIKI:

Sea Salt (Maris Sal), Lavandula Angustifolia (Lavender) Oil, Citrus Aurantium
Bergamia (Bergamot) Fruit Oil, Cedrus
Atlantica Bark Oil, Maltodextrin,
Hydrated Silica, Fragrance (Parfum).
SPOSÓB U˚YCIA:

Do wanny, pod strumieƒ bie˝àcej wody,
wsypaç około dwóch ły˝ek soli.
W celu uzyskania najlepszych efektów
poczekaç, a˝ sól całkowicie si´ rozpuÊci
(w razie potrzeby delikatnie zamieszaç).
OPAKOWANIE: 350 g

• Z awiera sole z Morza
Martwego, legendarne
ze wzgl´du na doniesienia
o ich w∏aÊciwoÊciach
terapeutycznych
• Aromaterapia mo˝e
wspieraç sen i relaks
• Wystarczy dodaç dwie ły˝ki
do kàpieli!

Kod:

87

286

Piel´gnacja skóry

CIAŁO

Relaxation Massage Lotion
Relaksujàcy balsam do masa˝u
Forever Living Products połàczyło
aloe vera o właÊciwoÊciach kojàcych
i od˝ywczych, olejki eteryczne, białà
herbat´ i ekstrakty owocowe, by stworzyç ten gładki, nie pozostawiajàcy
tłustego osadu balsam do masa˝u –
doskonały po kàpieli z Relaxation Bath
Salts lub Relaxation Shower Gel.
Wzi´liÊmy nasz stabilizowany mià˝sz
aloe vera, ceniony za właÊciwoÊci
kojàce i nawil˝ajàce, i dodaliÊmy do
niego lawend´ i białà herbat´.
Lawenda doskonale pomaga
zrelaksowaç si´, podczas gdy biała
herbata nadaje balsamowi Êwie˝y,
o˝ywczy aromat. Olejki eteryczne
z aromatycznych kwiatów
bergamotki oraz wyciàg z ogórka
dopełniajà unikalnej receptury
balsamu. Relaxation Massage Lotion
to doskonałe zakoƒczenie stresujàcego
dnia. Wmasuj go w skór´ i uwolnij si´
od trosk!
SKŁADNIKI:

Aloe Barbadensis Leaf Juice (Stabilized

Aloe Vera Gel), Water (Aqua), C12-15 Alkyl Benzoate, Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil, Ethylhexyl Palmitate,
Glyceryl Stearate SE, Glyceryl Stearate,
PEG-100 Stearate, Cyclomethicone,
PEG/PPG-18/18 Dimethicone,
Lavandula Angustifolia (Lavender) Oil,
Citrus Aurantium Bergamia (Bergamot)
Fruit Oil, Cedrus Atlantica Bark Oil,
Camellia Sinensis (White Tea) Leaf
Extract, Cucumis Sativus (Cucumber)
Fruit Extract, Mimosa Tenuiflora Bark
Extract, Glycerin, Arginine, Tocopheryl
Acetate, Retinyl Palmitate, Polysorbate
20, Carbomer, Glyceryl Acrylate/Acrylic Acid Coplymer, Butylene Glycol,
Triethanolamine, PVM/MA Copolymer,
Hydroxyethylcellulose, Phenoxyethanol,
Methylisothiazolinone, Disodium EDTA,
Fragrance (Parfum).

• Od˝ywia i koi twojà skór´
• Łàczy aloe vera z lawendà,
białà herbatà oraz innymi
olejkami eterycznymi
• U˝ywaj po kàpieli
z Relaxation Bath Salts
lub Relaxation Shower Gel

Nałó˝ Relaxation Massage Lotion
i delikatnie wmasuj go w skór´, by stała si´ odpr´˝ona i jedwabiÊcie gładka.
OPAKOWANIE: 192 ml

SPOSÓB U˚YCIA:

Po kàpieli z dodatkiem Relaxation
Bath Salts lub Relaxation Shower Gel
delikatnie osusz skór´ r´cznikiem,
pozostawiajàc jà lekko wilgotnà.
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Kod:

288

Piel´gnacja skóry

CIAŁO

Aloe Sunscreen Spray SPF 30
SPF 30
Je˝eli i ty, i twoja rodzina prowadzicie
aktywny tryb ˝ycia, zawsze
powinniÊcie byç odpowiednio
przygotowani. Zadowolenie wszystkich
mo˝e wymagaç od ciebie troch´
bieganiny – je˝eli jednak jesteÊ gotowa
do przebywania na słoƒcu, nie masz si´
czym martwiç.
Dlatego zawsze powinnaÊ mieç przy
sobie Aloe Sunscreen Spray. Ma on
SPF 30 i zawiera aloe vera, by chroniç
twojà skór´ przed postarzajàcymi
i niszczàcymi skutkami promieni
słonecznych. Co wi´cej, jest on
wodoodporny, dzi´ki czemu mo˝esz si´
spokojnie pluskaç w basenie czy morzu.
Wystarczy psiknàç, by nanieÊç spray
i gotowe. Zachowanie latem zdrowej
skóry nigdy nie było łatwiejsze!
AKTYWNE SKŁADNIKI:

Homosalate, Octisalate, Ensulizole, Avobenzone, Octocrylene.
NIEAKTYWNE SKŁADNIKI:

(Stabilized* Aloe Vera Gel), Water
(Aqua), Propanediol, Diethylhexyl
Carbonate, Butyloctyl Salicylate,
Polyester-7, Styrene/Acrylates
Copolymer, Neopentyl Glycol
Diheptanoate, Acrylates/C12-22 Alkyl
Methacrylate Copolymer, Ceteareth-25,
Acrylates Copolymer, Phenoxyethanol,
Disodium Ethylene Dicocamide PEG-15
Disulfate, Triethanolamine, Pentylene
Glycol, Disodium EDTA, Panthenol,
Fragrance (Parfum), Tocopheryl
Acetate, Methylisothiazolinone.

• SPF 30 oraz ochrona przed
promieniami UVA i UVB
• Wysoce wodoodporny
• Por´czna forma sprayu

OPAKOWANIE: 178 ml
SPOSÓB U˚YCIA:

Przed u˝yciem wstrzàsnàç. Nakładaç
obficie i równomiernie na około 15-30
minut przed wyjÊciem na słoƒce oraz
w razie potrzeby. Spryskaç dłonie, aby
nanieÊç produkt na twarz. Nakładaç
ponownie w regularnych odst´pach
czasu oraz po kàpieli lub wycieraniu si´
r´cznikiem. U˝ycie u dzieci poni˝ej
6 miesi´cy ˝ycia skonsultowaç
z lekarzem.

Aloe Barbadensis Leaf Juice
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Kod:
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flawless by Sonya™
Pi´kno inspirowane aloesem

Dobroczynny aloes oraz innowacyjne rozwiàzania, których êródłem jest
zarówno natura, jak i nauka – produkty z kolekcji flawless by Sonya™ dajà
kobietom z całego Êwiata szans´, by odkrywaç i wyra˝aç pi´kno na swój
unikalny sposób.
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flawless by Sonya™
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aloe BB crème Nude
Krem BB
DLACZEGO GO POKOCHASZ

JAK GO U˚YWAå

aloe BB cr¯me Nude o SPF 20
został stworzony wyłàcznie dla
flawless by Sonya™, by nawil˝aç,
wyrównywaç koloryt cery,
kamuflowaç i zapewniaç ochron´
przeciwsłonecznà, jednoczeÊnie
nadajàc skórze mi´kki blask oraz
naturalny, nieskazitelny wyglàd.

Oto nasze ulubione sposoby
u˝ywania aloe BB cr¯me:

Klinicznie przetestowane wyciàgi
roÊlinne pomagajà uj´drniç i wygładziç
skór´; natomiast zaawansowane
technologicznie pudry matujà skór´
i zmniejszajà widocznoÊç zmarszczek
i niedoskonałoÊci cery.
Ekstrakt z liÊci oliwki rozÊwietla skór´
i wyrównuje jej koloryt. Przy stałym
u˝ywaniu, skóra nabiera gładszego,
bardziej j´drnego wyglàdu.

Nakładaj obficie aloe BB cr¯me
na oczyszczonà skór´, by
wyrównaç jej koloryt i nadaç
gładki, nieskazitelny wyglàd.
aloe BB cr¯me Nude mo˝e równie˝
słu˝yç jako baza pod podkład.
Kiedy aloe BB cr¯me stopi si´ ze
skórà nałó˝ na niego flawless by
Sonya™ Cream to Powder Foundation
lub Mineral Makeup.
P´dzel do podkładu Foundation
Brush z zestawu Master Brush
Collection znakomicie ułatwia
nieskazitelnà aplikacj´.

aloe BB cr¯me Nude Êwietnie
si´ dopasowuje, dzi´ki czemu
harmonizuje z ró˝nymi tonami skóry,
nadajàc jej nienaganny wyglàd.

Wi´cej do pokochania
flawless by Sonya™ Cream
to Powder Foundation
flawless by Sonya™
Mineral Makeup
flawless by Sonya™ Delicate
Finishing Powder
flawless by Sonya™ Brilliant Blush

Kod
Nude

aloe BB cr¯me jest uniwersalnym
produktem, którego mo˝na u˝ywaç
na wielu sposobów. Odkryj ten, który
b´dzie ci najbardziej odpowiadał.
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flawless by Sonya™

NK U PO

L

aloe BB crème Cocoa
krem BB
DLACZEGO GO POKOCHASZ

JAK GO U˚YWAå

aloe BB cr¯me Cocoa o SPF 10
został stworzony wyłàcznie dla
flawless by Sonya™, by nawil˝aç,
wyrównywaç koloryt cery,
kamuflowaç i zapewniaç ochron´
przeciwsłonecznà, jednoczeÊnie
nadajàc skórze mi´kki blask oraz
naturalny, nieskazitelny wyglàd.

Oto nasze ulubione sposoby
u˝ywania aloe BB cr¯me:

aloe BB cr¯me Cocoa zawiera
aktywny składnik, który pomaga
zapobiegaç Êwieceniu si´ skóry oraz
minimalizowaç pory. Zaawansowane
technologicznie pudry matujà skór´
i zmniejszajà widocznoÊç zmarszczek
oraz niedoskonałoÊci cery. Przy stałym
u˝ywaniu, skóra nabiera gładszego
i bardziej młodzieƒczego wyglàdu.

Nakładaj obficie aloe BB cr¯me
na oczyszczonà skór´, by
wyrównaç jej koloryt i nadaç
gładki, nieskazitelny wyglàd.
aloe BB cr¯me Nude mo˝e równie˝
słu˝yç jako baza pod podkład.
Kiedy aloe BB cr¯me stopi si´ ze
skórà nałó˝ na niego flawless by
Sonya™ Cream to Powder Foundation
lub Mineral Makeup.
P´dzel do podkładu Foundation
Brush z zestawu Master Brush
Collection znakomicie ułatwia
nieskazitelnà aplikacj´.

aloe BB cr¯me Cocoa zwiera
ekstrakt z liÊci oliwki, by delikatnie
wyrównywaç koloryt skóry.

Wi´cej do pokochania
flawless by Sonya™
Mineral Makeup
flawless by Sonya™ Delicate
Finishing Powder
flawless by Sonya™ Cream
to Powder Foundationr
flawless by Sonya™ Brilliant Blush

Kod
Cocoa

aloe BB cr¯me jest uniwersalnym
produktem, którego mo˝na u˝ywaç
na wielu sposobów. Odkryj ten, który
b´dzie ci najbardziej odpowiadał.
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373

flawless by Sonya™

Cream to Powder Foundation
Podkład kompaktowy
Kod

DLACZEGO GO POKOCHASZ

Dziewi´ç naszych klasycznych, bestsellerowych odcieni w nowej, innowacyjnej
recepturze zainspirowanej aloe vera –
g´sta, kremowa konsystencja przechodzi w jedwabisty puder, nadajàc skórze
mi´kkoÊç i naturalny, zdrowy blask.
Aloe vera i ekstrakt z orchidei
współtworzà produkt o doskonałej
konsystencji, dzi´ki której stapia
si´ on ze skórà, nadajàc cerze
jedwabisty, nieskazitelny wyglàd.

377

Porcelain
Rose Beige
Sunset Beige
Golden Sun
Mocha
Raisin
Natural Beige
Vanilla Bisque
Sandy

378
379
380
381
382
383
384
385

Wi´cej do pokochania
flawless by Sonya™ Concealer Duet
flawless by Sonya™ Delicate
Finishing Powder
Zestaw p´dzli Sonya™
Master Brush Collection

JAK GO U˚YWAå

Nakładaj Cream to Powder
Foundation na oczyszczonà skór´; lub
stosuj na flawless by Sonya™ aloe
BB créme korzystajàc z p´dzla do
podkładu Foundation Brush z zestawu
Sonya™ Master Brush Collection.
Makija˝u dopełni puder
flawless by Sonya™ Delicate
Finishing Powder nało˝ony p´dzlem
Sonya™ Kabuki Brush.

P´dzel Sonya™ Kabuki Brush

94

flawless by Sonya™

Mineral Makeup
Mineralny puder sypki
DLACZEGO GO POKOCHASZ

Nasze trzy klasyczne, bestsellerowe odcienie plus jeden nowy,
jaÊniejszy – teraz wszystkie
o innowacyjnej, aksamitnej, recepturze
inspirowanej aloesem. Ka˝dy odcieƒ
mi´kko kryje skór´ i nadaje jej
nieskazitelny, Êwietlisty wyglàd.

• Dla pełnego pokrycia nakładaj
Mineral Makeup na podkład Cream
to Powder Foundation.
Kod
410

Light
Natural
Amber
Caramel

411
412
413

JAK GO U˚YWAå

Wi´cej do pokochania
flawless by Sonya™ Concealer Duet
flawless by Sonya™ aloe BB Cr¯me

Doskonałym dodatkiem do flawless
by Sonya™ Mineral Makeup jest
p´dzel Sonya™ Kabuki Brush.
flawless by Sonya™ Mineral
Makeup mo˝e byç u˝ywany
samodzielnie lub nakładany na te
produkty flawless by Sonya™:
• By uzyskaç mi´kki, naturalny
wyglàd nakładaj Mineral Makeup
po zatuszowaniu niedoskonałoÊci
korektorami Concealer Duet.
• U˝yj aloe BB cr¯me jako bazy i na
nià nałó˝ Mineral Makeup.

flawless by Sonya™ Cream
to Powder Foundationr
flawless by Sonya™ Brilliant Blush
P´dzel Sonya™ Kabuki Brush
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flawless by Sonya™

Delicate Finishing Powder
Puder prasowany
Kod

DLACZEGO GO POKOCHASZ

Zainspirowany aloesem
Delicate Finishing Powder doskonale
utrwala i wieƒczy makija˝. Pomaga
skórze uchroniç si´ przed niechcianym
Êwieceniem i jednoczeÊnie nadaje jej
gładki, naturalny i nieskazitelny wyglàd.
Dost´pny w dwóch doskonałych
odcieniach: Light-Medium i Dark.

386

Light-Medium
Dark

387

Wi´cej do pokochania
flawless by Sonya™ aloe BB Cr¯me
flawless by Sonya™ Crem
to Powder Foundation

JAK GO U˚YWAå

flawless by Sonya™ Delicate Finishing
Powder jest wszechstronny – mo˝esz
nakładaç go samodzielnie lub cienkà
warstwà na aloe BB cr¯me lub
Cream to Powder Foundation.
flawless by Sonya™ Delicate Finishing
Powder nakładaj p´dzlem Sonya™
Kabuki Brush delikatnie muskajàc
skór´. JeÊli jest taka potrzeba,
mo˝esz ponawiaç aplikacj´ w ciàgu
dnia, by poprawiç makija˝.
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flawless by Sonya™

Concealer Duet
Duet korektorów
DLACZEGO GO POKOCHASZ

Trzy doskonale dobrane pary zainspirowanych aloesem odcieni korektorów,
w postaci por´cznych kredek o podwójnych koƒcówkach, które Êwietnie
kamuflujà niedoskonałoÊci cery.
Jedna kredka to dwa odcienie, które,
dzi´ki swojej kremowej konsystencji, doskonale stapiajà si´ ze skórà i jà matujà.
Ten innowacyjny produkt
wspaniale współgra z całà
kolekcjà flawless by Sonya™.

P´dzel Concealer Brush z zestawu
Sonya™ Master Brush Collection znakomicie pomo˝e rozprowadziç korektor.
Kod
410

Light
Medium
Dark

410

411

411

Wi´cej do pokochania

412

412

flawless by Sonya™ aloe BB Cr¯me
flawless by Sonya™ Cream
to Powder Foundationr
flawless by Sonya™ Delicate
Finishing Powder

JAK GO U˚YWAå

flawless by Sonya™
Mineral Makeup

Nakładaj pod lub na flawless by
Sonya™ Cream to Powder Foundation,
aloe BB cr¯me, Delicate Finishing
Powder lub Mineral Makeup, aby
dokładnie ukryç niedoskonałoÊci
i podkreÊliç nieskazitelnoÊç cery.

P´dzel Concealer Brush z zestawu
Sonya™ Master Brush Collection
Temperówka Sonya™
Dual Pencil Sharpener
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flawless by Sonya™

Brilliant Blush
Ró˝ w kamieniu
Kod

DLACZEGO GO POKOCHASZ

Nasz zainspirowany aloesem,
jedwabisty ró˝ w kamieniu o czystym,
przejrzystym kolorze podkreÊli i o˝ywi
twoje policzki dodajàc im naturalnego,
zdrowego i pi´knego blasku.
Dost´pny w szeÊciu doskonale
uniwersalnych odcieniach, by
pasowaç do ka˝dego typu urody
i gładko stapiaç si´ ze skórà.

388

Aanya
Layla
Bella
Olivia
Mia
Sofia

389
390
391
392
393

Wi´cej do pokochania
flawless by Sonya™ aloe BB Cr¯me
flawless by Sonya™
Mineral Makeup

JAK GO U˚YWAå

flawless by Sonya™ Delicate
Finishing Powder

UÊmiechnij si´ naturalnie do lustra
i nałó˝ swój ulubiony odcieƒ flawless by
Sonya™ Brilliant Blush na najbardziej
wypukłe miejsce policzków. U˝ywajàc
p´dzla Blush Brush z zestawu
Master Brush Collection nanieÊ
ró˝ ruchami ku górze i uszom. Na
koniec, kolistymi ruchami p´dzla
pomó˝ ró˝owi stopiç si´ ze skórà.

flawless by Sonya™ Crem
to Powder Foundation
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flawless by Sonya™

Perfect Pair Eyeshadow
Podwójny cieƒ do powiek
Kod

DLACZEGO GO POKOCHASZ

SzeÊç starannie dobranych
kolorystycznie par cieni do powiek, by
pomóc ci stworzyç makija˝ oczu idealny.
Jedwabista, inspirowana aloesem
receptura została tak opracowana,
by cieƒ znakomicie si´ rozprowadzał
i gwarantował doskonałà aplikacj´
koloru dla pi´knej pary oczu.

394

Beach
Night Sky
Ocean
Sand Dune
Waterfall
Forest

394

395

395

396

396

397

397

398

398

399

399

Wi´cej do pokochania
flawless by Sonya™
Defining Eye Pencil

JAK GO U˚YWAå

flawless by Sonya™
Volumizing Mascara

By makija˝ oczu był prawdziwie
perfekcyjny, u˝ywaj p´dzelków
Crease, Eyeshadow i Eyeliner
z zestawu Sonya™ Master Brush.

flawless by Sonya™
Lengthening Mascara
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flawless by Sonya™

Lengthening Mascara
Wydłu˝ajàcy tusz do rz´s
Kod

DLACZEGO GO POKOCHASZ

Nadaj rz´som nowà długoÊç dzi´ki tuszowi flawless by Sonya™ Lengthening
Mascara o recepturze wzbogaconej
aloesem. Twoje spojrzenie b´dzie
olÊniewajàce, dzi´ki podkreÊlonym,
długim i g´stym rz´som, które
jednoczeÊnie pozostanà rozdzielone
i zachowajà naturalny wyglàd.

411

Black

Wi´cej do pokochania
flawless by Sonya™ Perfect
Pair Eyeshadow

JAK GO U˚YWAå

flawless by Sonya™
Volumizing Mascara

Przesuwaj szczoteczk´ od nasady
po koƒcówki rz´s. Do nienagannego
makija˝u dziennego wystarczy
jedna warstwa, jeÊli natomiast zale˝y
ci na bardziej wyrazistym,
wieczorowym spojrzeniu, dodaj
jeszcze jednà warstw´ tuszu.
Po nało˝eniu pełnej warstwy tuszu,
krótkimi ruchami szczoteczki dołó˝
tusz na same koƒcówki rz´s – b´dà
one wtedy dłu˝sze i podkr´cone.

flawless by Sonya™
Defining Eye Pencil
zalotka Sonya™ Eyelash Curler

100

flawless by Sonya™

Volumizing Mascara
Dodajàcy obj´toÊci tusz do rz´s
Kod

DLACZEGO GO POKOCHASZ

G´ste, grube, olÊniewajàce rz´sy.
Nasz inspirowany aloesem tusz
flawless by Sonya™ Volumizing
Mascara dodaje rz´som obj´toÊci
i podkr´ca je, otulajàc ka˝dà z nich
aksamitnà warstewkà i nadajàc
pi´kny, zdrowy i nienaganny wyglàd.

415

Black

Wi´cej do pokochania
flawless by Sonya™ Perfect
Pair Eyeshadow

JAK GO U˚YWAå

Przesuwaj szczoteczk´ od nasady
po koƒcówki rz´s; kiedy szczoteczka
znajduje si´ u nasady rz´s przesuƒ jà
ruchem falistym, by obj´ła wszystkie
rz´sy. Nakładaj kilka warstw tuszu,
by twoje rz´sy były spektakularne.

flawless by Sonya™
Lenghtening Mascara
flawless by Sonya™
Defining Eye Pencil
zalotka Sonya™ Eyelash Curler
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flawless by Sonya™

Delicious Lipstick
Pomadka do ust
DLACZEGO JÑ POKOCHASZ

Zainspirowana i wzbogacona naszym
własnym aloe vera, ekskluzywna,
nowatorska pomadka flawless by
Sonya™ Delicious Lipstick doskonale
pokrywa usta kolorem, nadajàc im
pełny, j´drny i nienaganny wyglàd.
12 nowych odcieni, od przejrzystych do
wyrazistych, o delikatnym, waniliowym
aromacie to prawdziwa uczta dla ust.
JAK JEJ U˚YWAå

Po pierwsze, obrysuj usta swojà
ulubionà konturówkà flawless by
Sonya™ Defining Lip Pencil.
Nast´pnie, nałó˝ pomadk´ korzystajàc
z p´dzelka Lip Brush z zestawu
Sonya Master Brush Collection.
Daj ujÊcie swojej kreatywnoÊci
i łàcz ze sobà ró˝ne odcienie.
Ostatnim etapem wyÊmienitego

makija˝u ust jest aplikacja
błyszczyka Luscious Lip Colour.
Twoje usta sà podkreÊlone
i wyraziste, dzi´ki czemu wyglàdajà
na pełniejsze, gładsze i nieskazitelne.
Kod
400

Pomegranate
Amethyst
Chocolate
Cherry Red
Bronze
Peach
Watermelon
Guava
Copper
Rose Gold
Almond
Plum

401
402
403
404
405
406
407
408
409
434
435
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Wi´cej do pokochania
flawless by Sonya™
Defining Lip Pencil
flawless by Sonya™
Luscious Lip Colour
P´dzelek do ust Sonya Lip Brush
z zestawu Master Brush Collection

flawless by Sonya™

Luscious Lip Colour
Błyszczyk do ust
DLACZEGO GO POKOCHASZ

Dodaj ustom blasku dzi´ki flawless
by Sonya™ Luscious Lip Colour.
Ten luksusowy, od˝ywczy błyszczyk został wzbogacony naszym własnym aloe
vera. Jego ràczka jest podÊwietlana,
by ułatwiç ci aplikacj´ niezale˝nie od
oÊwietlenia. Nakładajàc błyszczyk
korzystaj z wbudowanego w opakowanie lustereczka, by twoje usta były
pomalowane nienagannie. LÊniàce
błyszczyki Êwietnie przyciàgajà Êwiatło
i gwarantujà olÊniewajàcy uÊmiech.

Zanim nało˝ysz błyszczyk, podkreÊl
kontur ust kredkà Defining Lip Pencil.
Kod
423

Double Diamond
Orange Glow
Party Purple
Perfect Pink
Cappuccino

424
425
426
427

Wi´cej do pokochania
flawless by Sonya™
Defining Lip Pencil
flawless by Sonya™
Delicious Lipstick

JAK GO U˚YWAå

Nakładaj samodzielnie dla przejrzystego,
lÊniàcego makija˝u ust lub na ulubionà
pomadk´ flawless by Sonya™ Delicious
Lipstick. A czemu aplikowaç tylko jeden?
Twórz własny styl, łàczàc błyszczyki
w swoich ulubionych odcieniach.

103

flawless by Sonya™

Defining Lip Pencil
Konturówka do ust
DLACZEGO JÑ POKOCHASZ

Dlaczego jà pokochasz
Konturówki do ust o doskonałej
konsystencji i recepturze wzbogaconej
naszym aloe vera zostały stworzone,
by podkreÊlaç naturalny kształt ust.
Dost´pne w trzech odcieniach, starannie
dobranych tak, by współgrały z pomadkami i błyszczykami flawless by Sonya™.
JAK JEJ U˚YWAå

Obrysuj kontur ust, by nadaç im
wyrazisty kształt i nałó˝ ulubionà
pomadk´ Delicious Lipstick.

flawless by Sonya™ Defining
Lip Pencil – Allure
flawless by Sonya™ Delicious
Lipstick – Copper, Cherry Red,
Watermelon, Pomegranate
flawless by Sonya™ Defining
Lip Pencil – Berry
flawless by Sonya™ Delicious Lipstick
– Chocolate, Bronze, Amethyst, Plum
Aby twój uÊmiech był zniewalajàcy,
dopełnij makija˝ ust swoim ulubionym
błyszczykiem Luscious Lip Colour.

Doskonałe połàczenia, które kochamy

Kod
flawless by Sonya™ Defining
Lip Pencil – Nude
flawless by Sonya™ Delicious Lipstick
– Rose, Gold, Peach, Guava, Almond

420

Nude
Allure
Berry

421
422
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Wi´cej do pokochania
flawless by Sonya™
Delicious Lipstick
flawless by Sonya™
Luscious Lip Colour
Temperówka Sonya™
Dual Pencil Sharpener
P´dzel do ust z zestawu Sonya™
Master Brush Collection

flawless by Sonya™

Defining Eye Pencil
Kredka do oczu
Kod

DLACZEGO GO POKOCHASZ

Klasyczna, czarna kredka do oczu.
Zainspirowana aloesem flawless by
Sonya™ Defining Eye Pencil, stworzona
do podkreÊlania gł´bi spojrzenia, to
doskonały sposób na podkreÊlenie
naturalnego pi´kna oczu.

418

Black

Wi´cej do pokochania

JAK GO U˚YWAå

flawless by Sonya™
Perfect Pair Eyeshadow w twoich
ulubionych odcieniach

Nałó˝ Defining Eye Pencil wzdłu˝ linii
rz´s, a nast´pnie delikatnie jà rozetrzyj,
by twoje spojrzenie nabrało mi´kkoÊci.

flawless by Sonya™
Volumizing Mascara
flawless by Sonya™
Lengthening Mascara

P´dzelki Eyeliner i Smudger Brush z zestawu Sonya™ Master Brush Collection
to doskonałe narz´dzia, dzi´ki którym
makija˝ twoich oczu b´dzie perfekcyjny.

Temperówka Sonya™
Dual Pencil Sharpener
Zestaw p´dzli Sonya Flawless
Master Brush Collection
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Sonya™

Sonya™ Aloe Eye Makeup Remover
Aloesowy p∏yn do demakija˝u oczu
Od starannoÊci usuni´cia makija˝u
oczu co wieczór zale˝y zachowanie
m∏odego wyglàdu skóry wokó∏ powiek.
Ile˝ z∏ego mo˝na zrobiç swoim oczom,
zostawiajàc na noc resztki tuszu lub
kredki albo rozciàgajàc skór´ powiek
przy nieumiej´tnym Êcieraniu makija˝u!
Aloesowy P∏yn do Demakija˝u Oczu
Sonya jest ekskluzywnym, bardzo nowoczesnym Êrodkiem piel´gnacyjnym
o maksymalnej zawartoÊci
sk∏adników ca∏kowicie naturalnych!
Uwaga: Ze wzgl´du na wysokà
zawartoÊç mià˝szu aloesowego nale˝y
unikaç kontaktu p∏ynu z wn´trzem oka
(mià˝sz aloesowy mo˝e powodowaç
przejÊciowe nasilanie wydzielania
∏ez!). Po zmyciu makija˝u p∏ynem
Sonya przemyç powieki czystà wodà.

SK¸ADNIKI:

Aloe Barbadensis Gel (Stabilized
Aloe Vera Gel), Water,
Disodium Cocoamphodiacetate,
Polysorbate 20, Sucrose Cocoate,
Sodium Lauroyl Oat Amino Acids,
Hydroxyethylcellulose, Phenoxyethanol
Methylparaben, Propylparaben,
Disodium EDTA, Fragrance.
OPAKOWANIE: 118 ml

Kod:

186

• Doskonale zmywa makija˝
oczu – wystarczy tylko
przetrzeç nasàczonym wacik!
• Dzi´ki wysokiej zawartoÊci
aloesu zapobiega stanom
zapalnym i podra˝nieniom
• Regeneruje delikatnà skór´
powiek po wielogodzinnym
kontakcie z kosmetykami
kolorowymi
• Nie zawiera alkoholu
ani substancji t∏uszczowych
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Sonya™ Skin Care Collection

Sonya to esencja czegoÊ wi´cej ni˝ po prostu pi´kna; to wyraz młodzieƒczoÊci,
zachwytu i miłoÊci. Składniki naszego zestawu do piel´gnacji cery, wÊród
których znajdziesz aloe vera, ekstrakty owocowe, białà herbat´ i znakomite
substancje nawil˝ajàce, sà darem dla twojej skóry. Pomagajà jej odzyskaç
młodoÊç i przywróciç naturalne nawil˝enie.

Sonya Skin Care

Sonya™ Skin Care Collection
Sonya to esencja czegoÊ wi´cej
ni˝ po prostu pi´kna; to wyraz
m∏odzieƒczoÊci, zachwytu i mi∏oÊci.
Sk∏adniki naszego zestawu do
piel´gnacji cery, wÊród których znajdziesz aloe vera, ekstrakty owocowe,
bia∏à herbat´ i znakomite substancje
nawil˝ajàce, sà darem dla twojej
skóry. Pomagajà jej odzyskaç m∏odoÊç
i przywróciç naturalne nawil˝enie.
Na Sonya Skin Care Collection sk∏ada
si´ pi´ç podstawowych elementów
dla oczyszczenia, nawil˝enia
i ogólnej piel´gnacji skóry. Aloe
Purifying Cleanser, Aloe Refreshing
Toner, Aloe Nourishing Serum, Aloe
Balancing Cream i Aloe Deep-Cleansing
Exfoliator dzia∏ajà razem, by twoja
skóra pozosta∏a Êwie˝a i promienna.
Rozkoszuj si´ tym pi´cioetapowym
procesem i traktuj swojà skór´ tak
luksusowo, jak na to zas∏uguje!

SPOSÓB U˚YCIA:

• D wa razy dziennie oczyszczaj
skór´ Aloe Purifying Cleanser.
• D wa razy dziennie tonizuj i odÊwie˝aj
skór´ Aloe Refreshing Toner.
• D wa razy dziennie nak∏adaj
Aloe Nourishing Serum.
• D wa razy dziennie nak∏adaj
Aloe Balancing Cream.
• Oko∏o dwa razy w tygodniu
dodatkowo oczyszczaj skór´ Aloe
Deep-Cleansing Exfoliator.
Kod:

282 (zestaw)

Zestaw do piel´gnacji cery
Sonya Skin Care Kit zawiera:
• Aloe Purifying Cleanser
Aloesowy ˝el oczyszczajàcy
(kod 277)
• Aloe Refreshing Toner
Aloesowy tonik odÊwie˝ajàcy
(kod 279)
• Aloe Nourishing Serum
Aloesowe serum od˝ywcze
(kod 281)
• Aloe Balancing Cream
Aloesowy krem kojàcy
(kod 280)
• Aloe Deep-Cleansing Exfoliator
Aloesowy peeling g∏´boko
oczyszczajàcy (kod 278)
Produkty dost´pne tak˝e
indywidualnie
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Korzystanie z Sonya Skin Care
Collection
Sonya Aloe Purifying Cleanser

Sonya Balancing Cream

Aloesowy ˝el oczyszczajàcy do twarzy i szyi

Aloesowy krem kojàcy do twarzy i szyi

Ten niezwyk∏y preparat oczyszczajàcy z aloesem
i ekstraktami owocowymi delikatnie usuwa
makija˝ i zanieczyszczenia, nie przesuszajàc
przy tym skóry. Nadaje jej poczucie niezwyk∏ej
mi´kkoÊci, Êwie˝oÊci i czystoÊci.
Rozpoczynaj od Sonya Aloe Purifying Cleanser
ka˝dy poranek i wieczór.
Etap 1: Na∏ó˝ ˝el na opuszki palców i rozmasuj
na d∏oniach.
Etap 2: Wmasuj ˝el w twarz i szyj´.
Etap 3: Zetrzyj ˝el bawe∏nianym wacikiem,
a nast´pnie dok∏adnie sp∏ucz twarz
i szyj´ ciep∏à wodà.

Zawiera aloes, a tak˝e ekstrakty rewitalizujàce
i substancje nawil˝ajàce, pomagajàc
w zachowaniu odpowiedniego nawil˝enia
i wyglàdu skóry.
U˝ywaj rano i wieczorem, po Sonya Aloe
Nourishing Serum.
Etap 1: Ze s∏oiczka wyjmij szpatu∏k´
i krà˝ek ochronny.
Etap 2: Szpatu∏kà na∏ó˝ porcj´ kremu
na krà˝ek.
Etap 3: Opuszkami palców na∏ó˝ krem
z krà˝ka na twarz i szyj´,
a nast´pnie wmasuj w skór´.

Sonya Aloe Refreshing Toner

Sonya Aloe Deep-Cleansing Exfoliator

Aloesowy tonik odÊwie˝ajàcy do twarzy i szyi

Aloesowy peeling g∏´boko-oczyszczajàcy
do twarzy i szyi

Ten bezalkoholowy, odÊwie˝ajàcy tonik
z aloesem i bia∏à herbatà pomaga skórze
w utrzymaniu odpowiedniego nawil˝enia.
U˝ywaj rano i wieczorem, po Sonya Aloe
Purifying Cleanser.
Etap 1: Nasàcz tonikiem bawe∏niany wacik.
Etap 2: Na∏ó˝ na twarz, szyj´ i w razie potrzeby
na inne partie skóry.
Etap 3: Odczekaj kilka minut przed na∏o˝eniem
Aloe Nourshing Serum.

Sonya Aloe Nourishing Serum
Aloesowe serum od˝ywcze do twarzy i szyi

To wspania∏e serum z bia∏à herbatà chroni
i przywraca prawid∏owe nawil˝enie skóry,
pomagajàc jej zachowaç m∏odzieƒczy wyglàd.
U˝ywaj rano i wieczorem, po Sonya Aloe
Refreshing Toner.
Etap 1: Na∏ó˝ oko∏o 3 porcji na opuszki palców.
Etap 2: Rozmasuj serum na d∏oniach.
Etap 3: Na∏ó˝ na twarz, szyj´ i w razie potrzeby
na inne partie skóry.

Kiedy twoja skóra potrzebuje dodatkowego
oczyszczenia, ale chcesz uniknàç podra˝nienia,
jakie mo˝e byç efektem innych, szorstkich
peelingów, ten g∏´boko oczyszczajàcy,
ale ∏agodny peeling z aloesem i naturalnymi
mikrogranulkami jojoby to idealna odpowiedê.
U˝ywaj oko∏o 2 razy w tygodniu po oczyszczeniu
skóry Sonya Aloe Purifying Cleanser.
Etap 1: Zwil˝ twarz wodà, nast´pnie na∏ó˝
peeling na opuszki palców.
Etap 2: Delikatnie wmasowuj w skór´ twarzy
i szyi przez oko∏o dwie-trzy minuty,
starannie omijajàc okolice oczu.
Etap 3: Sp∏ucz ciep∏à wodà i osusz skór´
czystym r´cznikiem.
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Sonya Aloe Purifying Cleanser
Aloesowy ˝el oczyszczajàcy
Ten niesamowity ˝el oczyszczajàcy
z aloesem i ekstraktami owocowymi to
pierwszy etap piel´gnacji cery z Sonya
Skin Care, stworzony, by delikatnie usuwaç makija˝ i zanieczyszczenia, nie
przesuszajàc przy tym skóry. Sonya Aloe
Purifying Cleanser nada Twojej skórze
poczucie cudownej mi´kkoÊci,
Êwie˝oÊci i czystoÊci. Aby uzyskaç najlepsze rezultaty u˝yj nast´pnie Aloe
Refreshing Toner oraz innych produktów
z oferty piel´gnacyjnej Sonya.
SKŁADNIKI (INCI):

Aloe Barbadensis Gel (Stabilized
Aloe Vera Gel), Water, Ethylhexyl
Hydroxystearate, Glyceryl Stearate,
Methyl Gluceth-20, Sorbitol,
Dimethicone, Ethylhexyl Palmitate,
Arginine, Cetyl Alcohol, PEG-75
Stearate, Ceteth-20, Steareth-20,
Glycerin, Cucumis Sativus

(Cucamber) Fruit Extract, Citrus Medica
Limonum (Lemon) Fruit Extract, Sorbitan
Laurate, Polysorbate 20, Carbomer,
1,2-Hexanediol, Caprylyl Glycol,
Tropolone, Disodium EDTA, Fragrance.
SPOSÓB U˚YCIA: U˝ywaç rano

i wieczorem. Na∏o˝yç ˝el na opuszki
palców i rozmasowaç na d∏oniach.
Wmasowaç w twarz i szyj´, aby usunàç
makija˝ i zanieczyszczenia. Zetrzeç ˝el
bawe∏nianym wacikiem, a nast´pnie
dok∏adnie sp∏ukaç twarz i szyj´ ciep∏à
wodà.
OPAKOWANIE: 177 ml

Kod:

277
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• Z awiera aloes i ekstrakty
owocowe
• Delikatnie usuwa makija˝
i zanieczyszczenia
• Nie przesusza skóry

Sonya Skin Care

Sonya Aloe Deep-Cleansing Exfoliator
Aloesowy peeling g∏´boko-oczyszczajàcy
Codzienna stycznoÊç
z zanieczyszczeniami obecnymi
w powietrzu mo˝e szybko odbiç si´ na
cerze. Kiedy Twoja skóra potrzebuje
dodatkowego oczyszczenia, ale chcesz
uniknàç podra˝nienia, jakie mo˝e
byç efektem innych, szorstkich
peelingów, Sonya Aloe Deep-Cleansing
Exfoliator to idealna odpowiedê.
Ten g∏´boko oczyszczajàcy, ale ∏agodny
peeling z aloesem i naturalnymi
mikrogranulkami jojoby to Êwietne
po∏àczenie, by twoja skóra by∏a
mi´kka i g∏adka. Aloes to doskona∏a
substancja nawil˝ajàca, podczas
gdy delikatne mikrogranulki jojoby
dok∏adnie czyszczà skór´.

Copolymer, Hydrogenated Jojoba
Oil, Cocamidopropyl Betaine,
Arginine, Glycerin, Cucumis Sativus
(Cucamber) Fruit Extract, Citrus
Medica Limonum (Lemon) Fruit Extract,
Phenoxyethanol, Methylisothiazolinone,
Disodium EDTA, Fragrance.

SKŁADNIKI (INCI):

OPAKOWANIE: 118 ml

Aloe Barbadensis Gel (Stabilized Aloe
Vera Gel), Water, Zea Mays (Corn)
Starch, Decyl Glucoside, Acrylates

SPOSÓB U˚YCIA: U˝ywaç oko∏o

2 razy w tygodniu po oczyszczeniu
skóry Sonya Aloe Purifying Cleanser.
Najpierw zwil˝yç skór´ wodà,
nast´pnie na∏o˝yç peeling i delikatnie
wmasowywaç w skór´ opuszkami
palców (omijajàc okolice oczu) przez
oko∏o 2-3 minuty. Sp∏ukaç ciep∏à wodà
i osuszyç skór´ czystym r´cznikiem.

Kod:

278
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• Delikatny; mo˝e byç u˝ywany
dwa razy w tygodniu
• Zawiera nawil˝ajàcy aloes
• Mikrogranulki jojoby
delikatnie z∏uszczajà
naskórek

Sonya Skin Care

Sonya Aloe Refreshing Toner
Aloesowy tonik odÊwie˝ajàcy
Sonya Aloe Refreshing Toner
z wyciàgiem z bia∏ej herbaty dostarcza
skórze wilgoci, pomagajàc jej
w utrzymaniu odpowiedniego
nawil˝enia. Ten bezalkoholowy tonik jest
równie odÊwie˝ajàcy, jak nawil˝ajàcy.
Kiedy na∏o˝ysz go po oczyszczeniu
twarzy Sonya Aloe Purifying Cleanser,
twoja skóra natychmiast wch∏onie
od˝ywcze dobrodziejstwa
stabilizowanego mià˝szu aloe vera,
wyciàgu z bia∏ej herbaty i ogórka.

Esters, Sodium Lactate, Beta-Glucan,
Camellia Sinensis (White Tea) Leaf
Extract, Cucumis Sativus (Cucamber)
Fruit Extract, Allantoin, 1,2-Hexanediol,
Caprylyl Glycol, Tropolone, PEG-40
Hydrogenated Castor Oil, Trideceth-9,
Citric Acid, Disodium EDTA, Fragrance.
SPOSÓB U˚YCIA: U˝ywaç rano i wie-

czorem, po zastosowaniu Sonya Aloe
Purifying Cleanser. Nak∏adaç za pomocà
bawe∏nianego wacika na twarz, szyj´
i w razie potrzeby na inne partie skóry.

SK¸ADNIKI (INCI):

Aloe Barbadensis Gel (Stabilized
Aloe Vera Gel), Water, Glycerin,
Methyl Gluceth-20, Sorbitol, Sodium
Hyaluronate, Jojoba Wax PEG-120

OPAKOWANIE: 177 ml

Kod:

279
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• Z awiera wyciàg z bia∏ej
herbaty
• Bezalkoholowy
• OdÊwie˝a i nawil˝ay

Sonya Skin Care

Sonya Aloe Balancing Cream
Aloesowy krem kojàcy
Sonya Aloe Balancing Cream zawiera
aloes oraz rewitalizujàce ekstrakty
i substancje nawil˝ajàce. Te dobroczynne sk∏adniki pomogà skórze zachowaç
odpowiednie nawil˝enie oraz Êwietny
wyglàd. Kiedy u˝yjesz tego kremu
w po∏àczeniu z Sonya Aloe Nourishing
Serum, twoja skóra b´dzie mi´kka,
g∏adka i nawil˝ona jak nigdy dotàd!
SKŁADNIKI (INCI):

Aloe Barbadensis Gel (Stabilized Aloe
Vera Gel), Water, Cyclopentasiloxane,
Butylene Glycol, Hydrogenated
Polyisobutene, Dimethicone,
Ammonium Acryloyldimethyltaurate/
VP Copolymer, Polyacrylamide,
C13-14 Isoparaffin, Laureth-7, Sodium
Hyaluronate, Tocopheryl Acetate,
Glycerin, Citrus Medica Limonum

(Lemon) Fruit Extract,
Camellia Sinensis Leaf Extract,
1,2-Hexanediol, Caprylyl Glycol,
Tropolone, Fragrance.
SPOSÓB U˚YCIA: U˝ywaç rano

i wieczorem, po na∏o˝eniu Aloe
Nourishing Serum. Ze s∏oiczka wyjàç
szpatu∏k´ i krà˝ek ochronny. Szpatu∏kà
nanieÊç porcj´ kremu na krà˝ek
i opuszkami palców na∏o˝yç jà na
twarz i szyj´. Nast´pnie wmasowaç
w skór´. Po ka˝dym u˝yciu wyp∏ukaç
szpatu∏k´ i krà˝ek goràcà wodà
i osuszyç r´cznikiem, nast´pnie
umieÊciç je ponownie w s∏oiczku
w celu powtórnego u˝ycia.

• Z awiera aloes i ekstrakty
rewitalizujàce
• Pomaga w zachowaniu
odpowiedniego nawil˝enia
skóry
• Nadaje skórze poczucie
mi´kkoÊci i g∏adkoÊci
Kod:

OPAKOWANIE: 71 g
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Sonya Aloe Nourishing Serum
Aloesowe serum od˝ywcze
Sonya Aloe Nourishing Serum
z wyciàgiem z bia∏ej herbaty chroni
i przywraca prawid∏owe nawil˝enie
skóry, pomagajàc jej w zachowaniu
m∏odzieƒczego wyglàdu. Jego lekka
formu∏a sprawia, ˝e jest niezwykle
g∏adkie i wspaniale si´ nak∏ada. Stanowi
doskona∏y podk∏ad pod Sonya Aloe Balancing Cream.
SKŁADNIKI (INCI):

SPOSÓB U˚YCIA:

U˝ywaç rano i wieczorem, po
zastosowaniu Sonya Aloe Refreshing
Toner. Na∏o˝yç oko∏o 3 porcji na opuszki
palców, rozmasowaç na d∏oniach i
na∏o˝yç na twarz, szyj´ i w razie
potrzeby na inne partie skóry.
OPAKOWANIE: 118 ml

Kod:

281

• Z awiera wyciàg z bia∏ej
herbaty
• Lekka, g∏adka formu∏a

Aloe Barbadensis Gel (Stabilized
Aloe Vera Gel), Cyclomethicone,
Water, Dimethicone Crosspolymer,
Dimethicone, Glycerin, Butylene
Glycol, Hydrogenated Polyisobutene,
Camellia Sinensis (White Tea) Leaf
Extract, Mimosa Tenuiflora Bark Extract,
Tocopheryl Acetate, Polyacrylamide,
C13-14 Isoparaffin, Laureth-7, Sodium
Ascorbyl Phosphate, 1,2-Hexanediol,
Caprylyl Glycol, Tropolone, Fragrance.

• Uzupe∏nia nawil˝enie skóry
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Sonya Aloe Deep Moisturizing Cream
Aloesowy krem gł´boko nawil˝ajàcy
Sonya Aloe Deep Moisturizing Cream
z wyciàgiem z kory sosny to najnowszy
dodatek do naszej niezrównanej linii
piel´gnacyjnej Sonya Skin Care. Ten
gł´boko nawil˝ajàcy krem zaspokaja
pragnienie twojej skóry jak nigdy dotàd!
Wyciàg z kory sosny zawiera
naturalne substancje zwane OPC (ang.
Oligomeric Proanthocyanidins – proantocyjanidy oligomeryczne), których
niektóre właÊciwoÊci antyulteniajàce
sà najsilniejsze jakie kiedykolwiek
odkryto w naturze. W efekcie, wyciàg
z kory sosny walczy z wolnymi
rodnikami, by pomóc w zachowaniu
i wzmocnieniu kolagenu w skórze,
b´dàcego najobfitszà proteinà
w organizmie. Walka z wolnymi rodnikami jest uznawana przez naukowców
za jeden z najlepszych sposobów
przeciwdziałania oznakom starzenia.
Wyciàg z kory sosny w połàczeniu
z czystym, stabilizowanym mià˝szem
aloe vera, ceramidami i substancjami
nawil˝ajàcymi najnowszej generacji,
zawartymi w naszym nowym
Sonya Aloe Deep Moisturizing Cream
pomaga zachowywaç i dostarczaç
wilgoç w głàb zewn´trznych warstw

skóry, aby przywracaç i zachowywaç
młodzieƒczy blask cery.
SKŁADNIKI:

Aloe Barbadensis Leaf Juice
(Stabilized Aloe Vera Gel), Water
(Aqua), Propanediol, Butylene Glycol,
Macadamia Ternifolia Seed Oil, C12-15
Alkyl Benzoate, Glyceryl Stearate,
Lauryl Lactate, Sorbitol, Dimethicone,
Helianthus Annuus (Sunflower) Seed
Oil, Cetyl Alcohol, Methyl Gluceth-20,
Isostearyl Hydroxystearate, Arginine,
PEG-100 Stearate, Carbomer, Pinus
Strobus Bark Extract, Glycerin, Palmitoyl
Tripeptide-5, Ceramide 3, Ceramide
6 II, Ceramide 1, Phytosphingosine,
Cholesterol, Sodium Lauroyl Lactylate,
Xanthan Gum, Sodium Hyaluronate,
Phenoxyethanol, Methylisothiazolinone,
Fragrance (Parfum).
SPOSÓB U˚YCIA:

Dla intensywnego, gł´bokiego
nawil˝enia wieczorem, u˝ywaç po
nało˝eniu Aloe Nourishing Serum.
Ze słoiczka wyjàç szpatułk´ i krà˝ek
ochronny. Szpatułkà nanieÊç porcj´
kremu na krà˝ek i opuszkami palców
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• Wzmo˝one nawil˝enie,
nawet najsuchszej skóry
• Z awiera wyciàg z kory
sosny, by walczyç z wolnymi
rodnikami
• Pomaga przywróciç
i zachowaç młodzieƒczy
blask cery
nało˝yç jà na twarz i szyj´. Nast´pnie
wmasowaç w skór´. Po ka˝dym
u˝yciu wypłukaç szpatułk´ i krà˝ek
goràcà wodà i osuszyç r´cznikiem,
nast´pnie umieÊciç je w słoiczku
w celu powtórnego u˝ycia.
OPAKOWANIE: 71 g

Kod:

311

Higiena na co dzieƒ

Forever Living Products połàczyło korzystne właÊciwoÊci mià˝szu aloe vera
ze składnikami najwy˝szej jakoÊci, by zaoferowaç wam gam´ niezrównanych
codziennych produktów piel´gnacyjnych. Z naszymi produktami
doÊwiadczysz dobrodziejstw aloesu na własnej skórze – od stóp do głów.
Emulsje i balsamy, szampony i mleczka – ciesz si´ pi´knym wyglàdem
i Êwietnym samopoczuciem z naszà pełnà gamà codziennych produktów
piel´gnacyjnych!

Higiena na co dzieƒ

Aloe Hand & Face Soap
Aloesowe mydło w płynie
Nawil˝ajàce Aloe Hand & Face Soap
to g´ste, perłowe mydło do ràk
i twarzy o wysokiej zawartoÊci aloesu.
Tworzy obfità pian´ i sprawia, ˝e
skóra jest czysta i jedwabiÊcie gładka,
a przy tym nie powoduje podra˝nieƒ,
jakie niekiedy mogà wywoływaç
mydła w kostce. Delikatna receptura
sprawia, ˝e doskonale sprawdza
si´ równie˝ jako szampon, zarówno
dla starszych, jak i młodszych.
Aloe Hand & Face Soap jest
biodegradowalne, ma neutralne
pH i nie powoduje podra˝nieƒ. Jest
wystarczajàco łagodne do codziennej
piel´gnacji twarzy, dłoni, włosów
i całego ciała, a tak˝e odpowiednie
dla osób o wra˝liwej skórze.

C14-16 Olefin Sulfonate, Laurylamidopropyl Betaine, Propanediol,
PEG-80 Sorbitan Laurate, Sodium
Trideceth Sulfate, PEG-150 Distearate,
Cocamidopropyl Hydroxysultaine,
Disodium Lauroamphodiacetate,
Sodium Laureth-13 Carboxylate,
Glycol Stearate, Citric Acid, Sodium
Chloride, Phenoxyethanol, Methylisothiazolinone, Fragrance (Parfum).

SK¸ADNIKI:

OPAKOWANIE: 473 ml

SPOSÓB U˚YCIA:

Przed pierwszym u˝yciem odbezpiecz
pompk´ dozownika. NanieÊ niewielkà
iloÊç mydła na mokre dłonie.
Delikatnie masuj do uzyskania obfitej
piany, aby dokładnie oczyÊciç skór´.
Spłucz ciepłà wodà i osusz dłonie.

Aloe Barbadensis Gel (Stabilized
Aloe Vera Gel/gel d’aloès officinal
stabilisé), Water (Aqua/Eau), Sodium
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• ¸agodna receptura
• Nawil˝a i wyg∏adza
powierzchni´ skóry
• Delikatne, nie powoduje
podra˝nieƒ
• Por´czny dozownik z pompkà

Kod:

038

Higiena na co dzieƒ

Aloe MSM Gel
Kiedy szukasz kojàcej ulgi, si´gnij po
Aloe MSM Gel. MSM to skrót od angielskiej nazwy Methyl Sulfonyl Methane
(pol. Dimetylosulfon), oznaczajàcej organiczny zwiàzek siarki, wyst´pujàcy
w niemal wszystkich ˝ywych organizmach. Siarka jest de facto trzecià pod
wzgl´dem obfitoÊci substancjà obecnà
w naszym ciele.
Drugim głównym składnikiem Aloe
MSM Gel jest czysty, stabilizowany
mià˝sz aloe vera. Aloe MSM Gel łàczy
pot´g´ tych dwóch niezwykłych substancji z wyciàgami roÊlinnymi i innymi
wyselekcjonowanymi składnikami, by
przynosiç ulg´ i koiç. Wypróbuj Aloe
MSM Gel jeszcze dziÊ!

Triethanolamine, Dimethicone, Arctostaphylos Uva Ursi Leaf Extract, Sodium
Hyaluronate, Allantoin, Tocopherol
(Natural Vitamin E/vitamine E naturelle),
Melaleuca Alternifolia (Tea Tree) Leaf
Oil, Rosmarinus Officinalis (Rosemary)
Leaf Extract, Salix Alba (Willow) Bark
Extract, Polysorbate 80, Ascorbic
Acid, Carbomer, Disodium EDTA,
Methylparaben, Diazolidinyl Urea.

SK¸ADNIKI:

OPAKOWANIE: 118 ml

SPOSÓB U˚YCIA:

Nakładaç dowolnà iloÊç i wcieraç
w wybrane partie ciała. JeÊli ˝el
dostanie si´ do oka, obficie przemyç je
ciepłà wodà. W razie potrzeby
ponowiç aplikacj´.

Aloe Barbadensis Leaf Juice
(Stabilized Aloe Vera Gel/gel d’aloès
officinal stabilisé), Water (Aqua),
Dimethyl Sulfone (MSM), Glycerin,
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• Bezbarwny ˝el, który
nie pozostawia plam
• Przynosi kojàcà ulg´
• Z awiera czysty,
stabilizowany mià˝sz
aloe vera

Kod:
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Forever Bright™
Aloesowy ˝el do mycia z´bów
Aloe vera od dawna cenione jest za
swojà jakoÊç i ró˝norodnoÊç
zastosowaƒ – tak˝e w higienie jamy
ustnej. Z Forever Bright™, jednym
z najlepszych ˝eli do mycia z´bów na
rynku, twój uÊmiech b´dzie prawdziwie
olÊniewajàcy.
Stworzone do u˝ytku przez całà
rodzin´, Forever Bright™ zawiera
składniki wyłàcznie najwy˝szej jakoÊci.
Jest tak˝e odpowiednie dla
wegetarian, poniewa˝ nie zawiera
składników pochodzenia zwierz´cego.
Naturalny mi´towy aromat daje ci
poczucie Êwie˝oÊci i czystoÊci.
Lata badaƒ, prac i współpracy z naukowcami oraz stomatologami pozwoliły Forever Living uzyskaç optymalnà
receptur´ czyszczàcà na bazie aloesu.
Twoja rodzina pokocha aromat ˝elu
i uczucie Êwie˝oÊci po jego u˝yciu.

SK¸ADNIKI:

Aloe Barbadensis Gel (Stabilized
Aloe Vera Gel), Sorbitol, Hydrated
Silica, Glycerin, Sodium Lauryl Sulfate,
Chondrus Crispus (Carrageenan),
Flavor (Aroma), Bee Propolis, Sodium
Saccharin, Sodium Benzoate,
Chlorophyllin-Copper Complex.

• Zawiera propolis pszczeli

SPOSÓB U˚YCIA:

• Opracowane do u˝ytku
przez całà rodzin´

Myj z´by Forever Bright™ po ka˝dym
posiłku dla czystych, lÊniàcych z´bów
i Êwie˝szego oddechu.

• Nie zawiera fluoru

Kod:
OPAKOWANIE: 130 g

Uwaga: produkt nie zawiera fluoru.
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Aloe Ever-Shield™
Aloesowy dezodorant w sztyfcie
Kiedy roÊnie temperatura,
a atmosfera staje si´ coraz gor´tsza,
utrzymanie uczucia Êwie˝oÊci od
samego rana nabiera kluczowego
znaczenia dla zachowania pewnoÊci
siebie. Dezodorant w sztyfcie
Aloe Ever-Shield™ zapewnia
skutecznà, całodniowà ochron´
przed nieprzyjemnym zapachem
potu i mo˝e byç stosowany
bezpoÊrednio po prysznicu lub
depilacji, poniewa˝ nie powoduje
podra˝nieƒ. Aloe Ever-Shield™ ma
gładkà konsystencj´, jest łagodny
dla skóry, nie pozostawia plam na
ubraniach i maksymalnie wykorzystuje
właÊciwoÊci aloe vera, a jednoczeÊnie
nie zawiera potencjalnie szkodliwych
składników.
Dezodorant w sztyfcie Aloe Ever-Shield™ nie zawiera soli aluminium.

SK¸ADNIKI:

Propylene Glycol, Water (Aqua),
Sodium Stearate, Aloe Barbadensis
Leaf Juice (Stabilized Aloe Vera Gel),
Fragrance (Parfum), Triclosan.
SPOSÓB U˚YCIA:

Stosuj Aloe Ever-Shield™ codziennie,
aby zachowaç uczucie Êwie˝oÊci.
OPAKOWANIE: 92 g

• Nie zawiera soli aluminium
• Nie plami ubraƒ
• Mo˝e byç stosowany
bezpoÊrednio po goleniu
lub depilacji
• G´sta konsystencja

Kod:
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Aloe Bath Gelée
Aloesowy ˝el do kàpieli
Niezale˝nie od tego, czy masz ochot´
na orzeêwiajàcy prysznic, czy na
relaksujàcà kàpiel, pozwól, by Aloe
Bath Gelée pomógł ci uwolniç si´ od
trosk. ˚el ten ma wysokà zawartoÊç
certyfikowanego przez International
Aloe Science Council mià˝szu aloe
vera, do którego dodaliÊmy wyciàgi
ziołowe, by relaksowaç i odÊwie˝aç
ciało. Stosowany z naszà myjkà luffà,
Aloe Bath Gelée pomaga usuwaç martwe komórki naskórka i odsłaniaç
gładkà, czystà skór´. JednoczeÊnie
jego bogata receptura pomaga
nawil˝aç skór´.
Rozkoszuj si´ piel´gnacjà skóry pod
prysznicem z Aloe Bath Gelée – poczuj
relaks, Êwie˝oÊç i czystoÊç!

Glyceryl Cocoate, Glycerin, Hedera
Helix (Ivy) Leaf/Stem Extract, Spiraea
Ulmaria Flower Extract, Clematis Vitalba
Leaf Extract, Fucus Vesiculosus Extract,
Equisetum Arvense Extract, Sodium
Chloride, Ascorbic Acid, Phenoxyethanol, Methylisothiazolinone, Fragrance
(Parfum), Yellow 5, Blue 1.
• Łagodna dla skóry receptura
SPOSÓB U˚YCIA:

Nało˝yç Aloe Bath Gelée na myjk´ luff´
lub gàbk´ i delikatnie rozprowadziç na
całym ciele. Powoli wmasowaç
w skór´, w razie potrzeby dodajàc ˝elu.
Osuszyç skór´ mi´kkim r´cznikiem
kàpielowym.
OPAKOWANIE: 251 ml

SK¸ADNIKI:

Aloe Barbadensis Leaf Juice (Stabilized
Aloe Vera Gel), Water (Aqua), Ammonium Lauryl Sulfate, Ammonium Laureth
Sulfate, Cocamidopropyl Betaine, PEG-3
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• Nawil˝ajàcy ˝el do kàpieli
i pod prysznic
• Stanowi równie˝ cz´Êç
zestawu Body Toning Kit

Kod:

014
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Gentleman’s Pride™
Aloesowa emulsja po goleniu
Kiedy podczas golenia ostrze przesuwa
si´ po twojej twarzy, mo˝e powodowaç
zaci´cia, zadrapania lub podra˝nienia,
przez co skóra mo˝e stawaç si´
wra˝liwa i przesuszona. Nawil˝ajàcy
Gentleman’s Pride™ o bezalkoholowej
recepturze i delikatnym, m´skim zapachu piel´gnuje i koi skór´. Poczuj
orzeêwienie tej wyjàtkowej mieszanki
substancji nawil˝ajàcych i czystego,
stabilizowanego mià˝szu aloesowego.
Gentleman’s Pride™ ma konsystencj´
gładkiej, jedwabistej emulsji, która dodatkowo od˝ywia, koi i nawil˝a skór´
po goleniu. Aloe vera, do którego
dodaliÊmy ró˝ne składniki od˝ywcze,
takie jak rozmaryn i rumianek,
pomagajà delikatnie łagodziç skór´.
M´˝czyêni pokochajà Êwie˝oÊç
i orzeêwienie, jakie daje Gentleman’s
Pride™, a kobiety jego delikatny, m´ski
zapach!

SK¸ADNIKI:

Aloe Barbadensis Gel (Stabilized Aloe
Vera Gel), Water, Methyl Gluceth-20,
Ethylhexyl Palmitate, Dimethicone,
Glyceryl Stearate, Polyacrylamide,
C13-14 Isoparaffin, Laureth-7, PEG-100
Stearate, Sodium Hyaluronate,
Tocopheryl Acetate, Retinyl Palmitate,
Ascorbic Acid, Allantoin, Rosmarinus
Officinalis (Rosemary) Leaf Extract,
Anthemis Nobilis Flower Extract,
Diazolidinyl Urea, Methylparaben,
Propylparaben, Fragrance

• Emulsja po goleniu lub
ogólnie nawil˝ajàca
• Bezalkoholowa receptura
• Koi i nawil˝a
• Wyjàtkowy, Êwie˝y aromat

SPOSÓB U˚YCIA:

Nakładaç obficie po goleniu lub w razie
potrzeby.

OPAKOWANIE: 118 ml

Kod:
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Szampon Aloe-Jojoba
Dzi´ki opartej na czystym mià˝szu aloe
vera recepturze o neutralnym pH, włosy całej twojej rodziny b´dà lÊniàce,
mi´kkie i łatwe do uło˝enia. Stabilizowany mià˝sz aloesowy ma dobroczynny wpływ nie tylko na włosy, ale równie˝ skór´ głowy. WłaÊciwoÊci mià˝szu
sprawiajà, ˝e stanowi on Êwietnà alternatyw´ dla innych szamponów, a dzi´ki
łagodnej, skoncentrowanej recepturze
jest odpowiedni dla wszystkich typów
włosów.
Dzi´ki swoim właÊciwoÊciom enzymatycznym mià˝sz pomaga usunàç martwe komórki naskórka, co przyczynia
si´ do zachowania zdrowia włosów
i skóry głowy. Nie jest to jedyne pozytywne działanie mià˝szu aloe vera:
– Dzi´ki swoim aminokwasom wzmacnia aminokwasy zawarte w mieszkach i brodawkach włosowych.
– Dostarcza saponiny i substancje
pieniàce, by wzmacniaç włosy
i dodawaç im obj´toÊci.
Olejek jojoba to kolejny wa˝ny składnik,
który ma doskonałe właÊciwoÊci
nawil˝ajàce, od lat wykorzystywane do
piel´gnacji włosów. Uzupełnia

utraconà wilgoç zarówno we włosach,
jak i skórze. Dodaje włosom obj´toÊci,
a jednoczeÊnie usuwa z ich powierzchni
stwardniałe sebum. Wzmacnia tak˝e
włosy na całej długoÊci, a˝ po
koƒcówki. Dzi´ki temu mo˝esz łatwo
rozczesaç włosy i na mokro, i na sucho,
bez obaw, ˝e b´dà si´ puszyç lub
wyglàdaç na przesuszone.
Szampon Alo-Jojoba Forever Living to
delikatny produkt, który skutecznie
myje tak˝e przetłuszczajàce si´ włosy
i pomaga koiç skór´ głowy.
SK¸ADNIKI:

Aloe Barbadensis Leaf Juice (Stabilized
Aloe Vera Gel/gel d’aloe`s officinal stabilisé), Sodium C14-16 Olefin Sulfonate,
Water (Aqua), Lauramidopropyl Betaine,
PEG-80 Sorbitan Laurate, Sodium Trideceth Sulfate, PEG-150 Distearate, Cocamidopropyl Hydroxysultaine, Sodium Lauroamphoacetate, Sodium Laureth-13 Carboxylate, Simmondsia Chinensis (Jojoba)
Seed Oil, Panthenol, Bis-PEG/PPG-20/20
Dimethicone, Sodium Chloride, Phenoxyethanol, Methylisothiazolinone, Ascorbic
Acid, Citric Acid, Fragrance (Parfum).
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• Delikatny szampon, który
dokładnie myje włosy
• Odpowiedni do wszystkich
rodzajów włosów
• Skondensowana receptura
(wystarczy niewielka iloÊç
szamponu) o neutralnym pH

SPOSÓB U˚YCIA:

Nało˝yç na mokre włosy i delikatnie
wmasowaç, do wytworzenia obfitej
piany. Dokładnie spłukaç. W razie potrzeby powtórzyç.
OPAKOWANIE: 296 ml

Kod:

260
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Od˝ywka do w∏osów Aloe-Jojoba
Receptura Od˝ywki do włosów AloeJojoba od Forever Living Products
została wzbogacona w witamin´ B
kompleks i hydrolizowane białka, dzi´ki
czemu ma dodatkowe właÊciwoÊci
nawil˝ajàce, by twoje włosy były
mi´kkie, lÊniàce i łatwe do uło˝enia.
Od˝ywka ta, zaprojektowana do
u˝ywania po Szamponie Aloe-Jojoba,
piel´gnuje twoje włosy delikatnie, ale
skutecznie. Unikalne połàczenie
stabilizowanego mià˝szu aloe vera
i olejku jojoba, który pomaga
przeciwdziałaç elektryzowaniu si´
włosów, od˝ywia włosy, by daç im
poczucie czystoÊci i elegancki
jedwabisty wyglàd.
U˝ywaj Od˝ywki do włosów Aloe-Jojoba o neutralnym pH, by twoje
włosy wyglàdały jakby prosto
z salonu!

SK¸ADNIKI:

Aloe Barbadensis Leaf Juice
(Stabilized Aloe Vera Gel/gel d’aloès
officinal stabilisé), Water (Aqua),
Macadamia Integrifolia Seed Oil,
Cetyl Alcohol, Dihydroxypropyl PEG-5
Linoleammonium Chloride, Glyceryl
Stearate, Glycerin, Quaternium-80,
Stearalkonium Chloride, Dimethicone,
Guar Hydroxypropyltrimonium
Chloride, Simmondsia Chinensis
(Jojoba) Seed Oil, Hydrolyzed Wheat
Protein, Panthenol, Phenoxyethanol,
Methylparaben, Propylparaben,
Citric Acid, Fragrance (Parfum).
SPOSÓB U˚YCIA:

Po umyciu włosów Aloe-Jojoba
Shampoo wmasowaç od˝ywk´ we
włosy i pozostawiç na 2-3 minuty.
Dokładnie spłukaç i wysuszyç włosy.
OPAKOWANIE: 296 ml
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• Neutralne pH
• Ułatwia rozczesywanie
• Nawil˝a i od˝ywia włosy,
nadajàc im mi´kkoÊç i blask
• Pomaga chroniç włosy przed
rozdwajaniem koƒcówek

Kod:
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Forever Aloe Styling Gel™
Aloesowy ˝el do uk∏adania w∏osów
Ten niezwyk∏y produkt zawdzi´cza
swoje dzia∏anie wysokiej zawartoÊci
czystego mià˝szu aloesowego.
Utrwala fryzur´, jednoczeÊnie
od˝ywiajàc w∏osy, dodajàc im po∏ysku
i wra˝enia obfitoÊci. Nie przesusza
struktury w∏osa, nie ch∏onie wilgoci
z zewnàtrz, a wi´c u∏o˝ona fryzura jest
nie tylko naturalna, ale równie˝ odporna
na wszelkie warunki atmosferyczne!
Zawarte w Aloe Styling Gel™
olejki z orzeszków jojoba i kie∏ków
pszenicy nadajà w∏osom elastycznoÊç
i zapobiegajà ich elektryzowaniu
si´. Przy pomocy tego ˝elu mo˝na
modelowaç dowolne fryzury
– zarówno z krótkich, jak i z d∏ugich
w∏osów.
SK¸ADNIKI:

Aloe Barbadensis Leaf Juice (Stabilized
Aloe Vera Gel/gel d’aloès officinal stabilisé), Water (Aqua), VP/VA Copolymer,

Polyquaternium-11, Triethanolamine,
Glycerin, Carbomer, Benzophenone-4,
Acetamide MEA, Panthenol,
Hydrolyzed Soy Protein, Linoleic Acid,
Linolenic Acid, Hyaluronic Acid,
Sorbitol, Triticum Vulgare (Wheat)
Germ Oil, Simmondsia Chinensis
(Jojoba) Seed Oil, Tocopherol,
Cyclotetrasiloxane, Cyclopentasiloxane,
PEG/PPG-18/18 Dimethicone, Ascorbic
Acid, Disodium EDTA, Methylparaben,
Diazolidinyl Urea, Fragrance (Parfum).
SPOSÓB U˚YCIA:

Nało˝yç na wilgotne włosy
i równomiernie rozprowadziç.
Uło˝yç wybranà fryzur´.
Pozostawiç do naturalnego
wysuszenia lub delikatnie
wysuszyç suszarkà.
OPAKOWANIE: 227 g
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• Bezalkoholowa receptura
• Mo˝e byç stosowany
zarówno na mokre, jak
i suche włosy
• Dodaje włosom obj´toÊci
i nie skleja ich
• Na bazie aloe vera dla
dodatkowej ochrony

Kod:
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Avocado Face & Body Soap
Mydło do twarzy i ciała z awokado
Podstawà naturalnego pi´kna jest
czysta, zdrowa skóra. A podstawà
czystej, zdrowej skóry jest natura.
Od ponad 30 lat Forever Living
Products jest liderem w wyszukiwaniu
i doskonaleniu naturalnych êródeł
gładszej i pi´kniejszej skóry. I właÊnie
udoskonaliliÊmy nast´pne – awokado.
Stworzone ze 100-procentowego
czystego masła awokado, Avocado
Face & Body Soap pieÊci twojà
skór´, nawil˝ajàc jà i oczyszczajàc
dzi´ki naturalnym, odmładzajàcym
właÊciwoÊciom tego niesamowitego
owocu. Awokado ma pozytywny
wp∏yw na niemal ka˝dy rodzaj cery:
skór´ tłustà łagodnie oczyszcza, by
pory pozostały zdrowe i czyste, nie
podra˝niajàc jej przy tym. Suchà,
wra˝liwà cer´ koi i wnika w nià, by jà
od˝ywiaç i nawil˝aç.
A poniewa˝ Avocado Face & Body
Soap ma właÊciwoÊci nawil˝ajàce

i oczyszczajàce, działa nawet po
zakoƒczeniu mycia. Âwie˝y, cytrusowy
zapach łagodnie przypomina ci,
˝e mydło przez cały dzieƒ pomaga
twojej skórze pozostaç mi´kkà, gładkà
i zdrowà.
SKŁADNIKI:

Sodium Palmate, Sodium Palm Kernelate, Water (Aqua), Persea Gratissima
(Avocado) Butter, Fragrance (Parfum),
Sodium Chloride, Titanium Dioxide
(CI 77891), Glycerin, Tetrasodium EDTA,
Tetrasodium Etidronate, Iron Oxides (CI
77499), Yellow 10 (CI 47005), Red 4 (CI
14700) and Green 3 (CI 42053).
SPOSÓB U˚YCIA:

NanieÊç mydło na twarz lub ciało;
dokładnie spłukaç i osuszyç skór´
r´cznikiem.
OPAKOWANIE: 142 g
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• Awokado to bogate êródło
witaminy A, B, D i E
• Z awiera antyutleniacze,
by wspieraç walk´
z wolnymi rodnikami

Kod:

284
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Forever Aloe MPD™ 2X Ultra
Uniwersalny skoncentrowany detergent
Forever Aloe MPD™ 2X Ultra to wielozadaniowy, skoncentrowany detergent
w płynie stworzony przez FLP. Wspaniale sprawdza si´ do prania, a tak˝e do
mycia podłóg, łazienek i kafelków oraz
do czyszczenia dywanów i r´cznego
mycia naczyƒ. Ten bezpieczny, skoncentrowany detergent w płynie Êwietnie
eliminuje brud, usuwajàc tłuszcz i plamy,
nie zarysowujàc przy tym powierzchni,
ani nie pozostawiajàc na niej ˝adnych
Êladów. Jest wystarczajàco uniwersalny, by zastàpiç wiele podobnych produktów dost´pnych na rynku, przynoszàc
tym samym oszcz´dnoÊci jego
u˝ytkownikowi.
Forever Aloe MPD™ 2X Ultra nie zawiera fosforu, dzi´ki czemu jest przyjazny
dla Êrodowiska. Zawarte w nim anionowe i niejonowe substancje powierzchniowo czynne sà biodegradowalne, co
redukuje zanieczyszczenie Êrodowiska
i wody. Łagodna receptura zawiera delikatne aloe vera, by zmi´kczaç zarówno
dłonie, jak i ubrania. Ten rewolucyjny,
uniwersalny Êrodek myjàcy dost´pny
jest wyłàcznie w Forever Living
Products.

SK¸ADNIKI:

An aqueous solution containing surface
active agents (Water [Aqua], Ethoxylated
Linear Alcohols, Benzenesulfonic Acid,
C10-16-Alkyl Derivatives, Sodium Salts,
Sodium Xylene Sulfonate and Sodium
Sulfate), Conditioner (Aloe Barbadensis
Leaf Juice), Fragrance (Parfume),
Methylisothiazolinone, and Colorant.
SPOSÓB U˚YCIA:

Standardowe pranie w pralce automatycznej. U˝yç 15 ml. Przy usuwaniu
plam nale˝y nanieÊç niewielkà iloÊç płynu bezpoÊrednio na zabrudzone miejsce,
dodaç wody i namoczyç przed praniem.
Zawsze nale˝y przeprowadziç prób´
koloru na wewn´trznej stronie tkaniny.
Czyszczenie ogólne. U˝yç 30 ml na
ok. 4 litry wody, aby czyÊciç: naczynia,
blaty, sprz´t kuchenny, łazienki, glazur´,
terakot´, dywany, a tak˝e samochody,
zarówno wewnàtrz, jak i zewnàtrz.
Gospodarstwo domowe. Łagodny dla
dłoni; wystarczy par´ kropli na gàbce
lub Êciereczce, by naczynia były lÊniàco
czyste, plamy na dywanie usuni´te itp.
(nie zalecany do u˝ywania w zmywarkach automatycznych).
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•U
 niwersalny, podwójnie
skoncentrowany Êrodek
czyszczàcy
• Nie zawiera fosforu
• Przyjazne dla Êrodowiska,
biodegradowalne składniki
• Delikatna receptura łagodna
dla dłoni i ubraƒ
Uwaga: Nie nale˝y u˝ywaç do
automatycznych zmywarek
OPAKOWANIE: 946 ml

Kod:

307
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Forever Aloe Lips™
Aloesowy balsam do ust
Dzi´ki swoim kojàcym właÊciwoÊciom,
aloe vera Êwietnie nadaje si´ do
piel´gnacji ust. W efekcie połàczenia
aloesu, jojoby i wosku pszczelego
postawał wyÊmienity, całoroczny
produkt do ust. Forever Aloe Lips™
koi, wygładza i nawil˝a suchà,
p´kajàcà skór´ warg.
Por´czny rozmiar sprawia, ˝e łatwo
go mieç pod r´kà podczas wypadu
na narty, opalania czy jakiejkolwiek
aktywnoÊci na dworzu. Gdyby oddaç
głos twoim ustom, poprosiłby
o Forever Aloe Lips™!

Euphorbia Cerifera (Candelilla) Wax,
Myristyl Myristate, Copernica Cerifera
(Carnauba) Wax, Ozokerite, Flavor,
Allantoin, Propylparaben.
SPOSÓB U˚YCIA:

Regularnie nanosiç na usta, by je
nawil˝aç – zwłaszcza podczas
niesprzyjajàcych warunków
pogodowych.
OPAKOWANIE: 4,25 g

• Nawil˝ajàca receptura na
bazie aloe vera
• Dodaje ustom blasku
• Doskonały do u˝ytku przez
cały rok

Kod:
SK¸ADNIKI:

Aloe Barbadensis Extract, Simmondsia
Chinensis (Jojoba) Seed Oil, Petrolatum,
Ethylhexyl Hydroxystearate, Beeswax,
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Forever Sun Lips™
Słoƒce, wiatr i zimno mogà dawaç si´
we znaki delikatnej skórze ust, przez co
b´dzie ona pop´kana, obolała,
podra˝niona i sucha. Ochrona ust przed
negatywnymi czynnikami jest równie
wa˝na, jak ogólna ochrona skóry, jednak cz´sto je pomijamy, koncentrujàc
si´ tylko na nawil˝aniu twarzy i ciała.
Forever Sun Lips™ to kojàcy balsam do
ust, który pomaga chroniç delikatnà
skór´ warg przed słoƒcem i wiatrem,
jednoczeÊnie oferujàc mi´towe uczucie
chłodzenia i orzeêwienia!
Warto pami´taç, ˝e oparzenia słoneczne gro˝à nie tylko latem, ale przez cały
rok. Co wi´cej, mroêna, sucha zima
mo˝e sprawiç, ˝e skóra ust b´dzie
w jeszcze gorszym stanie. Forever Sun
Lips™ o SPF30 i szerokim spektrum
ochrony przeciwsłonecznej pomaga
zapobiegaç oparzeniom słonecznym
oraz chroni zarówno przed promieniami
UVA, jak i UVB. Stosowany przed
wyjÊciem na słoƒce i nakładany ponownie, gdy zajdzie potrzeba, Forever
Sun Lips™ mo˝e pomóc uchroniç si´
przed szkodliwym działaniem słoƒca,
a przy tym zawiera kojàce substancje
roÊlinne, by zmi´kczaç i wygładzaç
podra˝nione, pop´kane usta.

i mo˝e pomóc zmi´kczyç skór´ ust,
natomiast aloe vera naturalnie koi oraz
zapewnia dodatkowe nawil˝enie.
Alantoina pomaga koiç wra˝liwà skór´,
a naturalna mi´ta sprawia, ˝e Forever
Sun Lips™ zapewnia uczucie chłodzenia, a tak˝e łagodzi wra˝enie
podra˝nienia.
Forever Sun Lips™ pomaga przywróciç
barier´ ochronnà, by czasowo chroniç
i przynosiç ulg´ pop´kanym ustom.
Dzi´ki zawartoÊci kojàcych składników,
które pomagajà chroniç usta przed
wysuszajàcym działaniem wiatru i zimna oraz koiç zaczerwienionà, obolałà
i podra˝nionà skór´, Forever Sun Lips™
jest doskonałym uzupełnieniem codziennej piel´gnacji.
SK¸ADNIKI AKTYWNE:

Avobenzone, Homosalate, Octisalate,
Octocrylene, Petrolatum.
POZOSTA¸E SK¸ADNIKI:

Glycine soja (soybean) oil, ozok
erite, butyloctyl salicylate, flavor,
beeswax, ethylhexyl hydroxystearate,
euphorbia cerifera (candelilla) wax,
simmondsia chinensis (jojoba) seed
oil, copernicia cerifera (carnauba)
wax, menthol, menthyl lactate, aloe
barbadensis leaf extract, allantoin.

Olejek z nasion jojoby jest dobrze znany
ze swojego działania nawil˝ajàcego
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• SPF 30
• Szerokie spektrum – ochrona
UVA i UVB
• Nawil˝ajàcy olejek z nasion
jojoby i kojàcy aloe vera
• Kojàce, mi´towe uczucie

SPOSÓB U˚YCIA:

Nakładaç na usta przed wyjÊciem na
słoƒce lub zawsze, gdy usta potrzebujà
dodatkowego nawil˝enia. Ponawiaç
aplikacj´ w miar´ potrzeby.
OPAKOWANIE: 4,25 g

Kod:

462
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25th Edition™
Cologne Spray for Men
Perfume Spray for Women
Oczaruj swoje zmysły Êwie˝ymi, aromatycznymi zapachami 25th Edition™ Cologne Spray for Men i 25th Edition™ Perfume Spray
for Women. Zapachy te zostały opracowane przez ekspertów specjalnie dla Forever Living i tworzà urzekajàce eliksiry.
25 th Edition dla kobiet to wyjàtkowa
kompozycja delikatnych kwiatowych
zapachów, by otuliç Ci´ urzekajàcà
mgie∏kà i podkreÊliç Twojà kobiecoÊç.
Nuta g∏owy to zniewalajàce zapachy
kwiatu kaktusa oraz ˝ó∏tej frezji,
prze∏amane s∏odyczà liÊci bluszczu.
W nucie serca dominuje odÊwie˝ajàcy
aromat bia∏ych kwiatów: p∏atków
ró˝, jaÊminu, bia∏ej lilii i magnolii.
Nuta g∏´bi ∏àczy w sobie zapachy
drewna czereÊniowego, pi˝ma
i paczuli, by wyzwoliç Twojà
zmys∏owoÊç.

25 th Edition dla m´˝czyzn to zmys∏owe
po∏àczenie nut owocowych
i zio∏owych z dodatkiem aromatów
drzewnych. Nuta g∏ówna harmonijnie
∏àczy aromat bazylii i lawendy ze
Êwie˝oÊcià ananasa i bergamotki.
Lekka, owocowa impresja dominuje
równie˝ w nucie Êrodkowej, w której
wyczujesz aromat geranium, liÊci
herbaty i zielonych jab∏ek.
Na koniec wyzwalajà si´ urzekajàce,
m´skie nuty d´bowego mchu,
drzewa sanda∏owego, pi˝ma, drewna
cedrowego i bobu tonka.

SK¸ADNIKI:

SK¸ADNIKI:

Alcohol Denat., Fragrance (Parfum),
Water (Aqua).

Alcohol Denat., Fragrance (Parfum),
Water (Aqua).

OPAKOWANIE: 50 ml

OPAKOWANIE: 50 ml

Kod:

208

Kod:

209
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Sonya™ Hydrate Shampoo
Szampon nawil˝ajàcy
Sonya™ Hydrate Shampoo to
znakomite rozpocz´cie piel´gnacji
włosów. Ten nawil˝ajàcy szampon
ma wyjàtkowà, ultra-nawil˝ajàcà
receptur´, która doda twoim włosom
spr´˝ystoÊci, obj´toÊci i blasku.
Aloe vera i mleczko pszczele
pomagajà regulowaç naturalny poziom
nawil˝enia suchych włosów, dzi´ki
czemu w sposób widoczny stajà si´
one bardziej Êwie˝e i lÊniàce oraz
zdrowsze. Łatwiej je równie˝ uczesaç
i uło˝yç. Ty pokochasz delikatny
aromat szamponu, a twoje włosy
pokochajà zwi´kszone nawil˝enie;
Sonya™ Hydrate Shampoo jest równie˝
bezpieczny dla włosów farbowanych.
Aloe vera pomaga nawil˝aç i
równowa˝yç ph skóry głowy.
Mleczko pszczele równie˝ przyczynia
si´ do zwi´kszonego nawil˝enia,
od˝ywiajàc skór´, by zapobiec jej
zbytniemu wysuszeniu, co mogłoby
prowadziç do łupie˝u. Mleczko pszczele
zawiera tak˝e antyutleniacze, które
neutralizujà wolne rodniki i wspierajà
regeneracj´ zniszczonych włosów.
Inne od˝ywcze składniki Sonya™
Hydrate Shampoo to mi´dzy innymi:
• Pantenol – ta pochodna witaminy
B 5 nawil˝a skór´ głowy, zmniejsza
tendencj´ do rozdwajania si´
koƒcówek i dodaje blasku

• PEG-10 Sunflower Glycerides
– pozyskiwane z oleju
słonecznikowego dodajà włosom
blasku i sprzyjajà pienieniu si´
produktu, dzi´ki czemu włosy sà
naprawd´ dokładnie umyte.
Szampon Nawil˝ajàcy Sonya™
myje włosy bez parabenów, propylene glycol, SLS i SLES.
SK¸ADNIKI:

Aloe Barbadensis Leaf Juice (Stabilized
Aloe Vera Gel/gel d’aloès officinal
stabilisé), Water (Aqua), Sodium C14-16
Olefin Sulfonate, Lauramidopropyl
Betaine, Propanediol, Dimethicone,
Coco-Glucoside, Glyceryl Oleate,
Polyquaternium-74, Laureth-7, PEG-80
Sorbitan Laurate, Sodium Trideceth Sulfate, Cocamidopropyl Hydroxysultaine,
Royal Jelly Powder, PEG-150 Distearate,
Sodium Lauroamphoacetate, Sodium
Laureth-13 Carboxylate, Simmondsia
Chinensis (Jojoba) Seed Oil, Hydrolyzed
Wheat Protein, Guar Hydroxypropyltrimonium Chloride, PEG-10 Sunflower
Glycerides, Panthenol, Glycol Stearate,
Sodium Chloride, Phenoxyethanol,
Methylisothiazolinone, Citric Acid,
Fragrance (Parfum).
SPOSÓB U˚YCIA:

Wmasuj w wilgotne włosy, a˝ do
uzyskania obfitej piany, nast´pnie do-
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• Bezpieczny dla włosów
farbowanych
• Reguluje naturalne
nawil˝enie włosów
• Wyrównuje pH skóry głowy
kładnie spłucz. Je˝eli jest taka potrzeba, czynnoÊci te powtórz; nast´pnie
zastosuj Sonya™ Hydrate Conditioner.
Dla uzyskania najlepszych efektów,
u˝ywaj na przemian z Sonya™ Volume
Shampoo i Conditioner. Unikaj kontaktu
z oczami. Je˝eli szampon dostanie si´
do oczu, dokładnie przemyj je wodà.
OPAKOWANIE: 335 ml

Kod:

349
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Sonya™ Hydrate Conditioner
Nawil˝ajàca od˝ywka do włosów
Sonya™ Hydrate Conditioner nawil˝a,
rozdziela i dodaje mi´kkoÊci suchym,
łamliwym włosom, ułatwiajàc ich
rozczesywanie i nadajàc blask.
Stanowi doskonałe uzupełnienie
Sonya™ Hydrate Shampoo.
Unikalna receptura Sonya™ Hydrate
Conditioner, w skład której wchodzi
aloe vera i mleczko pszczele, pomaga
suchym, łamliwym włosom zachowaç
nawil˝enie, którego tak bardzo
potrzebujà. A to w efekcie przyczynia
si´ do odpowiedniego od˝ywienia
skóry głowy i pomaga zapobiec
plàtaniu si´ włosów. Twoje włosy
b´dà mi´kkie, lÊniàce i niesamowicie
łatwo b´dzie je rozczesaç i uło˝yç.
Spodoba ci si´ równie˝ delikatny,
subtelny aromat tej od˝ywki.
Inne od˝ywcze składniki Sonya™
Hydrate Conditioner to mi´dzy innymi:
• Hydrolizowane białko pszenicy –
przyciàga i utrzymuje nawil˝enie, dodaje obj´toÊci, ułatwia rozczesywanie
i wygładza włosy osłabione zabiegami
chemicznymi
• Olejek z nasion Macadamia Integrifolia
– dodaje blasku
• Olejek z nasion Simmondsia Chinensis
(Jojoba) – przyczynia si´ do tego, ˝e
włosy sà mniej podatne na plàtanie
si´, przesuszenie i rozdwajanie
koƒcówek.

SK¸ADNIKI:

Aloe Barbadensis Leaf Juice (Stabilized
Aloe Vera Gel/gel d’aloès officinal
stabilisé), Water (Aqua), Cetyl Alcohol,
Dimethicone, Macadamia Integrifolia
Seed Oil, Helianthus Annuus (Sunflower)
Seed Oil, Propanediol, Behentrimonium
Chloride, Behentrimonium
Methosulfate, Bis-Hydroxy/Methoxy
Amodimethicone, Royal Jelly Powder,
Simmondsia Chinensis (Jojoba)
Seed Oil, Hydrolyzed Wheat Protein,
Guar Hydroxypropyltrimonium
Chloride, Panthenol, Butylene Glycol,
Glyceryl Stearate, Phenoxyethanol,
Methylisothiazolinone, Fragrance
(Parfum).

•B
 ezpieczna dla włosów
farbowanych
• Wspiera nawil˝enie i dodaje
blasku
• Ułatwia rozczesywanie
• Wyrównuje pH skóry głowy

SPOSÓB U˚YCIA:

Po umyciu włosów Sonya™ Hydrate
Shampoo, wmasuj od˝ywk´ we włosy i
zostaw na 2-3 minuty. Dokładnie spłucz.
Dla uzyskania najlepszych efektów,
u˝ywaj na przemian z Sonya™ Volume
Shampoo i Conditioner. Unikaj kontaktu
z oczami. Je˝eli od˝ywka dostanie si´
do oczu, dokładnie przemyj je wodà.
OPAKOWANIE: 335 ml
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Sonya™ Volume Shampoo
Szampon dodajàcy obj´toÊci
Kiedy twoje włosy potrzebujà czegoÊ
na wzmocnienie, Sonya™ Volume
Shampoo spieszy na ratunek. Nasza
wyjàtkowa receptura dodaje twoim
włosom obj´toÊci i blasku, a przy tym
pomaga utrzymaç je pod kontrolà.
Dwa z kluczowych składników, aloe
vera i mleczko pszczele, sprawiajà, ˝e
twoje włosy wyglàdajà na bardziej bujne
i grube. Sonya™ Volume Shampoo
wspiera zdrowie i blask włosów, a przy
tym ich nie obcià˝a – co wi´cej, jest
bezpieczny dla włosów farbowanych.
Aloe vera pomaga nawil˝aç
i równowa˝yç ph skóry głowy. Mleczko
pszczele równie˝ przyczynia si´ do
zwi´kszonego nawil˝enia, od˝ywiajàc
skór´, by zapobiec jej zbytniemu
wysuszeniu. Mleczko pszczele zawiera tak˝e antyutleniacze, które
neutralizujà wolne rodniki i wspierajà
regeneracj´ zniszczonych włosów.
Inne od˝ywcze składniki Sonya™
Volume Shampoo to mi´dzy innymi:
• PEG-10 Sunflower Glycerides – pozyskiwane z oleju słonecznikowego
dodajà włosom blasku i sprzyjajà
pienieniu si´ produktu, dzi´ki czemu
włosy sà naprawd´ dokładnie umyte.
• Hydrolizowane białko pszenicy –

przyciàga i utrzymuje nawil˝enie,
dodaje obj´toÊci, ułatwia rozczesywanie i wygładza włosy osłabione
zabiegami chemicznymi
Sonya™ Volume Shampoo myje włosy bez
parabenów, propylene glycol, SLS i SLES.
SK¸ADNIKI:

Aloe Barbadensis Leaf Juice (Stabilized
Aloe Vera Gel/gel d’aloès officinal
stabilisé), Water (Aqua), Sodium C14-16
Olefin Sulfonate, Lauramidopropyl
Betaine, Propanediol, Dimethicone, Coco
-Glucoside, Glyceryl Oleate, Royal Jelly
Powder, Simmondsia Chinensis (Jojoba)
Seed Oil, Hydrolyzed Wheat Protein,
Guar Hydroxypropyltrimonium Chloride,
Polyquaternium-74, Laureth-7, PEG-80
Sorbitan Laurate, Sodium Trideceth
Sulfate, Cocamidopropyl Hydroxysultaine, PEG-150 Distearate, Sodium
Lauroamphoacetate, Sodium Laureth-13
Carboxylate, PEG-10 Sunflower Glycerides, Panthenol, Glycol Stearate, Sodium
Chloride, Phenoxyethanol, Methylisothiazolinone, Citric Acid, Fragrance (Parfum).
SPOSÓB U˚YCIA:

Wmasuj w wilgotne włosy, a˝ do
uzyskania obfitej piany, nast´pnie dokładnie spłucz. Je˝eli jest taka potrzeba, czynnoÊci te powtórz; nast´pnie
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• Bezpieczny dla włosów
farbowanych
• Wzmacnia włosy i sprawia,
˝e wyglàdajà na grubsze
• Myje włosy dodajàc im przy
tym obj´toÊci i blasku
• Wyrównuje pH skóry głowy
zastosuj Sonya™ Volume Conditioner.
Dla uzyskania najlepszych efektów,
u˝ywaj na przemian z Sonya™ Hydrate
Shampoo i Conditioner. Unikaj kontaktu
z oczami. Je˝eli szampon dostanie si´
do oczu, dokładnie przemyj je wodà.
OPAKOWANIE: 335 ml

Kod:

351
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Sonya™ Volume Conditioner
Dodajàca obj´toÊci od˝ywka do włosów
Sonya™ Volume Conditioner to
doskonałe uzupełnienie Sonya™ Volume
Shampoo. Nasza wyjàtkowa receptura
dodaje włosom obj´toÊci, gruboÊci
i podnosi je, a jednoczeÊnie sprawia, ˝e
sà mi´kkie, łatwe do uło˝enia i lÊniàce.
Zawarte w od˝ywce aloe vera i mleczko
pszczele od˝ywiajà skór´ głosy
i równowa˝à jej pH, a tak˝e przyczyniajà
si´ do regeneracji zniszczonych włosów.
Spodoba ci si´ naturalna, zdrowo
wyglàdajàca gruboÊç twoich włosów –
i delikatny, subtelny aromat od˝ywki.
Inne od˝ywcze składniki Sonya™
Volume Conditioner to mi´dzy innymi:
• Pantenol – ta pochodna witaminy B5
nawil˝a skór´ głowy, zmniejsza tendencj´ do rozdwajania si´ koƒcówek
i dodaje blasku
• Olejek z nasion Macadamia Integrifolia
– dodaje blasku
• Olejek z nasion Simmondsia Chinensis
(Jojoba) – przyczynia si´ do tego, ˝e
włosy sà mniej podatne na plàtanie
si´, przesuszenie i rozdwajanie
koƒcówek.

Po umyciu włosów Sonya™ Volume
Shampoo, wmasuj od˝ywk´ we włosy
i zostaw na 2-3 minuty. Dokładnie
spłucz. Dla uzyskania najlepszych
efektów, u˝ywaj na przemian z Sonya™
Hydrate Shampoo i Conditioner.
Unikaj kontaktu z oczami. Je˝eli
od˝ywka dostanie si´ do oczu,
dokładnie przemyj je wodà.

SK¸ADNIKI:

OPAKOWANIE: 335 ml

stabilisé), Water (Aqua), Cetyl
Alcohol, Macadamia Integrifolia
Seed Oil, Helianthus Annuus
(Sunflower) Seed Oil, Propanediol,
Dimethicone, Behentrimonium
Chloride, Behentrimonium
Methosulfate, Bis-Hydroxy/Methoxy
Amodimethicone, Royal Jelly Powder,
Simmondsia Chinensis (Jojoba)
Seed Oil, Hydrolyzed Wheat Protein,
Guar Hydroxypropyltrimonium
Chloride, Panthenol, Butylene Glycol,
Glyceryl Stearate, Phenoxyethanol,
Methylisothiazolinone, Fragrance
(Parfum).
SPOSÓB U˚YCIA:

Aloe Barbadensis Leaf Juice (Stabilized
Aloe Vera Gel/gel d’aloès officinal
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• Bezpieczna dla włosów
farbowanych
• Ułatwia rozczesywanie
• Wspiera nawil˝enie i dodaje
blasku

Kod:

352
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Forever Hand Sanitizer ™
z aloesem i miodem
Kiedy dbasz o zachowanie zdrowia
swojego i swojej rodziny, jednymi
z twoich najwi´kszych wrogów sà ci,
których nie dostrze˝esz gołym okiem.
Jako aktywna rodzina stykacie si´
niemal ze wszystkim – wliczajàc w to
mnóstwo bakterii.
Forever Hand Sanitizer™ z aloesem
i miodem został opracowany, by zabijaç
99,99% bakterii. Działajàcy kojàco
stabilizowany aloes oraz miód
o właÊciwoÊciach nawil˝ajàcych
oczyszczajàc skór´ dłoni nadajà jej
jednoczeÊnie gładkoÊç i mi´kkoÊç –
a przy tym pozostawiajà przyjemny
aromat cytryny i lawendy. Co wi´cej,
dzi´ki por´cznym rozmiarom
buteleczk´ Forever Hand Sanitizer™
mo˝esz mieç zawsze przy sobie!
Spójrzmy prawdzie w oczy – je˝eli
twoja rodzina prowadzi aktywny styl
˝ycia, nie unikniecie kontaktu
z bakteriami. Jednak teraz mo˝esz si´
ich szybko pozbyç. Forever Hand
Sanitizer™ – ogromny spokój ducha
w maleƒkiej buteleczce.

AKTYWNY SKŁADNIK

Ethyl Alcohol
NIEAKTYWNE SKŁADNIKI

Water (Aqua), Aloe Barbadensis Leaf
Juice (Stabilized Aloe Vera Gel), Honey,
Isopropyl Alcohol, Fragrance (Parfum),
Glycerin, Tetrahydroxypropyl
Ethylenediamine, Acrylates/C10-30
Alkyl Acrylate Crosspolymer, Tocopheryl
Acetate, Isopropyl Myristate.

• Z abija 99,99% bakterii
•P
 rzyjemny zapach cytryny
i lawendy

Dokładnie zwil˝yç dłonie produktem.
Wcieraç energicznie a˝ do
wyschni´cia. Dzieci poni˝ej 6 roku
˝ycia mogà u˝ywaç produktu tylko
pod nadzorem dorosłych.

i skonsultowaç si´ z lekarzem, je˝eli
wystàpi i utrzymuje si´ podra˝nienie.
Przechowywaç w miejscu
niedost´pnym dla dzieci.
W przypadku połkni´cia natychmiast
zasi´gnàç porady lekarza

OSTRZE˚ENIA

OPAKOWANIE: 59 ml

SPOSÓB U˚YCIA:

Tylko do u˝ytku zewn´trznego. Produkt
łatwopalny. Chroniç przed ogniem. Nie
u˝ywaç produktu w pobli˝u oczu. Je˝eli
produkt dostanie si´ do oczu, przemyç
wodà. Unikaç kontaktu z podra˝nionà
skórà. Zaprzestaç u˝ywania
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Kod:

318

Napoje aloesowe

3

Suplementy diety

15

Produkty pszczele

41

Harmonijna sylwetka

47

Piel´gnacja skóry – twarz

57

Piel´gnacja skóry – ciało

72

flawless by Sonya™

91

Sonya™ Skin Care Collection

107

Higiena na co dzieƒ

117

•
K A T A L O G P R O D U K T Ó W 2 01 3

08.2014

Katalog Produktów

www.forever-polska.pl
kontakt@forever-polska.pl
tel. 518658866

FOR E V E R L I V I NG PRODUC TS

W celu zakupu produktów ,skontaktuj sie:
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