e
n
i
b
i
ț
ă
r
A mai

.
e
n
i
b
i
a
m
i
ț
m
i
s
Te

®

Pentru mai multe informații, consultanță și comenzi contactați:
Maria Pop
Forever Business Owner & Member of Key Leaders Council
+40 742 766 174
mariapop_forever@yahoo.com
www.foreverforlife.ro
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ARĂȚI MAI BINE, TE SIMȚI MAI BINE.®
În Forever, ne mândrim că suntem cei
mai mari cultivatori de Aloe vera din
lume, precum și producătorii numărul
unu mondial ai produselor pe bază de
Aloe vera. Fiecare frunză este recoltată
manual și procesată în decurs de câteva
ore, pentru a furniza cea mai proaspătă
Aloe vera, așa cum ne-o oferă natura,
de la plantă la produs, pentru tine.

distribuție, astfel încât putem controla
costurile și calitatea la fiecare pas al
procesului. Produsele noastre pe bază
de Aloe vera sunt primele care au
primit sigiliul de aprobare al Consiliului
Științific Internațional pentru Aloe pentru
conținut și puritate. Nu testăm niciodată
produsele noastre pe animale și multe
dintre ele au certificările Kosher și Halal.

Pentru mai mult de 43 de ani, ne-am
păstrat angajamentul de a menține
cel mai înalt nivel de puritate în
produsele noastre, fără a pierde din
vedere inovațiile pentru viitor. Astăzi ne
regăsiți acolo unde natura întâlnește
știința, unde ingredientele puternice și
tehnologiile avansate se combină cu
cea mai pură Aloe vera, pentru a-i spori
infinitele beneficii.

Avem atât de multă încredere în
produsele noastre, încât oferim garanţia
returnării produselor și a contravalorii
lor în termen de 30 de zile, în situaţiile în
care consumatorii nu sunt satisfăcuţi pe
deplin.

Afacerea noastră este construită pe
principiul de a face lucrurile corect.
Deținem propriile fabrici și canale de

Milioane de oameni din România și
din peste 160 de ţări din jurul lumii au
experimentat deja beneficiile incredibile
ale produselor noastre. Tu ce mai
aștepți?

Pentru mai multe informaţii, te
rugăm să vizitezi foreverliving.ro
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Așa cum ne-o oferă natura.

+ Până la 99,7% gel din interiorul frunzei de aloe
+ Fără conservanți adăugați
+ Fără zahăr
+ Bogat în vitamina C
+ Fără gluten

4

Produs în condiții 100% aseptice, fără
conservanți adăugați, Forever Aloe Vera
Gel® favorizează absorbția nutrienților,
fiind bogat în vitamina C, care contribuie
la funcționarea normală a sistemului
imunitar și la reducerea senzației de
oboseală.

Produsele din acest catalog nu au fost concepute pentru a fi utilizate în scop diagnostic, terapeutic, simptomatic sau preventiv al unor afecţiuni sau grupe de
afecţiuni. Pentru orice problemă de ordin medical se impune un consult efectuat de medic. Preţurile sunt exprimate în euro şi nu conţin T.V.A.
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Gelul nostru din Aloe
vera te susține din
interior.
FOREVER ALOE VERA GEL®
PREFERAT
FOREVER

Primul produs care a primit certificarea
Consiliului Știinţific Internaţional pentru Aloe
pentru puritate, Forever Aloe Vera Gel®
conține 99,7% gel din interiorul frunzei și
ajută la o mai bună absorbţie a nutrienţilor.
Extragem cu grijă pulpa din interiorul frunzelor
de aloe, ca tu să te bucuri de puterea naturii.
715

24,35€

1 LITRU | 0.101 PC

FOREVER ALOE VERA GEL® MINI
Esențele tari se țin în sticluțe mici – produsul
de referință al companiei - Forever Aloe Vera
Gel® - este disponibil și în varianta mini, de
330 ml. Toată seva și bunătatea din frunzele
de aloe sunt gata să fie savurate, oriunde și
oricând, cu noile cutii la 330 ml, dar cu același
conținut de 99.7% gel pur de aloe.
71612

97,40€

BAX DE 12 CUTII I 0.449 PC
(SE VINDE NUMAI LA BAX)

100%
MATERIALE
RECICLABILE

6 STRATURI
DE MATERIAL
PROTECTOR

Știai că?
Procesăm gelul pur, din interiorul frunzei, în câteva
ore de la recoltare, pentru a ne asigura că fiecare
cutie de Forever Aloe Vera Gel este extrem de
proaspătă, fără conservanți adăugați!

Produsele din acest catalog nu au fost concepute pentru a fi utilizate în scop diagnostic, terapeutic, simptomatic sau preventiv al unor afecţiuni sau grupe de
afecţiuni. Pentru orice problemă de ordin medical se impune un consult efectuat de medic. Preţurile sunt exprimate în euro şi nu conţin T.V.A.
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FOREVER ALOE BERRY NECTAR®
Combinaţia de merișoare și mere dulci îi conferă
o aromă naturală deopotrivă dulce și ușor
astringentă, iar vitamina C contribuie la
protejarea celulelor împotriva stresului oxidativ.
Aceste ingrediente extraordinare, plus 90,7% gel
pur din interiorul frunzei de aloe, fac din Forever
Aloe Berry Nectar ® o alegere inspirată.
734

24,35€

1 LITRU | 0.101 PC

FOREVER ALOE BERRY NECTAR® MINI
Acum ai mai multe opțiuni să te bucuri de
Forever Aloe Berry Nectar®. Ia cu tine cutia
de 330 ml și te vei bucura de toate beneficiile
gelului pur din interiorul frunzei de Aloe vera,
într-un ambalaj convenabil și la îndemână. Ca
și cutia mare, și aceasta este 100% reciclabilă.
73512
BAX DE 12 CUTII I 0.449 PC
(SE VINDE NUMAI LA BAX)
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FOREVER ALOE PEACHES®
De ce să aștepţi vara ca să te bucuri de
aroma delicioasă a piersicilor bine coapte,
când poţi face asta oricând cu Forever Aloe
PeachesTM, o băutură proaspătă și delicioasă,
realizată din 84,5% gel pur de Aloe vera,
îmbogățit cu piure de piersici. Ca și celelalte
variante de băuturi Forever din gel de Aloe
vera, și Forever Aloe PeachesTM este bogat
în vitamina C, care contribuie la menținerea
funcționării normale a sistemului imunitar și la
formarea normală a colagenului.
777

24,35€

1 LITRU | 0.101 PC

FOREVER ALOE PEACHES® MINI
Ia cu tine, oriunde mergi, aroma dulce a
piersicilor bine coapte la soare cu Forever
Aloe Peaches® în cutia de 330 ml. Ambalaj
mic, dar conținut atât de bogat în savoare și
nutrienți, încât nu vei mai pleca de-acasă fără el.
77812

97,40€

BAX DE 12 CUTII I 0.449 PC
(SE VINDE NUMAI LA BAX)

Produsele din acest catalog nu au fost concepute pentru a fi utilizate în scop diagnostic, terapeutic, simptomatic sau preventiv al unor afecţiuni sau grupe de
afecţiuni. Pentru orice problemă de ordin medical se impune un consult efectuat de medic. Preţurile sunt exprimate în euro şi nu conţin T.V.A.
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FAB FOREVER ACTIVE BOOST®
Forever Active Boost are un gust delicios și conţine un
amestec brevetat de plante și nutrienți. Și, foarte important,
este bogat în vitaminele B6 și B12, care contribuie la reducerea
oboselii și extenuării. Alți nutrienți din formula produsului includ
niacina și acidul pantotenic. Acidul pantotenic este o vitamină
esențială pentru consumul în timpul antrenamentelor fizice,
deoarece contribuie la performanța mentală normală. Conține
cafeină. Nu este recomandat copiilor sau femeilor însărcinate.
321

2,63€/DOZĂ

250 ML | 0.013 PC / DOZĂ

FAB X FOREVER ACTIVE BOOST®
Cu o aromă naturală, subtilă, de merișoare delicioase, FAB X®
are toate beneficiile FAB-ului clasic, dar fără calorii, zahăr
sau carbohidraţi. Această băutură energizantă cu zero calorii
conține vitamine și nutrienți și este perfectă pentru iubitorii
sportului. Conține cafeină. Nu este recomandat copiilor sau
femeilor însărcinate.
440

2,63€/DOZĂ

250 ML | 0.013 PC /DOZĂ
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FOREVER FREEDOM®
PREFERAT
FOREVER

Începe-ți ziua în plină formă cu această băutură din gel
de Aloe vera cu aromă proaspătă de portocale. Forever
Freedom ® are toate beneficiile gelului nostru clasic
și conține, în plus, glucozamină, condroitină și MSM,
ingrediente populare printre cei cu un stil de viață activ.
Conţine urme de crustacee (creveţi, crabi, homari).
196

33,26€

1 LITRU | 0.138 PC

FOREVER POMESTEEN POWER®
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Pentru maximum de aromă și efecte antioxidante, am
adăugat nu unul, ci șapte fructe în această băutură cu
gust bogat. Datorită complexului de ingrediente, Forever
Pomesteen Power ® abundă în polifenoli, xantone și
vitamina C. Permite rodiei, perelor, mangostanului, zmeurei,
murelor, afinelor și extractului din seminţe de struguri să-ţi
protejeze celulele, în timp ce tu savurezi o băutură delicioasă.
262

24,95€

473 ML | 0.106 PC

ALOE BLOSSOM HERBAL TEA®
Un amestec natural de frunze, ierburi și mirodenii care te face
să te simţi revitalizat. Studiile au arătat că mirodeniile pot
conţine cantităţi de antioxidanţi similare cu anumite fructe.
Acest ceai fără cofeină și cu zero calorii este aromat cu
boboci florali de aloe, scorţișoară, ghimbir, cuișoare, piper de
Jamaica, coajă rasă de portocală plus cardamom, mușeţel,
fenicul, frunze de mure și Gymnema sylvestre.
200

16,43€ / 37 G

25 PLICURI | 0.070 PC

Produsele din acest catalog nu au fost concepute pentru a fi utilizate în scop diagnostic, terapeutic, simptomatic sau preventiv al unor afecţiuni sau grupe de
afecţiuni. Pentru orice problemă de ordin medical se impune un consult efectuat de medic. Preţurile sunt exprimate în euro şi nu conţin T.V.A.
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FOREVER BEE HONEY®

Încă din antichitate, mierea a fost venerată pentru calităţile
ei nutritive. Acest nectar nu este doar dulce, ci are și efecte
benefice în menţinerea sănătăţii. Consideră-l un dar al
albinelor, pentru tine. Savurează Forever Bee Honey® ca
sursă naturală de energie, împreună cu Aloe Blossom Herbal
Tea® sau pur și simplu – alegerea îţi aparţine!
207

15,71€

0,5 KG | 0.067 PC

O LINGURĂ DE MIERE
ARE APROXIMATIV
70 DE CALORII ȘI NU
CONȚINE GRĂSIMI
SAU CONSERVANȚI

10
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PREFERAT
FOREVER

FOREVER BEE POLLEN®

FOREVER BEE PROPOLIS®

FOREVER ROYAL JELLY®

Polenul de albine, considerat un
„aliment miracol”, este o substanță
bogată în nutrienți, care le furnizează
albinelor tot ceea ce au nevoie pentru
a supraviețui. Forever obține polenul
printr-o metodă patentată, care îl
colectează fără a distruge coloniile de
albine. Acest polen este apoi combinat
cu miere și lăptișor de matcă, pentru a
crea Forever Bee Pollen®, un supliment
proaspăt și eficient.

Propolisul este o substanţă colectată
și folosită de albine pentru a-și proteja
stupul. Producem suplimente cu
propolis de zeci de ani și suntem unii
dintre cei mai vechi producători de
pe piață, mândri să oferim calitatea
înaltă și puritatea în care puteți avea
încredere. Conţine soia, nuci (migdale).

Forever Royal Jelly® este destinat
„capetelor încoronate”. Lăptișorul
de matcă natural este o substanță
secretată de albine extrem de nutritivă
și complexă din punct de vedere
biochimic. Este o substanță bogată,
lăptoasă, ce conține proteine, zaharuri
simple, acizi grași, microelemente și
vitaminele B5 și B6. Hrana exclusivă a
reginei stupului, se crede că lăptișorul
de matcă este responsabil pentru
longevitatea acesteia, ea trăind de
50 de ori mai mult decât albinele
lucrătoare.

026

027

29,82€

500 MG/TABLETĂ. 60 TABLETE | 0.127 PC

14,27€

500 MG/TABLETĂ. 100 TABLETE | 0.061 PC

036

30,85€

250 MG/TABLETĂ. 60 TABLETE | 0.132 PC

Știai că:
Este nevoie de nectarul de la peste
2 milioane de flori pentru a produce o
jumătate de kilogram de miere? Un stup
produce, în medie, între 14 și 45 de
kilograme de miere anual. Este nevoie
de foarte multe albine pentru a produce
acest nectar auriu delicios.

Produsele din acest catalog nu au fost concepute pentru a fi utilizate în scop diagnostic, terapeutic, simptomatic sau preventiv al unor afecţiuni sau grupe de
afecţiuni. Pentru orice problemă de ordin medical se impune un consult efectuat de medic. Preţurile sunt exprimate în euro şi nu conţin T.V.A.
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Suplimente
alimentare

PREFERAT
FOREVER

DHA CONTRIBUIE LA
MENȚINEREA VEDERII
NORMALE ȘI A FUNCȚIEI
NORMALE A CREIERULUI.
EPA ȘI DHA CONTRIBUIE
LA FUNCȚIA NORMALĂ A
INIMII.

FOREVER ARCTIC SEA®
Organismul uman nu poate sintetiza acizii grași Omega-3,
ce se găsesc în mod natural în pește. Amestecul de uleiuri
de pește, calamar și măsline din formula Forever Arctic Sea®
conține echilibrul perfect de acizi grași esențiali EPA și DHA care contribuie la funcția normală a inimii. DHA contribuie la
funcția normală a creierului.
376

28,97€

120 CAPSULE MOI | 0.127 PC

FOREVER CARDIOHEALTH®
WITH COQ10

Forever CardioHealth® conține coenzima Q10 plus vitamine
esențiale, inclusiv C și B6, care contribuie la reducerea
oboselii și a extenuării. Mod de utilizare: 1 pliculeț pe zi.
Consultați medicul dacă luați tratament. Nu este recomandat
femeilor însărcinate și celor care alăptează ori persoanelor
care suferă de afecțiuni renale. Conţine soia.
312

25,44€

30 PLICURI X 3.5 G | 0.133 PC

FOREVER ACTIVE PRO-B®

MICROBIOTA ESTE UN
SISTEM INTERN CARE
POATE FI SUSȚINUT
PRIN APORTUL DE
BACTERII BENEFICE

Conține un amestec brevetat de 6 tipuri de bacterii benefice
care favorizează sănătatea sistemului digestiv, sporesc
absorbția nutrienților și susțin funcția imunitară. Aceste
tipuri de bacterii au fost selectate datorită abilității lor de a
ajunge în intestine. Forever Active Pro-B® se prezintă într-un
ambalaj special, unic, care controlează nivelul de umiditate și
protejează bacteriile active, pentru ca tu să te bucuri de toate
beneficiile lor.
610
30 CAPSULE | 0.147 PC

12
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FOREVER iVISIONTM

Forever iVision™ este un supliment pentru ochi ce conține vitamina A
și zinc, care contribuie la menținerea vederii normale, vitaminele C și E,
care contribuie la protejarea celulelor împotriva stresului oxidativ și un
amestec puternic de extract de afine și Lutemax 2020, cu zeaxantină
și luteină studiate clinic. Conține peşte (Tilapia).
624

32,00€

60 CAPSULE GELATINOASE | 0.140 PC

FOREVER NATURE-MIN®
Cel puţin 25% din populaţie prezintă deficite de vitamine și minerale. Forever
Nature-Min® conţine peste 10 minerale esențiale, dintre care unele provenite din
depozite minerale marine, rezultate în urma sedimentării plantelor și animalelor
acvatice de-a lungul erelor. Este o formulă multiminerală avansată care folosește
forme biodisponibile de minerale pentru absorbţie maximă. Mineralele joacă roluri
importante în organism, de la susţinerea sistemului osos și a celulelor și până la
furnizarea de energie.
037

17,00€

180 TABLETE | 0.073 PC
Produsele din acest catalog nu au fost concepute pentru a fi utilizate în scop diagnostic, terapeutic, simptomatic sau preventiv al unor afecţiuni sau grupe de
afecţiuni. Pentru orice problemă de ordin medical se impune un consult efectuat de medic. Preţurile sunt exprimate în euro şi nu conţin T.V.A.
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Suplimente
alimentare

PREFERAT
FOREVER

ARGI+®

FORMULĂ ÎMBUNĂTĂŢITĂ
COMPLEX DE VITAMINE & L-ARGININĂ
Această băutură delicioasă și nutritivă cu aromă de fructe
de pădure conține 5 grame de L-arginină per porție, plus
un complex de vitamine specific pentru a da organismului
impulsul de energie de care are nevoie pe tot parcursul zilei,
dintre care: vitaminele B6, B9 și B12 și vitamina C - care
contribuie la reducerea senzației de oboseală și extenuare,
și vitamina D - care contribuie la menținerea funcționării
normale a mușchilor.
473

57,94€

30 PLICURI X 10 G | 0.303 PC
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Știai că:
Te poți bucura și mai mult de Argi+® atunci când îl
mixezi cu Forever Aloe Vera Gel®? Formează perechea
perfectă care să-ți susțină stilul de viață activ și să te
ajute să arăți și să te simți în formă maximă. Oferă-ți
impulsul zilnic de care ai nevoie cu Argi+® & Forever
Aloe Vera Gel®!

FOREVER FIBER®
Fibrele sunt o componentă esențială a
oricărei diete sănătoase și echilibrate,
iar cu Forever Fiber ® e ușor să adaugi
fibre în dieta ta zilnică. Aceste pliculeţe
mereu la îndemână conţin o pulbere cu
gust delicat, ce se dizolvă rapid și care
adaugă 5 grame de fibre – echivalentul
a aproape două felii de pâine integrală
– în orice băutură.
464

20,60€

CUTIE / 30 PLICURI X 6.1 G | 0.090 PC
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FOREVER SUPERGREENS®
Forever Supergreens® conține peste 20 de fructe și legume,
plus vitaminele C și E și magneziu, pentru a-ți susține
organismul cu ceea ce are nevoie pentru performanțe optime.
Vitamina C contribuie la protejarea celulelor împotriva stresului
oxidativ. Magneziul contribuie la metabolismul energetic
normal, la reducerea oboselii și extenuării, la echilibrul
electrolitic și la menținerea sănătății psihice.
621

35,20€

30 PLICURI X 4.4 G | 0.154 PC

FOREVER DAILY®

FOREVER CALCIUM®

Conceput în combinaţie cu Complexul
AOS™, Forever Daily® furnizează
cel mai avansat sistem de livrare a
nutrienţilor disponibil pe piaţă. Formula
noastră brevetată conţine un amestec
perfect echilibrat de 50 de nutrienţi,
inclusiv dozele zilnice recomandate de
vitamine și minerale esenţiale pentru
organism. Am inclus, de asemenea,
un amestec de fructe și legume care
furnizează fitonutrienţi de valoare.

Calciul este necesar pentru menținerea
sănătății sistemului osos și a dinților.
Forever Calcium® este bogat în acest
mineral și conține, totodată, vitamina D
și magneziu.

439

18,33€

206
90 TABLETE | 0.096 PC

FOREVER KIDS®

22,61€

MULTIVITAMINE MASTICABILE
Copiii se vor simţi răsfăţaţi, iar tu vei fi
liniștit știind că și-au luat porţia zilnică
de vitamine și minerale. Aceste tablete
masticabile cu aromă naturală de
struguri includ fitonutrienţi din legume
nepreparate termic, precum broccoli,
spanac, sfeclă roșie, morcovi și alte
fructe și legume intens nutritive. Ideale
începând cu vârsta de 2 ani (nu te
judecăm dacă le iei și tu), pentru a
susţine dezvoltarea fizică și mentală.
354

11,48€

60 TABLETE | 0.080 PC
120 TABLETE | 0.060 PC
Produsele din acest catalog nu au fost concepute pentru a fi utilizate în scop diagnostic, terapeutic, simptomatic sau preventiv al unor afecţiuni sau grupe de
afecţiuni. Pentru orice problemă de ordin medical se impune un consult efectuat de medic. Preţurile sunt exprimate în euro şi nu conţin T.V.A.
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FOREVER FIELDS OF GREENS®
FOREVER LYCIUM PLUS®
Folosite de secole în China, fructele
roșii ale arbustului lycium și-au câștigat
o reputație legendară. Forever Lycium
Plus® conține extract din fructe de
lycium și rădăcină de lemn dulce.
072

30,90€

100 TABLETE | 0.132 PC

Știm cu toţii cât de important este să
mâncăm alimente proaspete, verzi.
Pentru că în general este dificil să
mănânci salată la fiecare masă, poţi să
apelezi zilnic la un supliment care include
iarbă de orz, de grâu și lucernă. Pe lângă
această abundenţă de elemente nutritive,
care completează deficitele alimentaţiei
moderne, Fields of Greens® este
îmbogăţit cu pulbere de ardei iute, pentru
o bună circulaţie a sângelui, și miere,
pentru un plus de energie. Conţine grâu.
068
80 TABLETE | 0.048 PC
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11,28€

FOREVER MULTI-MACA®
Folosită de luptătorii incași din
Peru-ul antic ca hrană și aliment
afrodiziac, maca este și astăzi
consumată în aceleași scopuri, așa
cum demonstrează mai multe studii
clinice. Benefică atât pentru femei, cât
și pentru bărbaţi, Forever Multi-Maca®
conţine un amestec tradiţional de
rădăcini, scoarţă și fructe, pentru un
plus de energie. Conţine soia.
215
60 TABLETE | 0.106 PC

Produsele din acest catalog nu au fost concepute pentru a fi utilizate în scop diagnostic, terapeutic, simptomatic sau preventiv al unor afecţiuni sau grupe de
afecţiuni. Pentru orice problemă de ordin medical se impune un consult efectuat de medic. Preţurile sunt exprimate în euro şi nu conţin T.V.A.

24,67€

VIT LIZE®

Amestecul natural de fructe și plante
bogate în antioxidanţi, împreună cu
un complex de vitamine și minerale
transformă VIT♀LIZE® Women într-un
produs special, conceput pentru
a răspunde nevoilor specifice ale
femeilor. Conţine un amestec brevetat
de extracte vegetale, printre care
și pulbere de măr, floarea pasiunii
și fructe de schizandra – o plantă
utilizată de secole în China și Rusia
datorită numeroaselor efecte benefice
asupra sănătăţii. Prin ingredientele
sale valoroase, acest supliment susţine
starea generală de sănătate a femeilor.

VIT♀LIZE® Men conține un amestec
de cea mai bună calitate de plante,
vitamine și minerale, inclusiv zinc, care
contribuie la menținerea fertilității și
reproducerii normale.

MEN’S VITALITY SUPPLEMENT

WOMEN’S VITALITY SUPPLEMENT

375

2021/22 Catalog de produse

VIT LIZE®

374

27,37€

60 CAPSULE MOI | 0.120 PC

28,97€

120 TABLETE | 0.127 PC

ACIDUL
HIALURONIC
(HA) CONTRIBUIE
LA O PIELE MAI
FERMĂ ȘI MAI
SĂNĂTOASĂ.

FOREVER IMMUBLEND®

FOREVER ABSORBENT-C®

FOREVER ACTIVE HA®

Susține-ți sistemul de apărare a
corpului cu Forever Immublend®. Acest
supliment este bogat în vitaminele
C și D și zinc, toate contribuind la
funcționarea normală a sistemului
imunitar.

Administrarea zilnică a vitamina C a
fost demult asociată cu o stare bună
de sănătate. Organismul uman nu
poate sintetiza vitamina C, de aceea
ea trebuie adusă din alimente, băuturi
și suplimente. Forever Absorbent-C
conţine și tărâțe de ovăz, fibre cu un
grad ridicat de solubilitate, pentru
absorbție graduală, și furnizează în
proporție de 100% necesarul zilnic
recomandat de vitamina C.

Acidul hialuronic (HA) este o substanţă
care se regăsește în mod natural în
ţesuturile conjunctive, acţionează ca
un amortizor contra șocurilor și umple
spaţiile dintre celule. Ca multe alte
substanţe din corpul nostru, și acidul
hialuronic se reduce cantitativ odată cu
vârsta. Forever Active HA® furnizează o
formă unică de acid hialuronic cu masă
moleculară mică, plus ulei de ghimbir și
rădăcină de turmeric. Conţine soia.

048

264

355

17,80€

60 TABLETE | 0.093 PC

100 TABLETE | 0.070 PC

16,43€

31,88€

60 CAPSULE MOI | 0.136 PC

Produsele din acest catalog nu au fost concepute pentru a fi utilizate în scop diagnostic, terapeutic, simptomatic sau preventiv al unor afecţiuni sau grupe de
afecţiuni. Pentru orice problemă de ordin medical se impune un consult efectuat de medic. Preţurile sunt exprimate în euro şi nu conţin T.V.A.
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Suplimente
alimentare

Știai că:
Unul dintre ingredientele-cheie din Forever
Move™, NEM®, este de cinci ori mai
eficace decât glucozamina și condroitina
în susținerea unei amplitudini sănătoase
a mișcărilor, îmbunătățirea flexibilității,
reducerea rigidității și recuperarea rapidă
după antrenament?

FOREVER MOVE®

FOREVER GARLIC-THYME®

Forever Move® combină două ingrediente puternice și
patentate: membrana naturală din coajă de ou (NEM) și
curcumina din turmeric (BioCurc), o rădăcină populară și
apreciată în Asia printre cei cu stil de viață activ. Aceste
capsule gelatinoase de culoare portocalie sunt perfecte
pentru cei cu o viață activă și mereu în mișcare, printre iubitorii
sportului, adulții maturi și cei cu locuri de muncă stresante.
Conţine ou, soia şi peşte.

Usturoiul și cimbrul sunt ingrediente puternice, cu proprietăți
despre care se spune că favorizează o bună stare de
sănătate. De fapt, utilizarea acestor două plante în
alimentație datează cu mii de ani în urmă. Pentru beneficii
maxime, luați câte o capsulă inodoră la fiecare masă. Conţine
soia.

551

100 CAPSULE MOI | 0.073 PC

57,02€

065

17,00€

90 CAPSULE MOI | 0.250 PC
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TRIPACK ALOE COMBO
7333
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Care e varianta ta
preferată de gel?
Nu vei ști până nu încerci
fiecare aromă! Alege unul
dintre Tripack-urile cu
Aloe Vera Gel, Aloe Berry
Nectar sau Aloe Peaches
sau combină și potrivește
băuturile tale preferate din
Aloe vera. Pentru că unele
alegeri sunt pur și simplu prea
greu de făcut.

73,05€

3 × 1 LITRU | 0.303 PC

TRIPACK ALOE PEACHES

TRIPACK ALOE VERA GEL

TRIPACK ALOE BERRY NECTAR

7773

7153

7343

3 × 1 LITRU | 0.303 PC

73,05€

73,05€

73,05€

3 × 1 LITRU | 0.303 PC

3 × 1 LITRU | 0.303 PC

MINI TRIPACK AVG 330 ML & ARGI+®
Puterea nutrițională a două produse într-un singur pachet!
Fii mai aproape de obiectivele tale de fitness și sănătate cu
nutriția avansată furnizată de Argi+® și Forever Aloe Vera Gel® perechea perfectă care te ajută să arăți și să te simți mai bine.
Cel mai nou combo pack de la Forever include 3 flacoane de
Forever Aloe Vera Gel® la 330 ml și 3 pliculețe de ARGI+®.
71633

30,15€

0.132 PC

Produsele din acest catalog nu au fost concepute pentru a fi utilizate în scop diagnostic, terapeutic, simptomatic sau preventiv al unor afecţiuni sau
grupe de afecţiuni. Pentru orice problemă de ordin medical se impune un consult efectuat de medic. Preţurile sunt exprimate în euro şi nu conţin T.V.A.

Băuturi & Geluri
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Controlul
greutății
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C9™
Programul C9 este un început în forţă în cursa Forever
F.l.T., la finalul căreia te vei simţi și vei arăta mai bine. C9TM
reprezintă punctul de plecare perfect pentru a-ți transforma
obiceiurile alimentare și rutina zilnică de mișcare. Conceput
în jurul produsului - vedetă, Forever Aloe Vera Gel®, acest
program echilibrat nutrițional îți permite să vezi rezultate
palpabile în doar nouă zile.

547 | Vanilie / Forever Aloe Vera Gel®
548 | Ciocolată / Forever Aloe Vera Gel®
625 | Vanilie / Forever Aloe Berry Nectar®
626 | Ciocolată / Forever Aloe Berry Nectar®
629 | Vanilie / Forever Aloe Peaches™
630 | Ciocolată / Forever Aloe Peaches™

Pachetul C9™ conţine

547-548 625-626 629-630

+ Gel de aloe la alegere, între Forever Aloe Vera Gel® (x2),
Forever Aloe Berry Nectar® (x2) sau Forever Aloe Peaches®
(x2)

108,57€

0.470 PC

+ Forever Lite Ultra® Shake - Vanilie sau Ciocolată
+ Forever Garcinia Plus® - 54 capsule moi
+ Forever Fiber® - 9 plicuri
+ Forever Therm® - 18 tablete
+ Centimetru
+ Shaker
+ Broșură

20

Conţinutul pachetului poate suferi modificări fără un anunţ prealabil.
Produsele din acest catalog nu au fost concepute pentru a fi utilizate în scop diagnostic, terapeutic, simptomatic sau preventiv al unor afecţiuni sau grupe de
afecţiuni. Pentru orice problemă de ordin medical se impune un consult efectuat de medic. Preţurile sunt exprimate în euro şi nu conţin T.V.A.

2021/22 Catalog de produse

F15®

VITAL5®

Fă următorul pas spre a arăta și a te simți
mai bine. Indiferent dacă abia te apuci sau
ești deja expert, F15® îți oferă programe de
antrenamente pentru începători, intermediari
și avansați care să te ajute în călătoria ta
spre o condiție fizică excelentă.

Vital5® reunește, pe lângă produsul emblematic Forever Aloe Vera Gel®, patru
suplimente ce acționează sinergic. Această combinație unică de produse
furnizează vitaminele și nutrienții esențiali pentru o stare de bine.

Pachetul F15® conţine:
+ Forever Aloe Vera Gel® - 2 cutii x 1 litru
+ Forever Lite Ultra® Shake -

Vital5® conține:
+ Gel de aloe la alegere, între Forever Aloe Vera Gel® (x4), Forever Aloe Berry
Nectar® (x4), Forever Aloe Peaches® (x4), Forever Freedom® (x4).
+ Forever Daily® - 60 tablete
+ Forever Active Pro-B™ - 30 capsule
+ Forever Arctic Sea® - 120 capsule moi

Vanilie sau Ciocolată
+ Forever Garcinia Plus® - 90 capsule moi

+ ARGI+® - 30 plicuri

+ Forever Therm® - 30 tablete

456 | Forever Aloe Vera Gel®
457 | Forever Aloe Berry Nectar®
458 | Forever Aloe Peaches®

528 | F15 Începător 1 & 2 - Vanilie

456-458

+ Forever Fiber® - 15 plicuri

529 | F15 Începător 1 & 2 – Ciocolată
532 | F15 Intermediar 1 & 2 - Vanilie

1.050 PC

533 | F15 Intermediar 1 & 2 - Ciocolată

459 | Forever Freedom®

536 | F15 Avansat 1 & 2 - Vanilie

459

537 | F15 Avansat 1 & 2 - Ciocolată
528-528 532-533 536-537

218,52€

253,08€

1.190 PC

137,38€

0.586 PC

Conţinutul pachetelor poate suferi modificări fără un anunţ prealabil.
Produsele din acest catalog nu au fost concepute pentru a fi utilizate în scop diagnostic, terapeutic, simptomatic sau preventiv al unor afecţiuni sau grupe de
afecţiuni. Pentru orice problemă de ordin medical se impune un consult efectuat de medic. Preţurile sunt exprimate în euro şi nu conţin T.V.A.

21

Controlul
greutății

FOREVER LITE ULTRA®
Adaugă un plus de savoare dietei și stilului tău de viață cu
aceste shake-uri cu aromă naturală și proteine vegetale.
Forever Lite Ultra conține vitamine și minerale vitale și este
disponibil în două arome: vanilie și ciocolată. Acest produs
versatil poate fi consumat atunci când vrei să controlezi
aportul de calorii sau ca shake proteic dacă încerci să câștigi
câteva kilograme. Conţine soia.
470-471

24 GRAME
DE PROTEINE
PER PORȚIE

22,96€

470 | Vanilie | 375 g | 0.100 pc
471 | Ciocolată | 390 g | 0.100 pc

PREFERAT
FOREVER

22
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FOREVER FAST BREAK®

Un baton cu mai puțin zahăr și mai multe fibre. Cu un plus de
aromă și acoperit cu unt de arahide, este un baton absolut
delicios, care te va duce în raiul produselor pentru controlul
greutății. Cu un conținut de 11 g de proteine, aceste batoane
sunt ideale atunci când ai nevoie de un plus de energie.
Conține alune, lapte şi soia. Poate conține ouă, nuci şi grâu.
520

4,05€

56 G | 0.018 PC

FOREVER GARCINIA PLUS®

FOREVER LEAN®

FOREVER THERM®

Garcinia cambogia este un arbore
originar din Asia de Sud-Est, care
produce un fruct apreciat pentru
beneficiile sale culinare și nu numai.
Ca și extractul din fruct, Forever
Garcinia Plus® conține crom, care
contribuie la metabolismul normal al
macronutrienților și la menținerea unui
nivel normal de zahăr în sânge. Conține
soia.

Acest capsule cu o formulă bine
echilibrată sunt bogate în crom, care
contribuie la metabolismul normal al
macronutrienților și la menținerea unui
nivel normal de zahăr în sânge.

Această formulă concepută cu grijă
conține o combinație specială de
vitamine, inclusiv B6 și B12, care
contribuie la reducerea oboselii și a
extenuării. Vitamina C contribuie la
metabolismul energetic normal.

071

289
120 CAPSULE | 0.137 PC

31,97€

463

31,79€

60 TABLETE | 0.139 PC

30,90€

70 CAPSULE MOI | 0.132 PC

Produsele din acest catalog nu au fost concepute pentru a fi utilizate în scop diagnostic, terapeutic, simptomatic sau preventiv al unor afecţiuni sau grupe de
afecţiuni. Pentru orice problemă de ordin medical se impune un consult efectuat de medic. Preţurile sunt exprimate în euro şi nu conţin T.V.A.
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Îngrijirea pielii

infinite by Forever®
hydrating cleanser

infinite by Forever®
firming serum

infinite by Forever®
firming complex

Hydrating cleanser este un
demachiant bogat în ingrediente
naturale, precum extractul de măr și
aminoacizii din măr. Acestea nu doar
asigură o hidratare imediată a pielii, ci
atrag particulele de murdărie și excesul
de sebum, pentru o curăţare mult mai
ușoară, fără a usca însă pielea.

Firming serum acţionează din exterior
asupra semnelor îmbătrânirii printr-una
dintre cele mai avansate descoperiri
știinţifice în domeniu. Firming serum
potenţează proprietăţile gelului de
aloe cu tripeptide-2 și peptide din trei
aminoacizi care mimează procesele
naturale ce au loc la nivel cutanat
pentru a spori fermitatea pielii și a
reduce ridurile.

Știm că frumuseţea înseamnă mai mult
decât îngrijirea pielii – începe cu nutriţia.
Primul supliment Forever dedicat
exclusiv frumuseții țintește din interior
primele semne ale îmbătrânirii cutanate.
Am combinat vitamina C, care ajută la
formarea normală a colagenului în piele,
cu biotină, care contribuie la menținerea
sănătății părului și a pielii și am adăugat
și colagen marin. Colagenul este o
proteină care se regăsește în mod
natural în corp și conferă structură și
tonus țesuturilor conjunctive.

554

23,96€

118 ML | 0.105 PC

555
30 ML | 0.208 PC

47,44€

556
60 TABLETE | 0.207 PC
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infinite by Forever®
restoring crème

infinite by Forever®
sistem avansat de îngrijire a pielii

Cu peste 15 ingrediente benefice pentru
piele, restoring crème are o textură
ușoară, ce catifelează pielea și se absoarbe
rapid, fără a lăsa urme grase sau senzaţia
de ten încărcat. Ingrediente vegetale
puternice precum acai și rodia conferă pielii
o minunată senzaţie de hidratare. Centipeda
Cunninghamii, o plantă originară din
Australia, acţionează sinergic cu Aloe vera,
căreia îi sporește beneficiile. Această cremă
este ultimul și cel mai puternic pas împotriva
îmbătrânirii pielii!

Ai crede că ai văzut cam tot ce poate face planta de aloe pentru organism
– dar te asigurăm că nu ai văzut încă nimic! infinite by Forever® țintește
procesul îmbătrânirii de la interior spre exterior și de la exterior spre interior
cu ajutorul unor formule revoluționare concepute să hidrateze pielea, să
reducă aspectul liniilor fine și ridurilor și să susțină nivelurile adecvate de
colagen pentru a te ajuta să arăți și să te simți bine.

558

52,91€

infinite by Forever® advanced skincare system conține:
1 infinite by Forever® hydrating cleanser, 1 infinite by Forever® firming
complex, 1 infinite by Forever® firming serum și 1 infinite by Forever®
restoring crème.
553

159,65€

0.700 PC

48.2 G | 0.232 PC
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Îngrijirea pielii

Sonya®
daily skincare system
Tenul mixt și-a găsit perechea. Conceput special pentru
tenul mixt, al cărui aspect variază mult, SonyaTM daily
skincare system este bogat în Aloe vera și alte extracte
din plante cu proprietăți hidratante.

daily skincare

Natura se îmbină cu știința în crearea acestei formule
revoluționare pe bază de gel, datorită căreia beneficiile Aloe
vera ajung exact acolo unde pielea are cea mai mare nevoie de
ele, printr-o textură lejeră, care lasă tenul proaspăt și întinerit.
Sonya® daily skincare system conține:
1 Sonya® refreshing gel cleanser, 1 Sonya® illuminating
gel, 1 Sonya® refining gel mask și 1 Sonya® soothing gel
moisturizer.
609

77,94€

0.341 PC

Sonya®
refreshing gel cleanser

Sonya®
illuminating gel

Uită de demachiantele tradiționale. SonyaTM refreshing gel
cleanser are la bază gelul nostru de Aloe vera, îmbogățit cu
agenți de hidratare precum uleiul de Baobab presat la rece,
care calmează și hidratează pielea. Antioxidanți puternici
precum aminoacizii din mere și hidroxiacetofenona susțin
tenul mixt, în timp ce fructul de Acacia Concinna, agent natural
de curățare, ajută la îndepărtarea celulelor moarte, precum și a
urmelor de machiaj, pentru o demachiere perfectă.

Redă-i tenului strălucirea naturală cu SonyaTM illuminating gel.
Peptidele încapsulate în formula noastră de tip gel, cu absorbție
rapidă, ajută, prin cele mai noi descoperiri ale științei în domeniul
îngrijirii pielii, la uniformizarea aspectului tenului, iar combinația
de cinci ingrediente de origine asiatică, incluzând rădăcina de
lemn dulce, conferă tenului luminozitate, o nuanță uniformă și un
aspect neted și catifelat.

605

21,49€

606

20,34€

28,3 G | 0.089 PC

118 ML | 0.094 PC

Sonya®
refining gel mask

Sonya®
soothing gel moisturizer

Expresia „somnul de frumusețe” capătă un nou sens.
Formulat în mod științific pentru a optimiza reacțiile pielii
pe durata nopții, SonyaTM refining gel mask favorizează
echilibrul controlând secreția de sebum și conferind tenului
un aspect luminos. Datorită bogăției de extracte vegetale și
din fructe, precum și de agenți de hidratare, tenul tău va fi
revitalizat, întinerit și echilibrat.

Bogat în extracte vegetale prețioase și alte ingrediente
puternice, SonyaTM soothing gel moisturizer îți lasă tenul
intens hidratat. Cu peste 10 extracte naturale din plante și
uleiuri, alături de beta-glucanul extras din ciuperci plus colagen
hidrolizat și extract de măr, această formulă calmează și
hidratează tenul mixt.

607
59 ML | 0.094 PC

26

21,49€

608
59 ML | 0.103 PC

23,54€
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Știai că:
Tenul care este uneori gras, uneori descuamat și
uscat este considerat ten mixt?
Sonya daily skincare system îți poate ajuta tenul
să rămână catifelat și hidratat în orice anotimp.

27

Îngrijirea pielii

e
t
a
t
l
u
z
e
R
e
c
i
f
i
c
e
sp

aloe bio-cellulose mask

protecting day lotion

aloe activator

Hidratează pielea și uniformizează
nuanța și textura tenului, pentru un
aspect întinerit, cu bioceluloză și
extracte de aloe și castan sălbatic. Aloe
bio-cellulose mask asigură o hidratare
mult mai profundă decât măștile
faciale tradiționale, datorită beneficiilor
bifazice. Aloe vera și iarba de mare sunt
impregnate în fibrele de bioceluloză.
Apoi, masca este îmbogățită cu un
serum special, pentru o hidratare de
lungă durată. Nu necesită clătire.

FACTOR DE PROTECȚIE SOLARĂ CU
SPECTRU LARG (SPF) 20
Hrănește-ți și protejează-ți tenul cu
Aloe vera, extracte din ciuperci și peste
20 de ingrediente cu proprietăți
hidratante. Protecting day lotion este
bogată în extracte valoroase de fructe
și plante și conține, de asemenea,
agenți minerali de protecție solară cu
spectru larg (SPF 20), care ameliorează
nuanța și textura tenului și protejează, în
același timp, pielea împotriva razelor UV.

Aloe activator este un agent de
hidratare unic, în formă lichidă, cu un
conținut de peste 98% gel de Aloe
vera. Această formulă simplă folosește
puterea Aloe vera pentru a calma
pielea și a-i conferi prospețime chiar de
la prima atingere. Concentrația ridicată
de aloe din această formulă unică face
din aloe activator completarea ideală a
rutinei zilnice de îngrijire a tenului.

616

557

48,00€

CONȚINE 5 MĂȘTI INDIVIDUALE A CÂTE
25 G | 0.210 PC
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Fiecare dintre aceste
produse a fost conceput
pornind de la o nevoie
specifică a tenului. Adaugă
aceste produse în rutina ta
de îngrijire a pielii, pentru a o
personaliza conform dorinței
tale.

50 ML | 0.145 PC

33,07€

612
130 ML | 0.064 PC

12,14€
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balancing toner
Reîmprospătează, rehidratează și
echilibrează pH-ul pielii, minimizând
în același timp aspectul porilor.
Balancing toner conține o combinație
unică de extract de alge și hialuronat
de sodiu, ce hidratează și catifelează
pielea. În plus, extractul de castravete
contribuie la îmbunătățirea texturii
tenului, iar extractul de ceai alb, un
antioxidant puternic, protejează tenul
împotriva radicalilor liberi.
560

19,84€

130 ML | 0.087 PC

awakening eye cream

smoothing exfoliator

Colagen marin, ingrediente patentate, extracte vegetale și
Aloe vera, combinate cu peptide, calmează pielea sensibilă
din jurul ochilor și îi ameliorează aspectul, reducând aspectul
ridurilor și cearcănelor întunecate. Awakening eye cream
conține, de asemenea, un ingredient special, butilen glicol,
care s-a demonstrat că acționează în numai
15 zile asupra ridurilor și cearcănelor.

Smoothing exfoliator uniformizează în mod delicat
nuanța și textura pielii. Bambusul, microsferele de jojoba și
enzimele din fructe, precum papaina și bromelaina, ajută la
îndepărtarea celulelor moarte, întineresc și hrănesc pielea.

561

559

16,64€

60 ML | 0.073 PC

16,64€

21 G | 0.073 PC
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Îngrijirea pielii

SONYA® ALOE DEEP MOISTURIZING CREAM
Unele substanţe hidratante sunt precum picăturile
de apă. Senzaţia de hidratare pe care ţi-o lasă
această cremă este, însă, similară cu cantitatea de
apă din zece mașini de pompieri. În plus, ceramidele
din formula sa hidratează straturile cutanate în
profunzime. Redă-i tenului tău strălucirea tinereţii cu
antioxidanţii puternici din extractul de scoarţă de pin.
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25,44€

71 G | 0.133 PC
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FOREVER
ALPHA-E FACTOR®
Un elixir preţios pentru pielea uscată, ce
conţine vitaminele A, C și E, cu efecte puternic
antioxidante. Bogat și în retinil palmitat, acest
fluid emolient combate efectele nocive ale
radicalilor liberi și deshidratarea pielii. Doar câteva
picături de Alpha-E Factor sporesc elasticitatea,
restabilesc echilibrul și nivelul hidratării cutanate.
187

30

30 ML | 0.132 PC

30,85€
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MASK POWDER
Imediat ce aplici această mască vei simţi cum acţionează.
Vei ști că, pe măsură ce se usucă, îţi curăţă porii.
Albumina și amidonul de porumb minimizează porii,
iar caolinul absoarbe excesul de sebum. Alantoina și
mușeţelul îngrijesc și întineresc pielea, astfel încât, după ce
îndepărtezi masca, îţi vei simţi tenul curat și revitalizat.
341

16,08€

29 G | 0.084 PC

FOLOSIM TOT CE E
MAI BUN ÎN NATURĂ
ȘI ȘTIINȚĂ

R3 FACTOR®

SKIN DEFENSE CREME
Reține. Reface. Reînnoiește! Alfahidroxiacizii, cunoscuţi și ca acizi din
fructe, exfoliază și îndepărtează celulele cutanate moarte, prin dizolvarea
substanţelor naturale similare lipiciului care le menţin la suprafaţa tenului
prea mult timp. Celulele vechi formează o barieră, așadar înlăturarea
lor permite celorlalte ingrediente, precum vitamina E, retinil palmitatul și
colagenul, să treacă la treabă și să restabilească nivelul de hidratare și
aspectul sănătos al tenului. Această cremă este ca un gardian personal
al frumuseţii tale.
069

30,85€

56,7 G | 0.132 PC
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ALOE HEAT LOTION
Cu o formulă perfect echilibrată, Aloe Heat Lotion conţine
atât agenți de încălzire, cât și gel răcoritor de Aloe vera. Cu
o aromă mentolată plăcută conferită de extractele de mentol
si eucalipt, această loţiune cu pH echilibrat și în compoziţia
căreia se regăsesc trei uleiuri este ideală pentru masajul
profund al mușchilor, având efecte de calmare și relaxare.
Chiar dacă se absoarbe rapid în piele, senzația de încălzire
persistă mult timp după terminarea masajului.
064

13,91€

118 ML | 0.060 PC

MASAJ IDEAL
PENTRU SPORTIVI

32
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ALOE VERA GELLY
Dacă pielea ta necesită extraîngrijire, Aloe Vera Gelly este
alegerea perfectă. Identic cu sucul obţinut direct din frunza
de aloe, gelul nostru stabilizat de Aloe vera lubrifiază pielea
sensibilă. Este ideal în orice baie și în trusa de prim-ajutor,
fiind recomandat în calmarea iritațiilor minore ale pielii. Te vei
bucura de o senzație de confort imediat după aplicare.
061

13,91€

118 ML | 0.060 PC

ALOE MSM GEL

FOREVER ALOE SCRUB®

MSM-ul (metil-sulfonil-metanul) este
un compus organic cu sulf și a treia
cea mai abundentă substanţă din
organismul nostru. L-am combinat
cu gel de Aloe vera pur, stabilizat,
împreună cu vitamina E, într-un gel cu
proprietăţi calmante. Aloe MSM Gel
conţine extract din frunze de rozmarin,
ce are proprietatea de a menţine
hidratarea pielii. Se absoarbe rapid în
piele, este ușor de aplicat și e greu să
renunţi la el odată ce ai experimentat
efectele sale benefice.

Spre deosebire de alte produse
similare, care folosesc ingrediente
foarte abrazive precum seminţe
zdrobite, sâmburi de fructe sau mici
particule din plastic, noi utilizăm
microsfere solide din ulei de jojoba,
care acţionează prin masaj delicat
asupra tenului. Astfel îndepărtează
celulele moarte și evidenţiază un ten
regenerat, radios. Atât de delicat încât
îl poţi folosi zilnic, acest scrub înlătură
reziduurile care blochează porii și redă
pielii aspectul catifelat.

205

238

21,58€

14,68€

118 ML | 0.092 PC

99 G | 0.063 PC

ALOE PROPOLIS CREME

ALOE MOISTURIZING LOTION

Este un produs Forever emblematic și
foarte apreciat, deoarece conţine două
ingrediente pe care le iubim: Aloe vera și
propolis. Propolisul este o rășină folosită
de albine pentru a-și proteja stupul.
Mai importantă decât un stup, pielea ta
are nevoie de protecţie și de o barieră
naturală care să-i păstreze hidratarea.
Are o textură onctuoasă, densă, bogată
în extracte vegetale, precum și în
vitaminele A și E.

Această loţiune cu textură catifelată
face mai mult decât să hidrateze.
Conţine colagen și elastină pentru a
menţine echilibrul pH-ului și o piele
moale, catifelată și elastică. Este un
produs versatil, ce poate fi utilizat
atât pe zonele cu probleme, cât și
pe întregul corp și chiar ca bază
de machiaj. Vitamina E, uleiurile și
extractul de mușeţel ajută la rehidratare
și menţin echilibrul pH-ului, păstrând
pielea mătăsoasă, moale și catifelată.

051
113 G | 0.079 PC

18,49€

063

13,91€

118 ML | 0.060 PC
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Îngrijirea pielii
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FOREVER ALOE LIPS®

GENTLEMAN’S PRIDE®

CU JOJOBA

Vei crede că ai de-a face, pur și simplu, cu o loţiune ce
catifelează pielea, dar odată ce o vei aplica îţi vei da seama
de calităţile sale calmante, specifice unui after-shave. Acest
produs versatil conferă o senzaţie plăcută de răcorire,
datorită gelului stabilizat de aloe. Bogat și în alte extracte de
plante, precum rozmarinul și mușeţelul, Gentleman’s Pride
face pielea să se simtă ca și cum n-ar fi trecut niciodată prin
experienţa bărbieritului. Perfect pentru pielea bărbaţilor și
atractiv pentru femei, datorită aromei intens masculine, acest
produs este fără îndoială preferat de multe persoane.

Un balsam aflat mereu în serviciul și la dispoziția
buzelor tale! Acest produs bogat în gel de Aloe
vera, jojoba și trei tipuri de ceară este ideal pentru
calmarea, hidratarea și eliminarea disconfortului
cauzat de buzele uscate. Rezistentul Lips de la
Forever include și miristat de miristil, un agent cu
efect emolient. Buzele tale vor fi sănătoase și vor
căpăta aspectul seducător pe care-l merită.

070

4.25 G | 0.014 PC

13,91€

022

118 ML | 0.060 PC

Știai că:
Formula Aloe Sunscreen conține oxid de zinc
natural non-nano, care nu afectează negativ
recifurile de corali din oceane? De acum te
poți proteja, contribuind în același timp și la
minimizarea distrugerii ecosistemelor delicate.
34

3,24€
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ALOE SUNSCREEN

Bucură-te de soare fără a lăsa razele nocive să-ți afecteze
pielea. Aloe Sunscreen protejează întreaga familie cu un
amestec inovator de agenți de protecție solară, rezistent
la apă și cu spectru larg SPF 30, ce acționează atât
împotriva razelor UVA, cât și a razelor UVB. Însă nu doar
tehnologia avansată de blocare a radiațiilor solare face din
Aloe Sunscreen un produs puternic. Aloe vera pură din
compoziția lui hrănește pielea, menține hidratarea și are
efecte calmante.
617

18.97€

118 ML I 0.083 PC

PROTEJEAZĂ ÎMPOTRIVA
RAZELOR UVA & UVB

35

Îngrijire
personală

ALOE HAND SOAP
Aloe Hand Soap îți oferă
o experiență relaxantă la
fiecare utilizare. Obținut din
100% gel stabilizat de Aloe
vera și agenți naturali de
curățare, această formulă
fără parabeni și cu extracte
din fructe îți lasă pielea fină
și hidratată.
523
473 ML | 0.061 PC

14,35€

ALOE-JOJOBA
SHAMPOO

ALOE-JOJOBA
CONDITIONING RINSE

În loc să se bazeze exclusiv
pe agenții spumanți artificiali,
ingredientul nostru preferat,
gelul de aloe, conține
saponine naturale care
ajută la crearea unei spume
delicate. Jojoba oferă
un efect de keratinizare
care stimulează culoarea
și strălucirea naturală a
părului. Aceste ingrediente
îndepărtează reziduurile
de grăsime de pe păr și
în același timp calmează
scalpul. De acum, îmbunătățit
și cu Forever® Essential Oils
Lavender, pentru ca părul tău
să atragă și mai multe priviri!

A fost conceput pentru a
acționa sinergic cu AloeJojoba Shampoo. Acest
balsam este fortifiat cu
complexul de vitamine
B, macadamia, jojoba și
Forever® Essential Oils
Lavender, care oferă
strălucire părului și îl fac mai
ușor de coafat.

521
296 ML | 0.081 PC

36

18,57€

522
296 ML | 0.075 PC

17,17€

ALOE EVER-SHIELD®
Realizat pe baza unei formule
ce nu conţine sărurile de
aluminiu nocive existente
în alte produse similare de
pe piaţă, acest deodorant
se aplică extrem de ușor.
Datorită conţinutului ridicat
de aloe, poate fi aplicat direct
pe piele imediat după epilare,
fără a cauza iritaţii. Să fii
protejat pe durata întregii zile
îţi dă liniștea să te ocupi de
treburile importante pentru
tine. Aloe Ever-Shield® are un
parfum proaspăt, discret.
067
92,1 G | 0.029 PC

6,70€
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ALOE AVOCADO FACE & BODY SOAP
Avocado este un fruct intens nutritiv, ce conţine multe ingrediente benefice pentru
sănătatea pielii, printre care vitaminele A, C și E. Conținutul crescut de grăsimi
din avocado creează o bază bogată pentru săpunul nostru, care combate astfel
pielea uscată și o lasă moale la atingere. Am adăugat versiunii noastre clasice
ingredientul vedetă al companiei – gelul pur de Aloe vera – pentru a potența și mai
mult efectele săpunului asupra pielii tale. Gelul de aloe contribuie la calmarea pielii
și îi oferă fermitate și hidratare pentru întreaga zi. Formula sa delicată îl recomandă
atât pentru ten, cât și pentru corp. Aroma plăcută a citricelor oferă o senzaţie
de revigorare dimineaţa, după duș, iar pielea ta își va păstra catifelarea pentru
întreaga zi.
284

5,16€

142 G | 0.019 PC
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FOREVER BRIGHT® TOOTHGEL

Excelentă pentru copii, vegetarieni și, de fapt, pentru toată lumea!
Formula sa delicată, fără fluor, combină gelul de aloe, propolisul, despre
care diferite studii clinice au arătat că are un rol important în menţinerea
sănătăţii orale, și menta pentru o aromă naturală și o dantură albă,
sănătoasă. Senzaţia de prospeţime și curăţenie te va însoți mult timp
după ce ai terminat periajul dentar.
028
130 G | 0.031 PC

38

7,16€

ALOE FIRST®
Specialiștii de la clinica Mayo din Statele
Unite recomandă aplicarea gelului de
Aloe vera pe rănile minore și suntem
perfect de acord cu ei. Acest produs
esenţial în orice trusă de prim-ajutor
conţine, pe lângă Aloe vera, propolis
și 11 extracte vegetale exclusive, care
ajută la calmarea rănilor minore, a
arsurilor solare, tăieturilor superficiale
și juliturilor. Forma de prezentare sub
formă de spray cu pH echilibrat îl face
ideal pentru pielea sensibilă, deoarece
se aplică ușor, prin pulverizare.
040
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18,49€

FOREVER INSTANT HAND
CLEANSER®

FOREVER ALOE MPD®
2X ULTRA

Forever Instant Hand Cleanser te
încurajează să optimizezi la maximum
fiecare zi fără a compromite bunăstarea
ta sau a celor apropiaţi. Formula
eficientă cu aloe îţi lasă mâinile curate
și reîmprospătate într-o clipă. Formula
dezinfectantă cu miros proaspăt de
citrice este ideală pentru curăţarea rapidă
și eficientă a mâinilor atunci când săpunul
și apa nu sunt la îndemână. Puternic și
răcoritor, Forever Instant Hand Cleanser
va menţine protejată întreaga familie,
oriunde duce aventura.

Detergent biodegradabil concentrat, cu
multiple întrebuinţări – ideal atât pentru
spălarea rufelor, cât și pentru curăţarea
pardoselilor, a băilor, gresiei și faianţei, a
covoarelor și chiar a vaselor. Formula sa
este extrem de concentrată, de aceea e
nevoie uneori de numai câteva picături
pentru a duce treaba la bun sfârșit. Nu
conţine fosfor și este biodegradabil.

003

473 ML | 0.079 PC

307

22,61€

946 ML | 0.097 PC

12.14€

473 ML | 0.079 PC

25TH EDITION® COLOGNE

25TH EDITION® PERFUME

Puternic pentru bărbaţi și atrăgător
pentru femei, 25TH Edition® for Men
îmbină perfect prospeţimea notelor
verzi (fougere-ferigă) și a esenţelor
lemnoase de lichen și lemn de santal.
Amestecul perfect de mosc și accente
fructate îi conferă o aromă bogată
și totodată proaspătă, revigorantă.
Puternic, dar nu strident, acest parfum
îţi sporește încrederea în tine, indiferent
de situaţie.

Cu 25TH Edition® Perfume Spray for
Women lași în urma ta o impresie
extraordinară și o aromă unică. Acest
parfum dulce și suav provine de
la amestecul special din petale de
trandafir, iasomie, crin alb, magnolie
și alte extracte vegetale. Potrivit atât
pentru zilele obișnuite, cât și pentru
ocazii speciale, 25TH Edition® for
Women este completarea perfectă a
fiecărei ţinute.

209

208

PARFUM PENTRU BĂRBAȚI

50 ML | 0.185 PC

PARFUM PENTRU FEMEI

41,15€

41,15€

50 ML | 0.185 PC
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START YOUR PERSONAL USE PACK

START YOUR JOURNEY PACK

Your Personal Use Pack (SYPU) este o combinație irezistibilă
de produse de top, ideale pentru consumul zilnic, pentru
testare și pentru a vă mări echipa cu oameni dornici să
trăiască sănătos și să împărtășească acest stil de viață cu
alții într-o afacere mereu în creștere.

Îți oferă posibilitatea să testezi și să promovezi produsele
care îți deschid calea către un stil de viață sănătos și către o
afacere de succes. Este cel mai simplu, rapid și avantajos
mod de a deveni Forever Business Owner și de a porni cu
încredere în călătoria succesului.

Start Your Personal Use Pack conține:
2 Aloe lips, 1 Bright Toothgel, 1 Aloe First, 1 Aloe Propolis
Crème, 2 Aloe Vera Gelly, 2 Aloe Heat Lotion, 1 Aloe EverShield Deodorant, 1 Gentleman's Pride, 1 Forever Argi+,
1 Aloe Jojoba Shampoo, 1 Aloe Jojoba Conditioner, 1 Aloe
Hand Soap, 1 Forever Active Pro-B, 1 Forever Aloe Vera Gel
(1L), 1 Aloe Berry Nectar (1L), 1 Aloe Peaches (1L), brosura
Primii Pasi spre Manager.

Start Your Journey Pack conține:
1 C9 cu Forever Aloe Vera Gel (Light Ultra Vanilie sau
Ciocolată), 1 Forever Active Pro-B, 1 Forever ARGI+, 1 Aloe
Propolis Creme, 2 Aloe Vera Gelly, 2 Aloe Heat Lotion,
3 Aloe Lips, 2 Forever Bright Toothgel, 2 Aloe Ever-Shield
Deo Stick, 3 Aloe Peaches mini 330 ml, broșura Primii Pași
spre Manager.

(Conţinutul pachetului poate suferi modificări fără un anunţ prealabil.)

634C

PREȚ PRV - 381.41€ (TVA INCLUS)
PREȚ PREFERRED CUSTOMER – 363.07€ (TVA INCLUS)

634 A | Forever Lite Ultra de Vanilie
634 B | Forever Lite Ultra de Ciocolată
(Conţinutul pachetului poate suferi modificări fără un anunţ prealabil.)

634 A-634 B

2.000 PC

PREȚ PRV - 377.36€ (TVA INCLUS)
PREȚ PREFERRED CUSTOMER – 358,49€ (TVA INCLUS)

2.000 PC
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Produsele din acest catalog nu au fost concepute pentru a fi utilizate în scop diagnostic, terapeutic, simptomatic sau preventiv al unor afecţiuni sau grupe de
afecţiuni. Pentru orice problemă de ordin medical se impune un consult efectuat de medic.
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O OPORTUNITATE CARE SĂ SE
POTRIVEASCĂ OBIECTIVELOR ȘI
STILULUI TĂU DE VIAȚĂ

Iubeşti să foloseşti produsele Forever?
Transformă acest lucru într-o oportunitate făcându-le
cunoscute și altora.

ÎNCEPE CĂLĂTORIA PE:
foreverliving.ro

Indiferent că vrei să obții un venit în plus, să te califici la marile
stimulente sau să participi la evenimente în întreaga lume, aceste
pachete de start sunt introducerea perfectă în afacerea Forever. Fii și
tu printre miile de Forever Business Owneri din lume care construiesc
ceva special în stilul lor.

A TOUCH OF FOREVER
COMBO PAK

Cea mai grozavă metodă de a face cunoștinţă cu gama de produse Forever Living.
Pentru cei care vor să încerce atât suplimentele alimentare, cât și produsele de uz
extern, acest pachet are din ambele. Îmbogățit cu materiale de marketing, poate fi
instrumentul perfect pentru a-i ajuta și pe alții să descopere ce oferă Forever.
A Touch of Forever conţine:
1 Forever Aloe Vera Gel, 1 Forever Aloe Berry Nectar, 1 Forever Aloe Peaches,
1 Forever Freedom, 1 Aloe Blossom Herbal Tea, 1 Forever Bee Pollen, 1 Forever
Bee Propolis, 1 Forever Royal Jelly, 1 Forever Bee Honey, 1 Absorbent-C,
1 Forever Nature-Min, 1 Forever Active Pro-B, 1 Forever Kids, 1 Vitolize Men,
1 Vitolize Women, 1 Forever Daily, 1 Arctic Sea, 1 Aloe First, 1 Aloe Vera Gelly,
1 Aloe Moisturizing Lotion, 1 Aloe Heat Lotion, 1 Aloe Propolis Creme, 1 Aloe Lips,
1 Forever Bright Toothgel, 1 Aloe Hand Soap, 1 Aloe Ever-Shield Deodorant,
1 Gentleman's Pride, 1 Aloe-Jojoba Shampoo, 1 Aloe-Jojoba Conditioning Rinse,
1 Forever Hand Sanitizer.
(Conţinutul pachetului poate suferi modificări fără un anunţ prealabil.)
001

488,82€ (PREȚ CU TVA INCLUS)

2.000 PC

MUST TRY KIT®
MINI COMBO PAK

O COLECȚIE
DE PRODUSE
DIFERITE CARE
TE AJUTĂ SĂ-ȚI
ÎMBUNĂTĂȚEȘTI
CUNOȘTINȚELE
ȘI ABILITĂȚILE
DE DEZVOLTARE
A AFACERII

Pachetul de testare Forever - Must Try Kit – stă sub semnul
dragostei și respectului pe care le purtăm corpului nostru.
Schimbă-ți produsele din baie și oferă-ți oaza de relaxare și
bunăstare Forever care-ți schimbă viața.
Must Try Kit conține:
1 Aloe Lips, 1 Forever Bright Toothgel, 1 Aloe First,
1 Aloe Propolis Crème, 1 Aloe Heat Lotion, 1 Ever-Shield
Deodorant, 1 Aloe-Jojoba Shampoo, 1 Aloe-Jojoba
Conditioning Rinse, 1 Aloe Hand Soap, 1 Prosop alb/albastru
30 cm x 30 cm.
(Conţinutul pachetului poate suferi modificări fără un anunţ prealabil).
008

..

138,86€ (PREȚ CU TVA INCLUS)

0.509 PC
Produsele din acest catalog nu au fost concepute pentru a fi utilizate în scop diagnostic, terapeutic, simptomatic sau preventiv al unor afecţiuni sau grupe de
afecţiuni. Pentru orice problemă de ordin medical se impune un consult efectuat de medic.
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Asigurăm cele mai înalte
standarde de calitate.
Deţinem numeroase patente pentru stabilizarea gelului de aloe, care
oferă siguranţa celei mai bune calităţi a produselor pentru sănătate și
frumuseţe pe bază de Aloe vera. Produsele noastre cu Aloe vera au
fost primele care au primit sigiliul Consiliului Știinţific Internaţional pentru
Aloe pentru consistenţă și puritate. Forever nu testează produsele pe
animale. Multe dintre produse au primit sigiliile de aprobare Kosher,
Halal și Islamic.

foreverliving.ro

FOREVER LIVING PRODUCTS
ROMÂNIA & REPUBLICA MOLDOVA
Bd. Aviatorilor 3, cod 011852, București,
Tel: 021-222 89 23, 0723 603 556, 0744 674 289, Fax: 021-222 89 24
E-mail: suport_office@foreverliving.ro
Internet: foreverliving.ro
Pentru mai multe informații, consultanță și comenzi contactați:
Forever Business Owner & Member of Key Leaders Council
Maria Pop
+40 742 766 174

www.foreverforlife.ro
www.facebook.com/foreverbymp
mariapop_forever@yahoo.com
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