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Lookbetter,
feel better.

®



Od 40 lat Forever angażuje się  
w wyszukiwanie na całym świecie 

najczystszych składników w naturze  
i łączenie ich z najnowszymi 

osiągnięciami naukowymi w jednym 
celu: by pomóc tobie i twojej rodzinie 

wyglądać i czuć się lepiej.
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Aloe Vera
 Company
The 

Jesteśmy największym plantatorem aloe vera i wytwórcą 

produktów aloesowych na świecie, i budzi to naszą dumę. 

Uwielbiamy aloes i dlatego 50 milionów krzewów rosnących 

na naszych plantacjach traktujemy nieco inaczej.

W przeciwieństwie do innych firm, które używają ciężkiego 

sprzętu, nasz aloes jest pielęgnowany, zrywany i filetowany 

ręcznie, by w ciągu zaledwie kilku godzin od zbioru delikatnie 

wydobyć cenny miąższ z wnętrza liścia i dostarczyć ci 

najczystszy, najświeższy miąższ aloe vera – tak jak chciała 

natura. 

Nasze produkty aloesowe jako pierwsze otrzymały pieczęć 

aprobaty Międzynarodowej Rady Naukowej ds. Aloesu za 

zawartość i czystość.

To tylko kilka z powodów, dla których nazywamy się firmą 

aloesową – The Aloe Vera Company!

Tym, na czym Forever zna się najlepiej jest aloe vera. Można powiedzieć, 
że jesteśmy prawdziwymi fachowcami od aloesu.
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POTĘŻNE SKŁADNIKI 
Jesteśmy zaangażowani w wyszukiwanie w naturze najlepszych 

źródeł zdrowia i urody oraz dzielenie się nimi ze światem.  

W Forever łączymy czysty aloes z naturalnymi oraz naukowo 

zaawansowanymi składnikami, dobranymi tak, by uzupełniały  

i wzmacniały dobroczynne działanie aloe vera.

Dzięki swojej wszechstronności, aloes może być łączony  

z różnymi składnikami i używany na wiele sposobów, by pomóc 

tobie oraz twojej rodzinie wyglądać i czuć się lepiej.

OD ROŚLINY DO PRODUKTU DLA CIEBIE
Kontrolujemy cały proces, od momentu zasadzenia aloesu aż do 

chwili, w której produkt trafia w twoje ręce. Filozofia od rośliny 

do produktu dla ciebie umożliwia nam kontrolę tego, jak 

aloes jest uprawiany, zbierany, przetwarzany i pakowany, dzięki 

czemu mamy gwarancję najwyższej jakości, przy zachowaniu 

roztropności kosztów.

Pasja wobec aloesu i produktów jest wyraźnie widoczna we 

wszystkich naszych zakładach. Stale inwestujemy w najnowsze 

technologie i wyposażenie, być mieć pewność, że pozostajemy 

w awangardzie produkcji, kontroli jakości, opakowań  

i dystrybucji.

UCZCIWE PRAKTYKI
Od 40 lat jedną z fundamentalnych zasad Forever jest 

przekonanie o znaczeniu rzetelności w biznesie. Przestrzegamy 

wyższych standardów. Nie dlatego, że tak jest modnie, czy, 

że ktoś nam kazał, ale dlatego, bo wierzymy, że tak należy 

postępować. Produkty Forever nie są testowane na zwierzętach, 

a wiele z nich oznaczone jest symbolem koszerności, halal  

i islamską pieczęcią aprobaty.

Jesteśmy tak pewni, że nasze produkty przypadną każdemu do 

gustu, iż oferujemy 30-dniową gwarancję zwrotu pieniędzy, jeżeli 

klient nie będzie całkowicie zadowolony.

Aloe vera przynosi korzyści milionom ludzi w ponad 158 krajach 

świata. Na co czekasz?

Aby uzyskać więcej informacji, wejdź na foreverliving.com

Lookbetter,better.feel
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aloesu
Nowe!
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6 WARSTW 
OCHRONNEGO 
MATERIAŁU

100%
MATERIAŁY
PRZETWARZALNE

aloesuMoc
FOREVER ALOE VERA GEL™

Pierwszy produkt certyfikowany przez Międzynarodową Radę 

Naukową ds. Aloesu za czystość, nasz Forever Aloe Vera Gel 

zawiera 99,7% miąższu z wnętrza liścia, by wspierać układ 

trawienny i absorbcję substancji odżywczych. Pieczołowicie 

wydobywamy ręcznie wartościowy miąższ i przetwarzamy  

w procesie aseptycznym, byś mógł/mogła doświadczyć  

prawdziwej potęgi natury. 

 715 | 114,71 ZŁ 

1 litr | 9750-.101

FOREVER ALOE BERRY NECTAR™

Ten produkt to wszystkie dobrodziejstwa aloesu plus pyszny, 

słodszy smak, dzięki dodatkowi soku z żurawin i jabłek. To 

doskonałe źródło witaminy C, która chroni komórki organizmu przed 

utlenianiem, korzystnie wpływa na układ nerwowy oraz zmniejsza 

uczucie zmęczenia i znużenia. 90,7% miąższu z wnętrza liścia aloe 

vera oraz rześki smak żurawin i słodycz jabłek sprawiają, że  

Aloe Berry Nectar jest bardzo chętnie wybieranym napojem.

 734 | 114,71 ZŁ 

1 litr | 9750-.101

FOREVER ALOE PEACHES™

Nie musisz już czekać do lata, by cieszyć się pysznym  

smakiem dojrzałych w słońcu brzoskwiń! Forever Aloe Peaches,  

z 84,5% aloesu z wnętrza liścia, to kolejne źródło aloe vera  

w poręcznej formie napoju o pysznym, słodkim smaku brzoskwiń.

 777 | 114,71 ZŁ 

1 litr | 9750-.101

Tak jak chciała natura.

+ Do 99.7% aloe vera  
z wnętrza liścia

+ Bez konserwantów

+ Bez dodatku cukru

+ Wysoka zawartość witaminy C

+ Bez aromatów

Forever Aloe Vera Gel, 
przetwarzany w procesie 
aseptycznym bez dodatku 
konserwantów, wspiera 
funkcjonowanie układu 
odpornościowego i ułatwia 
trawienie poprzez wpływ na 
pracę jelit. Ma właściwości 
antyoksydacyjne, dzięki czemu 
pomaga chronić organizm przed 
wolnymi rodnikami oraz wysoką 
zawartość witaminy C.

Sięgnij po to, co dobre.

Sok aloesowy w trzech smakach  
wspiera zdrowie od wewnątrz. 
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ADAPTOGENY 
WSPIERAJĄ ORGANIZM, 
BY POMÓC MU ZNALEŹĆ 
RÓWNOWAGĘ

FAB FOREVER ACTIVE BOOST™

Napój energetyczny FAB Forever Active Boost to zastrzyk 

dodatkowej energii, potrzebnej ci, kiedy chcesz pozostać 

aktywnym. Zawiera aloe vera oraz unikalną mieszankę 

adaptogennych ziół, witamin i innych składników, a przy tym 

jest pyszny – i pomoże ci zachować werwę przez cały dzień!

 321 | 207,47 ZŁ 

250 ml Opakowanie 12 szt. | 17635-.156

FAB X FOREVER ACTIVE BOOST™

FAB X Forever Active Boost™ zapewnia witaminy oraz 

wyśmienity smak bez kalorii, cukru i węglowodanów.  

FAB X to doskonały, poręczny napój, gdy potrzebujesz 

czegoś, co cię odświeży i doda energii. Guarana, naturalny 

składnik, przyczynia się do natychmiastowych efektów 

energetyzujących, natomiast źródłem długofalowej energii 

jest mieszanka składająca się z ekstraktu z żeń-szenia  

oraz witamin.

 440 | 207,47 ZŁ 

250 ml Opakowanie 12 szt. | 17635-.156

pragnienie
Ugaś
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FOREVER POMESTEEN POWER
Napój Forever Pomesteen Power  

o wyśmienitym smaku jest niepowtarzalną 

mieszanką soków i ekstraktów, wśród 

których znajdują się granaty, gruszki, 

mangostan, maliny, jagody, jeżyny  

i pestki winogron.

 262 | 120,35 ZŁ 

473 ml | 10230-.106

ALOE BLOSSOM HERBAL TEA™

Po prostu fantastyczna herbatka ziołowa. 

Doprawiona idealną ilością kwiatów 

aloesu, urzeka subtelnym smakiem 

cynamonu, imbiru, pachnących goździków, 

kojącego ziela angielskiego, ostrej skórki 

pomarańczowej, kardamonu, kopru 

włoskiego, rumianku, liści jeżyn i gurmaru. 

Nie zawiera kofeiny i ma zero kalorii.

 200 | 81,76 ZŁ

25 pojedynczo pakowanych saszetek 

| 6950-.070

FOREVER FREEDOM
Forever Freedom dostarcza 1500 mg siarczanu glukozaminy, 

1200 mg siarczanu chondroityny – substancji, które 

występują w chrząstkach stawowych – plus 750 mg MSM 

w dziennej porcji 120 ml. Ten pyszny napój o smaku 

pomarańczowym jest doskonały dla wszystkich osób, które 

pragną zachować sprawność ruchową 

Zawiera skorupiaki.

 196 | 161,18 ZŁ

1 litr | 13700-.138

FAWORYT 
FOREVER

07

In
fo

rm
at

or
 o

 p
ro

du
kt

ac
h 

20
18

/1
9



Czyste
złoto

FOREVER BEE HONEYTM

Miód od wielu stuleci cieszy się opinią 

cennego naturalnego pokarmu – jest 

prawdziwą skarbnicą energii. Miód pszczeli 

Forever to pyszny i słodki przysmak wprost 

od pszczół, który stanowi niebywałe źródło 

szybkiej energii na każdą okazję! Świetnie 

osłodzi Aloe Blossom Herbal Tea!

 207 | 76,06 ZŁ 

500 g | 6465-.067
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JEDNA ŁYŻKA 
MIODU MA OKOŁO  
70 KALORII  
I NIE ZAWIERA 
TŁUSZCZU ANI 
KONSERWANTÓW

FAWORYT 
FOREVER

FOREVER BEE POLLEN®

Pyłek uznawany jest za jeden  

z najdoskonalszych pszczelich pokarmów. 

Wspiera zdrowie, korzystnie wpływając na 

pracę serca i pomagając utrzymać prawidłowy 

poziom cholesterolu oraz lipidów we krwi. Ma 

właściwości antyoksydacyjne, wspiera działanie 

układu odpornościowego i korzystnie działa na 

sprawność umysłową.

 026 | 71,22 ZŁ

100 tabletek | 6054-.061

FOREVER BEE PROPOLIS®

Propolis, czyli kit pszczeli, to substancja 

ochronna zbierana i wykorzystywana przez 

pszczoły do zachowania czystości ula. 

Forever Bee Propolis jest zbierany w rejonach 

niezanieczyszczonych i wzbogacony mleczkiem 

pszczelim.  

Zawiera soję, migdały.

 027 | 148,35 ZŁ 

60 tabletek | 12610-.127

FOREVER ROYAL JELLY®

Mleczko pszczele to wydzielina pozyskiwana  

ze ślinianek pszczół miodnych. Ten pszczeli 

„super pokarm” mieszany jest z enzymami  

i przeznaczony wyłącznie dla pszczoły, która 

ma stać się królową. Jest to jedyne pożywienie 

królowej przez całej jej życie – a dożywa  

6 lat, podczas gdy pszczoły robotnice żyją  

4-6 tygodni.

 036 | 154,18 ZŁ 

60 tabletek | 13105-.132
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Efekt 
odżywczy

FOREVER ACTIVE PRO B™

Forever Active Pro-B™ zawiera 6 szczepów 

bakterii kwasu mlekowego, a jedna kapsułka 

dziennie dostarcza ponad 8 mld jtk. Szczepy 

zawarte w preparacie zostały przebadane 

i dobrane w oparciu o badania kliniczne, 

odznaczają się odpornością na działanie 

kwasów w soku żołądkowym i soli żółciowych, 

dzięki czemu w optymalnym stanie dotrą do 

swojego miejsca przeznaczenia. Kapsułki  

i opakowanie powstały z użyciem specjalnych 

technologii (np. Activ Vial Technology™), które 

zapewniają ochronę działania bakterii w trakcie 

procesu produkcji i okresu trwałości produktu. 

 610 | 171,70 ZŁ 

30 kapsułek | 14595-.147

MIKROBIOM TWORZY  
W UKŁADZIE POKARMOWYM 
ZŁOŻONY EKOSYSTEM, 
KTÓRY CZASEM MOŻE 
POTRZEBOWAĆ  
DODATKOWEGO WSPARCIA

Nowe!
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FOREVER FIBERTM

Firmowa mieszanka czterech rodzajów 

błonnika i poręczny sposób na wzbogacenie 

diety w błonnik – przez posypywanie potraw, 

rozpuszczanie w ulubionym napoju  

z miąższem aloe vera lub dodawanie do 

butelki wody. Forever Fiber dostarcza  

5 gramów szybko rozpuszczającego się 

błonnika, w poręcznej saszetce, by wspierać 

prawidłową podaż błonnika w codziennej 

diecie.

 464 | 105,12 ZŁ 

30 x saszetek á 6,1 g | 8935-.090

FOREVER DAILYTM

Forever Daily z mieszanką AOS Complex 

to zaawansowany system dostarczania 

składników odżywczych. Nasza firmowa 

receptura zawiera 55 znakomicie 

zbilansowanych, pokrytych warstewką 

aloesu składników odżywczych, włącznie  

z zalecaną dzienną dawką witamin.

 439 | 93,46 ZŁ 

60 tabletek | 7944-.080

FOREVER CALCIUMTM

Wsparcie zdrowych kości. Z wiekiem, 

zdolność organizmu do przyswajania 

wapnia może maleć. Forever Calcium 

dostarcza znaczących ilości wapnia, 

magnezu, cynku, manganu, miedzi oraz 

witamin C i D, by przyczyniać się do 

zachowania właściwej struktury i funkcji 

kości. Spożywając 4 tabletki dziennie 

dodatkowo zadbasz o swoje zęby, skórę, 

włosy i paznokcie.

 206 | 112,12 ZŁ 

90 tabletek | 9530-.096

FOREVER NATURE-MINTM

Forever Nature-Min to źródło substancji 

mineralnych w bardzo łatwo przyswajalnej 

postaci oraz w doskonałych proporcjach, 

m.in. manganu, selenu, wapnia, fosforu, 

żelaza, jodu, cynku, magnezu i miedzi. 

Minerały zawarte w produkcie przyczyniają 

się do wzmocnienia kości, zębów, paznokci 

i włosów.

 037 | 85,24 ZŁ 

180 tabletek | 7245-.073

DHA JEST 
NATURALNIE  
OBECNY  
W ORGANIZMIE,  
M.IN. W MÓZGU, 
OCZACH I SERCU

FOREVER ARCTIC SEATM

Zawiera bogaty w kwas DHA olej  

z kalmarów, olej z ryb dostarczający 

cennych tłuszczów z rodziny Omega-3 

i oliwę z oliwek o wysokiej zawartości 

kwasu oleinowego z rodziny Omega-9. 

Kwas DHA przyczynia się do prawidłowego 

funkcjonowania mózgu i właściwego 

widzenia, a razem z kwasem EPA pomaga 

zachować zdrowe serce. Korzystne 

działanie występuje w przypadku 

spożywania 250 mg DHA lub 250 mg EPA  

i DHA dziennie.

 376 | 148,35 ZŁ 

120 kapsułek | 12610-.127

FAWORYT 
FOREVER
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Dodaj

mocy

L-ARGININA  
JEST NAZYWANA  
“CUDOWNĄ 
CZĄSTECZKĄ”

sobie

FAWORYT 
FOREVER

ARGI+TM

L-ARGININA I KOMPLEKS WITAMIN

ARGI+ dostarcza 5 gramów L-argininy oraz 

synergicznie działające witaminy, by dać ci 

zastrzyk energii, jakiego potrzebujesz na cały, 

wypełniony zajęciami dzień. ARGI+ zapewnia 

korzystne działanie L-argininy, a witaminy C, 

B6, B12 i kwas foliowy przyczyniają się do 

zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia. 

Wspólnie składniki te tworzą suplement nowej 

generacji. Dodaj optymalne zdrowie i kondycję 

do diety swojej rodziny - zmieszaj ARGI+ z wodą 

lub innym napojem i pokochaj ten smak!

 473 | 353,93 ZŁ 

30 x saszetek á 10 g | 30084-.303

Suplementy diety

12



VIT  LIZETM

SUPLEMENT DLA KOBIECEJ WITALNOŚCI

Mieszanka bogatych w antyutleniacze 

owoców, ziół, witamin i minerałów  

w suplemencie dla kobiecej witalności 

VIT♀LIZETM, została skomponowana z myślą 

o kobiecych potrzebach. W skład Vit♀lize 

wchodzi unikalna mieszanka substancji 

roślinnych – sproszkowanych jabłek, passiflory 

i jagód cytryńca. Każda z nich od wieków 

używana jest dla zachowania równowagi 

hormonalnej oraz by wspierać ogólne zdrowie 

i dobre samopoczucie.

 375 | 148,35 ZŁ 

120 tabletek | 12610-.127

VIT LIZETM

SUPLEMENT DLA MĘSKIEJ WITALNOŚCI

Suplement dla męskiej witalności VIT♂LIZETM 

to unikalna, kompleksowa receptura 

zawierająca składniki roślinne, witaminy, 

minerały i antyutleniacze, które pomagają  

w zachowaniu zdrowia układu moczowego 

oraz wspierają prawidłowe funkcjonowanie 

jąder i gruczołu krokowego.

 374 | 140,18 ZŁ 

60 kapsułek | 11915-.120

FOREVER A-BETA-CARETM

Forever A-Beta-CarE jest połączeniem 

betakarotenu (prowitaminy A), witaminy E  

i selenu. Witamina A jest niezbędna  

do utrzymania prawidłowego widzenia  

i zdrowej skóry, natomiast witamina E chroni 

przed działaniem stresu oksydacyjnego. 

Selen jest pierwiastkiem śladowym, który 

pomaga zachować zdrowe włosy i paznokcie 

oraz prawidłowe funkcjonowanie układu 

odpornościowego. Zawiera soję.

 054 | 137,82 ZŁ 

100 kapsułek | 11715-.118

FOREVER KIDSTM

TABLETKI MULTIWITAMINOWE DO SSANIA

Witaminy i minerały oraz mieszanka 

sproszkowanych owoców i warzyw, takich 

jak szpinak, brokuły czy pomidory. Te 

tabletki do ssania dla dzieci o pysznym 

winogronowym smaku, zawierają 

ważne dla zdrowia witaminy, substancje 

mineralne oraz naturalne substancje 

odżywcze pochodzenia roślinnego, czyli 

tzw. fitoskładniki – stanowiące o wysokiej 

wartości odżywczej warzyw i owoców.

 354 | 70,10 ZŁ 

120 tabletek | 5955-.060

FOREVER MOVETM

Zawiera dwa opatentowane składniki: 

sproszkowane skorupki jaja kurzego 

(NEM®*), które zbudowane są m.in.  

z kolagenu, jednej z podstawowych 

substancji międzykomórkowych układu 

kostnego oraz ekstrakt z ostryżu 

długiego (BioCurc®**), który jako źródło 

kurkuminoidów pomaga utrzymać 

elastyczność kości i stawów oraz dba 

o prawidłowe funkcjonowanie układu 

kostnego. Zawiera jaja, soję i ryby.

*NEM® jest zastrzeżonym znakiem  
towarowym ESM Technologies, LLC.

**BioCurc® jest zastrzeżonym znakiem 
towarowym Boston BioPharm, Inc. 

 551 | 291,99 ZŁ 

90 kapsułek | 24819-.250
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FOREVER GINKGO PLUS™

Ginkgo biloba to prawdziwa odżywka 

wspierająca kreatywność. Wyciąg z liści 

miłorzębu działa jako antyutleniacz, wpływa 

też pozytywnie na mikrokrążenie, dzięki 

temu pozwala zachować prawidłowe 

funkcje poznawcze – takie jak pamięć, 

koncentracja czy zdolność zapamiętywania. 

W Forever Ginkgo Plus dodaliśmy do 

niego ekstrakt z grzybów reishi, owoce 

cytryńca chińskiego oraz kłącze rdestu 

wielokwiatowego.

 073 | 146,00 ZŁ

60 tabletek | 12410-.125

FOREVER IMMUBLEND™

Forever ImmuBlend zawiera wspierającą 

odporność mieszankę substancji 

odżywczych, wśród których jest 

laktoferyna, grzyby maitake i shitake,  

a także witaminy C i D oraz cynk. Każdy 

z tych skadników został wybrany ze 

względu na unikalną rolę, jaką odgrywa we 

wspieraniu prawidłowego działania układu 

odpornościowego. Razem, pomagają 

w zachowaniu optymalnej odporności 

bez względu na porę roku i warunki 

meteorologiczne.

 355 | 108,65 ZŁ 

60 tabletek | 9235-.093

FOREVER ABSORBENT-C™

Forever Absorbent-C z otrębami owsianymi 

to suplement diety, który łączy dwie ważne 

substancje odżywcze w jednym produkcie. 

Matryca z otrąb owsianych efektywnie 

dostarcza i wspiera wchłanianie witaminy 

C z każdej tabletki. Od niej zależy nie tylko 

odporność, zdrowe kości i zęby, oraz stan 

naczyń krwionośnych, ale także uroda. 

 048 | 81,76 ZŁ 

100 tabletek | 6950-.070

FOREVER LYCIUM PLUS™

Połączenie koncentratu z owoców 

kolcowoju (Lycium barbarum) z wyciągiem 

z korzenia lukrecji. Jagody kolcowoju były 

szeroko stosowane w krajach Dalekiego 

Wschodu już przeszło 2000 lat temu. 

Natomiast lukrecja jest składnikiem  

o działaniu wzmacniającym organizm, 

jednym z najbardziej efektywnych 

naturalnych antyutleniaczy, dodaje sił  

i energii.

 072 | 154,18 ZŁ 

100 tabletek | 13105-.132

FOREVER FIELDS OF GREENS™

Przy dzisiejszym zabieganym stylu życia 

i wszechobecnych fastfoodach, które 

ułatwiają jedzenie „w biegu”, często okazuje 

się, że spożywamy zbyt mało świeżych, 

zielonych pokarmów. Dzięki Fields of 

Greens Forever Living Products może 

nam pomóc w uporaniu się z tą kwestią. 

Wystarczy rzut oka na listę składników, by 

odkryć prawdziwą skarbnicę „zieleniny”. 

Zawiera pszenicę.

 068 | 56,06 ZŁ 

80 tabletek | 4765-.048

FOREVER GARLIC-THYME™

Działanie czosnku i tymianku w niezwykle 

udanej spółce. Już w starożytności 

wiedziano, że czosnek wpływa pozytywnie 

na zdrowie. Jedzenie czosnku działa 

korzystnie na odporność, układ krążenia  

i wątrobę. Tymianek, podobnie jak czosnek, 

posiada właściwości antyoksydacyjne  

i wspiera odporność, a poza tym 

dobroczynnie wpływa na górne drogi 

oddechowe. Zawiera soję.

 065 | 85,24 ZŁ 

100 kapsułek | 7245-.073

Suplementy diety
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FOREVER NUTRAQ10™

NutraQ10 z koenzymem Q10 to receptura 

opracowana specjalnie do rozpuszczania 

w naszym napoju z miąższem aloe vera, by 

dostarczać ważne substancje odżywcze 

wspierające zdrowie, m.in. witaminy, składniki 

mineralne oraz koenzym Q10. Oprócz koenzymu 

Q10 zawiera wyciągi roślinne, minerały i 

antyutleniacze. Zawiera soję.

 312 | 155,35 ZŁ 

30 saszetek á 3.5 g | 13205-.133

FOREVER ACTIVE HA™

Forever Active HA to źródło kwasu 

hialuronowego o niskiej masie 

cząsteczkowej oraz olejku imbirowego 

i kurkumy. Dzięki temu jest to jeden 

z najlepszych dostępnych na rynku 

suplementów diety nawilżających nasze 

stawy i skórę. Zawiera soję.

 264 | 158,82 ZŁ 

60 kapsułek | 13500-.136 

FOREVER B12 PLUS™

Połączenie witaminy B12 i kwasu foliowego 

– dwóch podstawowych substancji 

odżywczych, które wpływają na prawidłowe 

funkcjonowanie organizmu. Witamina B12 

jest szczególnie zalecana wegetarianom 

oraz osobom preferującym żywność 

wysokoprzetworzoną. Witamina B12 

wpływa na produkcję czerwonych krwinek, 

a kwas foliowy – krwi.

 188 | 72,41 ZŁ 

60 tabletek | 6155-.062
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Wszystko, czego 
potrzebujesz, by wesprzeć 
lepszy wygląd  
i samopoczucie. Odkryj 
Forever F.I.T. – trzy 
skuteczne zestawy 
produktów, opracowane,  
by pomóc ci kontrolować 
wagę i wspierać zdrowy 
styl życia, niezależnie od 
twojego poziomu fitness.

C9™

Program CLEAN 9 może ci pomóc 

wyruszyć w drogę ku szczuplejszej 

sylwetce i lepszej kondycji. Ten skuteczny, 

prosty w użyciu program oczyszczający da 

ci narzędzia potrzebne do zapoczątkowania 

procesu transformacji ciała!

Zestaw CLEAN 9 zawiera:

+  Forever Aloe Vera Gel -  

2 x opakowanie 1 litr

+  Forever Lite Ultra Shake Mix -  

Vanilla lub Chocolate

+ Forever Garcinia Plus - 54 kapsułek

+ Forever Fiber - 9 saszetek

+ Forever Therm - 18 tabletek

+ Centymetr

475 | waniliowy

 475 | 525,33 ZŁ 

44653-.467

476 | czekoladowy

 476 | 541,11 ZŁ 

45994-.467

F15™

Zrób następny krok na drodze do lepszego 

wyglądu i samopoczucia. Niezależnie od 

tego, czy dopiero zaczynasz, czy jesteś 

już ekspertem, F15 zawiera programy do 

odżywiania i ćwiczeń dla początkujących, 

średniozaawansowanych i zaawansowa-

nych, by wspierać cię w podróży wiodącej 

do realizacji celów związanych z wagą  

i fitness. Każdy 15-dniowy zestaw został 

specjalnie opracowany, by wyposażyć cię  

w wiedzę potrzebną, by zyskać inspirację, 

kontynuować transformację i dokonać 

trwałych zmian dla zdrowszego stylu życia.

Zestaw F15 zawiera:

+  Forever Aloe Vera Gel -  

2 x opakowanie 1 litr

+  Forever Lite Ultra Shake Mix -  

waniliowy lub czekoladowy

+ Forever Garcinia Plus - 90 kapsułek

+ Forever Fiber - 15 saszetek

+ Forever Therm - 30 tabletek

528 | waniliowy

528 | 663,20 ZŁ 

56372-.586

529 | czekoladowy

529 | 679,04 ZŁ 

57718-.586

formyDla dobrej

Harmonijna 
sylwetka
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WEJDŹ NA WYŻSZY 
POZIOM FITNESS Z NASZĄ 

APLIKACJĄ  F.I.T. APP

POBIERZ DZIŚ  
W APP STORE ORAZ  
GOOGLE PLAY STORE.

VITAL5™

Vital5 łączy pięć niesamowitych produktów 

Forever, które działają razem, by niwelować 

odżywcze braki i dostarczać potrzebne 

organizmowi kluczowe substancje 

odżywcze, by pomóc ci wyglądać i czuć 

się lepiej.

Vital5 zawiera:

+  4 x Forever Aloe Vera Gel  

lub 4 x Forever Aloe Berry Nectar 

lub 4 x Forever Aloe Peaches  

lub 4 x Forever Freedom 

+ 1 x Forever Daily 

+  1 x Forever Pro-B

+ 1 x Forever Arctic Sea

+ 1 x ARGI+

456 | z Forever Aloe Vera Gel 

457 | z Forever Aloe Berry Nectar  

458 | z Forever Aloe Peaches

 456-458 | 1138,76 ZŁ 

96795-1.035

459 | z Forever Freedom

 459 | 1342,52 ZŁ 

114114-1.183
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FOREVER LITE ULTRA™

Porcja dziennie Forever Lite Ultra przygotowana 

zgodnie z instrukcją z chudym mlekiem, 

dostarcza cennych witamin i minerałów oraz 

18 ważnych aminokwasów. Dzięki wysokiej 

zawartości białka (sojowego) przyczynia się do 

wzrostu i utrzymania masy mięśniowej. Białko 

jest ważne również dla utrzymania zdrowych 

kości. Zawiera soję.

 470 | 116,82 ZŁ 

waniliowy | 375 g | 9930-.100

 471 | 133,00 ZŁ 

czekoladowy | 390 g | 11305-.100

24 GRAMY 
BIAŁKA  
W PORCJI

Świetne
efekty

FAWORYT 
FOREVER

Harmonijna 
sylwetka
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FOREVER PRO X2™

Forever PRO X2 to źródło firmowej mieszanki izolatu białek sojowych oraz koncentratu 

i izolatu białek serwatkowych, razem z 2 gramami błonnika pokarmowego w każdym 

pysznym batoniku. Pomaga w budowaniu masy mięśniowej i realizacji celów związanych 

z kształtowaniem sylwetki. Zawiera soję i mleko.

 518 | 175,24 ZŁ 

cynamonowy | baton 45 g (op. 10 szt.) | 14895-.150

 519 | 199,59 ZŁ 

czekoladowy | baton 45 g (op. 10 szt.) | 16965-.150

FOREVER THERM™

Forever Therm został stworzony, by 

pomóc przyspieszyć twoje wysiłki 

związane z odchudzaniem dla szybszych 

efektów i upragnionej sylwetki. Zawiera 

wysokie dawki witamin wpływających na 

metabolizm, by w połączeniu ze zdrową 

dietą i ćwiczeniami pomóc ci w realizacji 

celów związanych z kontrolą wagi. Jest 

też źródłem substancji pochodzenia 

roślinnego (ekstraktów z zielonej herbaty 

oraz guarany), które wspierają proces 

odchudzania.

 463 | 162,35 ZŁ 

60 tabletek | 13800-.139

FOREVER GARCINIA PLUS™

Forever Garcinia Plus została opracowana  

z myślą o tych, którzy pragną uzyskać  

i utrzymać harmonijną sylwetkę. Zawiera 

wyciąg z owoców tamaryndowca (Garcinia 

cambogia), w tym kwas hydroksycytrynowy 

(HCA), który korzystnie oddziałuje na 

metabolizm tłuszczów. Natomiast zawarty 

w produkcie chrom pomaga utrzymać 

prawidłowy poziom glukozy we krwi  

i wpływa na metabolizm makroskładników 

odżywczych, czyli białek, tłuszczów  

i węglowodanów. Zawiera soję.

 071 | 154,18 ZŁ 

70 kapsułek | 13105-.132

FOREVER LEAN™

Forever Lean dostarcza składników, które 

mogą pomóc w kontroli wagi. Pierwszy  

z nich to kaktus Opuntia ficus-indica, znany 

też jako opuncja figowa. Pochodzący  

z niej błonnik ma bardzo wysoką zdolność 

wiązania tłuszczów. Drugim składnikiem 

jest trójchlorek chromu. Chrom wspiera 

naturalną zdolność organizmu do 

utrzymywania prawidłowego poziomu cukru 

we krwi, co jest ważne dla zachowania 

odpowiedniej przemiany materii. Trzecim 

składnikiem Forever Lean są nasiona fasoli 

zwyczajnej.

 289 | 160,00 ZŁ 

120 kapsułek | 13600-.137

FOREVER FASTBREAK™

Jeżeli chcesz, by twoje kubki smakowe zakosztowały słodyczy batona, a twój 

metabolizm solidnej porcji białka i błonnika, rozpakuj Forever Fast Break! Białko 

przyczynia się do wzrostu oraz utrzymania masy mięśniowej, wspiera też zdrowie 

kości. Ten pełen białka (11 g), sycący baton może zastąpić posiłek lub przydać ci 

się, gdy potrzebujesz dodatkowej energii. A przy tym nie zawiera tłuszczów trans ani 

cholesterolu. Zawiera soję i mleko. Może zawierać jajko, orzechy i pszenicę.

 520 | 21,00 ZŁ 

baton 57 g | 1790-.018

19

In
fo

rm
at

or
 o

 p
ro

du
kt

ac
h 

20
18

/1
9



START YOUR JOURNEY 
ZESTAW PRODUKTÓW

Wyrusz w podróż Forever z tym niesamowitym 

zestawem produktów – i otrzymaj obszerny pakiet 

materiałów marketingowych gratis.

Zestaw Start Your Journey zawiera:

Forever Aloe Vera Gel, Forever ALoe Lips, Forever Bee 

Propolis, Forever Bright, Forever Aloe Berry Nectar, 

Royal Jelly, Aloe First, Aloe Propolis Creme, Aloe Vera 

Gelly, Aloe Heat Lotion, Aloe Ever-Shield, Gentleman's 

Pride, Forever Arctic Sea, Forever Daily, Aloe Sun 

Lips, ARGI+, Aloe-Jojoba Shampoo, Aloe-Jojoba 

Conditioning Rinse, Aloe Hand Soap.  

(Skład może ulec zmianie).

 9015 | 1898,19 ZŁ 

161346-1.618

ZAWIERA 
WIELE TWOICH 
ULUBIONYCH 
PRODUKTÓW

Udane
połączenie

Zestawy
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A TOUCH OF FOREVER 
ZESTAW PRODUKTÓW

Świetny sposób na poznanie produktów Forever Living. W tym 

zestawie znajdziesz najpopularniejsze produkty Forever – niektórych 

więcej niż jedną sztukę, byś od razu mógł/mogła podzielić się ofertą 

Forever z innymi.

Zestaw A Touch of Forever zawiera:

Forever Aloe Vera Gel (3), Forever Aloe Lips (4), Forever Bright 

(6), Forever Aloe Berry Nectar (3), Forever Royal Jelly (1), Forever 

Nature-Min (1), Forever Absorbent-C (2), Aloe Vera Gelly (3), Aloe 

Moisturizing Lotion (3), Aloe Heat Lotion (3), Forever Garlic-Thyme 

(1), Aloe Ever-Shield (5), Aloe Sun Lips (3).  

(Skład może ulec zmianie).

 9005 | 2278,04 ZŁ 

193633-2.000

A TOUCH OF FOREVER 
MINI ZESTAW PRODUKTÓW

Starannie dobrany zestaw bestsellerów Forever – dla ciebie i dla 

tych, z którymi zapragniesz się nimi podzielić.

Zestaw A Touch of Forever Mini zawiera: 

Forever Aloe Vera Gel (2), Forever Bright (2), Forever Aloe Berry 

Nectar (2), Aloe First (2), Aloe Propolis Creme (2), Aloe Vera Gelly 

(2), Aloe Heat Lotion (2). (Skład może ulec zmianie). 

 9007 | 1153,04 ZŁ 

98008-1.000

15 DIFFERENT 
PRODUCTS TO 
EXPAND YOUR 
KNOWLEDGE 
AND SALES 
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Promienny
wygląd

infinite by Forever™  
hydrating cleanser
Mleczko oczyszczające hydrating cleanser zawiera efektywne skład-

niki naturalnego pochodzenia, takie jak wyciąg i aminokwasy z jabłek 

oraz kwasy tłuszczowe z kokosa, które zwiększają nawodnienie skó-

ry i delikatnie zmywają zabrudzenia i tłuszcz, nie wysuszając skóry  

i pozostawiając ją miękką. To delikatne mleczko oczyszczające spra-

wia, że skóra jest nawodniona, miękka i czysta, co kładzie solidny 

fundament pod pozostałe elementy pielęgnacji przeciwstarzeniowej.

 554 | 139,65 ZŁ 

118 ml | 11870-.105

infinite by Forever™  
firming complex
Wiemy, że piękno płynie z wnętrza – i zaczyna się od odżywiania. 

Pierwszy suplement diety dla urody Forever pomoże ci zadbać  

o kompleksową pielęgnację i upewnić się, że walczysz z oznakami 

starzenia skóry na wszystkie sposoby. Firming complex zawiera 

mieszankę koncentratu z melona, fitoceramidów pochodzących  

z ekstraktu z nasion pszenicy oraz kolagenu z ryb.

 556 | 241,76 ZŁ 

60 tabletek | 20550-.207

infinite by Forever™ 
advanced skincare system 
Może ci się wydawać, że znasz aloes – ale teraz działa on jak nigdy dotąd! Infinite by Forever™ 

walczy z oznakami starzenia skóry od zewnętrz i od wewnątrz, a fenomenalne receptury tej serii 

zostały opracowane tak, by nawadniać skórę, redukować widoczność zmarszczek i wspierać 

prawidłowy poziom kolagenu dla lepszego wyglądu i samopoczucia.

 553 | 931,19 ZŁ 

79151-.700

infinite by Forever™  
firming serum
Firming serum walczy z oznakami starzenia skóry dzięki składnikowi  

o nazwie trifluoroacetyl tripepetide-2, który naśladuje naturalne procesy 

skóry, zwiększające jej jędrność i redukujące widoczność zmarszczek. 

Inne efektywne składniki wraz z naszym aloesem sprawiają, że firming 

serum wyśmienicie nawilża skórę, zwiększając jej gładkość, jędrność  

i grubość dla młodzieńczego wyglądu. 

 555 | 276,71 ZŁ 

30 ml | 23520-.208

infinite by Forever™  
restoring crème
Restoring crème zawiera ponad 15 składników odżywiających 

skórę, a przy tym pozostaje lekki, gładki i szybko się wchłania, 

nawilżając i wygładzając skórę. Krem łączy najnowszą wiedzę 

kosmetyczną z aloesem, przeciwutleniającymi jagodami acai  

i granatem oraz przeciwstarzeniową mieszanką olejków 

eterycznych, by odżywiać i odmładzać skórę. Czy to nie brzmi jak 

ostateczny cios wymierzony procesowi starzenia?

 558 | 308,59 ZŁ 

48,2 g | 26230-.232
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Pielęgnacja  
skóry



Przywróć skórze odpowiednie 

nawilżenie, wspieraj prawidłowy 

poziom kolagenu i zmniejsz 

widoczność zmarszczek

POŁĄCZENIE TEGO, CO 
NAJLEPSZE W NAUCE  

I NATURALNYCH SKŁADNIKÓW

Odwodniona skóra Nawodniona skóra
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Równowaga
skóry

Nie bez przyczyny każdy z tych produktów ma 
w swojej nazwie słowo „gel” – stworzyliśmy 
synergiczną linię produktów na bazie żelu.

Ten zaawansowany technologicznie nośnik 
dostarcza zawarty w recepturach aloes, 
substancje nawilżające i roślinne bezpośrednio 
tam, gdzie skóra ich najbardziej potrzebuje.

daily skincare

Sonya™  
refreshing gel cleanser
Zapomnij o tradycyjnych mydłach do 

twarzy. Sonya™ refreshing gel cleanser 

zawiera nasz miąższ aloe vera oraz 

substancje nawilżające, takie jak 

tłoczony na zimno olejek z baobabu, 

by koić i nawilżać skórę. Efektywne 

przeciwutleniacze, takie jak aminokwasy 

jabłkowe i hydroksyacetofenon pielęgnują 

cerę mieszaną, a naturalny środek 

oczyszczający jakim jest wyciąg z owoców 

krzewu o nazwie Acacia concinna pomaga 

usunąć martwy naskórek, zabrudzenia  

i makijaż dla delikatnego, ale jednocześnie 

dokładnego oczyszczenia skóry.

 605 | 125,00 ZŁ  

118 ml | 10625-.094 

Sonya™  
illuminating gel
Przywróć skórze naturalny blask z Sonya™ 

illuminating gel. Enkapsulowane peptydy 

zawieszone w szybko wchłaniającym 

się żelu pomagają dostarczyć skórze 

najnowszą technologię, by wyrównywać 

koloryt skóry. Połączenie pięciu azjatyckich 

substancji roślinnych, wśród których jest 

korzeń lukrecji, wyrównuje i rozjaśnia cerę, 

nadając jej miękki, gładki i promienny 

wygląd. 

 606 | 118,40 ZŁ   

28,3 g | 10064-.089

Sonya™  
daily skincare system
To coś dla cery mieszanej. Program 

Sonya™ daily skincare stworzony specjalnie 

dla skóry mieszanej charakteryzuje się 

wysoką zawartością aloesu i innych 

nawilżających substancji roślinnych. 

W tej serii produktów natura spotyka się  

z nauką, a rewolucyjna technologia żelowa 

pomaga dostarczyć dobrodziejstwa aloesu 

tam, gdzie skóra potrzebuje ich najbardziej, 

przy zachowaniu lekkości receptur dla 

uczucia odświeżenia i odmłodzenia.

 609 | 453,59 ZŁ  

38555-.341

Nowe!
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Równowaga Sonya™  
soothing gel moisturizer
Kojący żel nawilżający Sonya™ soothing 

gel moisturizer, wypełniony substancjami 

roślinnymi i efektywnymi składnikami 

aktywnymi, wtapia się w skórę aż do pełnego 

wchłonięcia dla nawilżonej, pełnej blasku cery. 

Wśród składników tej wyjątkowej receptury jest 

ponad 10 naturalnych ekstraktów roślinnych  

i olejków oraz wyekstrahowany z grzybów 

beta-glukan plus hydrolizowany kolagen 

i wyciąg z jabłek, co zapewnia efektywne 

ukojenie i nawilżenie cery mieszanej. 

 608 | 137,00 ZŁ  

59 ml | 11645-.103

Sonya™  
refining gel mask
Nadaj nowe znaczenie określeniu „sen 

dla urody”. Maseczka Sonya™ refining 

gel mask została opracowana tak, by 

wzmacniać naturalne funkcje skóry 

podczas snu. Sprzyja ona równowadze 

skóry, kontrolując wydzielanie sebum  

i rozjaśniając koloryt. Bogactwo substancji 

roślinnych, wyciągów owocowych  

i składników nawilżających pomaga 

normalizować skórę, gdy śpisz, a kiedy się 

obudzisz, twoja skóra będzie wyglądała 

promienniej i młodziej.  

 607 | 125,00 ZŁ  

59 ml | 10625-.094

25

In
fo

rm
at

or
 o

 p
ro

du
kt

ac
h 

20
18

/1
9



Produkty z serii Targeted zostały opracowane 
z myślą o konkretnych potrzebach skóry. 
Włącz je do codziennej pielęgnacji, by uzyskać 
spersonalizowane efekty.

Personalizac
ja

pielęgnacji

aloe activator 
Płynny Aloe Activator, zawierający ponad 

98% miąższu aloe vera, doskonale nawilża 

skórę. Prosta receptura wykorzystuje 

potęgę aloesu, by odświeżać i koić skórę. 

Dzięki wysokiej zawartości aloesu Aloe 

Activator wyśmienicie uzupełnia dowolny 

program pielęgnacyjny. 

 612 | 85,15 ZŁ 

130 ml | 7235-.064

awakening eye cream 
Morski kolagen, opatentowane składniki, 

substancje roślinne i aloes zostały 

połączone z technologią peptydową, by 

poprawiać i wygładzać delikatne okolice 

oczu, wyraźnie zmniejszając widoczność 

zmarszczek i cieni pod oczami. Awakening 

eye cream zawiera również glikol 

butylenowy, który pomaga zmniejszyć 

opuchliznę i cienie pod oczami już w 15 dni.

 561 | 97,12 ZŁ 

21 g | 8255-.073

aloe bio-cellulose mask 
Maseczka na bazie biocelulozy głęboko 

nawilża skórę, nie wymaga spłukiwania, 

a jej aplikacja zajmuje kilka chwil. 

Połączenie potęgi aloesu i trawy morskiej 

z nawilżającym serum tworzy innowacyjną 

recepturę, dzięki której twoja skóra będzie 

miękka, promienna i świeża. Dodatkowo, 

maseczka jest biodegradowalna, więc 

możesz ją wyrzucić bez wyrzutów sumienia.

 616 | 279,35 ZŁ 

5 szt. | 23745-.210

Nowe!
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protecting day lotion  
Szerokie spektrum ochrony SPF 20

Odżywiaj skórę z aloesem, wyciągiem 

z grzybów i ponad 20 składnikami 

odżywczymi, a jednocześnie chroń ją przed 

szkodliwymi promieniami UV. Protecting 

day lotion zawiera wyśmienite wyciągi  

z owoców oraz ziół, by poprawiać koloryt i 

fakturę skóry, a filtr mineralny SPF 20  

o szerokim spektrum chroni skórę.

 557 | 192,88 ZŁ 

50 ml | 16395-.145

smoothing exfoliator 
Smoothing exfoliator wygładza koloryt  

i fakturę skóry, a przy tym jej nie podrażnia. 

Bambus, kuleczki jojoby i enzymy 

owocowe, w tym papaina i bromelaina, 

pomagają usunąć martwe komórki 

naskórka, odmłodzić i odżywić skórę. 

 559 | 97,12 ZŁ 

60 ml | 8255-.073

balancing toner 
Odświeżaj, nawilżaj i przywracaj skórze 

równowagę pH, jednocześnie redukując 

widoczność porów. Balancing toner 

zawiera nadzwyczajną kompozycję aloesu, 

wyciągu z alg morskich i hialuronianu sodu, 

by nawilżać i zmiękczać. Wyciąg z ogórka 

pomaga wyrównywać koloryt i fakturę 

skóry, a ekstrakt z białej herbaty wspiera 

walkę z wolnymi rodnikami.

 560 | 115,71 ZŁ 

130 ml | 9835-.087
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skórę Zadbajo

SONYA® 
ALOE DEEP MOISTURIZING 
CREAM 
Głęboko nawilżający krem, który zaspokaja 

pragnienie twojej skóry jak nigdy 

dotąd! Wyciąg z kory sosny o silnych 

właściwościach antyutleniających walczy  

z wolnymi rodnikami, by pomóc  

w zachowaniu i wzmocnieniu kolagenu 

w skórze. Wraz z aloesem pomaga 

przywrócić i zachować nawilżenie skóry, dla 

młodzieńczego blasku cery. Dla optymalnych 

efektów warto nakładać go na Sonya Aloe 

Nourishing Serum.

 311 | 176,94 ZŁ 

71 g | 15040-.133

Pielęgnacja  
skóry

28



R3 FACTOR™

Pomóż skórze ZACHOWAĆ naturalne nawilżenie, 

PRZYWRÓCIĆ jędrność i ODŚWIEŻYĆ wygląd 

dzięki kremowi ochronnemu R3 Factor o bogatym 

składzie. Alfa-hydroksykwasy usprawniają 

proces keratynizacji i złuszczania, dzięki czemu 

warstwa rogowa naskórka odzyskuje prawidłową 

grubość, a skóra miękkość i gładkość. Pozostałe 

składniki, takie jak witamina E, palmitynian retinolu 

i rozpuszczalny kolagen pomagają przywrócić 

skórze naturalne nawilżenie i młodzieńczy wygląd.

 069 | 175,59 ZŁ 

56,7 g | 14925-.132

FOREVER EPIBLANC™

Krem opracowany specjalnie po to, by rozjaśniać 

cerę, wyrównywać koloryt skóry i jednocześnie 

zmniejszać widoczność ciemnych plam. Podstawą 

tego znakomitego produktu jest miąższ aloe vera, 

skomponowany z witaminą E oraz substancjami 

roślinnymi, takimi jak wyciąg ze szczawiu (rumex 

occidentalis) – rośliny pochodzącej z Północno- 

Zachodniego Wybrzeża Ameryki Płn., znanej ze 

swoich właściwości wyrównywania kolorytu skóry.

 236 | 106,41 ZŁ 

28,3 g | 9045-.080

FOREVER 
MARINE MASK™

Forever Marine Mask głęboko oczyszcza 

skórę, jednocześnie równoważąc jej strukturę. 

Takie działanie zawdzięcza zawartym w niej 

naturalnym minerałom morskim, a także super 

nawilżającym i odżywczym właściwościom 

miąższu aloe vera, miodu i wyciągu z ogórka.

 234 | 119,71 ZŁ 

113 g | 10175-.090

FOREVER 
ALPHA-E FACTOR™

To odżywcze serum dla suchej skóry zawiera bogactwo 

składników, dobranych tak, by jak najlepiej regenerować 

twoją skórę. Zapewnia głębokie nawilżenie, by 

nadawać twojej cerze gładkość, a tym samym bardziej 

młodzieńczy wygląd.

 187 | 175,59 ZŁ 

30 ml | 14925-.132

MASK POWDER
To kompozycja starannie dobranych składników, by po 

zmieszaniu z Aloe Activator, tworzyć doskonałą maseczkę 

na twarz i dekolt. Alantoina i rumianek pomagają odżywić 

i odmłodzić skórę, dzięki czemu po zmyciu maseczki 

zobaczysz, że twoja skóra jest czysta i ożywiona.

 341 | 111,75 ZŁ 

29 g | 9501-.084

TO, CO NAJLEPSZE  
W NAUCE I NATURZE
Przywróć właściwe nawilżenie 
skóry, wspieraj prawidłowy 
poziom kolagenu i zmniejsz 
widoczność zmarszczek.

29

In
fo

rm
at

or
 o

 p
ro

du
kt

ac
h 

20
18

/2
01

9

29



ALOE HEAT LOTION
Ta kojąca mięśnie emulsja wyśmienicie łączy 

dwa przeciwstawne żywioły, czyli substancje 

rozgrzewające z chłodzącym miąższem aloe 

vera. Ma wyrazisty aromat mentolu  

i eukaliptusa, zrównoważone pH, zawiera 

trzy olejki i świetnie się nadaje do głębokiego 

masażu, by ukoić zmęczone mięśnie. Choć 

szybko się wchłania, rozgrzewającą moc czuć 

jeszcze długo po zakończeniu masażu. 

 064 | 79,82 ZŁ 

118 ml | 6785-.060

DOSKONAŁA 
DO MASAŻU 
SPORTOWEGO
Receptura o gęstej 
konsystencji zawiera 
głęboko rozgrzewające 
substancje, które 
pomagają ukoić obolałe 
mięśnie.

FAWORYT 
FOREVER
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ALOE VERA GELLY
Jeżeli twoja skóra potrzebuje dodatkowej 

pielęgnacji, sięgnij po galaretkę aloesową. 

Nasz 100% stabilizowany miąższ aloe vera 

jest niemal identyczny z tym wewnątrz 

świeżego liścia i zapewnia wrażliwym 

tkankom nawilżenie. Aloe Vera Gelly 

opracowana została specjalnie dla użycia 

miejscowego, by nawilżać, koić i odżywiać. 

Ma postać bezbarwnego żelu, łatwo się 

wchłania i koi skórę nie brudząc ubrań.

 061 | 79,82 ZŁ 

118 ml | 6785-.060

ALOE MSM GEL
Łącząc aloes z MSM – organicznym 

związkiem siarkowym – uzyskaliśmy lekki, 

bardzo łatwo wchłaniający się żel  

o działaniu kojącym i regenerującym. MSM 

występuje w niemal wszystkich żywych 

organizmach. Co więcej, siarka jest trzecią 

pod względem obfitości substancją 

obecną w naszym ciele. Aloe MSM Gel 

łączy potęgę aloesu i MSM z wyciągami 

roślinnymi i innymi wyselekcjonowanymi 

składnikami, by przynosić ulgę i koić.

 205 | 122,41 ZŁ 

118 ml | 10405-.092

ALOE LOTION
Niezwykle łagodny produkt aloesowy, 

działający nawilżająco i kojąco dzięki 

dodatkowi olejku jojoba, kolagenu, elastyny 

i witaminy E. Natomiast olejek z pestek 

moreli pomaga chronić przed utratą wody, 

tworząc na skórze lekką barierę. Emulsja 

znakomicie się wchłania.

 062 | 79,82 ZŁ 

118 ml | 6785-.060

FOREVER ALOE SCRUB®

Kuleczki olejku jojoba zawieszone  

w czystym aloe vera, tworzące ten delikatny 

scrub (można go używać codziennie, nawet 

na twarzy), pomagają pozbyć się martwych 

komórek zrogowaciałego naskórka  

i przygotowują do procesu odnowy poprzez 

odkrywanie „nowej”, promiennej i zdrowszej 

skóry.

 238 | 83,82 ZŁ 

99 g | 7125-.063

ALOE PROPOLIS CREME
Krem, który doskonale nawilża i odżywia 

skórę – wyśmienite połączenie miąższu 

aloe vera i propolisu pszczelego, do których 

dodaliśmy inne składniki znane ze wspierania 

zdrowego wyglądu skóry, takie jak 

rumianek, jedno z najbardziej popularnych, 

dobroczynnych dla skóry ziół. Recepturę 

uzupełniają witaminy A i E, cenione ze 

względu na swoje naturalne działanie 

odżywcze na skórę.

 051 | 105,12 ZŁ 

113 g | 8935-.079

ALOE MOISTURIZING LOTION
Ta unikalna emulsja ma wyjątkowe 

właściwości nawilżające. Zawiera 

kolagen i elastynę, by skóra pozostała 

gładka, miękka i jędrna, a jednocześnie 

by zachowała odpowiedni odczyn pH. 

Witamina E, olejki i wyciąg z rumianku 

pomagają przywrócić skórze odpowiednie 

nawilżenie, a tym samym gładki wygląd.

 063 | 79,82 ZŁ 

118 ml | 6785-.060

FAWORYT 
FOREVER
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Chroń

FOREVER SUN LIPS™ 
SPF 30

Forever Sun Lips pomaga przywrócić 

barierę ochronną, by chronić i przynosić 

ulgę popękanym ustom. Ma SPF 30  

i chroni przed promieniami UVA i UVB. 

Aloe vera, mięta oraz inne kojące 

składniki pomagają chronić usta przed 

wysuszającym działaniem wiatru i zimna 

oraz koić podrażnioną skórę.

 462 | 23,93 ZŁ 

4,25 g | 2034-.018

BLOKUJE PROMIENIE 
UVA I UVB
Forever Sun Lips®  
zawiera 4 aktywne 
składniki, awobenzon, 
homosalat, octisalat  
i octokrylen, które 
pomagają chronić przed 
promieniami UVA i UVB.

FAWORYT 
FOREVER
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GENTLEMAN’S PRIDE™

Emulsja po goleniu o jedwabistej konsystencji, 

która dodatkowo odżywia i pielęgnuje 

skórę. Aloe vera połączone ze składnikami 

odżywczymi, takimi jak rozmaryn i rumianek 

pomaga ukoić skórę. Mężczyźni kochają 

świeżość i orzeźwienie, jakie daje Gentleman’s 

Pride, a kobiety jego delikatny, męski zapach!

 070 | 79,82 ZŁ 

118 ml | 6785-.060

FOREVER ALOE LIPS™  
Z JOJOBĄ

Kojące właściwości aloe vera doskonale 

sprawdzają się w ochronie delikatnej skóry 

ust. Aloes, jojoba i trzy rodzaje wosków tworzą 

znakomity, całoroczny produkt. Aloe Lips koi, 

wygładza i nawilża suchą, spękaną skórę warg.

 022 | 18,65 ZŁ 

4,3 g | 1585-.014

FAWORYT 
FOREVER

ALOE EVER-SHIELD™

Dezodorant w sztyfcie Aloe Ever-Shield nie 

zawiera soli aluminium i zapewnia skuteczną, 

całodniową ochronę przed nieprzyjemnym 

zapachem potu. Może być stosowany 

bezpośrednio po prysznicu lub depilacji, 

ponieważ nie powoduje podrażnień.

 067 | 38,59 ZŁ 

92,1 g | 3280-.029
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ALOE-JOJOBA  
SHAMPOO
Nowa, doskonalsza receptura! Nasz 

ulubiony składnik, aloes, jest naturalnym 

źródłem saponin, które pomagają stworzyć 

delikatną pianę, dlatego nie musimy 

polegać wyłącznie na substancjach 

spieniających stworzonych przez człowieka. 

Jojoba daje efekt keratynizacji, który 

podkreśla naturalny kolor i blask włosów. 

Składniki te usuwają także niezmiernie 

dokładnie nawet najbardziej uparte 

tłuszcze, a jednocześnie koją skórę głowy. 

Do szamponu dodaliśmy również olejek 

lawendowy Forever Essential Oils Lavender, 

byś jeszcze bardziej przyciągał/-a uwagę!

 521 | 107,76 ZŁ 

296 ml | 9160-.081

ALOE-JOJOBA  
CONDITIONING RINSE
Z postępem nauki nasze receptury stają 

się coraz doskonalsze. Ulepszyliśmy naszą 

dotychczasową recepturę, tak by działała 

synergicznie z Aloe-Jojoba Shampoo. Ta 

uzupełniająca działanie szamponu odżywka 

do włosów jest wzbogacona takimi 

składnikami jak witamina B kompleks, 

olejek z orzeszków makadamia oraz olejek 

eteryczny Forever Essential Oils Lavender, 

które dodadzą włosom blasku i ułatwią ich 

rozczesywanie. Ma ona neutralne pH  

i pomaga chronić włosy przed 

rozdwajaniem końcówek.

 522 | 99,76 ZŁ 

296 ml | 8480-.075

Na dzieńdobry

Codzienna  
pielęgnacja
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ALOE HAND SOAP
Nowe, udoskonalone mydło w płynie do 

rąk zapewnia kojące uczucie. Opracowane 

na bazie czystego, 100% stabilizowanego 

miąższu aloe vera jest wolne od parabenów 

i zawiera naturalne substancje czyszczące 

oraz łagodne ekstrakty owocowe, by twoja 

skóra pozostała miękka i nawilżona.

 523 | 81,12 ZŁ 

473 ml | 6895-.061

AVOCADO FACE & BODY SOAP
Awokado to bogate źródło wielu 

dobroczynnych składników, w tym witamin 

A, C i E. Wysoka zawartość tłuszczu tworzy 

gęstą bazę mydła, nadając suchej skórze 

poczucie gładkości po myciu. Mydło to 

jest wystarczająco delikatne, by używać go 

zarówno do pielęgnacji całego ciała, jak  

i twarzy, a świeży, cytrusowy aromat doda 

ci rano energii.

 284 | 25,29 ZŁ 

142 g | 2150-.019
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SONYA™  
precision liquid eyeliner 
Podkreśl piękno oczu eyelinerem w płynie Sonya™. 

Gęsty, czarny eyeliner pomaga uzyskać wyrazisty 

makijaż a wąska końcówka aplikatora kreśli 

precyzyjne linie. Dziewięć składników odżywczych, 

m.in. aloes, olejek rycynowy, witamina E i olej  

z nasion słonecznika pielęgnuje delikatną skórę 

wokół oczu i pomaga w gładkim prześlizgiwaniu się 

pędzelka po powiece, dzięki czemu skóra nie jest 

podczas aplikacji naciągana ani uciskana.

 569 | 106,41 ZŁ 

1 ml | 9045-.080

świetnie
i

Wyglądaj
czuj się

Nowe!

Codzienna  
pielęgnacja
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25TH EDITION™ PERFUME  
SPRAY FOR WOMEN

25TH Edition for Women to świeży 

bukiet zapachów. Słodkie, a przy 

tym lekkie perfumy to wyjątkowa 

mieszanka płatków róż, jaśminu, 

białej lilii, magnolii i wielu innych 

ekstraktów roślinnych. Doskonałe 

do codziennego użytku lub na 

wyjątkowe okazje.

 209 | 246,12 ZŁ 

50 ml | 20920-.185

25TH EDITION™ COLOGNE  
SPRAY FOR MEN

25TH Edition for Men to świeża, 

długotrwała kompozycja, która 

łączy nuty ziołowe oraz drzewne 

z mchu dębowego i sandałowca. 

Harmonijne połączenie piżma i nut 

owocowych dopełnia urzekający, 

odświeżający zapach. Ta zmysłowa, 

a przy tym subtelna woda kolońska 

doda ci pewności niezależnie od 

tego, czy masz na sobie garnitur czy 

dżinsy.

 208 | 246,12 ZŁ 

50 ml | 20920-.185
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FOREVER  
BRIGHT™

Pasta stworzona do użytku przez całą 

rodzinę. Łagodna receptura łączy w swoim 

składzie aloe vera, propolis pszczeli, miętę 

pieprzową i zieloną. Propolis to substancja 

wykorzystywana przez pszczoły do ochrony 

ula, a naturalny miętowy aromat zapewnia 

poczucie świeżości i czystości. Forever 

Bright nie zawiera fluoru i jest odpowiednia 

dla wegetarian. 

 028 | 41,25 ZŁ 

130 g | 3506-.031

Uśmiechnijsię

Codzienna  
pielęgnacja
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ALOE FIRST™

Warto, aby Aloe First znalazł się w każdej 

łazience! Dzięki unikalnej recepturze kojącej 

skórę, produkt ten znakomicie sprawdza 

się jako pierwszy etap kojenia drobnych 

podrażnień. Podstawę receptury Aloe First 

stanowi stabilizowany miąższ aloe vera, 

do którego dodaliśmy propolis pszczeli, 

alantoinę oraz jedenaście wyciągów 

roślinnych.

 040 | 105,12 ZŁ 

473 ml | 8935-.079

FAWORYT 
FOREVER

FAWORYT 
FOREVER

FOREVER ALOE MPD™  
2X ULTRA
Płyn detergentowy do uniwersalnego 

zastosowania w gospodarstwie 

domowym - można w nim prać, zmywać 

naczynia oraz używać go codziennie do 

tysiąca domowych czynności. Dzięki 

wysokiej koncentracji, często wystarczy 

użyć zaledwie kilku rozcieńczonych w 

wodzie kropli. Nie zawiera fosforu i jest 

biodegradowalny.

 307 | 129,06 ZŁ 

946 ml | 10970-.097

Uśmiechnij
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FOREVER™ ESSENTIAL OILS TRI-PAK 
Poręczny sposób na zapoznanie się z olejkami eterycznymi. 

Ten zestaw zawiera próbki 5 ml wszystkich trzech 

pojedynczych nut: mięty, cytryny i lawendy. Buteleczki są 

pięknie wyeksponowane w eleganckim pudełeczku.

 512 | 184,91 ZŁ  

3 x 5 ml | 15714-.139

FOREVER™ ESSENTIAL OILS BUNDLE 
Dlaczego wybierać jeden, skoro możesz mieć je wszystkie? 

Forever Essential Oils Bundle to kompletny zestaw 

wszystkich olejków. Zawiera każdy z olejków o pojedynczej 

nucie (15 ml) – cytrynę, lawendę i miętę, jak również nasze 

trzy firmowe kompozycje (10 ml) – Soothe, Defense  

i At Ease. Zebrane razem umożliwią ci pełne doznanie 

działania Forever Essential Oils.

 513 | 803,44 ZŁ  

3 x 10 ml 3 x 15 ml | 68292-.604

JEŹDZIMY PO CAŁYM  
ŚWIECIE, BY ZNALEŹĆ  
NAJLEPSZE, NAJCZYSTSZE 
SKŁADNIKI

MNIEJ NIŻ 1%  
WSZYSTKICH GATUNKÓW  
ROŚLIN WYTWARZA  
OLEJKI ETERYCZNE

natury
potęgęUjarzmij

Olejki eteryczne
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FOREVER™ ESSENTIAL OILS  
LEMON
Cytryny Forever są ręcznie zbierane i starannie 

pielęgnowane, aż do osiągnięcia idealnej 

dojrzałości. Wtedy stają się bardziej soczyste  

i można z nich uzyskać najwyższej jakości olejek 

eteryczny. Forever Living sięga po najczystszy 

naturalny olejek cytrynowy dla dodania wigoru  

i energii. 

 507 | 78,47 ZŁ 

15 ml | 6670-.059

FOREVER™ ESSENTIAL OILS  
AT EASE
Zjeździliśmy świat, by pozyskać  

najczystsze olejki eteryczne i połączyć je  

w dobroczynną, efektywną kompozycję. 

Olejki wchodzące w skład At Ease – dla 

spokoju – pochodzą z Francji, Rosji, Chin, 

USA, Egiptu i Hiszpanii. To połączenie 

golterii, lawendy, eukaliptusa, kolendry, 

olibanum, rozmarynu, rumianu rzymskiego, 

mięty pieprzowej, bazylii i oregano, 

dobranych specjalnie dla wspierania 

harmonii i wewnętrznego spokoju. 

 509 | 122,41 ZŁ 

10 ml | 10405-.092

FOREVER™ ESSENTIAL OILS 
SOOTHE 
Kompozycję olejków eterycznych Soothe 

– dla ukojenia – tworzą olejki z Indii, Chin, 

Madagaskaru i Egiptu. Jest to starannie 

skomponowana mieszanka mięty polnej, 

golterii, kamfory, Ylang-ylang i rumianku, 

dobranych specjalnie dla przenikania oraz 

kojenia.

 511 | 203,55 ZŁ 

10 ml | 17300-.153

FOREVER™ ESSENTIAL OILS  
DEFENSE 
Forever Essentail Oils Defence – olejki eteryczne 

dla ochrony – zostały wytworzone ze starannie 

dobranych czystych olejków roślinnych zebra-

nych z najlepszych źródeł w różnych miejscach 

świata, takich jak Indie, Nepal, Somalia, Stany 

Zjednoczone, Madagaskar i Węgry. Jest to 

kompozycja złożona z goździków, pomarańczy, 

cynamonu, rozmarynu, kadzidła, eukaliptusa  

i jagód jałowca, by wspierać siłę i witalność.

 510 | 141,00 ZŁ 

10 ml | 11985-.106

FOREVER™ ESSENTIAL OILS  
CARRIER OIL
Wyśmienity nośnik dla Forever Essential Oils, 

które, ze względu na swoją skoncentrowaną 

postać, muszą zostać rozcieńczone 

przed naniesieniem na skórę. Carrier Oil 

nie tylko ułatwia masaż, ale dodatkowo 

odżywia skórę. Jest to firmowa mieszanka 

antyutleniaczy, naturalnych olejków, aloe vera 

oraz witamin E, A i C, która wspiera kondycję 

skóry, zapewnia głębokie wnikanie i większą 

efektywność olejków eterycznych.

 505 | 98,47 ZŁ 

118 ml | 8370-.074

FOREVER™ ESSENTIAL OILS 
PEPPERMINT
Miętowy olejek eteryczny Forever jest 

pozyskiwany z roślin, które od pokoleń 

uprawiane są w tym samym gospodarstwie. 

Mają one naturalnie wysoką zawartość 

mentolu – głównego składnika mięty. 

Zapewnia on chłodzący efekt, z którego 

mięta znana jest już od czasów starożytnych 

Greków.

 508 | 109,07 ZŁ 

15 ml | 9271-.082

FOREVER™ ESSENTIAL OILS 
LAVENDER
Uprawiany i pozyskiwany w Bułgarii, gdzie 

jest idealny klimat i gleba, lawendowy olejek 

eteryczny Forever cechuje się wysokim 

poziomem octanu linalilu, któremu lawenda 

zawdzięcza swój owocowy, słodki aromat. 

Używaj dla ukojenia, równowagi i relaksu.

 506 | 147,65 ZŁ 

15 ml | 12550-.111
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Gwarancja  
najwyższej jakości.

Jesteśmy największym na świecie plantantorem i wytwórcą aloe vera  
i produktów aloesowych. Nasze produkty aloesowe jako pierwsze na świecie 
otrzymały Pieczęć Aprobaty Międzynarodowej Rady Naukowej ds. Aloesu, 
przyznawaną za jakość i czystość. Wiele z naszych produktów posiada 
również znak koszerności, halal oraz islamską pieczęć aprobaty. Produkty 
Forever Living Products nie są testowane na zwierzętach.

foreverliving.com


