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Forever Living Products, firma założona w 1978 roku,  
to międzynarodowe przedsiębiorstwo o rocznych 
obrotach sięgających 2 miliardów dolarów, którego 
oddziały znajdują się na wszystkich kontynentach 
świata, a Biuro Główne położone jest w Scottsdale 
w Arizonie.

FLP słynie z produktów najwyższej jakości, której 
gwarancją jest nadzór nad każdym ogniwem procesu 
produkcyjnego. Firma posiada tysiące akrów plantacji 
aloe vera, wysokiej klasy zakłady przetwórcze,  
flotę transportową i liczny, wykwalifikowany personel.  
Dlatego możecie być pewni, że nasze wyroby to  
końcowy efekt bardzo starannego procesu  
OD ROŚLINY DO PRODUKTU DLA CIEBIE.

Dzięki temu obszernemu katalogowi odkryjesz 
aloesowy świat zdrowia i urody oraz produkty 
o niezrównanej jakości!





Aby zapewniç najwy˝szà jakoÊç, Forever 
uprawia aloe vera na swoich własnych 
plantacjach, bez stosowania herbicydów 
i pestycydów.
Na aloesowych plantacjach Forever roÊnie 
ponad 50 MILIONÓW KRZEWÓW ALOE VERA, 
co oznacza, ˝e oczyszczajà one Ziemi´ 
z 2 milio nów ton CO2 w ciàgu roku.
Farmerzy Forever zbierajà aloes r´cznie, 
traktujàc go z najwy˝szà pieczà. War
toÊciowy mià˝sz jest delikatnie oddzielany 
od reszty liÊcia i stabilizowany podczas 
specjalnego, opatentowanego procesu.
LiÊcie przetwarzane sà w ciàgu kilku godzin 
od zbioru, aby dostarczyç najczystsze
go, naj Êwie˝szego mià˝szu aloe vera, 
który zachowa swoje właÊciwoÊci. Klu
czem do sukcesu Forever jest zaanga
˝owanie w jakoÊç i czystoÊç. Od uprawy, 
poprzez zbiory a˝ do przetwarzania, aloes 
Forever jest piel´gnowany z takà samà 
starannoÊcià, pieczà i zachowaniem 
najwy˝szych standardów, jakie przykłada
my do ka˝dego z naszych produktów.  
OD ROÂLINY DO PRO DUKTU DLA CIEBIE.

PRODUKTY NA KA˚DÑ POTRZEB¢

Od czterech dekad anga˝ujemy si´ 
w poszukiwanie najlepszych naturalnych 
êródeł zdrowia i urody oraz w dzielenie si´ 
nimi ze Êwiatem. Nasze produkty aloesowe 
jako pierwsze otrzymały Piecz´ç Aprobaty 
Mi´dzy narodowej Rady Naukowej ds. 
Aloesu przy znawanà za jakoÊç i czystoÊç.

Forever zaczyna od 100% aloe vera, deli
katnie dodajàc tylko tyle innych składników, 
by wy tworzyç unikatowe produkty.
WszechstronnoÊç aloesu sprawia, ˝e mo˝e 
on byç u˝ywany na wiele sposobów, by 
pomóc ci wyglàdaç i czuç si´ lepiej.
Forever nie testuje produktów na zwie
rz´tach, a wiele z ich oznaczone jest sym
bolem koszer noÊci, halal i islamskà pie
cz´cià aprobaty.

GWARANCJA FOREVER

JesteÊmy tak pewni jakoÊci naszych pro
duktów, ˝e oferujemy 30dniowà gwarancj´ 
zwrotu pieni´dzy, je˝eli klient nie b´dzie 
całkowicie zadowolony.
Nie jesteÊ zadowolony z produktu kupione
go od Przedsi´biorcy Forever? W ciàgu 30 
dni od daty zakupu, mo˝esz oddaç mu 
rachunek i opakowanie, i otrzymaç zwrot 
pieni´dzy.
JesteÊmy bardzo dumni z tego, ˝e nasze 
produkty przynoszà korzyÊci milionom 
ludzi w ponad 155 krajach Êwiata.
Aby uzyskaç wi´cej informacji, wejdê na 
foreverliving.com.

A A

Inspirowana aloesem 
jakoÊç

Znak  
KoszernoÊci

Znak  
Halal

Islamska  
Piecz´ç  

Aprobaty

Produkty  
nietestowane  

na zwierz´tach





Gama stworzonych z najwyższej jakości składników suplementów 
i napojów Forever, w połączeniu ze zdrową, zbilansowaną dietą, 
prowadzi na drogę do doskonałego zdrowia i samopoczucia. 
Każdy produkt, którego głównym składnikiem jest czysty, 
stabilizowany miąższ aloe vera pozyskiwany bezpośrednio 
z wnętrza liścia, oferuje bogactwo substancji odżywczych 
wspierających optymalne zdrowie i witalność.

Zrównoważony styl życia w połączeniu z jakością aloesowych 
produktów Forever mogą pomóc ci uzyskać optymalne zdrowie 
i witalność dla zachowania doskonałego samopoczucia.



Do produktu
...  

Od rośliny...

1

Od tysi´cy lat aloes znany 
jest jako znakomicie słu˝àca 
naszemu zdrowiu, magiczna 
roÊlina posiadajàca wiele 
zalet. Zachwycano si´ 
jego naturalnymi kojàcymi, 
chłodzàcymi i nawil˝ajàcymi 
właÊciwoÊciami. Tak˝e dziÊ 
stosowany jest do łagodzenia 
drobnych oparzeƒ, przynosi 
ulg´ przy podra˝nieniach 
i pomaga w zachowaniu 
właÊciwego nawil˝enia i dobrej 
kondycji skóry. Tymczasem ta 
fantastyczna, pustynna roÊlina 
oferuje nam niesamowite 
korzyÊci, tak˝e wówczas,  
gdy jà spo˝ywamy.



Do produktu
...  

Forever Living Products wykorzystuje aloes ju˝ od 40 lat. 
SàdziliÊmy, ˝e osiàgn´liÊmy perfekcj´ w wytwarzaniu 
produktów aloesowych. Jednak˝e nowe odkrycia 
technologiczne oraz zaanga˝owanie zespołu ds. badaƒ 
i rozwoju naszej firmy, otworzyły innowacyjne mo˝liwoÊci 
stworzenia jeszcze lepszego napoju Forever Aloe Vera 
i dostarczenie go bezpoÊrednio do ciebie. OdnaleêliÊmy 
sposób, aby utrzymaç wszystkie korzyÊci płynàce z napoju 
aloesowego i jednoczeÊnie nie dodawaç konserwantów. 
Mià˝sz jest stabilizowany jedynie przez modyfikacj´ odczynu 
pH, wykorzystujàc powszechnie obecny w przyrodzie kwas 
askorbinowy i kwas cytrynowy.

Aseptyczny proces przetwarzania rozpoczyna si´ na 
plantacjach, kiedy dolne liÊcie aloesu osiàgnà dojrzałoÊç 
i sà r´cznie odcinane. Jeszcze w centrum przetwórczym na 
terenie plantacji sà myte i filetowane, a nast´pnie otrzymany 
mià˝sz aloesowy przechodzi surowy proces kontroli jakoÊci. 
By zagwarantowaç zachowanie korzystnych właÊciwoÊci 
aloesu, w ciàgu szeÊciu godzin od zbioru trafia on do 
aseptycznego zbiornika. Podczas procesu aseptycznego aloes 
jest traktowany błyskawicznie niezwykle silnym strumieniem 
powietrza o wysokiej temperaturze (ang. Flash heating), 
które bezpiecznie eliminuje szkodliwe bakterie, jednoczeÊnie 
zachowujàc wszystkie właÊciwoÊci i Êwie˝oÊç roÊliny. 
W rezultacie, bez koniecznoÊci stosowania konserwantów, 
produkt jest tak Êwie˝y i od˝ywczy jak to tylko mo˝liwe. 
Czysty mià˝sz jest nast´pnie pakowany do zbiorników 
i transportowany do współpracujàcych z nami zakładów 
produkcyjnych, które w pełni poddajà si´ surowym wymogom 
jakoÊciowym i wytwórczym.

W zakładach wytwórczych dodawane sà pozostałe składniki 
dopełniajàce receptur´. Tak uzyskany produkt jest jeszcze raz 
dokładnie kontrolowany, a nast´pnie ponownie poddawany 
błyskawicznemu uderzeniu wysokà temperaturà. Aseptyczny 
proces, opracowany specjalnie dla aloesu, bardziej efektywnie 
minimalizuje utrat´ wra˝liwych na temperatur´ substancji 
od˝ywczych, jednoczeÊnie maksymalnie zwi´kszajàc 
zawartoÊç korzystnych polisacharydów. 



Dla ciebie...  
Otrzymane w ten sposób napoje kierowane sà na lini´ pakujàcà. Sterylne, płaskie 
opakowanie Tetra Pak zostanie napełnione, a nast´pnie w sterylnej komorze pró˝niowej 
szczelnie zamkni´te nakr´tkà. Opakowania Tetra Pak podlegajà recyclingowi, 
zawierajà bowiem cenne surowce, które mo˝na odzyskaç i wykorzystaç ponownie. 
Poza kartonowà obudowà ka˝de takie opakowanie składa si´ jeszcze z 4 warstw 
folii polietylenowej chroniàcej przed wilgocià oraz z warstwy folii aluminiowej 
zabezpieczajàcej przed Êwiatłem i dost´pem tlenu. Z zapakowanym w ten sposób 
napojem aloesowym kontakt ma jedynie folia polietylenowa, która jest całkowicie 
bezpieczna dla organizmu człowieka.

Dzi´ki takiemu składowi i właÊciwoÊciom poszczególnych warstw, całe opakowanie 
Tetra Pak, jeÊli pozostanie nienaruszone, mo˝e utrzymaç Êwie˝oÊç napoju aloesowego 
nawet dwa lata.

Napoje aloesowe w opakowaniach Tetra Pak spełniajà wszystkie surowe wymogi 
jakoÊciowe dotyczàce czystoÊci, zawartoÊci i kompozycji składników niezb´dne by 
posługiwaç si´ certyfikatem Mi´dzynarodowej Rady Naukowej ds. Aloesu.  
Co wi´cej, stabilizowany mià˝sz z wn´trza liÊcia aloesu w naszych napojach znacznie 
przekracza wymagane do certyfikacji IASC minimum.

JesteÊmy dumni, ˝e zawsze działamy zgodnie z filozofià „od roÊliny do produktu” 
i mo˝emy dostarczyç do twojego domu aloes tak bliski naturze.





Napoje

Forever Aloe Vera Gel™
Sok z mià˝szem z liÊci aloesu wzbogacony w witamin´ C

• 99,7% soku z mià˝szem z liÊci aloesu

• Bez aromatów

• Bez konserwantów

• Bez dodatku cukrów

• Wysoka zawartoÊç witaminy C

Aloes zawarty w Forever Aloe Vera Gel wspiera oczyszczanie 
przewodu pokarmowego i całego organizmu. Poprzez 
pozytywny wpływ na prac´ jelit oraz zachowanie 
odpowiedniego Êrodowiska dla symbiotycznych bakterii 
jelitowych, działa bardzo korzystnie na trawienie. Pomaga 
utrzymaç właÊciwy poziom glukozy we krwi. Wspomaga układ 
odpornoÊciowy, dodaje energii i witalnoÊci. Polecany jest 
w szczególnoÊci osobom zm´czonym i zestresowanym. LiÊcie 
aloesu wpływajà równie˝ pozytywnie na kondycj´ skóry.

Wyobraê sobie, ˝e rozcinasz liÊç aloesu i konsumujesz Êwie˝y 
mià˝sz prosto z jego wn´trza. Spo˝ywajàc wiodàcy produkt Forever Living, Forever 
Aloe Vera Gel, jesteÊ tego tak bliski, jak to tylko mo˝liwe! To produkt, któremu za 
jakoÊç i czystoÊç przyznano certyfikat Mi´dzynarodowej Rady Naukowej ds. Aloesu.

Stresujàcy tryb ˝ycia, mało zró˝nicowana i  zrównowa˝ona dieta, uzasadnia 
poszukiwania produktów nisko przetworzonych, funkcjonalnych, dostarczajàcych 
składników wa˝nych dla naszego zdrowia. Takim produktem jest sok z mià˝szem 
z liÊci aloesu Forever Aloe Vera Gel, który oprócz dobroczynnego wn´trza liÊci aloesu 
(99,7%) zawiera dodatkowo witamin´ C. Oba te składniki wspierajà funkcjonowanie 
układu immunologicznego. Posiadajà właÊciwoÊci antyoksydacyjne chroniàce 
organizm przed wolnymi rodnikami tlenowymi. Wspomagajà tym samym 
mechanizmy obronne i adaptacyjne ciała.

Dodatkowo witamina C: 
•  pomaga w prawidłowym działaniu układu nerwowego, wspiera psychologiczne 

aspekty funkcjonowania organizmu oraz zmniejsza uczucie zm´czenia i znu˝enia, 
dzi´ki czemu mamy wi´cej energii,

•  konieczna jest do właÊciwej produkcji głównego białka tkanki łàcznej  
– kolagenu, który jest niezb´dny dla prawidłowego funkcjonowania naczyƒ 
krwionoÊnych, wpływa pozytywnie na koÊci, chrzàstki i z´by, a tak˝e na 
odpowiednià elastycznoÊç i j´drnoÊç skóry,

•  przyczynia si´ do odpowiedniego wchłaniania ˝elaza zawartego w po˝ywieniu, 
a tym samym do utrzymania prawidłowego metabolizmu.



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

Napoje

AA 09/2019 KOD 715 (1 litr) 
71612 (12 x 330 ml)

OPAKOWANIE 
1 litr lub 330 ml
ZALECANE SPO˚YCIE 
100 ml soku raz dziennie. Mo˝na 
wymieszaç z wodà.
Wstrzàsnàç przed spo˝yciem, po 
otwarciu przechowywaç w lodówce, 
nie dłu˝ej ni˝ 1 miesiàc od otwarcia.

Forever Aloe Vera Gel jest przetwarzany w procesie aseptycznym, dzi´ki czemu 
w jego składzie nie wyst´pujà ˝adne konserwanty. Zawiera a˝ 99,7% czystego soku 
z mià˝szem z wn´trza liÊci aloesu. 

Opakowanie Tetra Pak wykonane jest w 100% z surowców nadajàcych si´ do 
recyklingu. 

Dzi´ki Forever Aloe Vera Gel mo˝esz cieszyç si´ Êwie˝ym smakiem soku aloesowego 
oraz wszystkimi jego korzyÊciami.

Składniki: stabilizowany sok z mià˝szem z liÊci aloe vera (Aloe barbadensis Mill.) 
99,7%, witamina C, przeciwutleniacz (kwas askorbinowy), regulator kwasowoÊci (kwas 
cytrynowy).

Zawiera naturalnie wyst´pujàce cukry. 

WartoÊç od˝ywcza 100 ml

Energia 14 kJ/3 kcal

Tłuszcz, w tym: 0 g

   kwasy tłuszczowe nasycone 0 g

W´glowodany, w tym: 0,8 g

   cukry 0,8 g

Błonnik 0 g

Białko 0 g

Sól 0,06 g

Witamina C 56 mg (70 %)*

*% referencyjnej wartoÊci spo˝ycia

Kobiety w cià˝y i karmiàce piersià, dzieci poni˝ej 

12tego roku ˝ycia oraz osoby z chorobami jelit, wàtroby 

i woreczka ˝ółciowego, przed zastosowaniem, powinny 

zasi´gnàç konsultacji lekarskiej.



Napoje

Forever Aloe Berry Nectar™

Nektar z mià˝szem z liÊci aloesu o smaku  
jabłkowo-˝urawinowym wzbogacony witaminà C

• 90,7% soku z mià˝szem z liÊci aloesu

• O˝ywczy smak ˝urawiny i słodycz jabłka

• Bez konserwantów

• Wysoka zawartoÊç witaminy C

•  Aloes wspiera prawidłowe trawienie,  

wspomaga układ odpornoÊciowy, dodaje energii

JeÊli lubisz smak nieco kwaÊnej ˝urawiny i soczystych jabłek  
to mamy dla ciebie produkt idealny.

O˝ywczy smak ˝urawiny, połàczony ze słodkà nutà jabłek 
zmienia nasz nieoceniony sok z mià˝szem z liÊci aloesu 
w orzeêwiajàcy nektar, który dodatkowo Êwietnie smakuje!

Forever Aloe Berry Nectar to 90,7% soku z mià˝szem z liÊci 
aloe vera, który wzbogacono koncentratem soków owocowych 
˝urawiny i jabłek. CałoÊç uzupełnia dodatek witaminy C.

Bioràc pod uwag´ nat´˝enie stresu w naszym codziennym ˝yciu, ka˝dy mo˝e 
potrzebowaç impulsu do poszukiwania wsparcia funkcjonowania organizmu. 
Pomóc nam w tym mo˝e aloes oraz witamina C, które wspierajà czynnoÊci 
układu pokarmowego i odpornoÊciowego. Poza tym aloes i witamina C 
wspomagajà organizm w ochronie przed wolnymi rodnikami tlenowymi. 
Wspierajà tym samym mechanizmy obronne i adaptacyjne. Dodatkowo 
witamina C pozytywnie wpływa na działanie układu nerwowego i zmniejsza 
uczucie zm´czenia i znu˝enia, dzi´ki czemu mamy wi´cej energii do 
działania.

Zdrowy przewód pokarmowy jest jednym z fundamentów dobrego 
samopoczucia. Warto o niego zadbaç. Aloes zawarty w Forever Aloe Berry 
Nectar wspomaga oczyszczanie przewodu pokarmowego i wspiera trawienie 
poprzez korzystny wpływ na prac´ jelit, natomiast witamina C przyczynia si´ 
do utrzymania prawidłowego metabolizmu.

O˝ywczy smak ˝urawiny i słodycz jabłek zapewniajà ciekawe połàczenie 
i owocowy aromat.

Forever Aloe Berry Nectar jest przetwarzany w procesie aseptycznym, dzi´ki 
czemu w składzie nie wyst´pujà ˝adne konserwanty. 



Kobiety w cià˝y i karmiàce piersià, dzieci poni˝ej 12tego 

roku ˝ycia oraz osoby z chorobami jelit, wàtroby 

i woreczka ˝ółciowego, przed zastosowaniem powinny 

zasi´gnàç konsultacji lekarskiej.

KOD 011

13
06/2019 AA

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

AA 09/2019
KOD 734 (1 litr) 

73512 (12 x 330 ml)

Napoje

OPAKOWANIE 
1 litr lub 330 ml 
ZALECANE SPO˚YCIE 
100 ml nektaru raz dziennie. Mo˝na 
wymieszaç z wodà. 
Wstrzàsnàç przed spo˝yciem, po 
otwarciu przechowywaç w lodówce,  
nie dłu˝ej ni˝ 1 miesiàc od otwarcia.

Opakowanie Tetra Pak wykonane jest w 100% z surowców nadajàcych si´ do 
recyklingu. 

Dzi´ki Forever Aloe Berry Nectar mo˝esz cieszyç si´ korzyÊciami soku 
z mià˝szem aloesowym oraz orzeêwiajàcym smakiem ˝urawiny i słodyczà 
jabłek.

Składniki: stabilizowany sok z mià˝szem z liÊci aloe vera (Aloe barbadensis Mill.) 
90,7%, koncentrat soku jabłkowego, fruktoza, koncentrat soku ˝urawinowego, 
witamina C, przeciwutleniacz (kwas askorbinowy), regulator kwasowoÊci (kwas 
cytrynowy).

WartoÊç od˝ywcza 100 ml

Energia 114 kJ/27 kcal

Tłuszcz, w tym: 0 g

   kwasy tłuszczowe nasycone 0 g 

W´glowodany, w tym: 6,7 g

   cukry 6,3 g

Błonnik 0 g

Białko 0 g

Sól 0,06 g

Witamina C 56 mg (70 %)*

*% referencyjnej wartoÊci spo˝ycia



Napoje

Forever Aloe Peaches™

Nektar z mià˝szem z liÊci aloesu o smaku 
brzoskwiniowym, wzbogacony w witamin´ C

• 84,5% soku z mià˝szem z liÊci aloesu

• Soczysty smak brzoskwiƒ

• Wysoka zawartoÊç witaminy C

• Bez konserwantów

•  Aloes wspiera prawidłowe trawienie, wspomaga układ 

odpornoÊciowy, dodaje energii

Zadbaj o zdrowie i ciesz si´ słodkim smakiem dojrzewajàcych 
w słoƒcu brzoskwiƒ połàczonych z mocà aloesu w Forever 
Aloe Peaches.

To doskonałe połàczenie korzyÊci aloesu i witaminy C. Dzi´ki 
nim mo˝emy wspieraç układ odpornoÊciowy. Oba składniki 
posiadajà właÊciwoÊci antyoksydacyjne, pomagajàce chroniç 
organizm przed wolnymi rodnikami tlenowymi. Wspierajà tym 
samym mechanizmy obronne i adaptacyjne. Aloes dodaje 
energii, dlatego polecany jest osobom zm´czonym i zestresowanym. 
Dodatkowo witamina C pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu 
nerwowego, zmniejsza uczucie zm´czenia i znu˝enia, wpiera 
psychologiczne aspekty funkcjonowania organizmu. Dzi´ki temu mamy 
wi´cej energii do działania. Co wi´cej, witamina C odgrywa wa˝nà rol´ 
w zwi´kszaniu przyswajania ˝elaza. T´ kompozycj´ uzupełnia koncentrat 
soku z brzoskwini – jednego z najsmaczniejszych i najzdrowszych owoców. 

Zdrowy układ pokarmowy jest jednym z fundamentów dobrego 
samopoczucia. Warto o niego zadbaç. Aloes zawarty w Forever Aloe 
Peaches wspomaga oczyszczanie przewodu pokarmowego i wspiera 
trawienie poprzez korzystny wpływ na prac´ jelit, a witamina C przyczynia 
si´ do utrzymania prawidłowego metabolizmu.

Do 84,5% soku z mià˝szem z liÊci aloe vera dodaliÊmy koncentrat soku 
brzoskwiniowego, by uzyskaç nektar o wyjàtkowym, słodkim smaku.

Brzoskwinie to jedne z najsmaczniejszych owoców okresu letniego. Słodkie, 
soczyste, o pi´knym kolorze kuszà swoim smakiem i zapachem. Pijàc nektar 
Forever Aloe Peaches mo˝esz rozkoszowaç si´ ich smakiem przez cały rok.
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AA 09/2019 KOD 777 (1 litr) 
77812 (12 x 330 ml)

Pyszny i orzeêwiajàcy nektar Forever Aloe Peaches jest przetwarzany 
w procesie aseptycznym, dzi´ki czemu w składzie nie wyst´pujà ˝adne 
konserwanty.

Składniki: stabilizowany sok z liÊci aloesu (Aloe barbadensis) 84,5%, 
koncentrat soku brzoskwiniowego, fruktoza, koncentrat soku z białych 
winogron, aromat brzoskwiniowy, przeciwutleniacz (kwas askorbinowy), 
witamina C (kwas laskorbinowy), regulator kwasowoÊci (kwas cytrynowy).

WartoÊç od˝ywcza 100 ml

Energia 121 kJ/28 kcal

Tłuszcz, w tym: 0 g

   kwasy tłuszczowe nasycone 0 g

W´glowodany, w tym: 7,1 g

   cukry 7,1 g

Błonnik 0 g

Białko 0 g

Sól 0,05 g

Witamina C 26,3 mg (33 %)*

*% referencyjnej wartoÊci spo˝ycia

OPAKOWANIE 
1 litr lub 330 ml 
ZALECANE SPO˚YCIE 
100 ml nektaru raz dziennie. 
Podawaç z lodem lub z sokiem 
owocowym.
Wstrzàsnàç przed spo˝yciem, po 
otwarciu przechowywaç w lodówce,  
nie dłu˝ej ni˝ 1 miesiàc od otwarcia.

Kobiety w cià˝y i karmiàce piersià, dzieci poni˝ej 

12tego roku ˝ycia oraz osoby z chorobami jelit, wàtroby 

i woreczka ˝ółciowego, przed zastosowaniem, powinny 

zasi´gnàç konsultacji lekarskiej.
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Forever Freedom
Płyn aloesowy o smaku pomaraƒczowym 
Suplement diety

•  Połàczenie aloe vera z MSM, glukozaminà i chondroitynà
•  Zawiera substancje naturalnie wyst´pujàce w stawach
• Pyszny, pomaraƒczowy smak

Forever Freedom to apetyczny napój o smaku pomaraƒczowym b´dàcy 
po∏àczeniem aloe vera oraz MSM, glukozaminy i chondroityny. 

Stabilizowany mià˝sz aloe vera wzbogaciliÊmy siarczanem glukozaminy 
i siarczanem chondroityny – dwiema substancjami, które wyst´pujà 
w chrzàstkach stawowych – oraz MSM. Glukozamina i chondroityna 
wchodzà w skład struktur chrzàstek stawowych. Stawy to naturalny 
„amortyzator” ludzkiego ciała. Nale˝y dbaç, aby był on odpowiednio 
od˝ywiony. Do prawidłowej pracy stawu potrzebny jest odpowiedni 
poziom oraz lepkoÊç płynu smarujàcego mazi stawowej, która sprawia, 
˝e koÊci mniej si´ o siebie ocierajà.

Składniki: Sok z liÊci aloesu (Aloe Barbadensis), stabilizator – sorbitol, 
sok pomaraƒczowy z koncentratu, fruktoza, siarczan glukozaminy  
(ze skorupiaków), siarczan chondroityny, aromat pomaraƒczowy, 
metylosulfonylometan (MSM), przeciwutleniacz – kwas askorbinowy, 
regulator kwasowosci – kwas cytrynowy, substancja konserwujàca  
– benzoesan sodu; przeciwutleniacz – mieszanina tokoferoli.

Produkt nie mo˝e byç stosowany jako substytut zró˝nicowanej diety. Preparat przeznaczony dla osób 

dorosłych, nie jest zalecany do spo˝ycia przez dzieci oraz kobiety ci´˝arne i karmiàce, a tak˝e osoby  

z nadciÊnieniem t´tniczym krwi.

Składnik
w zalecanej porcji dziennej 

(120 ml)

Siarczan glukozaminy, w tym [glukozamina] 1500 mg [768 mg]

Siarczan chondroityny, w tym [chondroityna] 1200 mg [930 mg]

Metylosulfonylometan (MSM) 750 mg

Sok z aloesu 110 g

OPAKOWANIE 
1 litr 
ZALECANE SPO˚YCIE 
½ szklanki, tj. 120 ml dziennie 
Nie nale˝y przekraczaç zalecanej porcji do 

spo˝ycia w ciàgu dnia. 
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OPAKOWANIE 
473 ml 
ZALECANE SPO˚YCIE 
30 ml koncentratu wlaç do  
100 ml (ok. ½ szklanki) wody, 
zamieszaç.
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Forever Pomesteen Power™

Koncentrat napoju wieloowocowego z dodatkiem witaminy C 

•  Wyjàtkowa mieszanka soków i ekstraktów owocowych z dodatkiem witaminy C
•  Witamina C pomaga w prawidłowej produkcji kolagenu w celu zapewnienia  

prawidłowego funkcjonowania naczyƒ krwionoÊnych oraz koÊci, chrzàstki,  
dziàseł, skóry i z´bów

•  Witamina C przyczynia si´ do zmniejszenia uczucia zm´czenia i znu˝enia
•  Egzotyczny, przepyszny smak 

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

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

WartoÊç od˝ywcza 100 g porcja 30 ml

WartoÊç energetyczna 490 kJ/117 kcal 147 kJ/35 kcal

Bia∏ko 0,7 g 0,2 g

W´glowodany, w tym [cukry] 26,7 g [23,3 g] 8 g [7 g]

T∏uszcz, w tym kwasy tłuszczowe nasycone 0 g [0 g] 0 g [0 g]

Błonnik 0 g 0 g

Sód 0,033 g 0,01 g

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

˚el z aloesu 4,5 g 1,35 g

Ekstrakt z pestek winogron,w tym [proantocyjanidyny] 0,2 g [190 mg] 0,06 g [57 mg]

* % zalecanego dziennego spo˝ycia
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FAB Forever Active Boost™
Ârodek spo˝ywczy specjalnego przeznaczenia 
˝ywieniowego zaspokajajàcy zapotrzebowanie organizmu 
przy intensywnym wysiłku fizycznym.Napój energetyzujàcy 
gazowany z dodatkiem witamin, tauryny i inozytolu.

•  Guarana daje naturalny zastrzyk energii 
•  Witamina B6, B12, niacyna i kwas pantotenowy przyczyniajà si´ do utrzymania 

prawidłowego metabolizmu energetycznego oraz do zmniejszenia uczucia 
zm´czenia i znu˝enia 

Wszyscy wiemy jak wyczerpujàcy mo˝e byç współczesny styl ˝ycia – terminy w pracy, 
odbieranie dzieci ze szkoły, wo˝enie na dodatkowe zaj´cia, zakupy, sprzàtanie... 
Jak wÊród całej tej krzàtaniny zachowaç energi´? FLP znalazło rozwiàzanie, po które mo˝esz 
si´gnàç, gdy tylko b´dziesz tego potrzebowaç – napój energetyzujàcy FAB Forever Active Boost™. 
To natychmiastowy przypływ energii, dzi´ki zawartoÊci guarany – nturalnego składnika, niezwykle 
popularnego w Brazylii.

FAB to szybki, odÊwie˝ajàcy sposób na zachowanie energii przez cały dzieƒ – dzi´ki obecnym w nim 
witaminom – B6 i B12, niacynie oraz kwasowi pantotenowemu, które zmniejszajà uczucie zm´czenia 
i znu˝enia oraz przyczyniajà si´ do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego.

Składniki: Woda nasycona CO2, sacharoza, glukoza, kwas (kwas cytrynowy), stabilizowany ˝el 
aloe vera, regulator kwasowoÊci (cytrynian trisodowy), tauryna, regulator kwasowoÊci (cytrynian 
tripotasowy), ekstrakt z nasion guarany (Paullinia cupana), glukuronolakton, aromaty, Lglutamina, 
ekstrakt z korzenia ˝eƒszenia syberyjskiego (Eleutherococcus senticosus), inozytol, witamina B3 
(nikotynamid), barwnik (betakaroten), kwas pantotenowy (Dpantotenian wapnia), ekstrakt z owoców 
cytryƒca chiƒskiego (Schisandra chinensis), witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny), witamina B12 
(cyjanokobalamina).

WartoÊç od˝ywcza 100 ml

WartoÊç energetyczna 168 kJ/40 kcal
Białko 0 g
W´glowodany, w tym [cukry] 9,6 g [9,6 g]
Tłuszcz, w tym [kwasy tłuszczowe nasycone] 0 g [0 g]
Błonnik pokarmowy 0 g
Sód 0,07 g
Niacyna (ekwiwalent niacyny) 6,4 mg (40%*)
Kwas pantotenowy 2,4 mg (40%*)
Witamina B6 0,56 mg (40%*)
Witamina B12 1 μg (40%*)
Inozytol 16 mg
˚eƒszeƒ 21 mg
lglutamina 41 mg
Ekstrakt z guarany, w tym [kofeina (2224%)] 128 mg [28 mg]
Glukuronolakton 124 mg
Tauryna 248 mg

* % zalecanego dziennego spo˝ycia

OPAKOWANIE 
12 puszek á 250 ml
ZALECANE SPO˚YCIE 
Podawaç schłodzony,  
delikatnie wstrzàsnàç.

Produkt nie jest zalecany do 

spo˝ycia przez dzieci oraz kobiety 

ci´˝arne i karmiàce a tak˝e osoby 

z nadciÊnieniem t´tniczym krwi.  

Nie mieszaç z alkoholem.
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FAB X Forever Active Boost™
Ârodek spo˝ywczy specjalnego przeznaczenia ˝ywieniowego 
zaspokajajàcy zapotrzebowanie organizmu przy intensywnym 
wysiłku fizycznym. Zero kalorii.
•  Bez kalorii, w´glowodanów i cukrów
•  Szybki zastrzyk energii, bez nagłego opadni´cia z sił
FAB X Forever Active Boost™ zapewnia witaminy oraz wyÊmienity smak bez kalorii, cukru 
i w´glowodanów. Czy kiedykolwiek ˝ałowałeÊ, ˝e nie masz wi´cej czasu na realizacj´ 
celów? Twój czas jest najcenniejszym dost´pnym ci zasobem, a wysoki poziom energii 
przez cały dzieƒ mo˝e ci pomóc osiàgnàç to, czego pragniesz. StworzyliÊmy FAB X, by 
pomóc ci pozostaç w zgodzie z celami w zakresie zdrowia i kondycji, a jednoczeÊnie byÊ 
mógł nadal cieszyç si´ Êwietnym smakiem i korzyÊciami, do jakich przywykłeÊ z FLP.
Natychmiastowy, szybki zastrzyk energii jest czasem nieodzowny, natomiast długofalowe zachowanie 
energii bez nast´pujàcego po nim nagłego opadni´cia z sił, pomaga ci sprostaç wszystkim zaj´ciom, 
bez nara˝ania na szwank kondycji. Brak kalorii, cukru i w´glowodanów sprawia, ˝e FAB X to doskonały, 
por´czny napój, gdy potrzebujesz czegoÊ, co ci´ odÊwie˝y i doda energii. Guarana, naturalny składnik, 
przyczynia si´ do natychmiastowych efektów energetyzujàcych, jakie daje FAB X, natomiast êródłem 
długofalowej energii jest mieszanka składajàca si´ z ekstraktu z ˝eƒszenia oraz witamin. 
WytrzymałoÊç, koncentracja, energia i witaminy, których êródłem jest FAB X dodadzà ci sił i pomogà 
zwi´kszyç efektywnoÊç. Ka˝dy od czasu do czasu potrzebuje dodatkowego zastrzyku energii, a FAB X 
to zdrowa alternatywa, której mo˝esz byç pewny.

Składniki: Woda nasycona CO2, stabilizowany ˝el aloe vera (Aloe barbadensis), kwas (kwas cytrynowy), 
regulator kwasowoÊci (cytrynian trisodowy), tauryna, regulator kwasowoÊci (cytrynian tripotasowy), kwas 
(kwas jabłkowy), ekstrakt z nasion guarany (Paullinia cupana), glukuronolakton, aromaty, Lglutamina, 
płynny ekstrakt z korzenia ˝eƒszenia syberyjskiego (Eleutherococcus senticosus) i owoców cytryƒca 
chiƒskiego (Schisandra chinensis), substancja słodzàca (sukraloza), inozytol, witamina B3 (nikotynamid), 
barwnik (betakaroten), kwas pantotenowy (Dpantotenian wapnia), witamina B6 (chlorowodorek 
pirydoksyny), witamina B12 (cyjanokobalamina).

WartoÊç od˝ywcza 100 ml 250 ml

WartoÊç energetyczna 0 kJ/0 kcal 0 kJ / 0 kcal
Białko 0 g 0 g
W´glowodany, w tym [cukry] 0 g [0 g] 0 g [0 g]
Tłuszcz, w tym [kwasy tłuszczowe nasycone] 0 g [0 g] 0 g [0 g]
Błonnik pokarmowy 0 g 0 g
Sód 0,07 g 0,175 g
Niacyna (ekwiwalent niacyny) 6,4 mg (40%*) 16 mg (100%*)
Kwas pantotenowy 2,4 mg (40%*) 6 mg (100%*)
Witamina B6 0,56 mg (40%*) 1,4 mg (100%*)
Witamina B12 1 μg (40%*) 2,5 μg (100%*)
Inozytol 16 mg 40 mg
Ekstrakt z ˝eƒszenia 21 mg 53 mg
lglutamina 41 mg 103,5 mg
Ekstrakt z guarany, w tym [kofeina (2224%)] 128 mg [28 mg] 320 mg [70 mg]
Glukuronolakton 124 mg 310,5 mg
Tauryna 240 mg 600 mg

* % zalecanego dziennego spo˝ycia

OPAKOWANIE 
12 puszek á 250 ml
ZALECANE SPO˚YCIE 
Podawaç schłodzony,  
delikatnie wstrzàsnàç.

Produkt nie jest zalecany do 

spo˝ycia przez dzieci oraz kobiety 

ci´˝arne i karmiàce a tak˝e osoby 

z nadciÊnieniem t´tniczym krwi.  

Nie mieszaç z alkoholem.
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Aloe Blossom 
Herbal Tea™

Herbatka ziołowa z kwiatem aloesu
Suplement diety 

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

To mieszanka kwiatów i delikatnych, aromatycznych przypraw, która nie zawiera 
kofeiny. Tajemnica jej niepowtarzalnego smaku le˝y w starannie dobranym składzie 
i proporcjach poszczególnych komponentów. 

Jednym ze składników herbatki jest kwiatostan aloe vera z naszych własnych 
plantacji, a pozostałe przyprawy i naturalne substancje aromatyczne sprowadzone 
zostały specjalnie ze wszystkich stron Êwiata!

Składniki: Kora cynamonu (Cinnamomum cassia), skórka pomaraƒczowa, goêdziki 
(Eugenia caryophyllata), liÊcie je˝yny (Rubus fructicocus), liÊcie ziela angielskiego 
(Pimenta dioica), nasiona kopru włoskiego (Foeniculum vulgare), korzeƒ imbiru 
(Zingiber officinale), nasiona kardamonu (Elettaria cardamomum), suszone kwiaty 
aloesu (0,23%), gurmar (Gymnema sylvestre), kwiaty rumianku (Matricaria retucica).

Produkt nie jest przeznaczony dla osób uczulonych na jego składniki. 

OPAKOWANIE 
25 torebek á 1,5 g 
ZALECANE SPO˚YCIE 
DoroÊli jednà saszetk´ zalaç szklankà 
goràcej wody i parzyç 46 minut

Jedna saszetka zawiera 1,5 g składników 
roÊlinnych, w tym 0,003 g kwiatów aloesu.



Najczystsze źródła zdrowia i witalności z natury są podstawą 
doskonałego wyglądu i samopoczucia. Skorzystaj ze starannie 
skomponowanych receptur i najwyższej jakości składników 
zawartych w suplementach diety Forever.
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OPAKOWANIE 
100 tabletek 

ZALECANE SPO˚YCIE 
12 tabletki dziennie.
Nie nale˝y przekraczaç porcji 

zalecanej do spo˝ycia w ciàgu dnia.

Forever Absorbent-C™

Witamina C z otr´bami owsianymi

•  Dostarcza witamin´ C, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie 
organizmu. Poprzez udział w produkcji kolagenu wpływa pozytywnie 
na koÊci, skór´, z´by, a tak˝e utrzymuj´ właÊciwe działanie układu 
odpornoÊciowego i nerwowego.

•  Witaminie C towarzyszà otr´by owsiane.
•  Suplement diety do uzupełniania codziennej diety dla ludzi z wyobraênià! 

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

Składniki: Otr´by owsiane, substancja słodzàca – sorbitol, miód, kwas 
Laskorbinowy, substancja wià˝àca – kwasy t∏uszczowe, naturalny aromat 
pomaraƒczowy, bioflawonoidy cytrusowe, sproszkowany owoc papai, substancja 
przeciwzbrylajàca – dwutlenek krzemu.

ZawartoÊç sk∏adników  
w porcji dziennej 1 tabletka 2 tabletki

Witamina C 60 mg (75%*) 120 mg (150%*)

Otr´by owsiane 550 mg 1100 mg

  * % referencyjnej wartoÊci spo˝ycia
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OPAKOWANIE 
100 kapsułek

ZALECANE SPO˚YCIE 
1 kapsułka dziennie
Nie nale˝y przekraczaç porcji zalecanej 

do spo˝ycia w ciàgu dnia.

Forever Garlic-Thyme™

Kapsu∏ki z tymiankiem i olejkiem z czosnku

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

O zdrowotnym działaniu czosnku napisano ju˝ wiele ksiàg, włàczajàc 
w to równie˝ przekazy na tabliczkach glinianych i papirusach odkrywane 
przez archeologów. Ju˝ w staro˝ytnoÊci wiedziano, ˝e czosnek wpływa 
pozytywnie na zdrowie. Jedzenie czosnku działa korzystnie na odpornoÊç, 
układ krà˝enia i wàtrob´. Poniewa˝ nie ka˝dy lubi zapach tej roÊliny, Forever 
Living Products proponuje specjalnie przygotowane kapsułki z olejkiem 
z czosnku, które rozpuszczajà si´ dopiero w jelicie cienkim – w zwiàzku z tym 
charakterystyczna woƒ naturalnych zwiàzków siarkowych jest dla otoczenia 
zupełnie niewyczuwalna. 

W Forever GarlicThyme połàczono działanie czosnku i tymianku w niezwykle 
udanà spółk´. Tymianek podobnie jak czosnek posiada właÊciwoÊci 
antyoksydacyjne i wspiera odpornoÊç, a poza tym dobroczynnie wpływa  
na górne drogi oddechowe. 

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

ZawartoÊç sk∏adników 
w porcji dziennej 1 kapsu∏ka

Sproszkowane ziele tymianku 50,0 mg

Koncentrat olejku czosnkowego 10,0 mg



Suplementy diety

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

KOD 376

24
09/2019

OPAKOWANIE 
120 kapsułek

ZALECANE SPO˚YCIE 
23 kapsułki dziennie w czasie 
posiłku. 
Nie nale˝y przekraczaç porcji zalecanej 

do spo˝ycia w ciàgu dnia.

Forever Arctic Sea™

Kwasy tłuszczowe Omega-3 z olejów z ryb i kalmarów  
oraz oliwa z oliwek
•  Specjalnie opracowane proporcje Omega3, naÊladujàce diet´ bogatà  

w ryby i owoce morza
•  Naturalny aromat z limetki sprawia, ˝e produkt ma przyjemny zapach  

i minimalizuje rybnà woƒ
•  Pozyskiwane w odpowiedzialny i przyjazny dla oceanu sposób
•  èródło kwasów EPA i DHA

Nowe, ulepszone Forever Arctic Sea zawiera unikalnà mieszank´ bogatego w kwas 
DHA oleju z kalmarów, oleju z ryb dostarczajàcego cennych tłuszczy z rodziny 
Omega3 i oliwy z oliwek o wysokiej zawartoÊci nale˝àcego do rodziny Omega9 kwasu 
oleinowego.

Kluczowa równowaga Omega-3:Omega-6

JeÊli chodzi o nienasycone kwasy tłuszczowe Omega, ogromne znaczenie ma ich 
odpowiednia równowaga, z czego wiele osób nie zdaje sobie sprawy. Zrównowa˝ona 
od˝ywczo dieta zapewnia właÊciwy stosunek kwasów DHA do EPA, czyli od 1:1 do 
1:4. Kwas DHA nale˝àcy do rodziny Omega3 jest naturalnie obecny w organizmie  
– w najwi´kszych iloÊciach w mózgu, oczach i sercu. Przyczynia si´ do prawidłowego 
funkcjonowania mózgu i właÊciwego widzenia, a razem z kwasem EPA pomaga 
zachowaç zdrowe serce.

Korzystne działanie wyst´puje w przypadku spo˝ywania 250 mg DHA lub 250 mg EPA 
i DHA dziennie.

Składniki: Olej rybi, olej z kalmarów, ˝elatyna, oliwa z oliwek, substancja 
utrzymujàca wilgoç – glicerol, naturalny aromat cytrynowy, naturalny aromat z limetki, 
witamina E (Dalfa tokoferol). 

ZawartoÊç sk∏adników 
w porcji dziennej 2 kapsu∏ki 3 kapsułki

Kwas eikozapentaenowy (EPA) 200 mg 300 mg

Kwas dokozaheksaenowy (DHA) 200 mg 300 mg

Kwas oleinowy 100 mg 150 mg

* % zalecanego dziennego spo˝ycia



Suplementy diety

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

ZALECANE SPO˚YCIE 
1 tabletka dziennie
Nie nale˝y przekraczaç porcji zalecanej  

do spo˝ycia w ciàgu dnia.

Pola Zieleni
•  J´czmieƒ posiada właÊciwoÊci antyoksydacyjne
•  Lucerna utrzymuje w zdrowiu dolne drogi moczowe,  

działa pozytywnie na trawienie i pomaga zachowaç prawidłowy  
poziom glukozy we krwi

•  Z dodatkiem miodu

Przy dzisiejszym zabieganym stylu ˝ycia i wszechobecnych fastfoodach, które 
ułatwiajà jedzenie „w biegu”, cz´sto okazuje si´, ˝e spo˝ywamy zbyt mało 
Êwie˝ych, zielonych pokarmów. Dzi´ki Polom Zieleni, Forever Living Products 
mo˝e nam pomóc w uporaniu si´ z tà kwestià. Wystarczy rzut oka na list´ 
składników, by odkryç prawdziwà skarbnic´ „zieleniny”.

Zadbaj o to, by w twojej diecie nie zabrakło antyutleniaczy. Pola Zieleni łàczà 
młode zbo˝a – pszenic´, j´czmieƒ, lucern´ z pieprzem Cayenne. Mieszanka 
ciemnozielonych sproszkowanych liÊci z pieprzem Cayenne to doskonały 
element codziennej diety. Natomiast dodatek miodu to wsparcie energii.

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

ZawartoÊç sk∏adników w porcji dziennej 1 tabletka

Sproszkowane liÊcie zielonego j´czmienia 120 mg

Sproszkowane liÊcie zielonej pszenicy 120 mg

Sproszkowane liÊcie lucerny 120 mg



Suplementy diety

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

KOD 072

26
09/2019 AA

OPAKOWANIE 
100 tabletek

ZALECANE SPO˚YCIE 
12 tabletek dziennie
Nie nale˝y przekraczaç porcji zalecanej 

do spo˝ycia w ciàgu dnia.

Forever Lycium Plus™

•  èródło składników pochodzenia roÊlinnego
•  Zawiera lukrecj´ – składnik o działaniu wzmacniajàcym organizm,  

jeden z najbardziej efektywnych naturalnych antyutleniaczy, dodaje sił i energii

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

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

Nie mo˝e byç spo˝ywany w nadmiernych iloÊciach przez osoby z nadciÊnieniem.

ZawartoÊç sk∏adników 
w porcji dziennej 1 tabletka 2 tabletki

Ekstrakt z owoców kolcowoju 
(Lycium barbarum) 300 mg 600 mg

Ekstrakt z korzenia lukrecji 
(Glycyrrhiza glabra) 37,5 mg 75 mg



Suplementy diety

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

ZALECANE SPO˚YCIE 
2 tabletki dziennie
Nie nale˝y przekraczaç porcji zalecanej  

do spo˝ycia w ciàgu dnia.

Nature-Min™

Tabletki z minerałami pochodzenia naturalnego

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

z´bów, paznokci i włosów

Przeprowadzane na całym Êwiecie badania coraz cz´Êciej wskazujà na złe przyzwyczajenia 
˝ywieniowe oraz mod´ na korzystanie z produktów wysoko przetworzonych technologicznie, 
konserwowanych i oczyszczonych z naturalnych substancji balastowych (na przykład – màka 
bez Êladu otràb, czyli głównego êródła substancji od˝ywczych w ziarnach zbó˝). Forever 
Living Products proponuje znakomite, naturalne êródło substancji mineralnych w bardzo łatwo 
przyswajalnej postaci oraz w doskonałych proporcjach. 
Mangan – wpływa na zdrowie koÊci.
Selen – pomaga zachowaç zdrowe włosy i paznokcie.
Wa pƒ i fosfor – sà potrzebne do utrzymania koÊci i z´bów w dobrym stanie.
˚e lazo, jod i cynk – przyczyniajà si´ do prawidłowego funkcjonowania układu 

odpornoÊciowego. Co wi´cej cynk wpływa równie˝ korzystnie na stan skóry, włosów 
i paznokci.

Magnez – pomaga zmniejszaç uczucie zm´czenia i znu˝enia.
Miedê – odgrywa wa˝nà rol´ we właÊciwym funkcjonowaniu układu nerwowego.

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

ZawartoÊç sk∏adników w porcji dziennej 2 tabletki

Wapƒ 333 mg (42%*)

˚elazo 6 mg (43%*)

Fosfor 257 mg (37%*)

Jod 50 μg (33%*)

Magnez 147 mg (42%*)

Cynk 5 mg (50%*)

Selen 12 μg (22%*)

Miedê 660 μg (66%*)

Mangan 0,66 mg (33%*)

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



Suplementy diety

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

KOD 464

28
09/2019

OPAKOWANIE 
30 saszetek po 6,1 g

ZALECANE SPO˚YCIE 
1 saszetka dziennie. 
ZawartoÊç saszetki 
rozpuÊciç w szklance wody 
lub ulubionego napoju. 
Zaleca si´ piç z dodatkiem 
mià˝szu aloe vera.
Nie nale˝y przekraczaç porcji 

zalecanej do spo˝ycia w ciàgu dnia.

Forever Fiber™

•  5 gramów błonnika w ka˝dej saszetce
•  Opracowany jako wygodny sposób wspierania optymalnej  

iloÊci błonnika w diecie
•  Łatwo rozpuszczalny w wodzie lub innym napoju  

– tak˝e z dodatkiem mià˝szu aloe vera
•  Szybko si´ rozpuszcza, ma łagodny smak, nie ma grudek  

i jest bezglutenowy

Suplement diety Forever Fiber™ dostarcza 5 gramów szybko 
rozpuszczajàcego si´ błonnika, w por´cznej saszetce, by wspieraç 
prawidłowà poda˝ błonnika w codziennej diecie. Eksperci zalecajà 
spo˝ywanie do 30 gramów błonnika dziennie. Niestety, wi´kszoÊç ludzi 
dostarcza z dietà zaledwie połow´ tej iloÊci, bo jemy za mało produktów 
zbo˝owych, warzyw i owoców. Forever Fiber™ to firmowa mieszanka czterech 
rodzajów błonnika i por´czny sposób na wzbogacenie diety w błonnik  
– przez posypywanie potraw, rozpuszczanie w ulubionym napoju z dodatkiem 
mià˝szu aloe vera lub dodawanie do butelki wody, którà zabierasz w drog´!

Suplement diety Forever Fiber™, który dostarcza 5 gramów rozpuszczalnego 
błonnika w ka˝dej saszetce, to por´czna porcja z wysokà zawartoÊcià 
błonnika. IloÊç ta odpowiada prawie 1½ fili˝anki bràzowego ry˝u lub  
2 kromkom pełnoziarnistego chleba. Forever Fiber™ to Êwietny sposób na 
zwi´kszenie codziennej porcjii błonnika.

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

Suplement diety nie mo˝e byç stosowany jako substytut zró˝nicowanej diety. Produkt 

nie jest zalecany kobietom w cià˝y i karmiàcym oraz osobom z chorobami przewodu 

pokarmowego, w tym ˝ołàdka i jelit.

Porcja dzienna 1 saszetka

Guma akacjowa 2,5 g

Błonnik kukurydziany 2,2 g

Dekstryna kukurydziana 0,7 g

Fruktooligosacharydy 117 mg



Suplementy diety

Prowadzenie zdrowego trybu ˝ycia i stosowanie zrównowa˝onej diety sà niezb´dne dla zachowania dobrego stanu zdrowia.
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29
Prowadzenie zdrowego trybu ˝ycia i stosowanie zrównowa˝onej diety sà niezb´dne dla zachowania dobrego stanu zdrowia.

OPAKOWANIE 
90 kapsu∏ek

ZALECANE SPO˚YCIE 
3 kapsu∏ki dziennie 
Nie nale˝y przekraczaç porcji zalecanej do spo˝ycia w ciàgu dnia.

Forever Move
Z kurkumà i formułà NEM®, która zawiera sproszkowane skorupy jaja 
kurzego. Rozwiàzanie dla zdrowych mi´Êni i stawów
Zawiera dwa opatentowane składniki: 
•  sproszkowane skorupki jaja kurzego (NEM), które zbudowane sà m.in. z kolagenu, 

jednej z podstawowych substancji mi´dzykomórkowych układu kostnego 
•  ekstrakt z ostry˝u długiego, który jako êródło kurkuminoidów pomaga utrzymaç 

elastycznoÊç koÊci i stawów oraz dba o prawidłowe funkcjonowanie układu kostnego.

ZdolnoÊç ruchu cz´sto traktujemy jako coÊ oczywistego – dopóki nie poczujemy jej zmniejszenia 
lub ograniczenia. Ruszaj si´ swobodnie i wspieraj komfort oraz elastycznoÊç stawów z najnowszym 
suplementem diety Forever dla stawów i mi´Êni, Forever Move. Forever Move zawiera mieszank´ 
dwóch efektywnych składników, czyli sproszkowane skorupki jaja kurzego oraz ekstrakt 
z ostry˝u długiego, który dba o prawidłowe funkcjonowanie układu kostnego.

NEM®** to naturalny składnik ˝ywnoÊci pozyskiwany ze skorupek jajek, które sà zbudowane m. in. 
z chondroityny, kwasu hialuronowego, glikozoaminoglikanów i kluczowych białek, takich jak kolagen. 

Korzystne działanie wzmocniliÊmy jeszcze bardziej, dodajàc kurkumin´ pozyskanà z ekstraktu 
z ostry˝u długiego – w postaci BioCurc®***, dzi´ki czemu twój organizm mo˝e łatwiej jà przyswoiç 
i wykorzystaç. Ludzie od tysi´cy lat wykorzystujà kurkum´ do ró˝nych celów, a dziÊ, kurkumina 
zawarta w kurkumie jest tematem wielu prowadzonych badaƒ. Stosujàc zaufany składnik połàczyliÊmy 
to, co najlepsze w nauce i naturze.

Czy jesteÊ sportowcem w szczytowej formie, weekendowym wojownikiem, czy po prostu chcesz 
cieszyç si´ wi´kszà swobodà w codziennym ˝yciu, te dwa składniki pomogà ci si´ rozruszaç. Na co czekasz?

Składniki: Sproszkowane skorupy jaja kurzego, ekstrakt z kłàcza ostry˝u długiego (Curcuma longa), 
olej sojowy rafinowany, ˝elatyna rybna, substancja utrzymujàca wilgoç – glicerol, woda, ekstrakt 
z owoców szaraƒczyna stràkowego – chleba Êwi´tojaƒskiego (Ceratonia siliqua).

** NEM® jest zastrze˝onym znakiem towarowym ESM Technologies, LLC.
*** BioCurc® jest zastrze˝onym znakiem towarowym Boston BioPharm, Inc.

Składniki
ZawartoÊç w zalecanej 

porcji dziennej 
(3 kapsułki)

Sproszkowane skorupki 
jaja kurzego,w tym 
    kolagen

525 mg 
 

15,75 mg

Ekstrakt z ostry˝u długiego, 
w tym 
    kurkuminoidy 

525 mg 
 

63 mg

Preparat nie mo˝e byç stosowany jako substytut zró˝nicowanej diety. 
Przy jednoczesnym stosowaniu leków przeciwzakrzepowych nale˝y 
skonsultowaç si´ z lekarzem lub farmaceutà.



Suplementy diety

Forever Kids™
Tabletki multiwitaminowe z fitosk∏adnikami

•  èródło witamin, makro i mikroelementów

•  Składniki naturalnego pochodzenia z warzyw i owoców wykazujà  

wzmocnione działanie antyutleniajàce

•  Suplement nie tylko dla dzieci – doroÊli tak˝e potrzebujà naturalnego 

wzmocnienia!

W ka˝dym z nas, niezale˝nie od wieku, pozostaje coÊ z dziecka. Ka˝dy 

z nas pami´ta słowa rodziców: „Zjedz ten szpinak (marchewk´, buraczki 

itd.), bo to zdrowe”. Ci, którzy tak do nas mówili, ˝yczyli nam jak najlepiej 

– abyÊmy uroÊli, byli zdrowi i silni. I co wi´cej – mieli racj´! W Êrodowisku, 

w którym przyszło nam ˝yç obecnie, pró˝no by szukaç obszarów wolnych od 

groênych dla zdrowia zanieczyszczeƒ. Aby zneutralizowaç ich działanie na 

nasz organizm, powinniÊmy spo˝ywaç jak najwi´cej ˝ywnoÊci naturalnego 

pochodzenia, zawierajàcej biologicznie czynne składniki od˝ywcze, zwane 

w skrócie „fitoskładnikami”. Spróbujmy wi´c si´gnàç po Forever Kids  

– gotowy produkt, w którym witaminy i substancje mineralne skojarzono 

z mieszankà sproszkowanych owoców i warzyw takich jak szpinak, brokuły, 

pomidory czy kapusta. Forever Kids to suplement zawierajàcy witaminy 

i minerały. 

Witaminy A, C, D, B6, B12, kwas foliowy, miedê, ˝elazo, wapƒ, cynk 

wpływajà korzystnie na działanie układu odpornoÊciowego.

Składniki: Substancje słodzàce – ksylitol, sorbitol; wapƒ (jabłczan 

wapnia), magnez (jabłczan magnezu), aromat winogronowy, regulator 

kwasowoÊci – kwas cytrynowy, barwnik – antocyjany (ze skórek winogron), 

witamina C (kwas Laskorbinowy), cynk (diglicynian cynku), sproszkowana 

mieszanka owoców i warzyw [czerwona papryka, pomidor, truskawka, 

˝urawina, owoce euterpy warzywnej (Euterpe oleracea), owoce mangostanu 

właÊciwego (Garcinia mangostana L.), owoce kolcowoju szkarłatnego 

(Lycium barbarum), granat, borówka, brokuły, szpinak, jarmu˝, burak, 

marchew, dynia, winogrona, jabłko, kapusta, cebula, ekstrakt z owoców wiÊni 

aceroli (Malpighia glabra L.), substancja glazurujàca – kwas stearynowy, 



Suplementy diety

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

A 09/2019
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31

OPAKOWANIE 
120 tabletek

ZALECANE SPO˚YCIE 
2 tabletki dziennie
Nie nale˝y przekraczaç porcji zalecanej 

do spo˝ycia w ciàgu dnia..

witamina E (octan Dalfatokoferylu), ˝elazo [diglicynian ˝elaza (II)], aromat 

brzoskwiniowy, niacyna (amid kwasu nikotynowego), substancja wià˝àca 

– dwutlenek krzemu, substancja przeciwzbrylajàca – stearynian magnezu, 

substancja słodzàca – sukraloza, kwas pantotenowy (Dpantotenian wapnia), 

witamina A (betakaroten), witamina B12 (cyjanokobalamina), witamina D 

(cholekalcyferol), witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny), witamina B2 

(ryboflawina), witamina B1 (monoazotan tiaminy), miedê [glukonian miedzi (II)], 

kwas foliowy (kwas pteroilomonoglutaminowy), biotyna (Dbiotyna).

ZawartoÊç sk∏adników w porcji dziennej 2 tabletki

Witamina A (Betakaroten) 400 μg (50%*)

Witamina C 40 mg (50%*)

Witamina D 2,5 μg (50%*)

Witamina E 6 mg (50%*)

Tiamina (witamina B1) 0,55 mg (50%*)

Ryboflawina (witamina B2) 0,7 mg (50%*)

Witamina B6 0,7 mg (50%*)

Witamina B12 1,25 μg (50%*)

Niacyna 8 mg (50%*)

Biotyna 25 μg (50%*)

Kwas foliowy 100 μg (50%*)

Kwas pantotenowy 3 mg (50%*)

Cynk 3,75 mg (38%*)

Mieszanka sproszkowanych owoców i warzyw 20 mg

* % zalecanego dziennego spo˝ycia



Suplementy diety

Forever Active Pro-B™

•  Uzupełnia mikrobiom jelitowy podczas i po antybiotykoterapii, w przypadku  

niezrównowa˝onego sposobu od˝ywiania, przy zmianie diety, po biegunce

•  Zawiera 6 szczepów bakterii, ponad 8 mld jtk*

•  Liofilizowane szczepy bakterii – stabilne podczas przechowywania

•  Stabilizowane dzi´ki technologii krioprotekcji bakterie oporne sà na działanie  

soku ˝ołàdkowego i docierajà w optymalnym stanie do jelit

•  Zawiera fruktooligosacharydy jako po˝ywk´ dla bakterii jelitowych

•  Nie wymaga przechowywania w lodówce (przechowywaç w temp. do 25°C)

•  Bez alergenów

•  1 kapsułka dziennie

Stres, niewłaÊciwa dieta, wpływ Êrodowiska, ˝ycie w poÊpiechu – w takich sytuacjach 

organizm mo˝e potrzebowaç uzupełnienia prawidłowych kultur bakterii jelitowych. 

Si´gnij wtedy po Forever Active ProB™ – suplement diety, który zawiera specjalnie 

dobranà mieszank´ 6 szczepów bakterii z rodzajów Lactobacillus i Bifidoacterium:

Bifidobacterium lactis 

Lactobacillus rhamnosus 

Lactobacillus reuteri 

Lactobacillus acidophilus 

Bifidobacterium longum 

Bifidobacterium B-bifidum

Jedna kapsułka dziennie dostarcza ponad 8 mld jtk *.

Bakterie rodzaju Bifidobacterium i Lactobacillus wyst´pujà naturalnie w organizmie 

człowieka. Skład mikroorganizmów w jelicie człowieka jest odnawialny. Zmiana iloÊci 

bakterii w jelitach jest procesem normalnym dla organizmu.

Formuł´ składajàcà si´ z ww. szczepów opracowano we współpracy z Copenhagen 

University Hospital – liderem w dziedzinie gastroenterologii. Szczepy zawarte 

w preparacie zostały przebadane i dobrane w oparciu o badania kliniczne. Szczepy te 

sà bezpieczne i dobrze tolerowane. Udowodniono klinicznie, ˝e dwa z tych szczepów 

majà zdolnoÊç do zwi´kszonej kolonizacji w jelitach.
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Prowadzenie zdrowego trybu ˝ycia i stosowanie zrównowa˝onej diety sà niezb´dne dla zachowania dobrego stanu zdrowia.

OPAKOWANIE 
30 kapsułek

ZALECANE SPO˚YCIE 
1 kapsułka dziennie, 30 minut 
przed posiłkiem, popijajàc wodà
Nie nale˝y przekraczaç porcji zalecanej  

do spo˝ycia w ciàgu dnia. 
Produkt nie mo˝e byç stosowany jako 

zamiennik zró˝nicowanej diety.

Nie stosowaç w przypadku uczulenia na 

którykolwiek składnik preparatu.

Sk∏adniki ZawartoÊç w zalecanej porcji 
dziennej (1 kapsułka)

Bifidobacterium animalis spp. lactis 5,2 x 109 jtk*

Lactobacillus rhamnosus 1,15 x 109 jtk*

Lactobacillus reuteri 0,58 x 109 jtk*

Lactobacillus acidophilus 0,58 x 109 jtk*

Bifidobacterium longum 0,2 x 109 jtk*

Bifidobacterium bifidum 0,3 x 109 jtk*

Suma bakterii 8 x 109 jtk*

Fruktooligosacharydy 79 mg

* jtk – Jednostka tworzàca kolonie bakterii

Cennym składnikiem Forever Active ProB™ jest błonnik pokarmowy, który stwarza 

bakteriom sprzyjajàce Êrodowisko do prze˝ycia w drodze do jelita grubego. Zawarty 

w preparacie rodzaj błonnika to Êredniołaƒcuchowe fruktooligosacharydy, które 

wspierajà namna˝anie si´ bakterii Bifidobacterium i Lactobacillus. Suplementy diety, 

w których wyst´puje połàczenie szczepów bakterii i odpowiedniej dla nich po˝ywki 

okreÊlane sà mianem synbiotyków.

W Forever Active ProB™ zastosowano rozwiàzania wspierajàce skuteczne działanie 

suplementacyjne preparatu. Zawarte w nim szczepy odznaczajà si´ odpornoÊcià na 

działanie kwasów w soku ˝ołàdkowym i soli ˝ółciowych, dzi´ki czemu w optymalnym 

stanie dotrà do swojego miejsca przeznaczenia. Mo˝liwe to jest dzi´ki wykorzystaniu 

do ich produkcji nowoczesnej technologii krioprotekcji. Kapsułki i opakowanie 

powstały z u˝yciem specjalnej technologii Activ Vial Technology™, która zapewnia 

ochron´ bakterii w trakcie procesu produkcji i okresu trwałoÊci produktu.

Składniki: dekstryna, fruktooligosacharydy, substancja glazurujàca – 

hydroksypropylometyloceluloza, szczepy bakterii: Bifidobacterium animalis ssp. 

Lactis, Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus reuteri, Lactobacillus acidophilus, 

Bifidobacterium longum, Bifidobacterium bifidum, substancje przeciwzbrylajàce – sole 

magnezowe kwasów tłuszczowych, dwutlenek krzemu, barwnik – dwutlenek tytanu.
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OPAKOWANIE 
60 kapsułek

ZALECANE SPO˚YCIE 
2 kapsułki dziennie
Nie nale˝y przekraczaç porcji zalecanej 

do spo˝ycia w ciàgu dnia.

Forever Active HA™

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

Forever Active HA™ to êródło wyjàtkowej formy kwasu hialuronowego 
o niskiej masie czàsteczkowej, a tak˝e cynku, olejku imbirowego 
i kurkumy. Kwas hialuronowy jest składnikiem macierzy 
mi´dzykomórkowej skóry właÊciwej. Wykazuje zdolnoÊç wiàzania 
wody. Kurkuma wpływa na właÊciwà ruchomoÊç stawów. Cynk 
wspiera syntez´ DNA i białek, pomaga zachowaç zdrowà skór´ 
i koÊci. Dzi´ki tym składnikom jest to jeden z najlepszych dost´pnych 
na rynku suplementów diety zawierajàcego substancje wa˝ne dla 
stawów i skóry.

Kwas hialuronowy (HA) to substancja wytwarzana przez nasz 
organizm, naturalnie wyst´pujàca w skórze. W miar´ upływu czasu 
organizm wytwarza coraz mniej kwasu hialuronowego. Wtedy skóra 
nabiera szorstkiego, suchego wyglàdu. Natomiast kurkuma jest 
od stuleci wykorzystywana przez chiƒskich zielarzy dla wspierania 
prawidłowego funkcjonowania stawów. Cynk poza pozytywnym 
wpływem na stan skóry i koÊci wykazuje tak˝e właÊciwoÊci 
przeciwutleniajàce. Zawarte w Forever Active HA™ składniki sprawià, 
˝e znowu zaczniesz działaç jak dobrze naoliwiona maszyna!

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

ZawartoÊç składników w porcji dziennej 2 kapsu∏ki

Kwas hialuronowy Injuv® 80 mg

Sproszkowane kłàcze kurkumy 50 mg

Olejek z korzenia imbiru 50 mg

Cynk 2 mg (20%*)
* % zalecanego dziennego spo˝ycia
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OPAKOWANIE 
60 tabletek

ZALECANE SPO˚YCIE 
1 tabletka dziennie
Nie nale˝y przekraczaç porcji 

zalecanej do spo˝ycia w ciàgu dnia.

Forever Ginkgo Plus™

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

naczyƒ krwionoÊnych
•  Pomaga zachowaç sprawne ciało i umysł

Ginkgo biloba, legendarny „tonik dla umysłu” o historii si´gajàcej pi´ciu 
tysiàcleci to prawdziwa od˝ywka wspierajàca kreatywnoÊç. Forever Ginkgo 
Plus™ to unikalne połàczenie czterech chiƒskich roÊlin. Do głównego składnika, 
jakim jest wyciàg z liÊci miłorz´bu dwuklapowego, dodaliÊmy ekstrakt z grzybów 
reishi, owoce cytryƒca chiƒskiego oraz kłàcze rdestu wielokwiatowego.

O miłorz´bie mówi si´, ˝e jest to najstarszy gatunek drzewa, jaki przetrwał do 
naszych czasów. Drzewa te ˝yjà bardzo długo (cz´sto ponad 1000 lat) i sà 
wyjàtkowo odporne na niekorzystne warunki Êrodowiskowe, takie jak grzyby 
i insekty. Ginkgo biloba jest jednym z najpopularniejszych składników suplementów 
diety w Europie i Ameryce Północnej.

Wyciàg z liÊci miłorz´bu działa jako antyutleniacz, wpływa te˝ pozytywnie na 
mikrokrà˝enie, dzi´ki temu pozwala zachowaç prawidłowe funkcje poznawcze  
– takie jak pami´ç, koncentracja czy zdolnoÊç zapami´tywania.

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

W przypadku stosowania antykoagulantów przed zastosowaniem nale˝y zasi´gnàç 

konsultacji lekarskiej.

ZawartoÊç składników w porcji dziennej 1 tabletka

Sproszkowane grzyby Reishi 210 mg

Sproszkowane kłàcze rdestu wielokwiatowego 110 mg

Sproszkowane owoce cytryƒca chiƒskiego 130 mg

Ekstrakt z liÊci miłorz´bu dwuklapowego 30 mg
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OPAKOWANIE 
30 saszetek á 10 g

ZALECANE SPO˚YCIE 
DoroÊli 1 miarka lub saszetka 
(10 g) dziennie rozpuÊciç 
w szklance wody lub 
dowolnego napoju, dobrze 
rozmieszaç.
Nie nale˝y przekraczaç porcji zalecanej 

do spo˝ycia w ciàgu dnia.

Produkt nie jest zalecany dla kobiet w cià˝y 

i karmiàcych piersià. Osoby z problemami 

zdrowotnymi przed u˝yciem powinny 

skonsultowaç si´ z lekarzem.

ARGI+™

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

•  Larginina i kompleks witamin
•  Suplement nowej generacji

Larginina to aminokwas tak pot´˝ny, ˝e naukowcy okreÊlajà go mianem 
„cudownej czàsteczki”. Arginina pełni w naszym organizmie wiele funkcji 
umo˝liwiajàcych jego prawidłowe funkcjonowanie, nic wi´c dziwnego, ˝e 
budzi taki entuzjazm. Nowe ARGI+™ zapewnia korzystne działanie Largininy, 
a witaminy C, B6, B12 i kwas foliowy przyczyniajà si´ do zmniejszenia uczucia zm´czenia i znu˝enia. 
Ponadto witamina C pomaga w prawidłowej produkcji kolagenu w celu zapewnienia właÊciwego 
funkcjonowania koÊci i chrzàstki, wpływa korzystnie na prac´ układu nerwowego i odpornoÊciowego, 
a tak˝e chroni komórki przed stresem oksydacyjnym.

Witamina D wpływa na prawidłowà prac´ mi´Êni, bierze udział we wchłanianiu wapnia. Witamina 
B6, wspiera utrzymanie prawidłowego metabolizmu białka i glikogenu, a tak˝e reguluje aktywnoÊç 
hormonalnà. Witamina B12 pomaga w produkcji czerwonych krwinek i razem z kwasem foliowym bierze 
udział w procesie podziału komórek. Natomiast witamina K wspiera prawidłowe krzepni´cie krwi. 
Wspólnie składniki te tworzà suplement nowej generacji. Dodaj optymalne zdrowie i kondycj´ do diety 
swojej rodziny z pot´gà ARGI+™!

Składniki: Larginina, maltodekstryna, kwas cytrynowy, ksylitol 
– substancja słodzàca, naturalny aromat owoców leÊnych, 
dwutlenek krzemu – substancja przeciwzbrylajàca, sukraloza 
– substancja słodzàca, ekstrakt ze skórek winogron, ekstrakt 
z owoców granatu, ekstrakt z czerwonych winogron, sproszkowany 
sok z czarnej porzeczki, sproszkowany sok z owoców czarnego 
bzu, sproszkowany sok z malin, sproszkowany sok z wiÊni, 
sproszkowany sok z je˝yn, sproszkowany sok z borówki, fosforan 
potasu – regulator kwasowoÊci, kwas Laskorbinowy, Dryboza, 
menachinon, cholekalcyferol, chlorowodorek pirydoksyny, 
cyjanokobalamina, kwas pteroilomonoglutaminowy. 

ZawartoÊç sk∏adników w porcji dziennej 10 g

Witamina C (jako kwas Laskorbinowy) 80 mg (100%*)

Witamina D3 (jako cholekalcyferol) 5 mcg (100%*)

Witamina K2 (jako menachinion) 20 mcg (27%*)

Witamina B6 (jako chlorowodorek pirodyksyny) 1,4 mg (100%*)

Witamina B12 (jako cyjanokobalamina) 2,5 mcg (100%*)

Kwas foliowy (jako kwas pteroilomonoglutaminowy) 200 mcg (100%*)

LArginina 5 g (–)

Forever™ Mieszanka owocowa 114 mg (–)

* % zalecanego dziennego spo˝ycia
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OPAKOWANIE 
30 saszetek á 3,5 g

ZALECANE SPO˚YCIE 
DoroÊli jednà saszetk´ dziennie 
(3,5 g proszku) rozpuÊciç  
w ½ szklanki wody lub w napoju 
z mià˝szem aloe vera. Dobrze 
wymieszaç.
Nie nale˝y przekraczaç porcji zalecanej 

do spo˝ycia w ciàgu dnia.

Forever NutraQ10™
z koenzymem Q10
•  Opracowany, by łatwo rozpuszczaç si´ w napoju z mià˝szu  

aloe vera
•  Dostarcza koenzym Q10
•  Zawiera wyciàgi roÊlinne, minerały i antyutleniacze
Forever NutraQ10™ to receptura opracowana specjalnie do rozpuszczania w naszym napoju 
z mià˝szem aloe vera, by dostarczaç wa˝nych dla zdrowia substancji, m.in. witamin, składników 
mineralnych oraz koenzymu Q10. 
Q10 to enzym wytwarzany przez ludzki organizm, którego poziom maleje z wiekiem, właÊnie wtedy, 
gdy jest on najbardziej potrzebny. Forever Nutra Q10™ zawiera witaminy z grupy B, które wspierajà 
prawidłowe funkcjonowanie układu krà˝enia. 
Witamina B6, B12 i kwas foliowy przyczyniajà si´ do prawidłowego metabolizmu homocysteiny.  
Co wi´cej, kwas foliowy bierze udział w wytwarzaniu komórek krwi, a witamina B12 spełnia wa˝nà rol´ 
w procesie tworzenia erytrocytów. Forever NutraQ10™ zawiera równie˝ wyciàgi roÊlinne – z pestek 
winogron, kurkumy, kadzidłowca i liÊci oliwki, których korzystne działanie znane jest od wieków. 
Kurkuma wspiera działanie układu krà˝enia, pomaga utrzymaç właÊciwy poziom cholesterolu.  
Z kolei Boswellia serrata wpływa korzystnie na prac´ serca. 
Do powy˝szych składników dodaliÊmy minerały – magnez i chrom oraz antyutleniacze – witaminy 
C i E. Magnez przyczynia si´ do prawidłowego funkcjonowania mi´Êni, w tym mi´Ênia sercowego, 
natomiast chrom przyczynia si´ do prawidłowego metabolizmu makroskładników.
Witamina C pomaga utrzymaç właÊciwe funkcjonowanie naczyƒ krwionoÊnych oraz, podobnie jak 
witamina E, chroni składniki komórek przed uszkodzeniem oksydacyjnym. 
Teraz wszystkie te wspaniałoÊci dodaj do przyrzàdzonej przez siebie porcji napoju z mià˝szem  
aloe vera. Po prostu wsyp, zamieszaj i wypij – twoje serce podzi´kuje!
Składniki: Fruktoza, w´glan magnezu, emulgator – lecytyna sojowa, kwas Laskorbinowy,  
koenzym Q10, substancja zag´szczajàca – celuloza mikrokrystaliczna, substancja przeciwzbrylajàca  
– dwutlenek krzemu, ekstrakt z liÊci oliwki europejskiej (Olea europaea), ekstrakt z pestek winogron, 
ekstrakt z kłàcza kurkumy (Curcuma longa), ekstrakt z Boswellia serrata, Dalfatokoferol, chlorek 
chromu, chlorowodorek pirydoksyny, kwas foliowy, cyjanokobalamina.

ZawartoÊç sk∏adników w porcji dziennej 1 saszetka
Koenzym Q10 30 mg
Witamina C 30 mg (37%*)
Witamina E 10 mg (83%*)
Witamina B6 1,0 mg (71%*)
Kwas foliowy 200 μg (100%*)
Witamina B12 1,0 μg (40%*)
Magnez 60 mg (16%*)
Chrom 16 μg (40%*)
Ekstrakt z pestek winogron 20 mg
Ekstrakt z kłàcza kurkumy 20 mg
Ekstrakt z Boswellia serrata 20 mg
Ekstrakt z liÊci oliwki europejskiej 24 mg

* % zalecanego dziennego spo˝ycia
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Forever Daily™

Witaminy i minerały z kompleksem AOS™

•  Mieszanka 55 substancji od˝ywczych, w tym witamin i minerałów
•  Od˝ywia i chroni twój organizm

2 tabletki Forever Daily™ pokrywajà w 100% zalecane dzienne spo˝ycie na 
witaminy z grupy B – B1, B2, B6, B12, niacyn´, kwas foliowy, biotyn´ i kwas 
pantotenowy, oraz na witaminy rozpuszczalne w tłuszczach – A, D, E a tak˝e 
witamin´ C.

W skład Forever Daily™ wchodzi te˝ zestaw składników mineralnych – ˝elazo, 
jod, cynk, selen, miedê, mangan, molibden i chrom, które pozwolà Ci zadbaç 
o zdrowie, pi´kny wyglàd i dobre samopoczucie. 

Dodany do produktu zastrze˝ony preparat na bazie aloesu AOS Complex™ 
dostarcza naturalnych składników – bioflawonoidów z cytrusów, ˝elu z aloesu, 
hesperydyny, koenzymu Q10, luteiny oraz likopenu i zeaksantyny.

Luteina to zwiàzek z grupy karotenoidów, obecny w warzywach i owocach 
(m.in. w jarmu˝u i szpinaku). Hesperydyna jest flawonoidem wyst´pujàcym 
w owocach cytrusowych. Z kolei likopen to rozpuszczalny w tłuszczach 
czerwony barwnik obecny np. w pomidorach. Zeaksantyna jest izomerem 
luteiny, który wyst´puje w siatkówce oka.

Składniki: Preparat AOS Complex™(diglicynian wapnia, diglicynian magnezu, 
bioflawonoidy z cytrusów (Citrus spp.), ˝el z aloesu (Aloe barbadensis), 
hesperydyna, koenzym Q10, luteina, likopen, zeaksantyna); stabilizatory 
– celuloza mikrokrystaliczna, dwutlenek krzemu; preparat Forever FVX20 
(sproszkowane warzywa i owoce: jabłko, burak, czerwona papryka, pomidor, 
truskawka, ˝urawina, wiÊnia acerola (Malpighia glabra L.), kapusta, szpinak, 
cebula, mangostan właÊciwy (Garcinia mangostana L.), euterpa warzywna 
(Euterpe oleracea), je˝yna, granat, borówka, brokuł, jarmu˝, marchew, dynia, 
winogrona); kwas Laskorbinowy; substancja przeciwzbrylajàca – kwas 
stearynowy; Dalfatokoferol; diglicynian ˝elaza (II); substancja przeciwzbrylajàca 
– sól sodowa karboksymetylocelulozy usieciowana; diglicynian cynku; amid 
kwasu nikotynowego; aromat waniliowy; diglicynian miedzi; betakaroten; 
jodek potasu; Dpantotenian wapnia; diglicynian manganu; substancja 
glazurujàca – karboksymetyloceluloza; Lselenometionina; Dbiotyna; dekstryna; 
cholekalcyferol; chlorowodorek pirydoksyny; pirydoksalo5fosforan; ryboflawina; 
glukoza; Êredniołaƒcuchowe kwasy tłuszczowe; chlorowodorek tiaminy; 
cyjanokobalamina; pikolinian chromu; substancja glazurujàca – cytrynian sodu; 
kwas pteroilomonoglutaminowy; molibdenian (VI) sodu.

Suplement diety nie mo˝e byç stosowany jako substytut zró˝nicowanej diety.



Suplementy diety

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

AA 09/2019
KOD 439

39

OPAKOWANIE 
60 tabletek

ZALECANE SPO˚YCIE 
2 tabletki dziennie
Nie nale˝y przekraczaç porcji 

zalecanej do spo˝ycia w ciàgu dnia.

ZawartoÊç sk∏adników w porcji dziennej 2 tabletki

Witamina A (ekwiwalent retinolu) 800 μg (100%*)

Witamina C 80 mg (100%*)

Witamina D 5 μg (100%*)

Witamina E (ekwiwalent alfa tokoferolu) 12 mg (100%*)

Witamina B1 1,1 mg (100%*)

Witamina B2 1,4 mg (100%*)

Niacyna (ekwiwalent niacyny) 16 mg (100%*)

Witamina B6 1,4 mg (100%*)

Kwas foliowy 200 μg (100%*)

Witamina B12 2,5 μg (100%*)

Biotyna 50 μg (100%*)

Kwas pantotenowy 6 mg (100%*)

˚elazo 6 mg (43%*)

Jod 75 μg (50%*)

Cynk 5 mg (50%*)

Selen 30 μg (55%*)

Miedê 900 μg (90%*)

Mangan 1 mg (50%*)

Molibden 30 μg (60%*)

Chrom 30 μg (75%*)

AOS Complex™ w tym: 108 mg

    Bioflawonoidy z cytrusów 24,7 mg

    ˚el z aloesu 3 mg

    Hesperydyna 2 mg

    Koenzym Q10 1 mg

    Luteina 1 mg

    Likopen 1 mg

    Zeaksantyna 500 μg

Preparat owocowowarzywny (Forever FVX 20) 100 mg

* % zalecanego dziennego spo˝ycia



Suplementy diety

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

KOD 355

40
09/2019 A

OPAKOWANIE 
60 tabletek

ZALECANE SPO˚YCIE 
DoroÊli 2 tabletki dziennie
Nie nale˝y przekraczaç porcji 

zalecanej do spo˝ycia w ciàgu dnia.

Forever ImmuBlend™

Dostarcza składniki wspierajàce odpornoÊç
•  Zawiera składniki wspierajàce wszystkie aspekty funkcjonowania układu 

odpornoÊciowego
•  Dostarcza ró˝norodnych substancji od˝ywczych, by wspieraç odpornoÊç, 

m.in. poprzez walk´ z wolnymi rodnikami

Forever ImmuBlend™ został stworzony dla wsparcia funkcjonowania układu immunologicznego 
w ka˝dym aspekcie odpornoÊci – od pierwszej do ostatniej linii obrony. Składniki naszej unikalnej 
mieszanki zostały dobrane ze wzgl´du na rol´, jakà odgrywajà we wspieraniu funkcjonowania 
naszego układu immunologicznego. Pomagajà one zachowaç optymalnà odpornoÊç, by twój 
dzieƒ mijał bez trosk. 

W naszej mieszance oprócz substancji od˝ywczych (witaminy C i D oraz cynku) znajdziesz 
laktoferyn´, grzyby maitake i shiitake. Witamina D podtrzymuje prawidłowe funkcjonowanie 
układu odpornoÊciowego. Witamina C walczy z wolnymi rodnikami. Cynk pomaga w ochronie 
komórek organizmu przed stresem oksydacyjnym, wspiera produkcj´ komórek odpornoÊciowych. 

Ta wyjàtkowa receptura dostarcza zarówno fundamentalnych składników od˝ywczych 
nieodzownych dla zdrowia układu immunologicznego, jak i naturalnych substancji roÊlinnych. 

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

ZawartoÊç sk∏adników w porcji dziennej 2 tabletki

Witamina C 90 mg (112%*)

Witamina D 10 μg (200%*)

Cynk 15 mg (150%*)

Fruktooligosacharydy 240 mg

Laktoferyna 66 mg

Sproszkowane grzyby Maitake 25 mg

Sproszkowane grzyby Shitake 17 mg

Ekstrakt z grzybów Maitake 7 mg
* % zalecanego dziennego spo˝ycia



Suplementy diety

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

A 09/2019
KOD 374

41

OPAKOWANIE 
60 kapsułek

ZALECANE SPO˚YCIE 
2 kapsułki dziennie
Nie nale˝y przekraczaç porcji 

zalecanej do spo˝ycia w ciàgu dnia.

VITyLIZE™

Suplement dla m´skiej witalnoÊci
•  Zawiera olej z pestek dyni
•  Wyjàtkowa mieszanka składników od˝ywczych wspierajàcych zdrowie prostaty

Choç nie dla wszystkich w tym samym wieku, nadchodzi czas, kiedy zdrowie układu 
płciowego, a szczególnie prostaty, staje si´ wa˝nà sprawà dla ka˝dego m´˝czyzny.

Vitylize™, w połàczeniu ze zdrowà dietà i gimnastykà, oferuje rozwiàzanie wspierajàce 
zdrowie prostaty. Ta bogata receptura zawiera składniki roÊlinne, witaminy, 
minerały, w tym antyutleniacze, które wspierajà układ moczowy oraz prawidłowe 
funkcjonowanie jàder i gruczołu krokowego. 

Vitylize™ zawiera wiele dobroczynnych składników. Sà wÊród nich pestki dyni  
– znane z korzystnego wpływu na zdrowie prostaty oraz witaminy C, D, E i B6.  
Do nich dodaliÊmy minerały – selen, który przyczynia si´ do prawidłowego przebiegu 
spermatogenezy i cynk, który pomaga utrzymaç prawidłowy poziomu testosteronu 
we krwi. Likopen uzupełnia skład tej znakomitej receptury, tworzàcej kompletny 
suplement dla m´skiej witalnoÊci.

Składniki: Oliwa z oliwek, ˝elatyna, olej z nasion dyni, ekstrakt z owoców granatu, 
substancja wià˝àca – glicerol, kwas Laskorbinowy, glukonian cynku, substancja 
zag´szczajàca – wosk pszczeli, likopen, emulgator – lecytyna sojowa, dro˝d˝e 
wzbogacone w selen, Dalfatokoferol, cholekalcyferol, barwnik – màczka chleba 
Êwi´to jaƒskiego, chlorowodorek pirydoksyny.

ZawartoÊç sk∏adników w porcji dziennej 2 kapsu∏ki

Witamina C 80 mg (100%*)

Witamina E 12 mg (100%*)

Witamina D 5 μg (100%*)

Witamina B6 1,4 mg (100%*)

Cynk 10 mg (100%*)

Selen 55 μg (100%*)

Oliwa z oliwek 490 mg

Olej z nasion dyni 250 mg

Ekstrakt z granatu 150 mg

Likopen 2,5 mg
* % zalecanego dziennego spo˝ycia



Suplementy diety

VITuLIZE™

Suplement diety dla kobiecej witalnoÊci
•  Unikalna mieszanka substancji roÊlinnych: sproszkowane jabłka,  

passiflora i jagody cytryƒca
•  Wspiera równowag´ hormonalnà dla twojego dobrego samopoczucia
•  Stworzone z myÊlà o kobiecych potrzebach
•  Opatentowane sproszkowane ˝urawiny

Dyskomfort zwiàzany PMS lub menopauzà mo˝e byç powodowany zmianami 
hormonalnymi, które w tym czasie zachodzà w organizmie kobiety. Aby 
złagodziç skutki tych zmian zaleca si´ wzbogaciç diet´ w wybrane składniki. 
Z myÊlà o kobiecych potrzebach stworzyliÊmy Vitulize™, który jest mieszankà 
bogatà w antyutleniajàce witaminy i minerały oraz składniki pochodzàce 
z owoców i ziół. 

Wyjàtkowa mieszanka składników roÊlinnych
W skład Vitulize™ wchodzà sproszkowane jabłka, passiflora i jagody 
cytryƒca. Cytryniec chiƒski (Schizandra chinensis) od wieków u˝ywany jest 
dla zachowania równowagi hormonalnej oraz wspierania ogólnego zdrowia 
i dobrego samopoczucia. Poza tym jest on adaptogenem i antyutleniaczem. 
Te składniki roÊlinne wzbogaciliÊmy sproszkowanà ˝urawinà. Opatentowana 
technologia sprawia, ˝e ˝urawiny chronione sà przed zniszczeniem przez 
kwasy w ˝ołàdku. 

Ekskluzywna mieszanka substancji od˝ywczych
Vitulize™ zawiera tak˝e mieszank´ substancji od˝ywczych opracowanà 
specjalnie dla wspierania równowagi hormonalnej oraz ogólnego 
samopoczucia kobiet. Stres i popularne leki, w tym Êrodki antykoncepcyjne 
i stosowane w hormonalnej terapii zast´pczej mogà zachwiaç równowag´ 
hormonalnà w organizmie. Obecna w produkcie witamina B6 przyczynia si´ 
do regulacji aktywnoÊci hormonalnej, a witamina C zwi´ksza wchłanianie 
tak bardzo potrzebnego ka˝dej kobiecie ˝elaza. Witamina D natomiast 
wspomaga przyswajanie wa˝nych dla zachowania zdrowych koÊci wapnia 
i fosforu. Witaminy zostały połàczone z opatentowanà formà ˝elaza – 
minerałem istotnym dla funkcjonowania układu krwionoÊnego. U˝yto ich 
w takich proporcjach, by zapewniç optymalne wsparcie.



Suplementy diety

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

AA 09/2019
KOD 375

43

OPAKOWANIE 
120 tabletek

ZALECANE SPO˚YCIE 
2 tabletki dziennie
Nie nale˝y przekraczaç porcji zalecanej 

do spo˝ycia w ciàgu dnia.

Składniki: Substancja wypełniajàca – celuloza mikrokrystaliczna, diglicynian 
magnezu, sproszkowana ˝urawina, algi (Algas calcareas), substancja 
wypełniajàca – hydroksypropylometyloceluloza, substancja przeciwzbrylajàca 
– kwas stearynowy, kwas Laskorbinowy, substancja przeciwzbrylajàca 
– dwutlenek krzemu, octan Dalfatokoferylu, diglicynian ˝elaza (II), 
sproszkowane jabłka (0,8%), proszkowane owoce m´czennicy Passiflora 
incarnata (0,8%), sproszkowane owoce cytryƒca chiƒskiego Schisandra 
chinensis (0,8%), emulgator – stearynian magnezu, substancja glazurujàca 
– sól sodowa karboksymetylocelulozy usieciowana, cholekalcyferol, 
dekstryny, chlorowodorek pirydoksyny, dekstroza, Êrednio łaƒcuchowe kwasy 
tłuszczowe, cyjanokobalamina, substancja glazurujàca – cytrynian trisodowy, 
kwas pteroilomonoglutaminowy.

ZawartoÊç składników w porcji dziennej 2 tabletki

Witamina C 40 mg (50%*)

Witamina E 11 mg (92%*)

Witamina D 5 μg (100%*)

Witamina B6 0,7 mg (50%*)

Witamina B12 1,2 μg (48%*)

Kwas foliowy 100 μg (50%*)

˚elazo 2,5 mg (18%*)

Sproszkowana ˝urawina 250 mg

Sproszkowane jabłko 12 mg

Sproszkowane owoce m´czennicy 12 mg

Sproszkowane owoce cytryƒca chiƒskiego 12 mg

* % zalecanego dziennego spo˝ycia



Suplementy diety

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

KOD 188

44
09/2019 AA

OPAKOWANIE 
60 tabletek

ZALECANE SPO˚YCIE 
1 tabletka dziennie, najlepiej po posi∏ku 
Nie nale˝y przekraczaç zalecanej porcji do spo˝ycia 
w ciàgu dnia. 

Forever B12 Plus™

z kwasem foliowym
•  Uzupełnia diet´ w witamin´ B12 i kwas foliowy wpływajàce na prawidłowy 

metabolizm homocysteiny
•  Witamina B12 wspiera prawidłowà produkcj´ czerwonych krwinek, kwas 

foliowy pomaga w prawidłowej produkcji krwi
•  Witamina B12 pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego

Niezastàpione połàczenie witaminy B12 z kwasem foliowym – dwóch 
podstawowych substancji od˝ywczych, które wpływajà na prawidłowe 
funkcjonowanie organizmu. Witamina B12 jest szczególnie zalecana 
wegetarianom oraz osobom preferujàcym ˝ywnoÊç wysokoprzetworzonà. 
Witamina B12 wpływa na produkcj´ czerwonych krwinek, a kwas foliowy – na 
produkcj´ krwi. Obydwa te składniki odgrywajà tak˝e wa˝nà rol´ w procesie 
podziału komórek w naszym organizmie. Sà one równie˝ potrzebne do 
utrzymania prawidłowego metabolizmu homocysteiny w organizmie. Najlepiej 
jest po∏àczyç codzienne przyjmowanie Forever B12 Plus™ ze stosowaniem 
innych produktów od˝ywczych Forever Living Products, zw∏aszcza napojów 
aloesowych.

Składniki: Glukoza, witamina B12 (cyjano kobal amina), substancja 
zag´szczajàca – hydroksypropylometyloceluloza, emulgator – celuloza 
mikrokrystaliczna, substancja przeciwpieniàca – kwasy tłuszczowe, 
substancja glazurujàca – dwutlenek krzemu, stabilizator – sole magnezowe 
kwasów tłuszczowych, kwas foliowy (kwas pteroilomonoglutaminowy).

Preparat nie mo˝e byç stosowany jako substytut zró˝nicowanej diety. Preparat przeznaczony dla osób 

dorosłych.

ZawartoÊç sk∏adnika od˝ywczego 
w zalecanej porcji dziennej 1 tabletka

Kwas foliowy 400 μg (200%)

Witamina B12 500 μg (20 000%)

* % zalecanego dziennego spo˝ycia



Suplementy diety

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

A 09/2019
KOD 054

45

OPAKOWANIE 
100 kapsułek

ZALECANE SPO˚YCIE 
1 kapsułka dziennie 
Nie nale˝y przekraczaç zalecanej 
porcji do spo˝ycia w ciàgu dnia. 

Forever A-Beta-CarE™

•  Witamina A pomaga zachowaç zdrowà skór´
•  Selen wpływa na zachowanie zdrowych włosów i paznokci
•  Witamina E i selen chronià komórki przed działaniem stresu oksydacyjnego 

i szkodliwym działaniem wolnych rodników tlenowych

Forever ABetaCarE™ jest połàczeniem betakarotenu (prowitaminy A), 
witaminy E i selenu. Witamina E i selen wykazujà działanie antyutleniajàce, 
chroniàc komórki przed stresem oksydacyjnym. Te 2 składniki sà uznawane 
za efektywne substancje pochodzenia naturalnego, które chronià komórki 
naszego organizmu przed działaniem tzw. wolnych rodników. Z betakarotenu 
powstaje w jelicie cienkim witamina A, przy czym organizm wytwarza jej tylko 
tyle, ile potrzebuje. Witamina A jest niezb´dna do utrzymania prawidłowego 
widzenia i zdrowej skóry, natomiast witamina E chroni przed działaniem 
stresu oksydacyjnego. Selen jest pierwiastkiem Êladowym, który pomaga 
zachowaç zdrowe włosy i paznokcie oraz prawidłowe funkcjonowanie układu 
odpornoÊciowego.

Składniki: Olej sojowy, ˝elatyna, witamina E (Dalfatokoferol), substancja 
utrzymujàca wilgoç – glicerol, substancja zag´szczajàca – wosk pszczeli 
˝ółty, ekstrakt z rozmarynu, witamina A (betakaroten), ekstrakt z marchwi, 
emulgator – lecytyna sojowa, barwnik – karmel, selen (Lselenometionina).

Preparat nie mo˝e byç stosowany jako substytut zró˝nicowanej diety. Preparat przeznaczony dla osób 

dorosłych.

ZawartoÊç sk∏adnika  
od˝ywczego w zalecanej  
porcji dziennej

1 kapsu∏ka

Witamina A 7,5 mg beta karotenu 1250 μg RE1 (156%)*

Witamina E 67 mg α TE2 (558%)*

Selen 25 μg (46%)*

Ekstrakt z rozmarynu 25 mg

*  % zalecanego dziennego spo˝ycia, 1 równowa˝nika retinolu, 2 równowa˝nika alfatokoferolu



Suplementy diety

Forever Multi-Maca
•  Przeznaczony jest dla kobiet i m´˝czyzn w okresie reprodukcyjnym

•  ̧ àczy legendarny peruwiaƒski korzeƒ maca z koenzymem Q10, 

aminokwasem Largininà i cennymi składnikami roÊlinnymi

•  Dzi´ki zawartym w nim składnikom pomaga w pełni cieszyç si´ ˝yciem 

Maca (Lepidium peruvianum) to warzywo korzeniowe uprawiane na 

górzystych obszarach Peru. Przypominajàcy rzodkiew jadalny korzeƒ ch´tnie 

wykorzystywany jest w lokalnej kuchni.

W Peru korzeƒ maca jest ceniony od ponad 2000 lat. Według legendy 

wojownicy inkascy spo˝ywali go przed bitwà dla zwi´kszenia swej siły 

i wytrwałoÊci. 

Zawarty w produkcie korzeƒ Maca:

•  wpływa na sprawnoÊç umysłowà i wspiera wydolnoÊç psychofizycznà 

organizmu,

• wspomaga prac´ układu hormonalnego,

• pomaga równie˝ w utrzymaniu sprawnoÊci seksualnej,

• wpływa korzystnie na funkcje rozrodcze kobiet i m´˝czyzn.

Dodatkowo zawarty w suplemencie diety buzdyganek ziemny wpływa 

korzystnie na układ nerwowy, wspiera sprawnoÊç seksualnà, a muira puama, 

palma sabal i Êliwa afrykaƒska wspierajà funkcje układu moczowego.

Muira puama jest te˝ dobrym antyoksydantem, dzi´ki temu pomaga chroniç 

komórki przed niekorzystnym działaniem wolnych rodników. Pomaga te˝ 

utrzymaç sprawnoÊç funkcji seksualnych kobiet. Palma sabal posiada 

właÊciwoÊci utrzymujàce zdolnoÊci reprodukcyjne. 



Suplementy diety

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

OPAKOWANIE 
60 tabletek 

ZALECANE SPO˚YCIE 
2 tabletki dziennie.
Nie nale˝y przekraczaç porcji 

zalecanej do spo˝ycia w ciàgu dnia.

AA 09/2019
KOD 215

47

Składniki: emulgator – celuloza mikrokrystaliczna, sproszkowany korzeƒ 

pieprzycy peruwiaƒskiej – Maca (Lepidium peruvianum), sproszkowane 

owoce buzdyganka ziemnego (Tribulus terrestris), sproszkowany korzeƒ muira 

puama (Ptychopetalum olacoides), sproszkowana kora catuaba (Erythroxylum 

vacciniifolium), sproszkowane owoce palmy sabal (Serenoa repens), Larginina, 

substancja przeciwzbrylajàca – dwutlenek krzemu, stabilizator – sól sodowa 

karboksymetylocelulozy, sproszkowana kora Êliwy afrykaƒskiej (Pygeum 

africanum), substancja przeciwzbrylajàca – kwasy tłuszczowe, stabilizator 

– sól sodowa karboksymetylocelulozy usieciowana, ekstrakt z nasion soi 

(Glycine max Merr.), koenzym Q10, dekstryna, glukoza, substancje glazurujàce 

– lecytyna sojowa, cytryniany sodu, substancja konserwujàca – cytryniany 

wapnia.

ZawartoÊç sk∏adników w zalecanej porcji dziennej 2 tabletki

Korzeƒ Maca 500 mg

Owoce Buzdyganka ziemnego 200 mg

Korzeƒ Muira puama 200 mg

Kora Catuaba 200 mg

Owoce Palmy sabal 150 mg

Larginina 150 mg

Kora Êliwy afrykaƒskiej 50 mg

Ekstrakt z soi 10 mg

Koenzym Q10 10 mg

Preparat nie mo˝e byç stosowany jako substytut zró˝nicowanej diety. 
W przypadku stosowania leków na nadciÊnienie lub cukrzyc´ skonsultuj si´ z lekarzem lub farmaceutà.



Suplementy diety

Forever Supergreens
Wesprzyj swój aktywny styl ˝ycia doskonałà  
kompozycjà zielonych warzyw i owoców 

•  WyÊmienita mieszanka ponad 20 warzyw i owoców oraz aloesu  
w proszku i innych cenionych surowców roÊlinnych

•  èródło witamin C i E o właÊciwoÊciach przeciwutleniajàcych  
oraz magnezu

•  Magnez wspiera utrzymanie równowagi elektrolitowej oraz tak jak 
witamina C przyczynia si´ do zmniejszenia uczucia zm´czenia 
i znu˝enia. Dzi´ki witaminie C wspieramy te˝ swojà odpornoÊç 

Sà dni, kiedy trudniej ni˝ zwykle zjeÊç pełnà, codziennà porcj´ warzyw i owoców. Zabiegany 
tryb ˝ycia sprzyja si´ganiu po gotowe dania, przetworzone produkty do zjedzenia „w biegu”. 
Kiedy ˝ycie wchodzi w parad´ od˝ywianiu, mo˝esz w dowolnej chwili i miejscu uzupełniç 
swojà diet´ roÊlinnym suplementem w postaci Forever Supergreens.

Ka˝da zapakowana w saszetk´ porcja to substancje od˝ywcze, aloes i ponad 20 warzyw 
i owoców. Gotowa i por´czna, Êwietnie smakuje i łatwo miesza si´ z wodà lub ulubionym 
napojem. 

Forever Supergreens dostarcza cenne substancje od˝ywcze i przeciwutleniacze – witamin´ 
E i C oraz aloes i pestki winogron, by pomóc w utrzymaniu zdolnoÊci antyoksydacyjnych 
organizmu i zachowaniu dobrej formy. Formuł´ wzbogacajà zielone warzywa takie jak 
szpinak, jarmu˝ i brokuły.

Starannie dobrane składniki wspomagajà organizm w trudnych chwilach i dajà mu sił´ do 
optymalnego działania. Forever Supergreens to kompozycja wyselekcjonowanych surowców: 
jagód goji, pestek winogron, zielonej herbaty, zielonych warzyw, spiruliny i naszego własnego 
aloesu, które uzupełniajà naturalne korzyÊci witaminy C, E i magnezu. Pestki winogron majà 
właÊciwoÊci antyoksydacyjne, pomagajà wi´c utrzymaç w prawidłowym stanie naczynia 
krwionoÊne i układ krà˝enia. Zielona herbata to równie˝ znany przeciwutleniacz, wspomaga 
metabolizm tłuszczu i cholesterolu, wpływa korzystnie na serce. 

Forever Supergreens to coÊ wi´cej ni˝ por´czny sposób na uzupełnienie diety. To tak˝e 
Êwietny dodatek do sportowej torby, bo zawiera magnez, który pomaga w utrzymaniu 
równowagi elektrolitowej, zmniejsza uczucie zm´czenia i znu˝enia, wspiera syntez´ białka, 
wpływa pozytywnie na mi´Ênie. 

Wesprzyj swój aktywny styl ˝ycia najlepszymi, naturalnymi êródłami zielonej pot´gi. Kremowy 
smak malinowotruskawkowy Êwietnie komponuje si´ z koktajlem Forever Lite Ultra lub twoim 
ulubionym napojem. Niezale˝nie od tego, czy chcesz zaspokoiç zapotrzebowanie na składniki 
od˝ywcze mimo zabiegania, czy wzmocniç si´ po treningu Êwietnà mieszankà superfoods, 
Forever Supergreens to Êwietny wybór!



Suplementy diety

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

09/2019
KOD 621

49

OPAKOWANIE 
30 saszetek a 4,4 g

ZALECANE SPO˚YCIE 
1 saszetk´ rozpuÊciç w szklance wody lub 
innym napoju. Dokładnie wymieszaç, piç 
jeden raz dziennie.
Nie nale˝y przekraczaç porcji zalecanej do spo˝ycia 

w ciàgu dnia.

Składniki: mieszanka sproszkowanych warzyw i owoców [szpinak, brokuł, j´czmieƒ 
zwyczajny, jarmu˝, jabłko, błonnik z buraków cukrowych, màka ry˝owa, czerwona 
papryczka, maltodekstryna, pomidor, truskawka, ˝urawina, koncentrat soku z aceroli, 
substancja przeciwzbrylajàca – dwutlenek krzemu, przeciwutleniacz – lecytyna 
sojowa, kapusta, cebula, mangostan, dynia zwyczajna, borówka amerykaƒska, 
jagody acai, jagody goji, marchew zwyczajna, koncentrat soku z winogron, koncentrat 
soku z granatu], aromat, magnez (w´glan magnezu), spirulina, sproszkowane nasiona 
winogron, sproszkowane liÊcie zielonej herbaty, witamina C (kwas askorbinowy), 
ekstrakt z owoców jagody goji, substancja słodzàca – glikozydy stewiolowe, witamina 
E (octan dalfatokoferylu), sproszkowany sok z liÊci aloesu. 

Sk∏adniki ZawartoÊç w zalecanej porcji dziennej 
1 saszetka (4,4 g)

Witamina C 80 mg (100%*)

Witamina E 6 mg (50%*)

Magnez 125 mg (33%*)

Sproszkowane nasiona winogron 100 mg

Sproszkowane liÊcie zielonej herbaty 100 mg

Ekstrakt z jagód goji 10 mg

Sproszkowany sok z liÊci aloesu 5 μg (100%*)

Mieszanka warzywno – owocowa 2,45 g

Spirulina 250 mg

* %RWS – % referencyjnej wartoÊci spo˝ycia

Nie zaleca si´ spo˝ywaç dzieciom, kobietom w cià˝y i karmiàcym.  
Suplement diety nie mo˝e byç stosowany jako substytut 
zró˝nicowanej diety.



Suplementy diety

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

Forever iVision
Wsparcie oczu w erze cyfrowej
•  Witamina A, cynk oraz borówka czarna pomagajà w utrzymaniu 

prawidłowego widzenia

•  èródło luteiny, zeaksantyny oraz antocyjanów z borówki

•  Zawiera witaminy C i E o właÊciwoÊciach przeciwutleniajàcych

W dzisiejszym, cyfrowym Êwiecie, nasze oczy pracujà ci´˝ej ni˝ kiedykolwiek 

przedtem. Oczekujemy, ˝e b´dà filtrowały promienie UV i zanieczyszczenia, 

a jednoczeÊnie przez długie godziny potrafimy wystawiaç je na sztucznà 

niebieskà poÊwiat´ urzàdzeƒ mobilnych, komputerów i telewizorów. Dlatego 

musimy si´ o nie wyjàtkowo troszczyç i chroniç przed przecià˝eniami. 

Pierwszà linià obrony jest oczywiÊcie odpowiednia dieta, którà mo˝emy 

uzupełniç o suplement diety dostarczajàcy substancje wspierajàce zdrowie 

oczu.

Przedstawiamy Forever iVision, wyÊmienity suplement opracowany, by 

ułatwiç od˝ywianie i ochron´ oczu. W jego recepturze nie brak witamin, 

przeciwutleniaczy, substancji roÊlinnych i technologicznie zaawansowanych 

składników, które kompleksowo wspierajà oczy.

Forever iVision zawiera ekstrakt z owoców borówki czarnej oraz witaminy C 

i E, które przyczyniajà si´ do ochrony komórek przed stresem oksydacyjnym. 

Natomiast betakaroten z witaminy A, substancja od˝ywcza obecna 

m.in. w marchewce, wspiera utrzymanie prawidłowego widzenia. Forever 

wzmocniło moc betakarotenu dodatkiem cynku, który nie tylko przyczynia 

si´ do utrzymania prawidłowego widzenia, ale i do właÊciwego metabolizmu 

witaminy A, co mo˝e wesprzeç jej biodost´pnoÊç.

Składnikiem, który wyró˝nia Forever iVision jest Lutemax® 2020, specjalnie 

opracowany i klinicznie przebadany ekstrakt z kwiatów aksamitki, zawierajàcy 

lutein´ i zeaksantyn´.

Łatwo dostrzec, ˝e z takim składem Forever iVision to suplement na miar´ ery 

cyfrowej.



Suplementy diety

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

AA 09/2019
KOD 624

51

OPAKOWANIE 
60 kapsu∏ek

ZALECANE SPO˚YCIE 
2 kapsułki dziennie 
Nie nale˝y przekraczaç zalecanej 
porcji do spo˝ycia w ciàgu dnia. 

Składniki: olej słonecznikowy, ˝elatyna z ryb, substancja utrzymujàca 

wilgoç – glicerol, ekstrakt z kwiatów aksamitki wzniesionej (Tagetes erecta) 

Lutemax – êródło luteiny i zeaksantyny, witamina C (kwas Laskorbinowy), 

witamina E (octan Dalfatokoferylu, olej sojowy), stabilizator – wosk 

pszczeli, ekstrakt z owoców borówki czarnej (Vaccinium myrtillus) – êródło 

antyoksydantów, olej z nasion marchwi (Daucus carota) (olej z nasion 

marchwi, olej rzepakowy, olej z nasion słonecznika), cynk (tlenek cynku), sok z 

czarnej marchwi (Daucus carota subsp. Sativus), witamina A (betakaroten).

Preparat nie mo˝e byç stosowany jako substytut zró˝nicowanej diety.

ZawartoÊç sk∏adników  
w zalecanej porcji dziennej 2 kapsu∏ki

Witamina C 80 mg (100% RWS*)

Ekstrakt z owoców borówki czarnej, 
w tym: antocyjany

30 mg 
3 mg

Cynk 12 mg (120% RWS*)

Ekstrakt z kwiatów aksamitki, 
w tym: luteina
           zeaksantyna

100 mg 
20 mg 
4 mg

Witamina E 30 mg (250% RWS*)

Witamina A 250 μg (31% RWS*)

*% RWS – % referencyjnej wartoÊci spo˝ycia



Suplementy diety

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

KOD 206

52
09/2019 AA

OPAKOWANIE 
90 tabletek

ZALECANE SPO˚YCIE 
4 tabletki dziennie
Nie nale˝y przekraczaç porcji zalecanej 

do spo˝ycia w ciàgu dnia.

Forever Calcium™

•  Zawiera witamin´ C i D oraz składniki mineralne: wapƒ, magnez, cynk,  
mangan i miedê

•  Wapƒ, cynk, mangan sà niezb´dne dla utrzymania zdrowych koÊci
•  Witamina D pomaga we wchłanianiu i utrzymaniu prawidłowego poziomu  

wapnia we krwi oraz odgrywa rol´ w procesie podziału komórek

Badania naukowe dowiodły, ˝e z wiekiem maleje zdolnoÊç naszego organizmu do przyswajania 
wapnia. Niektóre raporty twierdzà wr´cz, ˝e ró˝nica w przyswajaniu wapnia z po˝ywiania mi´dzy 
dzieckiem a dorosłym wynosi 60%. Jak wi´c mo˝emy wspieraç zdrowie naszych koÊci i z´bów?  
Nowe Forever Calcium™ dostarcza znaczàcych iloÊci wapnia, magnezu, cynku, manganu, miedzi  
oraz witamin C i D, by przyczyniaç si´ do zachowania właÊciwej struktury i funkcji koÊci.
Codziennie polegasz na sile swojego ciała, a jej êródło kryje si´ wewnàtrz organizmu. 
Wykorzystywana przez Forever forma wapnia – diglicynian wapnia jest bardzo skuteczna we 
wspieraniu optymalnej budowy koÊci, poniewa˝ dłu˝ej pozostaje w układzie krwionoÊnym i nie 
zakłóca naturalnej równowagi pH w ˝ołàdku. Co wi´cej, nasza mieszanka minerałów jest mniejszych 
rozmiarów, dzi´ki czemu łatwiejsza do spo˝ycia ni˝ poprzednia receptura.
Dzi´ki odpowiedniej iloÊci witaminy D, wapƒ zawarty w Forever Calcium™ lepiej si´ wchłania. 
Zalecana porcja dzienna pokrywa całkowite zapotrzebowanie na wapƒ, miedê, mangan, witamin´ D 
i C – niezb´dne dla utrzymania zdrowych koÊci. Spo˝ywajàc 4 tabletki dziennie dodatkowo zadbasz 
o swoje z´by, skór´, włosy i paznokcie. Dzi´ki dodatkowi cynku, witaminy C i miedzi ułatwi Ci równie˝ 
zachowaç pi´kny wyglàd i ochroniç organizm przed procesami starzenia.

Składniki: Wapƒ (diglicynian wapnia, cytrynian wapnia, w´glan wapnia); magnez (tlenek magnezu); 
stabilizatory: celuloza mikrokrystaliczna, dwutlenek krzemu; substancja przeciwzbrylajàca – sól 
sodowa karboksymetylocelulozy usieciowana; witamina C (Laskorbinian wapnia); magnez (diglicynian 
magnezu); substancja przeciwzbrylajàca – kwas stearynowy; cynk (diglicynian cynku); substancja 
glazurujàca – karboksymetyloceluloza; dekstryna; mangan (diglicynian manganu); miedê (diglicynian 
miedzi); naturalny aromat waniliowy; glukoza; Êredniołaƒcuchowe kwasy tłuszczowe; witamina D 
(cholekalcyferol); substancja glazurujàca – cytrynian sodu.

Sk∏adniki od˝ywcze w porcji dziennej 4 tabletki

Wapƒ 800 mg (100%*)

Magnez 300 mg (80%*)

Witamina C 80 mg (100%*)

Cynk 6 mg (60%*)

Mangan 2 mg (100%*)

Miedê 1000 μg (100%*)

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

Suplement diety nie mo˝e byç stosowany jako 
substytut zró˝nicowanej diety.



Wszystkie produkty pszczele Forever Living Products pochodzą z pasiek 
znajdujących się na terenach ekologicznie czystych, gdzie nie występują 
„cywilizacyjne” zanieczyszczenia gleby ani po wietrza i gdzie nie używa 
się żadnych pestycydów. Fachowa opieka nad rodzinami pszczelimi, 
nowoczesny sprzęt i metody pozyskiwania bez cennych produktów pszczelich 
oraz surowe przestrzeganie higieny w zakładach przetwórczych sprawiają,  
że dostajesz do rąk produkt idealnie czysty, w 100% naturalny,  
o nieocenionych wprost wartościach odżywczych. 



Forever Bee Honey
Miód pszczeli

•  Praktyczne opakowanie ułatwiajàce dozowanie
•  èródło energii
•  Naturalny słodki produkt wytwarzany przez pszczoły Apis mellifera

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

Sk∏adniki: Miód pszczeli (100%).

Przechowywaç w temperaturze 420°C, chroniç przed bezpoÊrednim działaniem promieni 

słonecznych.

WartoÊç od˝ywcza 100 g

WartoÊç energetyczna 1377 kJ (324 kcal)

Białko 0 g

W´glowodany 81 g

Cukry 67 g

Tłuszcz 0 g

Kwasy tłuszczowe nasycone 0 g

Błonnik pokarmowy 0 g 

Sód 0 g

Produkty pszczele

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

KOD 207

54
09/2019 AA

OPAKOWANIE 
500 g 



Forever Bee Pollen™

Suplement diety z pyłkiem pszczelim

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

Pyłek pszczeli to po prostu pyłek kwiatowy, zebrany i poddany 
odpowiedniej obróbce przez pszczoły, które nast´pnie zanoszà go do ula 
i wykorzystujà jako po˝ywienie. Pyłek powszechnie uznawany jest za jeden 
z najdoskonalszych pszczelich pokarmów, jakie wyst´pujà w naturze. Warto 
te˝ pami´taç, ˝e pszczoły sà „miernikami” czystoÊci otoczenia i wybierajà 
z niego tylko to, co w nim najzdrowsze. 

Pyłek pszczeli wspiera zdrowie, dzi´ki temu, ˝e korzystnie wpływa na prac´ 
serca i pomaga utrzymaç prawidłowy poziom cholesterolu i lipidów we krwi. 
Posiada równie˝ właÊciwoÊci antyoksydacyjne, dzi´ki temu pomaga zwalczaç 
wolne rodniki, które niekorzystnie wpływajà na organizm. Pyłek pszczeli 
wspiera równie˝ działanie układu odpornoÊciowego i korzystnie działa na 
sprawnoÊç umysłowà. Bardzo wa˝ne jest to, ˝e pyłek jest łatwo trawiony 
i przyswajany przez ludzki organizm.

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

Suplement diety nie mo˝e byç stosowany jako substytut zró˝nicowanej diety.

ZawartoÊç składnika  
w zalecanej porcji dziennej 1 tabletka 2 tabletki

Pyłek pszczeli 500 mg 1000 mg

Miód 67 mg 134 mg

Produkty pszczele

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

AA 09/2019
KOD 026

55

OPAKOWANIE 
100 tabletek
ZALECANE SPO˚YCIE  
DoroÊli 12 tabletki dziennie



Forever Royal Jelly™

Suplement diety z mleczkiem pszczelim

•  Nie zawiera konserwantów
•  Bez barwników i sztucznych aromatów

Mleczko pszczele to mleczna wydzielina pozyskiwana ze Êlinianek pszczół 
miodnych (Apis mellifera). Ten pszczeli „super pokarm” mieszany jest 
z enzymami i przeznaczony wyłàcznie dla pszczoły, która ma staç si´ królowà. 
Jest to jedyne po˝ywienie królowej przez całej jej wysoce produktywne ˝ycie 
– w ciàgu którego składa do 3000 jaj dziennie, a do˝ywa 6 lat, podczas gdy 
pszczoły robotnice ˝yjà 46 tygodni.

Zawiera cukry i substancj´ słodzàcà.

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

Suplement diety nie mo˝e byç stosowany jako substytut zró˝nicowanej diety.

ZawartoÊç składnika 
zalecanej porcji dziennej

1 tabletka 2 tabletki

Mleczko pszczele 250 mg 500 mg

Produkty pszczele

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

KOD 036

56
09/2019 A

OPAKOWANIE 
60 tabletek
ZALECANE SPO˚YCIE  
DoroÊli 12 tabletki dziennie



Forever Bee Propolis™

Suplement diety z kitem pszczelim

•  W sposób naturalny zwi´ksza odpornoÊç
•  Wzbogacony mleczkiem pszczelim

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

Forever Bee Propolis™ zbierany jest na regionach wolnych od 
zanieczyszczeƒ. W celu jeszcze lepszego zapewnienia czystoÊci tego 
produktu, wykorzystywane sà specjalnie zaprojektowane zasobniki. Forever 
Bee Propolis™ nie zawiera ˝adnych barwników.

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

Suplement diety nie mo˝e byç stosowany jako substytut zró˝nicowanej diety.

ZawartoÊç składnika 
w zalecanej porcji dziennej

1 tabletka 2 tabletki

Propolis pszczeli 500 mg 1000 mg

Produkty pszczele

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

AA 09/2019
KOD 027

57

OPAKOWANIE 
60 tabletek
ZALECANE SPO˚YCIE  
DoroÊli 12 tabletki dziennie





Obecnie coraz więcej osób świadomych  

jest konieczności kontrolowania swojej wagi, 

prowadzenia zdrowego stylu życia  

i przestrzegania właściwej diety.

A jaka ta dieta być powinna? Smaczna, 

nieskomplikowana, dodająca energii i...  

ujmująca kilogramów. Właśnie taka jak  

produkty FLP służące kontroli wagi!  

Mogą Ci one pomóc uzyskać i utrzymać 

harmonijną sylwetkę. 



Harmonijna sylwetka

Forever Lite Ultra™

Koktajl waniliowy i czekoladowy w proszku. 
Suplement diety dla sportowców i osób  
aktywnych fizycznie

•  Dostarcza wielu witamin i minerałów

•  Wysoka zawartoÊç białka sojowego

•  Opakowanie zawiera około 15 porcji

Koktajl Forever Lite Ultra™ to idealny dodatek do twojego zdrowego stylu ˝ycia Forever. Forever Lite 
Ultra™ łàczy w sobie nowoczesny styl myÊlenia z nowoczesnymi zdobyczami technologicznymi, by 
pomóc ci prowadziç zdrowy tryb ˝ycia, którego elementem b´dzie prawidłowa dieta. Porcja dziennie 
Forever Lite Ultra™ przygotowana zgodnie z instrukcjà z chudym mlekiem, dostarcza cennych witamin 
i minerałów (iloÊci w tabelkach).

Forever Lite Ultra™ dostarcza równie˝ 18 wa˝nych aminokwasów. Dzi´ki wysokiej zawartoÊci białka 
(sojowego) przyczynia si´ do wzrostu i utrzymania masy mi´Êniowej. Białko jest wa˝ne równie˝ dla 
utrzymania zdrowych koÊci.

Składniki – koktajl waniliowy: Izolat białka sojowego, preparat tłuszczowy (olej słonecznikowy, 
maltodekstryna, skrobia), fruktoza, naturalny aromat waniliowy, sól potasowa kwasu ortofosforowego, 
fruktooligosacharydy, sól sodowa kwasu ortofosforowego, substancja zag´szczajàca – guma guar, 
tlenek magnezu, enzymy proteolityczne, emulgator – lecytyna sojowa, substancja słodzàca – 
sukraloza, w´glan wapnia, kwas Laskorbinowy, fumaran ˝elaza (II), octan Dalfatokoferylu, amid 
kwasu nikotynowego, jodek potasu, tlenek cynku, siarczan manganu, Dbiotyna, Dpantotenian 
wapnia, palmitynian retinylu, siarczan miedzi (II), dro˝d˝e Saccharomyces cerevisiae, chlorowodorek 
pirydoksyny, chlorowodorek tiaminy, cholekalcyferol, substancja przeciwzbrylajàca – dwutlenek 
krzemu, ryboflawina, kwas pteroilomonoglutaminowy, selenian (IV) sodu, cyjanokobalamina.

Składniki – koktajl czekoladowy: Izolat białka sojowego, 
preparat tłuszczowy (olej słonecznikowy, maltodekstryna, 
mono i diglicerydy kwasów tłuszczowych, mieszane tokoferole, 
fosforany wapnia), fruktoza, aromat czekoladowy, sól potasowa 
kwasu ortofosforowego, kakao w proszku, fruktooligosacharydy, 
sól sodowa kwasu ortofosforowego, stabilizator – guma guar, 
tlenek magnezu, emulgator – lecytyna sojowa, substancja 
słodzàca – sukraloza, w´glan wapnia, kwas Laskorbinowy, 
fumaran ˝elaza (II), octan Dalfatokoferylu, amid kwasu 
nikotynowego, jodek potasu, tlenek cynku, siarczan manganu, 
Dbiotyna, Dpantotenian wapnia, palmitynian retinylu, siarczan 
miedzi (II), dro˝d˝e Saccharomyces cerevisiae, chlorowodorek 
pirydoksyny, chlorowodorek tiaminy, cholekalcyferol, 
ryboflawina, kwas pteroilomonoglutaminowy, selenian (IV) 
sodu, cyjanokobalamina.
Produkt nie jest zalecany dla dzieci, kobiet w cià˝y i karmiàcych piersià.

OPAKOWANIE 
375 g (smak waniliowy) 
390 g (smak czekoladowy)  
oko∏o 15 porcji
ZALECANE SPO˚YCIE 
Stosowaç 12 porcje dziennie. 
Porcj´ produktu (1 miarka) 
rozmieszaç, najlepiej w mikserze, 
w 300 ml odtłuszczonego mleka 
(0,5% tłuszczu). Mo˝na połàczyç 
z owocami lub kostkami lodu. 
Nie nale˝y przekraczaç zalecanej porcji  

do spo˝ycia w ciàgu dnia.



Forever Lite Ultra – Chocolate

WartoÊç od˝ywcza 100 g proszku (RWS*)
1 porcja – 26 g proszku  

w 300 ml mleka  
odtłuszczonego (%RWS*)

Porcja dzienna – 52 g proszku  
w 600 ml mleka  

odtłuszczonego (%RWS*) 

Energia 1578 kJ/377 kcal (20%) 854 kJ/203 kcal (11%) 1708 kJ/440 kcal (22%)

Tłuszcz, w tym 
nasycone kw. tłuszcz. 

12 g (18%) 
0 g (–)

3,9 g (6%) 
0,3 g (1,5%)

8 g (12%) 
0,6 g (3%)

W´glowodany, w tym 
cukry

24 g (10%) 
8 g (9%)

20 g (8%) 
16 g (17%)

40 g (16%) 
32 g (34%)

Błonnik 4 g (–) 1 g (0%) 2 g (0%)

Białko 50 g (100%) 24 g (48%) 48 g (96%) 

Sól 2,5 g (43%) 1 g (17%) 2 g (34%)

Witaminy

Witamina A 858 µg (106%) 226 µg (28%) 452 µg (56%)

Witamina D 3 µg (60%) 0,8 µg (16%) 1,6 µg (32%)

Witamina E 23 mg (192%) 6 mg (50%) 12 mg (100%)

Witamina C 154 mg (193%) 43 mg (54%) 86 mg (108%)

Witamina B1 2 mg (183%) 0,6 mg (55%) 1,2 mg (110%)

Witamina B2 0,53 mg (38%) 0,8 mg (57%) 1,6 mg (114%)

Niacyna 30 mg (188%) 8 mg (50%) 16 mg (100%)

Witamina B6 2,26 mg (161%) 0,8 mg (57%) 1,6 mg (116%)

Kwas foliowy 327 µg (164%) 112 µg (56%) 224 µg (112%)

Witamina B12 1,5 µg (60%) 2,8 µg (112%) 5,6 µg (224%)

Biotyna 96 µg (192%) 33 µg (66%) 66 µg (132%)

Kwas pantotenowy 7,3 mg (121%) 3,5 mg (58%) 7 mg (116%)

Składniki mineralne

Wapƒ 73 mg (9%) 406 mg (51%) 812 mg (102%)

Potas 2085 mg (109%) 1043 mg (52%) 2086 mg (104%)

Magnez 590 mg (158%) 187 mg (50%) 374 mg (100%)

˚elazo 26,5 mg (189%) 7 mg (50%) 14 mg (100%)

Cynk 14,2 mg (142%) 5,2 mg (52%) 10,4 mg (104%)

Miedê 1,8 mg (180%) 0,5 mg (50%) 1 mg (100%)

Mangan 4 mg (200%) 1 mg (50%) 2 mg (100%)

Selen 66,9 µg (120%) 20 µg (36%) 40 µg (72%)

Jod 288 µg (192%) 168 µg (112%) 336 µg (224%)

Fosfor 807 mg (115%) 491 mg (70%) 982 mg (140%)

Aminokwasy

L-leucyna 7473 mg 1946 mg 3892 mg

L-izoleucyna 4631 mg 1206 mg 2412 mg

L-lizyna 6985 mg 1819 mg 3638 mg

L-walina 5134 mg 1337 mg 2674 mg

L-metionina 1651 mg 430 mg 860 mg

L-treonina 3364 mg 876 mg 1752 mg

L-fenyloalanina 4416 mg 1150 mg 2300 mg

L-tryptofan 1144 mg 298 mg 596 mg

L-arginina 5011 mg 1305 mg 2610 mg

L-alanina 3398 mg 885 mg 1770 mg

Kwas L-asparaginowy 8579 mg 2234 mg 4468 mg

L-cysteina 918 mg 239 mg 478 mg

L-kwas glutaminowy 17115 mg 4457 mg 8914 mg

Glicyna 2780 mg 724 mg 1448 mg

L-histydyna 2327 mg 606 mg 1212 mg

L-prolina 6240 mg 1625 mg 3250 mg

L-seryna 4681 mg 1219 mg 2438 mg

L-tyrozyna 3398 mg 885 mg 1770 mg

*%RWS – referencyjnej wartoÊci spo˝ycia 

Forever Lite Ultra – Vanilla

WartoÊç od˝ywcza 100 g proszku (RWS*)
1 porcja – 25 g proszku  

w 300 ml mleka  
odtłuszczonego (%RWS*)

Porcja dzienna – 50 g proszku  
w 600 ml mleka  

odtłuszczonego (%RWS*) 

Energia 1606 kJ/384 kcal (19%) 846 kJ/201 kcal (10%) 1692 kJ/402 kcal (20%)

Tłuszcz, w tym 
nasycone kw. tłuszcz. 

12 g (17%) 
0 g (–)

4 g (6%) 
0,3 g (1,5%)

8 g (12%) 
0,6 g (3%)

W´glowodany, w tym 
cukry

25 g (10%) 
8 g (9%)

20 g (8%) 
16 g (18%)

40 g (16%) 
32 g (36%)

Błonnik 4 g (–) 1 g (–) 2 g (–)

Białko 52 g (104%) 24 g (48%) 48 g (96%) 

Sól 2,6 g (43%) 1 g (17%) 2 g (34%)

Witaminy

Witamina A 892 µg (112%) 226 µg (28%) 452 µg (56%)

Witamina D 3 µg (60%) 0,8 µg (16%) 1,6 µg (32%)

Witamina E 24 mg (200%) 6 mg (50%) 12 mg (100%)

Witamina C 160 mg (200%) 43 mg (54%) 86 mg (108%)

Witamina B1 2 mg (182%) 0,6 mg (55%) 1,2 mg (110%)

Witamina B2 0,56 mg (40%) 0,8 mg (57%) 1,6 mg (114%)

Niacyna 31 mg (194%) 8 mg (50%) 16 mg (100%)

Witamina B6 2,35 mg (168%) 0,8 mg (57%) 1,6 mg (114%)

Kwas foliowy 340 µg (170%) 112 µg (56%) 224 µg (112%)

Witamina B12 1,6 µg (64%) 2,8 µg (112%) 5,6 µg (224%)

Biotyna 100 µg (200%) 33 µg (66%) 66 µg (132%)

Kwas pantotenowy 7,6 mg (127%) 3,5 mg (58%) 7 mg (116%)

Składniki mineralne

Wapƒ 76 mg (10%) 406 mg (51%) 812 mg (102%)

Potas 2085 mg (104%) 1022 mg (51%) 2044 mg (102%)

Magnez 614 mg (164%) 187 mg (50%) 375 mg (100%)

˚elazo 27,6 mg (197%) 7 mg (50%) 14 mg (100%)

Cynk 14,8 mg (148%) 5,2 mg (52%) 10,4 mg (104%)

Miedê 2 mg (200%) 0,5 mg (50%) 1 mg (100%)

Mangan 4 mg (200%) 1 mg (50%) 2 mg (100%)

Selen 69,6 µg (127%) 20 µg (36%) 40 µg (72%)

Jod 300 µg (200%) 168 µg (112%) 336 µg (224%)

Fosfor 800 mg (114%) 491 mg (70%) 982 mg (140%)

Aminokwasy

L-leucyna 7473 mg 1946 mg 3892 mg

L-izoleucyna 4631 mg 1206 mg 2412 mg

L-lizyna 6985 mg 1819 mg 3638 mg

L-walina 5134 mg 1337 mg 2674 mg

L-metionina 1651 mg 430 mg 860 mg

L-treonina 3364 mg 876 mg 1752 mg

L-fenyloalanina 4416 mg 1150 mg 2300 mg

L-tryptofan 1144 mg 298 mg 596 mg

L-arginina 5011 mg 1305 mg 2610 mg

L-alanina 3398 mg 885 mg 1770 mg

Kwas L-asparaginowy 8579 mg 2234 mg 4468 mg

L-cysteina 918 mg 239 mg 478 mg

L-kwas glutaminowy 17115 mg 4457 mg 8914 mg

Glicyna 2780 mg 724 mg 1448 mg

L-histydyna 2327 mg 606 mg 1212 mg

L-prolina 6240 mg 1625 mg 3250 mg

L-seryna 4681 mg 1219 mg 2438 mg

L-tyrozyna 3398 mg 885 mg 1770 mg

*%RWS – referencyjnej wartoÊci spo˝ycia

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

AA 09/2019 KOD 470 (smak waniliowy)

471 (smak czekoladowy)



Harmonijna sylwetka

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

Forever Garcinia Plus™

Kapsułki z kwasem hydroksycytrynowym (HCA)  
naturalnego pochodzenia i pikolinianem chromu 
Suplement diety

•  Kapsułka spo˝ywana pół godziny przed głównymi posiłkami dnia zawiera składniki 

wspierajàce spalanie tłuszczu i pomagajàce zachowaç właÊciwy poziom cukru we krwi 

•  Stosowana razem z niskokalorycznà dietà uzupełnia diet´ w substancje wspierajàce proces 

redukcji tkanki tłuszczowej

W krajach Południowej Azji ceni si´ owoce z drzewa tamaryndowca (Garcinia cambogia) 

ze wzgl´du na ich właÊciwoÊci zdrowotne. Wyciàg z tego owocu zawiera mi´dzy innymi 

znaczàcà iloÊç kwasu (–) hydroksycytrynowego (HCA), o którym wiadomo, ˝e bardzo 

korzystnie oddziałuje na metabolizm tłuszczów jako inhibitor enzymów bioràcych udział 

w syntezie kwasów tłuszczowych. Forever Garcinia Plus™ opracowana została z myÊlà 

o tych wszystkich, którzy pragnà uzyskaç i utrzymaç zdrowà, harmonijnà sylwetk´, a tak˝e 

o osobach bardzo aktywnych fizycznie. Zawarty w produkcie chrom, pomaga utrzymaç 

prawidłowy poziom glukozy we krwi i wpływa na metabolizm makroskładników od˝ywczych, 

czyli białek, tłuszczów i w´glowodanów.

Składniki: Wyciàg z owoców Garcinia Cambogia (tamaryndowiec malabarski), olej 

z krokosza barwierskiego (Carthamus tinctorius), ˝elatyna, substancja utrzymujàca wilgoç  

– glicerol, Êredniołaƒcuchowe kwasy tłuszczowe, substancja zag´szczajàca – wosk pszczeli, 

emulgator – lecytyna sojowa, substancja zag´szczajàca – màczka chleba Êwi´tojaƒskiego, 

barwnik – dwutlenek tytanu, pikolinian chromu.

Produkt nie jest zalecany dla kobiet w cià˝y i karmiàcych piersià oraz uczulonych na składniki produktu. 

ZawartoÊç sk∏adników 
w zalecanej porcji dziennej

1 kapsu∏ka 2 kapsu∏ki

Wyciàg z owoców drzewa Garcinia cambogia 
w tym kwas HCA

500 mg 
250 mg

1000 mg 
500 mg

Olej z krokosza barwierskiego 
(Carthamus tinctorius)

430 mg 860 mg

Âredniołaƒcuchowe kwasy 
tluszczowe (MCT)

75 mg 150 mg

Chrom 100 μg (250%*) 200 μg (500%*)

*% zalecanego dziennego zapotrzebowania

OPAKOWANIE 
70 kapsu∏ek
ZALECANE SPO˚YCIE 
1 do 2 kapsułek dziennie
Nie nale˝y przekraczaç porcji zalecanej 

do spo˝ycia w ciàgu dnia.

KOD 071

62
09/2019



Forever Lean™

Suplement diety

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

Forever Lean™ dostarcza dwóch składników, które mogà pomóc w kontroli masy 
ciała – jeden zmniejszajàcy absorpcj´ tłuszczów i drugi – wpływajàcy na poziom 
cukru we krwi. Pierwszy z tych składników to kaktus Opuntia ficus-indica, znany 
jako opuncja figowa, opuncja figa indyjska lub nopal. Badania wykazały, ˝e błonnik 
pochodzàcy z tej roÊliny ma bardzo wysokà zdolnoÊç wiàzania tłuszczów. Drugim 
składnikiem w Forever Lean™ jest trójchlorek chromu. Chrom to wa˝ny mikroelement, 
który wspiera naturalnà zdolnoÊç organizmu do utrzymywania prawidłowego 
poziomu cukru we krwi, b´dàc elementem czynnika tolerancji glukozy (GTF). Jest to 
szczególnie wa˝ne dla zachowania prawidłowej przemiany materii. Te dwa składniki 
mogà pomóc ci odnieÊç sukces w dà˝eniu do idealnej wagi. 
Trzecim składnikiem Forever Lean™ sà nasiona Phaseolus vulgaris, czyli fasoli 
zwyczajnej.

W celu uzyskania najwi´kszej skutecznoÊci odchudzania, wa˝ne jest prowadzenie 
zdrowego trybu ˝ycia poprzez stosowanie na co dzieƒ zdrowej diety oraz regularne 
uprawianie gimnastyki. Dzi´ki temu Twój ogólny system kontroli wagi b´dzie 
kompletny, a Tobie łatwiej b´dzie utrzymaç po˝àdanà wag´.

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

ZawartoÊç składników 
w zalecanej porcji dziennej

1 kapsułka 2 kapsułki 3 kapsułki 4 kapsułki

Ekstrakt z opuncji figowej 262 mg 524 mg 786 mg 1048 mg

Ekstrakt z fasoli zwyczajnej 111 mg 222 mg 333 mg 444 mg

Chrom 30 µg (75%*) 60 µg (150%*) µg (225%*) 120 µg (300%*)

*% zalecanego dziennego zapotrzebowania

Produkt nie jest zalecany dla kobiet w cià˝y 
i karmiàcych piersià oraz uczulonych na 
składniki produktu.

Harmonijna sylwetka

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

AA 09/2019
KOD 289

63

OPAKOWANIE 
120 kapsułek
ZALECANE SPO˚YCIE 
Jedna kapsułka bezpoÊrednio 
przed posiłkiem lub przekàskà 
– popiç wodà. Stosowaç do 
czterech kapsułek dziennie.
Nie nale˝y przekraczaç porcji zalecanej 

do spo˝ycia w ciàgu dnia.



Forever FastBreak™

Wysokoenergetyczny baton czekoladowy

•  Pyszny baton o smaku masła orzechowego

•  11 gramów białka

•  0 tłuszczów trans i 0 cholesterolu

Je˝eli chcesz, by twoje kubki smakowe zakosztowały słodyczy batona, a twój metabolizm 

solidnej porcji białka i błonnika, rozpakuj Forever Fast Break!

Błonnik jest wa˝ny dla zdrowia z wielu ró˝nych przyczyn, w tym równie˝ dlatego, ˝e pomaga na 

dłu˝ej zachowaç poczucie sytoÊci. Forever FastBreak dostarcza 3 g błonnika.

Natomiast białko przyczynia si´ do wzrostu oraz utrzymaniu masy mi´Êniowej. Wspiera te˝ 

zdrowie koÊci. Ten pełen białka (11 g), sycàcy baton mo˝e zastàpiç posiłek lub przydaç ci si´, gdy 

potrzebujesz dodatkowej energii. A przy tym nie zawiera tłuszczów trans ani cholesterolu. 

Forever FastBreak jest te˝ êródłem witamin z grupy B (kwasu pantotenowego, foliowego, biotyny, 

niacyny, witamin B2, B6, B12) i składników mineralnych (m.in. magnezu i ˝elaza), które przyczyniajà 

si´ do usuwania uczucia zm´czenia i znu˝enia. Kwas pantotenowy pomaga równie˝ w utrzymaniu 

sprawnoÊci umysłowej. 

Baton zawiera te˝ witamin´ C wspierajàcà w utrzymaniu prawidłowego funkcjonowania układu 

odpornoÊciowego i ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym.

Składniki: Polewa czekoladowa (cukier, frakcjonowany olej palmowy, odtłuszczone mleko, 

mleko pełne, kakao, olej palmowy, emulgator – lecytyna sojowa, wanilia), syrop ry˝owy, 

chrupki sojowe (izolat białka sojowego, skrobia ry˝owa), nadzienie karmelowe (syrop z tapioki, 

woda, cukier, olej palmowy, mleko w proszku, substancja utrzymujàca wilgoç – glicerol, 

białka mleka, aromat, regulator kwasowoÊci – cytrynian sodu, emulgator – lecytyna, sól, 

substancja zag´szczajàca – karagen), premiks witaminowomineralny (cytrynian wapnia, tlenek 

magnezu, fosforan wapnia, kwas laskorbinowy; glukonian cynku, diglicynian êelaza (II), octan 

DLalfatokoferylu, amid kwasu nikotynowego, betakaroten, palmitynian retinylu, glukonian 

miedzi, dpantotenian wapnia, dbiotyna, cytrynian manganu, chlorowodorek pirydoksyny, 

ryboflawina, monoazotan tiaminy, jodek potasu, selenian sodu, kwas pteroilomonoglutaminowy, 

cyjanokobalamina, chlorek chromu, molibdenian sodu), masło orzechowe, fruktoza, substancja 

zag´szczajàca – guma arabska, orzeszki ziemne, substancja utrzymujàca wilgoç – glicerol, 

màka z orzechów, olej z orzechów, aromat, sól morska.

Harmonijna sylwetka



WartoÊç od˝ywcza 100 g 56 g (baton)

energia 1650 kJ/393 kcal 924 kJ/220 kcal

tłuszcz (w tym kw. tł. nasycone) 16 g (9 g) 9 g (5 g)

w´glowodany (w tym cukry) 46 g (27 g) 26 g (15 g)

błonnik 5,4 g 3 g

białko 20 g 11 g

sól 0,98 g 0,55 g

witamina A 1353 μg (167%*) 757,5 μg (95%*)

witamina C 64 mg (84%*) 36 mg (45%*)

witamina E 14 mg (117%*) 8 mg (67%*)

tiamina 1,6 mg (145%*)  0,9 mg (82%*)

ryboflawina 1,8 mg (129%*) 1 mg (71%*) 

niacyna 21,4 mg (134%*) 12 mg (75%*) 

witamina B6 2,1 mg (150%*) 1,2 mg (86%*)

kwas foliowy 428,6 μg (214%*) 240 μg (120%*) 

witamina B12 4,3 μg (172%*) 2,4 μg (96%*) 

biotyna 80,4 μg (161%*) 45 μg (90%*) 

kwas pantotenowy 8,9 mg (148%*) 5 mg (83%*) 

jod 187,5 μg (125%*) 105 μg (70%*) 

magnez 428,6 mg (114%*) 240 mg (64%*) 

cynk 13,4 mg (134%*) 7,5 mg (75%*) 

˝elazo 16 mg (111%*) 9 mg (64%*) 

wapƒ 893 mg (112%*) 500 mg (62,5%*) 

selen 37,5 μg (68%*) 21 μg (38%*)

miedê 2,1 mg (210%*) 1,2 mg (120%*)

mangan 2,5 mg (125%*) 1,4 mg (70%*)

chrom 42,9 μg (107%*) 24 μg (60%*)

molibden 92 μg (184%*) 52 μg (104%*)

*% RWS – referencyjnej wartoÊci spo˝yciaia

Harmonijna sylwetka

Prowadzenie zdrowego trybu ˝ycia i stosowanie zrównowa˝onej diety sà niezb´dne dla zachowania dobrego stanu zdrowia.
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OPAKOWANIE 
masa netto 56 g: 1 baton gotowy do spo˝ycia
ZALECANE SPO˚YCIE 
1 baton dziennie
Nie nale˝y przekraczaç porcji zalecanej do spo˝ycia w ciàgu dnia.



Forever Therm™

•  Wysokie dawki witamin wpływajàcych na metabolizm, by w po∏àczeniu ze zdrowà 

dietà i çwiczeniami pomóc Ci w realizacji celów zwiàzanych z kontrolà wagi.

•  èródło substancji pochodzenia roÊlinnego wspierajàcych proces odchudzania.

Suplement diety Forever Therm™ to receptura, która – dzi´ki zielonej herbacie – 

pomaga utrzymywaç poziom energii i wspieraç metabolizm tłuszczów, towarzyszàc 

ci w drodze do szczuplejszej figury. Zaanga˝owanie si´ w program kontroli wagi 

mo˝e zdawaç si´ zadaniem ponad siły, a droga do realizacji celów ˝mudna i długa. 

PrzejÊcie na zdrowà diet´ o ograniczonej iloÊci kalorii oraz wypracowanie zestawu 

regularnych çwiczeƒ to dwa czynniki kluczowe dla odniesienia sukcesu. Natomiast 

twoje wysiłki mogà zostaç wzmocnione przez dodatkowe narz´dzia. Suplement diety 

Forever Therm™ został stworzony, by wspieraç twoje wysiłki zwiàzane z utratà wagi, 

byÊ łatwiej dostrzegał/a efekty i osiàgnàł/´ła po˝àdanà figur´. Dzi´ki połàczeniu 

ekstraktów roÊlinnych – z zielonej herbaty oraz guarany i odpowiednio dobranych witamin 

wpływajàcych na przemian´ materii Forever Therm™ mo˝e wspomóc Twoje wysiłki.

Wyciàg z zielonej herbaty działa korzystnie na metabolizm tłuszczów, wspomagajàc kontrol´ 

masy ciała. Dzi´ki temu wpływa na proces termogenezy i wytwarzania energii w komórkach. 

Ponadto zielona herbata przyczynia si´ do zwi´kszenia koncentracji i czujnoÊci. 

Forever Therm™ to równie˝ êródło kofeiny – alkaloidu pochodzàcego z wyciàgu z nasion 

guarany, by zachowaç wymagany poziom energii podczas çwiczeƒ lub zabieganego dnia. 

Wyciàg z nasion zielonej kawy dostarcza wyjàtkowych składników – kwasów chlorogenowych  

– których poziom w palonych ziarnach nie jest zbyt wysoki. Zawiera równie˝ polifenole.

Doskonałymi towarzyszami tego tercetu składników jest komplet witamin z grupy B  

(B1, B2, B6, B12, niacyna, kwasy pantotenowy i foliowy) oraz witamina C. Zarówno witaminy B, 

jak i witamina C majà kluczowe znaczenie dla metabolizmu w´glowodanów, białek i tłuszczy. 

Poniewa˝ wysiłek fizyczny mo˝e powodowaç szybki ich ubytek z organizmu, du˝e znaczenie 

ma bie˝àce ich uzupełnianie.

OczywiÊcie podstawà ka˝dego skutecznego programu kontroli wagi jest przestrzeganie 

zdrowej diety i odpowiednia aktywnoÊç fizyczna. Forever Therm™ dostarcza mieszank´ 

substancji roÊlinnych i od˝ywczych – witamin, by wspieraç energi´ i metabolizm, i pomóc ci 

w osiàgni´ciu postawionego sobie celu.

Harmonijna sylwetka



Składniki: Stabilizator – celuloza mikrokrystaliczna; ekstrakt z liÊci zielonej herbaty 

(Camellia sinensis); ekstrakt z nasion guarany (Paullinia cupana); ekstrakt z ziaren zielonej 

kawy (Coffea robusta); witamina C (kwas Laskorbinowy); substancje przeciwzbrylajàce 

– kwas tłuszczowy, sól sodowa karboksymetylocelulozy usieciowana, dwutlenek krzemu; 

niacyna (amid kwasu nikotynowego); kwas pantotenowy (Dpantotenian wapnia); dekstryna; 

glukoza (z pszenicy); witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny); witamina B2 (ryboflawina); 

witamina B1 (chlorowodorek tiaminy); witamina B12 (cyjanokobalamina); kwas foliowy (kwas 

pteroilomonoglutaminowy); substancje glazurujàce – karboksymetyloceluloza, kwasy 

tłuszczowe, cytrynian sodu.
Zawiera kofein´ (8791 mg w zalecanej porcji do spo˝ycia w ciàgu dnia). Nie zaleca si´ stosowania u dzieci i kobiet 

w cià˝y oraz karmiàcych piersià. 

Składniki dziennej porcji produktu zawartoÊç  
w 2 tabletkach % ZDS*

Ekstrakt z liÊci zielonej herbaty 540 mg 

Ekstrakt z nasion guarany, w tym 
     kofeina 32%

272 mg 
87 mg 

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

200 mg 
100 mg 
90 mg 
<4 mg

Witamina C 75 mg 94%

Niacyna (ekwiwalent niacyny) 10 mg 63%

Kwas pantotenowy 6 mg 100%

Witamina B6 1,3 mg 93%

Witamina B2 1,4 mg 100%

Witamina B1 1 mg 91%

Witamina B12 2,4 μg 96%

Kwas foliowy 200 μg 100%

* % zalecanego dziennego zapotrzebowania

Harmonijna sylwetka

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

09/2019
KOD 463
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OPAKOWANIE 
60 tabletek
ZALECANE SPO˚YCIE 
2 tabletki dziennie – jednorazowo lub dwa razy 
dziennie po jednej tabletce.
Nie nale˝y przekraczaç porcji zalecanej do spo˝ycia w ciàgu dnia.





Olejki eteryczne Forever są produkowane 

z najwyższej jakości składników. 

Wybierając miejsca, z których pochodzą 

rośliny, owoce i zioła bierzemy pod 

uwagę mineralny skład gleby, warunki 

klimatyczne i zrównoważony rozwój, 

niezakłócający równowagi ekologicznej. 



Forever Essential 
Oils Lavender
Olejek eteryczny lawenda

•  Najczystszy naturalny olejek lawendowy

•  Uprawiany i zbierany w Bułgarii

Forever Living dostarcza najczystszego, naturalnego olejku lawendowego dla 

ukojenia, relaksu i wyciszenia.

Lawenda znana jest od setek lat – wzmianki o jej u˝yciu mo˝na znaleêç 

w pismach staro˝ytnych Greków i Rzymian oraz w Biblii. Wraz z aloesem, 

przyprawami i ziołami wykorzystywana była wtedy do przygotowywania 

Êwiàtyƒ przed obrz´dami.

Uprawiany i pozyskiwany w Bułgarii, gdzie jest idealny klimat i gleba, 

lawendowy olejek eteryczny Forever cechuje si´ wysokim poziomem octanu 

linalilu, któremu lawenda zawdzi´cza swój owocowy, słodki aromat oraz 

du˝à zawartoÊcià terpenów, dzi´ki czemu zapewnia maksymalne efekty.

Forever Essential Oils Lavender – 100% czystoÊci, 100% harmonii.

Składniki (INCI): Lavandula Angustifolia (Lavender) Flower Oil, Linalool, 

Limonene, Geraniol.

Forever Essential Oils

KOD 506
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OPAKOWANIE 
15 ml
SPOSÓB U˚YCIA 
RozpuÊciç 24 krople olejku w wodzie, 
olejku noÊnikowym lub emulsji,  
dla u˝ycia miejscowego lub 
aromatycznego.



Forever Essential 
Oils Lemon
Olejek eteryczny cytryna

•  Najczystszy naturalny olejek cytrynowy

•  Uprawiany i zbierany w USA

Cytryna od wieków ceniona jest na całym Êwiecie za swój odÊwie˝ajàcy 

aromat oraz właÊciwoÊci czyszczàce i upi´kszajàce.

Uprawiane w USA cytryny sà r´cznie zbierane i starannie piel´gnowane, a˝ 

do osiàgni´cia idealnej dojrzałoÊci. Wtedy stajà si´ bardziej soczyste i mo˝na 

z nich uzyskaç najwy˝szej jakoÊci olejek eteryczny.

Forever Living si´ga po najczystszy naturalny olejek cytrynowy dla dodania 

wigoru i energii.

Forever Essential Oils Lemon – 100% czystoÊci, 100% mocy. 

Składniki (INCI): Citrus Limon (Lemon) Peel Oil, Limonene, Citral, Linalool.

Forever Essential Oils

09/2019
KOD 507

71

OPAKOWANIE 
15 ml
SPOSÓB U˚YCIA 
RozpuÊciç 24 krople olejku w wodzie, 
olejku noÊnikowym lub emulsji,  
dla u˝ycia miejscowego lub 
aromatycznego.



Forever Essential 
Oils Peppermint
Olejek eteryczny mi´ta

•  Najczystszy naturalny olejek mi´towy
•  Dodaje wigoru i odÊwie˝a

Mi´towy olejek eteryczny Forever jest pozyskiwany z roÊlin, które od ponad 85 lat 
uprawiane sà w tym samym gospodarstwie. Majà one naturalnie wysokà zawartoÊç 
mentolu, zapewniajàcego chłodzàcy efekt, z którego znana jest mi´ta. Forever Living 
si´ga po najczystszy naturalny olejek mi´towy dla dodania wigoru i odÊwie˝enia.

Historia stosowania mi´ty si´ga czasu staro˝ytnych Greków i Rzymian, kiedy to 
wykorzystywano jà w celach aromatyzujàcych oraz jako popularnà przypraw´. 

W celu zapewnienia najwy˝szej jakoÊci, ka˝dy olejek eteryczny Forever przechodzi 
przez wiele etapów. Starannie dobrany zespół doÊwiadczonych specjalistów 
w zakresie uprawy i wytwarzania olejków eterycznych ocenia ka˝dy olejek pod 
wzgl´dem zapachu, wyglàdu oraz sprawdza go organoleptycznie. Przeprowadzane 
sà analizy laboratoryjne weryfikujàce, czy ka˝da partia olejków spełnia surowe 
wymogi jakoÊciowe Forever.

Forever Essential Oils Peppermint – 100% czystoÊci, 100% Êwie˝oÊci.

Składniki (INCI): Mentha Piperita (Peppermint) Oil, Limonene, Linalool.

Forever Essential Oils
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OPAKOWANIE 
15 ml
SPOSÓB U˚YCIA 
RozpuÊciç 24 krople olejku w wodzie, 
olejku noÊnikowym lub emulsji, dla 
u˝ycia miejscowego lub 
aromatycznego.



Forever Essential 
Oils At Ease
Olejki eteryczne dla spokoju

•  Najczystsze naturalne: golteria, lawendyna, eukaliptus, kolendra, olibanum, 
rozmaryn, 

Mieszanki olejków eterycznych Forever Living komponowane sà z olejków starannie 
dobranych tak, by dawaç jak najlepsze efekty. Olejki zbierane sà z najlepszych êródeł 
w ró˝nych miejscach Êwiata, przechodzà naukowà selekcj´ i łàczone sà tak, by 
maksymalnie wykorzystaç potencjał ka˝dego z nich i stworzyç efektywnà mieszank´.

Forever Essentail Oils At Ease – olejki eteryczne Forever dla spokoju – zostały 
wytworzone ze starannie dobranych czystych olejków roÊlinnych zebranych 
z najlepszych êródeł w ró˝nych miejscach Êwiata, takich jak Francja, Rosja, Chiny, 
Stany Zjednoczone, Egipt i Hiszpania.

Aby stworzyç starannie skomponowanà mieszank´ Forever Essentail Oils At Ease 
si´gni´to po najczystsze, naturalne: golteri´, lawendyn´, eukaliptus, kolendr´, 
olibanum, rozmaryn, rumianek, mi´t´ pieprzowà, bazyli´ i lebiodk´, wybrane 
specjalnie dla wspierania harmonii, spokoju i równowagi.

Forever Essential Oils At Ease – 100% czystoÊci, 100% spokoju.

Składniki (INCI): Gaultheria Procumbens Leaf Oil, Lavandula Hybrida Oil, 
Eucalyptus Globulus Leaf Oil, Mentha Piperita Oil, 
Linalool, Coriandrum Sativum Fruit Oil, Boswellia Carterii 
Oil, Rosmarinus Officinalis Leaf Oil, Limonene, Anthemis 
Nobilis Flower Oil, Ocimum Basilicum Oil, Thymus 
Capitatus Herb Oil, Geraniol, Eugenol.

Forever Essential Oils
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OPAKOWANIE 
10 ml
SPOSÓB U˚YCIA 
RozpuÊciç 24 krople olejku w wodzie, 
olejku noÊnikowym lub emulsji, dla 
u˝ycia miejscowego lub 
aromatycznego.



Forever Essential 
Oils Defence
Olejki eteryczne dla ochrony

•  Olejki roÊlinne z Indii, Nepalu, Somalii, USA, Madagaskaru i W´gier.

•  Połàczenie goêdzików, pomaraƒczy, cynamonu, rozmarynu, kadzidła, 

eukaliptusa i owoców jałowca.

Mieszanki olejków eterycznych Forever Living komponowane sà z olejków 

starannie dobranych tak, by dawaç jak najlepsze efekty. Olejki zbierane sà 

z najlepszych êródeł w ró˝nych miejscach Êwiata, przechodzà naukowà selekcj´ 

i łàczone sà tak, by maksymalnie wykorzystaç potencjał ka˝dego z nich 

i stworzyç efektywnà mieszank´.

Forever Essentail Oils Defence – olejki eteryczne Forever dla ochrony – zostały 

wytworzone ze starannie dobranych czystych olejków roÊlinnych zebranych 

z najlepszych êródeł w ró˝nych miejscach Êwiata, takich jak Indie, Nepal, 

Somalia, Stany Zjednoczone, Madagaskar i W´gry.

Aby stworzyç starannie skomponowanà mieszank´ Forever Essentail Oils 

Defence si´gni´to po najczystsze, naturalne: goêdziki, pomaraƒcze, cynamon, 

rozmaryn, kadzidło, eukaliptus i jagody jałowca.

Forever Essential Oils Defence – 100% czystoÊci, 100% siły.

Składniki (INCI): Limonene, Eugenia Caryophyllus 

Bud Oil, Eugenol, Cinnamomum Zeylanicum Bark Oil, 

Cinnamal, Rosmarinus Officinalis Flower Oil, Boswellia 

Carterii Oil, Eucalyptus Citriodora Oil, Linalool, Juniperus 

Communis Fruit Oil, Citronellol, Coumarin.

Forever Essential Oils
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OPAKOWANIE 
10 ml
SPOSÓB U˚YCIA 
RozpuÊciç 24 krople olejku w wodzie, 
olejku noÊnikowym lub emulsji, dla 
u˝ycia miejscowego lub 
aromatycznego.



Forever Essential 
Oils Soothe
Olejki eteryczne dla ukojenia

•  Najczystsze naturalne: dzika mi´ta, golteria, kamfora, Ylangylang i rumianek

•  Olejki roÊlinne z Indii, Chin, Madagaskaru i Egiptu

Aby stworzyç t´ starannie skomponowanà mieszank´ olejków si´gni´to po 

najczystsze, naturalne: mi´t´ polnà, golteri´, kamfor´, Ylangylang i rumianek, 

wybrane specjalnie dla przenikania i kojenia.

Forever Essentail Oils Soothe – olejki eteryczne Forever dla ukojenia – zostały 

wytworzone ze starannie dobranych czystych olejków roÊlinnych zebranych 

z najlepszych êródeł w ró˝nych miejscach Êwiata, takich jak Indie, Chiny, Madagaskar 

i Egipt.

Forever Essential Oils Soothe – 100% czystoÊci, 100% relaksu.

Składniki (INCI): Mentha Arvensis Leaf Oil, Gaultheria Procumbens Leaf Oil, 

DCamphor, Limonene, Cananga Odorata Flower Oil, Chamomilla Recutita Flower 

Oil, Linalool, Benzyl Alcohol, Benzyl Benzoate, Benzyl salicylate, Eugenol, Farnesol, 

Geraniol.

Forever Essential Oils
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OPAKOWANIE 
10 ml
SPOSÓB U˚YCIA 
RozpuÊciç 24 krople olejku w wodzie, 
olejku noÊnikowym lub emulsji, dla 
u˝ycia miejscowego lub 
aromatycznego.



Carrier Oil
Olejek noÊnikowy

•  Trójglicerydy kaprylowe z olejku kokosowego

•  Skwalen, olejek z dzikiej ró˝y, olejek sezamowy i olejek z pestek moreli

•  Bez parabenów

Forever Essentail Oils Carrier Oil – olejek noÊnikowy do olejków eterycznych 
Forever – to lekki płyn o konsystencji emulsji, wzbogacony o jedne z najlepszych 
naturalnych składników i antyutleniacze. Jego podstawà sà bezbarwne 
i bezzapachowe pochodne olejku kokosowego (trójglicerydy kaprylowo/
kaprynowe), które sà łatwo wchłaniane przez skór´. Ze wzgl´du na brak 
koloru i zapachu stanowi on doskonały noÊnik dla naszych czystych olejków 
eterycznych.

Forever Carrier Oil został wzbogacony witaminami A, C i E oraz olejkami 
z ogórecznika, dzikiej ró˝y, sezamu i pestek moreli. Ta pot´˝na mieszanka 
przeciwutleniajàcych witamin i naturalnych olejków odmładza skór´, 
a jednoczeÊnie pomaga dostarczyç jej korzystne właÊciwoÊci Forever  
Essential Oils.

Prawdziwà bazà Forever™ Essential Oils Carrier Oil jest czysty, stabilizowany 
wyciàg z liÊcia Aloe Barbadensis, który naturalnie wnika w skór´ i od˝ywia jà, 
stanowiàc jeden z najdoskonalszych naturalnych noÊników. Forever™ Essential 
Oils Carrier Oil został opracowany tak, by współgraç z ka˝dym z olejków 
eterycznych Forever™, by zmaksymalizowaç ich dobroczynne działanie. 
Kluczem do tego, co odró˝nia t´ unikalnà receptur´ jest nasze połàczenie 
skwalenu, dzikiej ró˝y, sezamu i moreli na bazie aloe vera i witaminy E. Ta 
wyjàtkowa mieszanka wspiera skór´, zapewnia gł´bokie wnikanie i wi´kszà 
efektywnoÊç.

Składniki (INCI): Caprylic/Capric Triglyceride, Tocopheryl Acetate, Squalane, 
Rosa Canina Fruit Oil, Sesamum Indicum Seed Oil, Prunus Armeniaca (Apricot) 
Kernel Oil, Aloe Barbadensis Leaf Extract, Retinyl 
Palmitate, Ascorbyl Palmitate, Bisabolol, Tocopherol, 
Lecithin, Borago Officinalis Seed Oil, Glycine Soja 
(Soybean) Oil.

Forever Essential Oils
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OPAKOWANIE 
118 ml
SPOSÓB U˚YCIA 
24 krople olejku eterycznego Forever 
rozpuÊciç w ły˝ce stołowej Forever 
Carrier Oil dla u˝ycia miejscowego  
lub aromatycznego.



Skóra stanowi pierwszą linię obrony w codziennej walce 
z negatywnymi czynnikami zewnętrznymi, dlatego musimy 
o nią szczególnie dbać. Unikalne, różnorodne produkty na 
bazie kojącego aloesu nawilżają i odżywiają skórę.



Piel´gnacja skóry
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infinite by Forever™ 
hydrating cleanser
Bezzapachowe mleczko oczyszczajàce

• Łagodne, wolne od siarczanów
• Natychmiast zwi´ksza nawodnienie skóry
• Oczyszcza skór´, nie wysuszajàc jej

Ponoç jabłoƒ to najstarsze drzewo uprawiane przez człowieka. Sok płynàcy 
w tych wytrzymałych owocach przetrwał zmiany i zniszczenia Êrodowiska, 
jakie zaszły przez minione tysiàce lat. Si´gn´liÊmy po dwa składniki: wyciàg 
z jabłek oraz aminokwasy z jabłek, by wyposa˝yç hydrating cleanser 
w pot´˝ne narz´dzia do ochrony przed oznakami starzenia.

W składzie tego łagodnego, nawil˝ajàcego mleczka oczyszczajàcego zawarte sà 
równie˝ kwasy tłuszczowe z kokosa, które przyciàgajà zabrudzenia i tłuszcz, dzi´ki 
czemu łatwo je zmyç – a skóra pozostaje mi´kka, bez uczucia wysuszenia.

Kluczowymi cechami młodzie˝czej skóry jest dobre jej nawodnienie i spr´˝ystoÊç. 
hydrating cleanser wspiera funkcjonowania bariery ochronnej skóry, by 
walczyç z wysuszeniem. Znaczne iloÊci kwasu linolowego i witaminy E z oleju 
słonecznikowego wspierajà naturalne lipidy skóry i pomagajà rozbijaç zabrudzenia.

Nie ograniczaj si´ do zmywania zabrudze˝ i makija˝u – pomó˝ skórze wyglàdaç 
i czuç si´ młodziej, jednoczeÊnie kładàc solidny fundament pod pozostałe elementy 
piel´gnacji przeciwstarzeniowej.

Składniki (INCI): Aloe Barbadensis Leaf Juice, Aqua, Helianthus Annuus (Sunflower) 
Seed Oil, Caprylic/Capric Triglyceride, Propanediol, 
Sodium Cocoyl Glycinate, Sodium Cocoyl Apple Amino 
Acids, Cetearyl Alcohol, Capryloyl Glycerin/Sebacic Acid 
Copolymer, Sorbitan Laurate, Pyrus Malus (Apple) Fruit 
Extract, Arginine, Diheptyl Succinate, Glycerin, Coco
Glucoside, Tocopherol, Ascorbic Acid, Ethylhexylglycerin, 
Caprylhydroxamic Acid, Caprylyl Glycol, Stearic Acid, 
Hexylene Glycol, 1,2Hexanediol, Acrylates/C1030 
Alkyl Acrylate, Crosspolymer, Polyhydroxystearic Acid, 
Xanthan Gum, Citric Acid, Tetrasodium EDTA, Phytic 
Acid, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate.

OPAKOWANIE 
118 ml
SPOSÓB U˚YCIA 
Zwil˝onymi palcami delikatnie, 
okr´˝nymi ruchami ku linii włosów, 
wmasowaç mleczko w twarz i szyj´. 
Starannie spłukaç, aby usunàç 
makija˝ i zabrudzenia, i delikatnie 
osuszyç skór´ r´cznikiem.
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infinite by Forever™ 
firming serum
Bezzapachowe serum uj´drniajàce

• Zawiera przełomowy składnik
• Zwi´ksza j´drnoÊç; zmniejsza widocznoÊç zmarszczek
•  Wspiera prawidłowà syntez´ kolagenu i pomaga wyrównywaç koloryt skóry 

Ten pot´˝ny eliksir przynosi przejrzyste efekty.

Naukowo zaawansowana receptura wzmacnia pot´g´ aloesu, dzi´ki zawartoÊci 
klinicznie przetestowanego składnika o nazwie trifluoracetyl tripepetide2. Znaczàco 
poprawia on elastycznoÊç skóry i jest znany z tego, ˝e walczy z progerynà, 
szkodliwym białkiem, którego poziom roÊnie z wiekiem, siejàc spustoszenie 
w wyglàdzie skóry. Co wi´cej, naÊladujàc naturalne procesy skóry zwi´ksza j´drnoÊç 
i redukuje widocznoÊç zmarszczek.

Ju˝ sam ten składnik starczyłyby za cały produkt, ale dla nas to nie wystarczyło. 
Firming serum zawiera te˝ hydrolyzed sodium hyaluronate, naturalny humektant, który 
wspiera nawil˝enie skóry oraz składniki od˝ywiajàce skór´ i zostało opracowane tak, 
by wydobyç optymalne właÊciwoÊci kojàce i wygładzajàce aloesu. Ekstrakt z dro˝d˝y 
pomaga wesprzeç syntez´ kolagenu oraz naturalne mechanizmy obronne skóry dla 
wyrównywania kolorytu skóry, a białko serwatki rewitalizuje skór´, zwi´kszajàc jej 
gładkoÊç, j´drnoÊç i gruboÊç.

Ta pełna dobrodziejstw formuła to spełnienie marzeƒ skóry wsparte pot´gà natury 
i najbardziej zaawansowanymi badaniami laboratoryjnymi – a wszystko po to, by 
pomóc ci wyglàdaç i czuç si´ jak najlepiej.

Składniki (INCI): Aloe Barbadensis Leaf Juice, Aqua, 
Butylene Glycol, Glycerin, 1,2Hexanediol, Yeast Extract, 
Sodium Hyaluronate, Hydrolyzed Sodium Hyaluronate, 
Arginine, Tripeptide1, Trifluoroacetyl Tripeptide2, 
Caprooyl Tetrapeptide3, Whey Protein, Lactic Acid, 
Lactose, Hydrogenated Starch Hydrolysate, Caprylyl 
Glycol, Ethylhexylglycerin, Caprylhydroxamic Acid, 
Dextran, Ascorbic Acid, Propanediol, Citric Acid, 
Hydroxyethylcellulose, Disodium Phosphate, Polysorbate 
60, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate.

OPAKOWANIE 
30 ml
SPOSÓB U˚YCIA 
Szybkimi, ale delikatnymi ruchami 
dłoni rozprowadê serum (1 wyciÊni´cie 
pompki) na twarzy. Kolejnà porcj´ 
(równie˝ 1 wyciÊni´cie pompki) 
wmasuj w szyj´, ruchem ku górze,  
w stron´ brody.
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infinite by Forever™ 
firming complex
Nasz pierwszy suplement diety przeznaczony  
dla osób dbajàcych o urod´ i zdrowà skór´. 
Zawiera takie składniki jak: 
a) witamina C, która: 
•  wpływa na prawidłowà produkcj´ kolagenu przez co zapewnia prawidłowe  

funkcjonowanie skóry, pomaga zachowaç j´drnoÊç, elastycznoÊç i właÊciwe  
nawodnienie,

• wspomaga ochron´ komórek przed stresem oksydacyjnym 
•  wspiera funkcjonowanie układu nerwowego oraz odpornoÊciowego organizmu,  

daje energi´ do działania poprzez zmniejszenie uczucia zm´czenia i znu˝enia. 
b)  biotyna, która pomaga zachowaç zdrowà skór´. Wpływa te˝ korzystnie na stan włosów 

i błon Êluzowych. 

Formuł´ produktu uzupełnia kolagen i ekstrakt z pszenicy, który zawiera fitoceramidy. 
Pi´kno płynie z wn´trza i zaczyna si´ od od˝ywiania. Nale˝y dbaç o prowadzenie zdrowego 
trybu ˝ycia i stosowanie zrównowa˝onej diety dla zachowania dobrego stanu zdrowia i urody. 
Dodatkowo stosujàc pierwszy suplement diety Forever dla urody, który oprócz witaminy C zawiera 
tak˝e biotyn´ pomagamy naszej skórze i włosom zachowaç dobry wyglàd. Zawarta w produkcie 
witamina C pomaga zmniejszaç zm´czenie oraz przyczynia si´ do prawidłowej produkcji kolagenu. 
Składnik ten wpiera równie˝ układ nerwowy organizmu, a tak˝e ogólne zdrowie i wyglàd skóry.
PodejÊcie do kwestii piel´gnacji urody od wewnàtrz, czyli od od˝ywiania, to wa˝ny element dbania 
o zdrowie, aby zachowaç młody wyglàd skóry na co dzieƒ. Firming complex współgra z firming 
serum i innymi produktami piel´gnacyjnymi z serii infinite by Forever uzupełniajàc diet´ w składniki, 
dzi´ki którym masz poczucie właÊciwej ochrony twojej skóry.

Składniki: Hydrolizat kolagenu z ryb morskich, witamina C (Laskorbinian wapnia), sproszkowany 
ekstrakt z nasion pszenicy zwyczajnej (Triticum aestivum), substancja przeciwzbrylajàca  
– dwutlenek krzemu, sproszkowany koncentrat soku z melona, biotyna (Dbiotyna).

Preparat nie mo˝e byç stosowany jako substytut zró˝nicowanej diety.

Składniki w zalecanej porcji dziennej 2 tabletki

Witamina C 90 mg (112,5% RWS*)

Biotyna 30 μg (60% RWS*)

Kolagen 846 mg

Ekstrakt z nasion pszenicy, w tym 
   glikozyloceramidy (50%) 
   galaktozyloglikozydy (40%)

32 mg 
min. 16 mg 

min. 12,8 mg

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

OPAKOWANIE 
60 table∏ek
SPOSÓB U˚YCIA 
2 tabletki dziennie, najlepiej rano 
Nie nale˝y przekraczaç zalecanej porcji 

do spo˝ycia w ciàgu dnia. 
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infinite by Forever™ 
restoring creme 
Bezzapachowy krem odÊwie˝ajàcy
• Ponad 15 składników od˝ywiajàcych skór´
•  Aloes jest synergicznie wzmocniony przeciwstarzeniowà kompozycjà olejków 

eterycznych
•  Najnowsze osiàgni´cia z dziedziny chemii dostarczajà nowy składnik, który pomaga 

zachowaç nawil˝enie skóry

Efektywne składniki roÊlinne, takie jak jagody acai i granat zapewniajà wsparcie antyoksydacyjne 
oraz sprawiajà, ˝e skóra jest nawil˝ona i gładka. Pochodzàca z Australii roÊlina o nazwie Centipeda 
Cunninghamii działa synergicznie, by wzmacniaç liczne korzyÊci aloesu. Razem składniki te 
skutecznie kojà skór´, podczas gdy witamina B3 i wyciàg z buraków wyrównujà koloryt skóry 
i wygładzajà jà, wspierajàc zdrowy wyglàd cery. 
Składniki takie jak skwalan, estry jojoby, glikolipidy i wosk pszczeli wykazujà istotne właÊciwoÊci 
nawil˝ajàce i pomagajà restoring crème w optymalnym działaniu. 
Przeciwstarzeniowa mieszkanka olejków eterycznych: lawendowego, petitgrain, bazyliowego, 
eukaliptusowego, ze skórki pomaraƒczowej i cytrynowej wspiera aloes i pomaga od˝ywiç oraz 
odmłodziç wysuszonà skór´. 
T´ nawil˝ajàcà superformuł´ uzupełnia najnowsze osiàgni´cie z dziedziny chemii, które dostarczyło 
nowà struktur´ cukrowà, poprawiajàcà barier´ wodnà i utrzymanie wilgoci w skórze. 
Restoring crème, wie˝czàcy infinite by Forever, piecz´tuje wszystkie pot´˝ne korzyÊci jakie otrzymała 
twoja skóra, byÊ mogła zaczàç zwalniaç działanie czasu.
Składniki (INCI): Aloe Barbadensis Leaf Juice, Aqua, Isoamyl Laurate, Propanediol, Caprylic/
Capric Triglyceride, Jojoba Esters, Polyglyceryl6 Distearate, Hydroxystearyl Alcohol, Squalane, Beta 
Vulgaris (Beet) Root Extract, Euterpe Oleracea Fruit Extract, Punica Granatum Extract, Centipeda 
Cunninghamii Extract, Camellia Sinensis Leaf Extract, Citrus Aurantium Dulcis (Orange) Peel Oil, 
Lavandula Angustifolia (Lavender) Oil, Citrus Aurantifolia (Lime) Peel Oil, Citrus Aurantium Amara 
(Petitgrain) Oil, Eucalytus Globulus (Eucalyptus) Leaf Oil, Ocimum Basilicum (Basil) Oil, Origanum 
Marjorana (Marjoram) Leaf Oil, Caesalpinia Spinosa Gum, Sodium Hyaluronate, Arginine, Hydrolyzed 
Jojoba Esters, BetaGlucan, Xylitylglucoside, Anhydroxylitol, Oleic/Linoleic/Linolenic Polyglycerides, 
Glycosphingolipids and Glycolipids, Polyacrylate 
Crosspolymer6, Polyglyceryl3 Beeswax, Niacinamide, 
Cocoglyceride, Hydrolyzed Corn Starch, Hydroxystearyl 
Glucoside, Butylene Glycol, Cetyl Alcohol, Caprylyl Glycol, 
Ethylhexylglycerin, Caprylhydroxamic Acid, Lactic Acid, 
Linolenic Acid, Linoleic Acid, Tocopherol, Ascorbic Acid, 
Pentylene Glycol, Stearyl Alcohol, Glyceryl Stearate, Stearyl 
Phosphate, Glycerin, Oleic Acid, Palmitic Acid, Stearic Acid, 
Xylitol, tButyl Alcohol, pAnisic Acid, Citric Acid, Xanthan 
Gum, 1,2Hexanediol, Limonene, Linalool, Potassium Sorbate, 
Phenoxyethanol, Sodium Benzoate. 

∂

OPAKOWANIE 
48 g
SPOSÓB U˚YCIA 
Ruchami okr´˝nymi, w kierunku 
linii włosów, wmasowaç porcj´ 
kremu (1 wyciÊni´cie pompki)  
w twarz i szyj´.
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Sonya daily skincare 
system
˚elowa baza dla lepszych efektów
•  Naukowo zaawansowany ˝elowy system noÊnikowy

•  Wysoka zawartoÊç aloesu i innych substancji roÊlinnych

•  Dla cery mieszanej

•  Delikatne dla skóry niezale˝nie od wieku

Przedstawiamy program codziennej piel´gnacji Sonya. Seria obejmuje:

•  refreshing gel cleanser 

•  illuminating gel 

•  refining gel mask 

•  soothing gel moisturizer 

Nie bez przyczyny ka˝dy z tych produktów ma w swojej nazwie słowo „gel” – stworzyliÊmy 
synergicznà lini´ produktów na bazie ˝elu. Ten zaawansowany technologicznie noÊnik dostarcza 
zawarty w recepturach aloes, substancje nawil˝ajàce i roÊlinne bezpoÊrednio tam, gdzie skóra ich 
najbardziej potrzebuje. Popraw ogólny wyglàd skóry z systemem gł´bokiego nawil˝enia.

˚elowa konsystencja sprawia, ˝e ju˝ samo nakładanie produktów jest niezwykle przyjemne. 

Oto kilka z niesamowitych korzyÊci, jakie przynosi skórze ka˝dy z tych rewelacyjnych produktów 
piel´gnacyjnych (bardziej szczegółowe informacje znajdziesz na stronach poÊwi´conych 
indywidualnym produktom):

•  refreshing gel cleanser zawiera aminokwasy z jabłek, by tworzyç delikatnà powłok´, która nie 
uszkadza skóry.

•  refining gel mask to maseczka na noc, która działa podczas twojego snu, pomagajàc 
kontrolowaç wydzielanie sebum, poprawiaç koloryt cery i nawil˝aç skór´. 

•  soothing gel moisturizer zawiera ponad 10 roÊlin i wyciàgów oraz kolagen, by cera była pełna 
blasku. 

•  illuminating gel rozÊwietla skór´, nadajàc cerze promienny wyglàd. 

Program Sonya® daily skincare, opracowany specjalnie dla skóry mieszanej, która ma skłonnoÊç 
do wykazywania cech zarówno cery tłustej, jak i suchej, nie tylko pomaga kontrolowaç sebum, ale 
i nawil˝a te partie, które tego wymagajà.

JeÊli twoja skóra ma jeszcze inne potrzeby, seria Sonya daily skincare dobrze współgra 
z balancing toner, smoothing exfoliator oraz awakening eye cream i innymi produktami z serii 
Targeted, dla spersonalizowanych efektów. Szukasz kremu nawil˝ajàcego z filtrem ochronnym? 
Rano u˝yj protecting day lotion, a na noc nałó˝ Sonya™ soothing gel moisturizer.
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Piel´gnacja skóry

Sonya™ refreshing gel 
cleanser 
Nowoczesne oczyszczanie
• Oczyszcza skór´ i jednoczeÊnie jà od˝ywia

• Kojàcy aloes nie uszkadza naskórka

• Delikatna formuła wspiera cer´ mieszanà

Zapomnij o tradycyjnych produktach myjàcych do twarzy! Refreshing gel cleanser nie 
bazuje na mydle, ale wykorzystuje nowy, ˝elowy system noÊnikowy, by, dzi´ki zawartoÊci 
naszego stabilizowanego mià˝szu aloe vera oraz efektywnych substancji roÊlinnych, 
oczyszczaç skór´ bez uszkadzania jej.
Od razu po nało˝eniu zauwa˝ysz, ˝e refreshing gel cleanser nie wytwarza intensywnej 
piany i nie Êciàga skóry. Nasz mià˝sz aloe vera, wsparty składnikami z całego Êwiata, 
zapewnia delikatne, kojàce doznanie i stanowi nowoczesny, wyÊmienity sposób na poranne 
i wieczorne oczyszczenie skóry.  

Aminokwasy jabłkowe i hydroksyacetofenon wzbogacajà łagodnà formuł´, by wspieraç cer´ 
mieszanà. Wyciàg z owoców krzewu o nazwie Acacia concinna, rosnàcego w tropikalnych 
d˝unglach Azji, jest naturalnym Êrodkiem oczyszczajàcym, który pomaga usuwaç martwy 
naskórek, zabrudzenia i makija˝, dokładnie, ale jednoczeÊnie łagodnie czyszczàc skór´.
Refreshing gel cleanser łàczy substancje myjàce z nawil˝ajàcymi, takimi jak tłoczony 
na zimno olejek z baobabu, niezwykle ceniony za nienasycone kwasy tłuszczowe. Olejek 
z baobabu pochodzi z drzew rosnàcych w Senegalu, które nazywane sà przez miejscowà 
ludnoÊç „drzewami ˝ycia”, poniewa˝ mogà ˝yç ponad 500 lat. Z racji na swojà sił´ 
i długowiecznoÊç wyÊmienicie wzbogacajà naszà receptur´.

Składniki (INCI): Aloe Barbadensis Leaf Juice, Aqua, Decyl Glucoside, Propanediol, 
Caprylyl Methicone, Polyacrylate Crosspolymer6, Sodium Cocoyl Glycinate, 1,2Hexanediol, 
Adansonia Digitata (Baobab) Seed Oil Polyglyceryl6 Esters, Acacia Concinna (Shikakai) Fruit 
Extract, Balanites Aegyptiaca (Soap berry) Fruit Extract, Gypsophila Paniculata Root Extract, 
Sodium Cocoyl Apple Amino Acids, Caesalpinia Spinosa (Tara tree) Gum, CocoGlucoside, 
Glyceryl Oleate, Sorbitan Oleate Decylglucoside 
Crosspolymer, Propanediol, Hydroxyacetophenone, 
Caprylyl Glycol, Disodium EDTA, Ethylhexylglycerin, 
Ascorbic Acid, Citric Acid, Caprylhydroxamic Acid, 
Potassium Sorbate, Sodium Benzoate.

OPAKOWANIE 
118 ml
SPOSÓB U˚YCIA 
Nało˝yç obficie na zwil˝one dłonie 
i wmasowaç w twarz. Dokładnie 
spłukaç. Dla najlepszych efektów, 
nało˝yç nast´pnie illuminating gel lub 
refining gel mask.
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Sonya™ illuminating gel 
Dla promiennej cery
• Wyrównuje koloryt skóry

• RozÊwietla ogólny wyglàd skóry

• Zmniejsza widocznoÊç du˝ych porów

Kiedy zobaczysz, jak działa illuminating gel, promienna b´dzie nie tylko twoja cera, 
ale i opinia o tym produkcie!

Młodsza skóra emanuje swoim naturalnym blaskiem. Si´gnij po illuminating gel, 
aby rozÊwietliç cer´ i przywróciç jej promienny wyglàd. Enkapsulowane peptydy 
zawieszone w szybko wchłaniajàcym si´ ˝elu pomagajà dostarczyç skórze najnowszà 
technologi´. 

Korzeƒ lukrecji i znakomita mieszanka zielonych oraz bràzowych alg pomagajà 
wyrównaç koloryt skóry i osłabiç widocznoÊç przebarwieƒ i bràzowych plam.  
Co wi´cej, mieszanka alg została połàczona z liposomami, by upewniç si´, ˝e skóra 
jak najlepiej skorzysta z ich dobrodziejstw. Natomiast wyciàg z kwiatu czerwonej 
koniczyny pomaga zmniejszyç widocznoÊç porów. 

Kolejnym atutem, wyró˝niajàcym illuminating gel, jest kompozycja pi´ciu azjatyckich 
substancji roÊlinnych, którymi sà: korzeƒ tarczycy bajkalskiej, korzeƒ lukrecji gładkiej, 
korzeƒ morwy białej, kwiat artemisia capillaris oraz owoc gło˝yny pospolitej. Cenione 
sà one za swoje zdolnoÊci wyrównywania i rozjaÊniania kolorytu cery.

Pi´kniejsza skóra b´dzie mi´kka i gładka w dotyku oraz młodzieƒczo promienna.

Składniki (INCI): Aloe Barbadensis Leaf Juice,Aqua, Propanediol, Caprylyl 
Methicone, Niacinamide, Cetearyl Olivate, Sodium Acrylates Copolymer, Butylene 
Glycol, Sorbitan Olivate, Trifolium Pratense (Red clover) Flower Extract, Scutellaria 
Baicalensis (Scullcap) Root Extract, Glycyrrhiza Glabra (Licorice) Root Extract, Morus 
Alba (White mulberry) Root Extract, Artemisia Capillaris (Wormwood) Flower Extract, 
Zizyphus Jujuba (Jujube) Fruit Extract, Dicrateria rotunda oil, Ruttnera Lamellosa oil, 
Lecithin, Hydrogenated Lecithin, Acetyl Dipeptide1 Cetyl Ester, Oligopeptide68, 
Isopentyldiol, 1,2Hexanediol, Caprylyl Glycol, Citric Acid, Phytic Acid, Ascorbic 
Acid, Ethylhexylglycerin, Caprylhydroxamic 
Acid, Sorbitan Laurate, Sodium Oleate, 
Disodium EDTA, Hydroxyethylcellulose, 
Phenoxyethanol, Potassium Sorbate, Sodium 
Benzoate.

OPAKOWANIE 
28,3 g
SPOSÓB U˚YCIA 
Delikatnie wmasowaç niewielkà iloÊç w czystà 
skór´. Dla najlepszych efektów u˝ywaç  
w połàczeniu z refreshing gel cleanser, refining 
gel mask oraz soothing gel moisturizer.
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Sonya™ refining gel mask
Sen dla urody
• Wspiera zdrowie cery

• Pomaga normalizowaç cer´ mieszanà

• Od˝ywia skór´ podczas snu

refining gel mask nadaje nowe znaczenie okreÊleniu „sen dla urody.” 

Ta ˝elowa maseczka została naukowo opracowana tak, by optymalizowaç działanie 
skóry nocà i wzmacniaç jej naturalne funkcje podczas snu. Sprzyja równowadze skóry, 
kontrolujàc wydzielanie sebum i rozjaÊniajàc koloryt. 

Aby jak najlepiej wykorzystaç czas twojego snu, dodaliÊmy do niej bogactwo 
substancji roÊlinnych, takich jak: olejek z nasion marchwi, olejek bazyliowy, olejek 
davana (Artemisia pallens) i olej sojowy. 

Chłodzàcy ˝el szybko si´ wchłania, by skóra jak najpr´dzej doÊwiadczyła 
nawil˝ajàcego działania naszego stabilizowanego mià˝szu aloe vera, jak równie˝ 
takich substancji nawil˝ajàcych jak ekstrakty z jabłek i kwiatów koniczyny – dzi´ki nim 
b´dzie mi´kka i młodzieƒczo promienna. Działanie antyoksydacyjne zapewnia wyciàg 
z koreaƒskiego bambusa (Sasa quelpaertensis) oraz korzeƒ lukrecji, znany i stosowany 
od ponad 3000 lat, które dopełniajà receptur´. Kompozycja tych wysokiej klasy 
składników nawil˝a skór´ podczas snu, nie pozostawiajàc tłustego osadu. 

Stosuj maseczk´ 23 razy w tygodniu, a kiedy si´ obudzisz, twoja skóra b´dzie 
wyglàdała promienniej i młodziej, a cera b´dzie zdrowsza.

Składniki (INCI): Aloe Barbadensis Leaf Juice, Aqua, Glycerin, Dimethicone, Pyrus 
Malus Fruit Extract, Caprylyl Methicone, Ammonium Acryloyldimethyltaurate/VP 
Copolymer, Sasa Quelpaertensis (Jeju Jori) Extract, Trifolium Pratense (Red Clover) 
Flower Extract, Glycyrrhiza Glabra (Licorice) Root Extract, Daucus Carota Sativa 
(Carrot) Seed Oil, Ocimum Basilicum (Basil) Oil, Artemisia Pallens (Davana) Flower 
Oil, Glycine Soja (Soybean) Oil, Sorbitan Oleate Decylglucoside Crosspolymer, 
Isopentyldiol, Polyacrylate Crosspolymer6, Propanediol, Dimethicone Crosspolymer, 
Caprylyl Glycol, Citric Acid, Disodium EDTA, Ascorbic Acid, Phenoxyethanol, 
Potassium Sorbate, Ethylhexylglycerin, Hexylene Glycol, 
Sodium Benzoate.

OPAKOWANIE 
59 ml
SPOSÓB U˚YCIA 
Przed snem nało˝yç obficie na twarz. 
Pozostawiç na noc. Rano dokładnie 
spłukaç. Dla najlepszych efektów 
u˝ywaç 23 razy w tygodniu.
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Sonya™ soothing gel 
moisturizer
Gł´boko nawil˝ajàcy noÊnik

• Kolagen dla poprawy wyglàdu skóry

• Ponad 10 naturalnych wyciàgów i olejków roÊlinnych

• Gł´boko nawil˝ajàcy noÊnik

Takiej emulsji jeszcze nie znasz. Soothing gel moisturizer wyglàdem 

przypomina emulsj´, jednak ta formuła na bazie ˝elu wtapia si´ w skór´. Jest 

to kojàcy ˝el nawil˝ajàcy, wypełniony substancjami roÊlinnymi i efektywnymi 

składnikami aktywnymi, który wtapia si´ w skór´ a˝ do pełnego wchłoni´cia 

dla nawil˝onej, pełnej blasku cery. Soothing gel moisturizer wykorzystuje 

gł´boko nawil˝ajàcy noÊnik, by bogactwo naturalnych składników pomogło 

nadaç skórze gładki, j´drny wyglàd, a na skórze nie pozostał ˝aden osad.

Ekstrakty i olejki roÊlinne, takie jak wyciàgi z jabłek, granatów, fig, morwy, 

miłorz´bu japoƒskiego oraz estry jojoby i oliwa z oliwek pomagajà nawodniç 

i uj´drniç skór´. Natomiast wyekstrahowany z grzybów betaglukan koi skór´ 

i wyrównuje jej koloryt. 

W składzie obecne sà tak˝e składniki przeciwzmarszczkowe, takie jak 

kwas linolowy i hydrolizowany kolagen, które wnikajà tam, gdzie skóra ich 

najbardziej potrzebuje, jak równie˝ kwas fitowy, który wspiera skór´ mieszanà, 

by poprawiaç wyglàd cery.

Receptur´ dopełniajà olejki ze skórki z pomaraƒczy i mandarynki, rumianu 

rzymskiego i geranium, jak równie˝ olejek z bergamotki dla poczucia 

odÊwie˝enia skóry.
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Składniki (INCI): Aloe Barbadensis Leaf Juice, Aqua, Propanediol, 

Caprylic/Capric Triglyceride, Isoamyl Laurate, Jojoba Esters, Cetearyl 

Olivate, Sodium Acrylates Copolymer, Sorbitan Olivate, Glycerin, Lauroyl 

Lysine, Pyrus Malus Fruit Extract, Citrus Aurantium Dulcis (Sweet 

Orange) Peel Oil, Citrus Nobilis (Tangerine) Peel Oil, Ficus Carica (Fig) 

Fruit Extract, Ginkgo Biloba (Gingko) Nut Extract, Morus Alba (White 

Mulberry) Fruit Extract, Punica Granatum (Pomegranate) Fruit Extract, 

Anthemis Nobilis (Roman Chamomile) Flower Oil, Citrus Aurantium 

Bergamia (Bergamot) Fruit Oil, Pelargonium Graveolens (Pelargonium) 

Flower Oil, Limonene, Linalool, Citronellol, Hydrolyzed Jojoba Esters, 

Sodium Hyaluronate, Hydrolyzed Collagen, 1,2Hexanediol, Ethyl 

Canolate, Lecithin, Caprylyl Glycol, Arginine, Ethylhexylglycerin, Citric 

Acid, Caprylhydroxamic Acid, Linoleic Acid, Phytic Acid, Ascorbic Acid, 

Linolenic Acid, Beta Glucan, Phenoxyethanol, Potassium Sorbate, 

Sodium Benzoate, Pentylene Glycol.

OPAKOWANIE 
59 ml
SPOSÓB U˚YCIA 
Delikatnie wmasowaç w skór´, by koiç 
i od˝ywiaç.



Sonya Aloe 
Deep Moisturizing Cream
Aloesowy krem gł´boko nawil˝ajàcy

•  Wzmo˝one nawil˝enie, nawet najsuchszej skóry

•  Zawiera wyciàg z kory sosny, by walczyç z wolnymi rodnikami

•  Pomaga przywróciç i zachowaç młodzieƒczy blask cery

Sonya Aloe Deep Moisturizing Cream z wyciàgiem z kory sosny to gł´boko nawil˝ajàcy 
krem, który zaspokaja pragnienie twojej skóry jak nigdy dotàd! 

Wyciàg z kory sosny zawiera naturalne substancje zwane OPC (ang. Oligomeric 
Proanthocyanidins – proantocyjanidy oligomeryczne), których niektóre właÊciwoÊci 
antyulteniajàce sà najsilniejsze jakie kiedykolwiek odkryto w naturze. W efekcie, wyciàg 
z kory sosny walczy z wolnymi rodnikami, by pomóc w zachowaniu i wzmocnieniu 
kolagenu w skórze, b´dàcego najobfitszà proteinà w organizmie. Walka z wolnymi 
rodnikami jest uznawana przez naukowców za jeden z najlepszych sposobów 
przeciwdziałania oznakom starzenia. Wyciàg z kory sosny w połàczeniu z czystym, 
stabilizowanym mià˝szem aloe vera, ceramidami i substancjami nawil˝ajàcymi najnowszej 
generacji, zawartymi w naszym nowym Sonya Aloe Deep Moisturizing Cream pomaga 
zachowywaç i dostarczaç wilgoç w głàb zewn´trznych warstw skóry, aby przywracaç 
i zachowywaç młodzieƒczy blask cery.

Sk∏adniki (INCI): Aloe Barbadensis Leaf Juice, Aqua, Butylene 
Glycol, C1215 Alkyl Benzoate, Macadamia Integrifolia Seed Oil, 
Propanediol, Glyceryl Stearate, Lauryl Lactate, 
Dimethicone, Helianthus Annuus Seed Oil, Cetyl 
Alcohol, Sorbitol, Isostearyl Hydroxystearate, 
Methyl Gluceth20, Arginine, Pinus Strobus Bark 
Extract, Ceramide I, Ceramide 3, Ceramide 6 
II, Palmitoyl Tripeptide5, Sodium Hyaluronate, 
Phytosphingosine, Cholesterol, Carbomer, PEG
100 Stearate, Sodium Lauroyl Lactylate, Glycerin, 
Tocopherol, Ascorbic Acid, Citric Acid, Parfum, 
Benzyl Benzoate, Hexyl Cinnamal, Coumarin, 
Linalool, Chlorphenesin, Phenoxyethanol, 
Potassium Sorbate, Sodium Benzoate.
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OPAKOWANIE 
71 g
SPOSÓB U˚YCIA 
Ze słoiczka wyjàç szpatułk´ i krà˝ek 
ochronny. Szpatułkà nanieÊç porcj´ kremu 
na krà˝ek i opuszkami palców nało˝yç jà na 
twarz i szyj´. Nast´pnie wmasowaç w skór´. 
Po ka˝dym u˝yciu wypłukaç szpatułk´ 
i krà˝ek goràcà wodà i osuszyç r´cznikiem, 
nast´pnie umieÊciç je w słoiczku w celu 
powtórnego u˝ycia.



balancing toner
Tonik normalizujàcy

Wspiera równowag´ pH skóry
•  OdÊwie˝a, koi i nawil˝a
•  Wygładza koloryt i faktur´ skóry
•  Zmniejsza widocznoÊç porów

Czy po oczyszczeniu twoja skóra potrzebuje czegoÊ wi´cej? Zadbaj o to, 
by dokładnie usunàç zanieczyszczenia, zmniejszyç widocznoÊç porów 
i dodatkowo nawil˝yç skór´ – u˝yj toniku normalizujàcego balancing toner  
po umyciu, a przed nawil˝eniem twarzy.

Balancing toner zawiera wyjàtkowà mieszank´ wyciàgu z alg morskich 
i hialuronianu sodu. Razem, te dwa efektywne składniki nawil˝ajà i zmi´kczajà 
skór´, by wspieraç jej młody wyglàd.

Kolejnym składnikiem jest wyciàg z ogórka, który koi i dodatkowo nawadnia 
skór´. Co wi´cej, ogórki mogà poprawiaç koloryt skóry, a zawarte w nich 
lignany mogà wspieraç prawidłowà faktur´ skóry i redukowaç jej opuchni´cie. 
Bogaty w przeciwutleniacze ekstrakt z białej herbaty o wysokiej zawartoÊci 
polifenoli współgra z aloesem, by normalizowaç skór´ i wspieraç walk´ 
z wolnymi rodnikami.

T´ pot´˝nà receptur´ jeszcze bardziej wzmacnia kwas hialuronowy, nazywany 
„molekularnà gàbkà” ze wzgl´du na swoje 
właÊciwoÊci przyciàgania wody.

Dołàcz balancing toner do codziennej piel´gnacji, 
by wesprzeç absorbcj´ dodatkowych substancji 
od˝ywczych nakładanych na skór´ i zobaczyç,  
jak zmienia si´ wyglàd twojej skóry.

Składniki (INCI): Aloe Barbadensis Leaf Juice, 
Aqua, Propanediol, Sorbitol, 1,2Hexanediol, 
Chondrus Crispus (Carrageenan)Extract, Camellia 
Sinensis (White tea) Leaf Extract, Cocumis 
Sativus (Cucumber) Fruit Extract, Sodium Lactate, 
Capryly glycol, Allantoin, Sodium Hyaluronate, 
Ascorbic Acid, BetaGlucan, Pentylene glycol, 
Glycerin, Citric Acid, Phytic Acid, Gluconolactone, 
Phenoxyethanol, Potassium Sorbate, Sodium 
Benzoate.

OPAKOWANIE
130 ml

SPOSÓB U˚YCIA
Korzystajàc z bawełnianego wacika nakładaj 
obficie na twarz i szyj´, po uprzednim 
oczyszczeniu skóry. U˝ywaj dwa razy 
dziennie, by zmniejszyç widocznoÊç porów 
i nawil˝yç skór´.
UWAGA
Unikaj kontaktu z oczami. W razie 
podra˝nienia przemyj dokładnie wodà.  
xJeÊli podra˝nienie b´dzie si´ utrzymywało, 
zaprzestaƒ u˝ywania i skonsultuj si´ 
z lekarzem.
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protecting day lotion SPF 20
Ochronna emulsja na dzieƒ

Nawil˝a i chroni

•  Filtr mineralny o szerokim spektrum ochrony broni przez szkodliwym 

działaniem promieni UV

•  Efektywne substancje roÊlinne nawil˝ajà i chronià

•  Ochrona przed ciemnymi plamami, powodowanymi przez 

posłoneczne starzenie skóry

Zacznij dzieƒ od uzbrojenia twarzy przeciw negatywnym czynnikom 

zewn´trznym i szkodliwym promieniom UV. Od˝yw skór´, nakładajàc 

ochronnà emulsj´ na dzieƒ z filtrem mineralnym o szerokim spektrum ochrony 

i SPF 20. Protecting day lotion z aloesem, wyciàgiem z grzybów i ponad  

20 składnikami od˝ywiajàcymi skór´ kryje niesamowità pot´g´ nawil˝ania!

Emulsja ta zawiera wyÊmienite wyciàgi z owoców i ziół. Modrak abisyƒski to 

roÊlina z rejonu Morza Âródziemnego. Jej olej jest niezwykle bogaty w kwasy 

tłuszczowe, które poprawiajà koloryt i faktur´ skóry, a jednoczeÊnie łatwo si´ 

wchłaniajà. Wyciàg z arbuza o wysokiej zawartoÊci przeciwutleniaczy pomaga 

w walce z efektami procesu oksydacji.

Sam filtr ochronny nało˝ony na skór´ mo˝e jà podra˝niaç. Protecting day 

lotion łàczy naturalne filtry mineralne – dwutlenek tytanu i tlenek cynku  

– w specjalnym procesie dyspersji, by lepiej si´ nakładały i uzupełnia je 

alantoinà, znanà z właÊciwoÊci kojàcych.

Wreszcie, Anastatica Hierochuntica, czyli zmartwychwstanka, ma niesamowità 

zdolnoÊç przetrwania długich okresów czasu w suchym, pustynnym klimacie, 

a nawodniona, w ciàgu paru godzin od˝ywa. Si´gn´liÊmy po t´ jakoÊç,  

by dopełniç receptur´ fenomenalnej emulsji na dzieƒ.

Si´gnij po protecting day lotion z SPF 20, by otuliç skór´ nawil˝ajàcym 

woalem i broniç jà przed szkodliwymi promieniami UV.

Piel´gnacja skóry



OPAKOWANIE
50 ml

SPOSÓB U˚YCIA
Nałó˝ obficie na oczyszczonà skór´ przed 
wyjÊciem na słoƒce. Ponawiaj aplikacj´ 
w ciàgu dnia w miar´ potrzeb, by chroniç 
skór´ przed czynnikami zewn´trznymi. 
UWAGA
Tylko do u˝ytku zewn´trznego. Nie stosowaç 
na uszkodzonà skór´. U˝ywajàc produktu 
unikaç wn´trza oka. Przemyç wodà, aby 
usunàç. JeÊli wystàpi wysypka, zaprzestaç 
u˝ywania i skontaktowaç si´ z lekarzem. 
Przechowywaç poza zasi´giem małych 
dzieci.

Składniki (INCI): Aqua, Glyceryl Stearate SE, Tricaprylin, Aloe 

Barbadensis Leaf Juice, Zinc Oxide, Hemisqualane, Glycerin, 

Propanediol, Titanium Dioxide, Coconut Alkanes, Stearyl Alcohol, 

Brassica Compestris/Aleurites Fordi Oil, Copolymer, Polmitic Acid, 

Stearic Acid, Crambe Abyssinica Seed Oil, Aloe Barbadensis Callus 

(Aloe Vera) Extract, Anastatica Hierochuntica Extract, Chondrus 

Crispus(Carrageenan) Extract, Citrullus Lanatus (Watermelon) Fruit 

Extract, Tramella Fuciformis (Mushroom) Extract, Sodium Hyaluronate, 

Sodium PCA, Allantoin, Hexylane Glycol, Caprylyl Glycol, Sodium 

Stearoyl Glutamate, Tocopherol, Lecithin, Ethylhexylglycerin, 

Galactoarabinan, Hydrogenated Phosphatidylcholine, Panthenol, 

CocoCaprylate/Caprate, Gluconolactone, Pyridoxine Cyclic 

Phosphate, Polyglyceryl3 Plyricinoleate, Citric Acid, Xanthan Gum, 

Lactic Acid, Linolenic Acid, Linoleic Acid, Tocopherol, Pentyle Glycol, 

Stearyl Alcohol, Glyceryl Stearate, Stearyl Phosphate, Glycerin, Oleic 

Acid, Palmitic Acid, Stearic Acid, Xylitol, tButyl Alcohol, pAnisic 

Acid, Citric Acid, Xanthan Gum, 1,2Hexanediol, Limonene, Linalool, 

Potassium Sorbate, Phenoxyethanol, Sodium Benzoate.
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smoothing exfoliator
Peeling wygładzajàcy 
Wygładza koloryt i faktur´ skóry
•  Wygładza koloryt i faktur´ skóry

•  Delikatnie złuszcza dla jedwabiÊcie gładkiej skóry

•  Enzymatyczne ekstrakty odnawiajà skór´

Ka˝dego dnia twoje ciało pozbywa si´ 30 000 – 40 000 starych komórek skóry. 

Nawet jeÊli systematycznie piel´gnujesz skór´, czasem mo˝e ona potrzebowaç 

dodatkowej pomocy w usuni´ciu martwych komórek naskórka i zanieczyszczeƒ. 

Bez takiego wsparcia cera mo˝e si´ łuszczyç, byç ziemista i zm´czona. Pomó˝ jej 

odzyskaç blask oraz wygładê koloryt i faktur´ – pozbàdê si´ martwego naskórka, 

nie podra˝niajàc przy tym nowego.

Smoothing exfoliator obywa si´ bez dra˝niàcych składników chemicznych i ostrych 

czàsteczek. Zawiera za to pi´ç naturalnych składników o wyjàtkowym działaniu, by 

dokładnie oczyÊciç twojà skór´:

Granulki jojoby, ze swej natury okràgłe, delikatnie przetaczajà si´ po skórze, usuwajàc 

zanieczyszczenia.

Pozyskiwany z odnawialnych êródeł puder bambusowy omiata skór´, usuwajàc martwy 

naskórek. Poniewa˝ bambus ma postaç du˝ych granulek, nie zarysowuje powierzchni skóry.

Wyciàgi takie jak bromelaina, papaina i cytrynowy olejek eteryczny sà tonikami matki natury. 

Enzymatyczne właÊciwoÊci pozyskiwanej z ananasów bromelainy pomagajà w niszczeniu 

keratyny zawartej w martwych komórkach, co ułatwia ich usuni´cie. Papaina z papai 

wspiera młodoÊç skóry i jest obfitym êródłem witaminy C, A i E oraz kwasu pantotenowego. 

Cytrynowy olejek eteryczny to znakomita substancja nawil˝ajàca, dzi´ki której młoda, 

odnowiona skóra jest od razu nawil˝ana.

Te wyÊmienite składniki odnawiajàce skór´ zostały uzupełnione o antyutleniacze, takie 

jak wyciàg z soku winogronowego, dla jeszcze wi´kszej skutecznoÊci peelingu, przy 

zachowaniu jego delikatnoÊci. Smoothing exfoliator pomaga odkryç nawil˝onà, bardziej 

mi´kkà i Êwie˝szà skór´. Co wi´cej, złuszczona skóra ch´tniej chłonie składniki od˝ywcze 

z produktów, które nało˝ysz na nià póêniej. A to pomo˝e ci w pełni wykorzystaç bogactwo 

programów piel´gnacyjnych Forever.

Piel´gnacja skóry



OPAKOWANIE 
60 ml

SPOSÓB U˚YCIA 
NanieÊç umiarkowanà iloÊç na zwil˝one 
palce. Okr´˝nymi ruchami delikatnie 
wmasowaç w skór´ twarzy, omijajàc okolice 
oczu. Dokładnie spłukaç. Stosowaç 23 razy 
w tygodniu, aby odÊwie˝yç skór´.
UWAGA 
Unikaç kontaktu z oczami. W przypadku 
podra˝nienia oczu, dokładnie przemyç wodà. 
JeÊli podra˝nienie nie ust´puje, przerwaç 
stosowanie i skonsultowaç si´ z lekarzem.

Składniki (INCI): Aloe Barbadensis Leaf Juice, Aqua, Hydrogenated 

Jojoba Oil, Propanediol, Glyceryl Stearate, Bambusa Arundinacea Stem 

Powder, Cetyl Alcohol, Sodium Cocoyl Isethionate, Cocamidopropyl 

Hydroxysultaine, Decyl Glucoside, Vitis Vinifera Grape Juice Extract, Citrus 

Limon Peel Oil, Stearyl Alcohol, Sodium Lactate, Sodium Isethionate, Glycerin, 

Ethylhexylglycerin, Caprylyl Glycol, Ascorbic Acid, Bromelain, Papain, 

Coconut Acid, Phytic Acid, Maltodextrin, Polyacrylate Crosspolymer6, Citic 

Acid, Sodium Chloride, 1,2Hexanediol, TButyl Alcohol, Hydrated Silica, 

Stearyl Phosphate, Caprylhydroxamic Acid, Perfum, Limonene, Potasium 

Sorbate, Sodium Benzoate.
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awakening eye cream
Pobudzajàcy krem pod oczy
Upi´ksza spojrzenie

•  Zmniejsza widocznoÊç obrz´ków i cieni pod oczami

•  Znaczàco redukuje widocznoÊç zmarszczek

•  Oczy wyglàdajà na bardziej wypocz´te, bystre i odmłodzone

Awakening eye cream wykorzystuje opatentowane składniki z technologià 

peptydowà, które poprawiajà i wygładzajà wra˝liwe okolice oczu, wyraênie 

zmniejszajàc zmarszczki i cienie pod oczami. 

Unikalny kolagen o niskiej masie molekularnej wspiera prawidłowà produkcj´ 

kolagenu, co przyczynia si´ do zachowania optymalnego nawil˝enia i j´drnoÊci 

skóry. Wspierajàc zdrowy kolagen, poprawiamy gładkoÊç skóry, czego efektem jest 

pełniejsza i j´drniejsza skóra wokół oczu.

Kolejny z wyÊmienitych składników, glikol butylenowy, pomaga zmniejszyç 

opuchlizn´ i cienie pod oczami ju˝ w 15 dni.

Innym przełomowym składnikiem jest wyciàg z kory albicji jedwabistej, zawierajàcy 

Darutoside. Wykazuje on właÊciwoÊci liftingujàce opadajàcych górnych powiek. 

Mo˝emy wi´c kompleksowo zadbaç zarówno o wyglàd górnych powiek, jak 

i delikatnej skóry wokół oczu. Co wi´cej, awakening eye cream zaciera kurze łapki 

wzmacniajàc struktur´ powierzchni skóry oraz zmniejsza widocznoÊç cieni pod 

oczami, wzmacniajàc sieç mikronaczyƒ.

Skóra wokół oczu przestaje byç sucha i opuchni´ta. Zamiast tego oczy wyglàdajà 

na bardziej wypocz´te, bystre i odmłodzone, poniewa˝ powłoka ochronna skóry jest 

wzmocniona, a utrata wody ograniczona. 

Te pot´˝ne składniki składajà si´ na zaawansowany krem do piel´gnacji oczu, który 

wydob´dzie ich urod´. Z awakening eye cream twoje oczy b´dà bardziej błyszczàce 

i odmłodzone.

Piel´gnacja skóry



OPAKOWANIE 
21 g

SPOSÓB U˚YCIA 
Delikatnie wklepaç umiarkowanà 
iloÊç kremu w okolice oczu. 
UWAGA 
Unikaç kontaktu z wn´trzem oka.  
W przypadku podra˝nienia spłukaç 
starannie wodà. JeÊli podra˝nienie 
utrzymuje si´, zaprzestaç u˝ywania i 
skonsultowaç si´ z lekarzem.

Składniki (INCI): Aloe Barbadensis Leaf Juice, Aqua, Caprylic/Capric 

Triglyceride, Isoamyl Laurate, Glycerin, Propanediol, Polyglyceryl6 

Distearate, Hydrogenated Jojoba Wax, Lauryl Laurate, Cetearyl Olivate, 

Polydydroxystearic Acid, Albizia Julibrissin Bark Extract, Algae(Dunaliella 

Salina) Extract, Beta Vulgaris(Beet) Root Extract, Polyglyceryl3 Beeswax, 

Hydrolyzed Collagen, Sodium Hyaluronate, Hydrolyzed Sodium Hyaluronate, 

Jojoba Esters, Xylitylglucoside, Caprylyl Glycol, Butylene Glycol, Cetyl 

Alcohol, Arginine, Acetyl Tetrapeptide5, Palmitoyl Tripeptide5, Palmitoyl 

Tripeptide38, Palmitoyl Dipeptide5 Diaminbutyroyl, Hydroxythreonine, 

Tetradecyl Aminobutyrolalylaminobutyric Urae Trifluoroacetate, 

Ethylhexylglycerin, Xylitol, Hydroxypropyl Cyclodextrin, Anhydroxylitol, 

Panthenol, Pantolactone, Tocopherol, Darutoside, Caprylhydroxamic Acid, 

Hydrolyzed Corn Starch Ascorbic Acid, Citric Acid, Lactic Acid, Linoleic 

Acid, Linolenic Acid, Oleic Acid, Palmitic Acid, Srearic Acid, Ammonium 

Acryloydimethyltaurate/VP Copolymer, pAnisic Acid, Magnesium Chloride, 

TButyl Alcohol, 1,2Hexanediol, Phenoxyethanol, Potassium Sorbate, Sodium 

Benzoate.
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aloe bio-cellulose mask
Aloesowa maseczka biocelulozowa

Usiàdê wygodnie, zrelaksuj si´ i pozwól 
maseczce nowej generacji zapewniç twojej skórze 
długotrwałe, gł´bokie nawil˝enie.

•  Gł´boko nawil˝a skór´

•  Odmładza ziemistà cer´, pomagajàc w walce z oznakami starzenia

•  Koi skór´ i zmniejsza zaczerwienienia

•  Pozostawia skór´ mi´kkà, j´drnà i promiennà

Najbardziej zaawansowana maseczka od Forever zapewnia skórze silne, dogł´bne 

nawil˝enie, nie wymaga spłukiwania, a jej aplikacja zajmuje kilka chwil. Maseczka łàczy 

łatwoÊç u˝ycia i skutecznoÊç biocelulozy z technologià nowej generacji, zapewniajàcà 

korzyÊci działania dwufazowego.

W unikatowym procesie bakterie tworzàce bioceluloz´ – Acetobacter xylinum, karmione sà 

mià˝szem aloe vera i trawà morskà, które łàczà si´ bezpoÊrednio z materiałem maski, by 

nawil˝aç, zmi´kczaç i od˝ywiaç skór´.

Na czym polega wy˝szoÊç biocelulozy? Włókna maseczki sà 1000 razy cieƒsze od 

ludzkiego włosa, co sprawia, ˝e aloe biocellulose mask Êwietnie dopasowuje si´ do 

konturów twarzy. Dzi´ki temu jej składniki wnikajà gł´boko, nawet w drobne zmarszczki, 

tam, gdzie nie si´gajà tradycyjne maseczki w płachcie.

Maseczka nasàczona jest dynamicznie nawil˝ajàcym serum, wzbogaconym naturalnymi 

składnikami, które sprawià, ˝e twoja skóra b´dzie wyglàdaç i czuç si´ promiennie i Êwie˝o 

na dłu˝ej. Efektywne serum mo˝e pozostaç na skórze po zdj´ciu maseczki i nie trzeba go 

spłukiwaç.

Jednym ze składników serum jest kasztanowiec, który pomaga rozjaÊniç matowà skór´ 

i redukuje zaczerwienienia. Z kolei zielona herbata i przeciwutleniacze współgrajà, 

by przeciwdziałaç oznakom starzenia si´ skóry i walczyç z wolnymi rodnikami. Innym 

kluczowym składnikiem serum jest gliceryna, która zapewnia gł´bokie nawil˝enie.

Piel´gnacja skóry



Skorzystanie z dobroczynnych właÊciwoÊci maseczki jest bardzo proste. Po prostu usuƒ 

spodnià warstw´ tkaniny ochronnej i nałó˝ maseczk´. DociÊnij delikatnie, aby dobrze 

dopasowaç jà do twarzy i nast´pnie usuƒ wierzchnià warstw´. Usiàdê wygodnie i poczuj 

odmładzajàcà moc aloe biocellulose mask. Po 20 minutach po prostu zdejmij maseczk´ 

i wmasuj pozostałoÊci serum w skór´. Maseczka jest biodegradowalna, wi´c nie miej 

wyrzutów sumienia, kiedy jà wyrzucasz.

Formuła maseczki została opracowana specjalnie, by byç odpowiednia dla ka˝dego 

rodzaju cery, w tym równie˝ dla skóry wra˝liwej. Aby uzyskaç jak najlepsze efekty, u˝ywaj 

maseczk´ w połàczeniu z wybranym programem piel´gnacyjnym oraz produktami do 

piel´gnacji spersonalizowanej od Forever.

Składniki (INCI): Aqua, Propanediol, Glycerin, Aloe Barbadensis Leaf Juice, Caffeine, 

Aesculus Hippocastanum Seed Extract, Camellia Sinensis Leaf Extract, Sodium 

Hyaluronate, Hydroxyacetophenone, 1,2Hexanediol, Glycosyl Trehalose, Mannitol, 

Xanthan Gum, Hydrogenated Starch Hydrolysate, Hydrolyzed Sclerotium Gum, Ammonium 

Glycyrrhizate, Zinc Gluconate, Ascorbic acid, Citric Acid, Sodium Benzoate, Potassium 

Sorbate, Phenoxyethanol.
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OPAKOWANIE 
5 indywidualnie opakowanych maseczek
SPOSÓB U˚YCIA 
1. Otwórz saszetk´ i rozłó˝ maseczk´.
2. Maseczka jest po obu stronach 
zabezpieczona warstwà ochronnà. 
Usuƒ i wyrzuç jednà warstw´. 
3. Nałó˝ maseczk´ na twarz. Delikatnie 
dociÊnij.
4. Usuƒ i wyrzuç drugà warstw´ ochronnà.
5. Po około 20 minutach zdejmij i wyrzuç 
maseczk´. Nie trzeba jej zmywaç  
– pozostałoÊci wmasuj w twarz i szyj´ dla 
młodzieƒczego wyglàdu.
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Aloe activator
Nasyç skór´

• WyÊmienicie od˝ywia skór´

• Wystarczajàco delikatny, by stosowaç nawet w okolicach oczu

• Oczyszcza, koi i odÊwie˝a

• Wspiera skutecznoÊç i działanie innych produktów piel´gnacyjnych Forever

Aloe activator zawiera ponad 98% mià˝szu aloe vera i doskonale 

odÊwie˝a oraz koi skór´. Aloes jest odpowiedni dla skóry wra˝liwej, a zawarte 

w nim składniki od˝ywcze sprawiajà, ˝e aloe activator Êwietnie uzupełnia dowolny 

program piel´gnacyjny. Nasz wartoÊciowy mià˝sz połàczyliÊmy z alantoinà, która 

nie tylko skutecznie nawil˝a, ale równie˝ wspiera działanie aloesu, by łagodnie 

wygładzaç skór´.

Aloe activator jest wyÊmienitym płynem nawil˝ajàcym, który zawiera enzymy, 

aminokwasy i polisacharydy. Dzi´ki wysokiej zawartoÊci aloesu wspiera 

skutecznoÊç i działanie innych produktów kosmetycznych Forever – zarówno 

wtedy, gdy u˝ywasz go, by przygotowaç skór´ do piel´gnacji, jak i wtedy, gdy 

stosujesz go na zakoƒczenie, by utrwaliç dobroczynny efekt. Ten nowy etap 

w codziennej piel´gnacji mo˝e staç si´ twoim ulubionym, gdy zobaczysz, ˝e 

twoja skóra zaczyna wyglàdaç i czuç si´ 

lepiej.

Składniki: Aloe Barbadensis Leaf 

Juice, Allantoin, Ascorbic Acid, Citric 

Acid, Disodium EDTA, 1,2Hexanediol, 

Potassium Sorbate, Sodium Benzoate.

OPAKOWANIE 
130 ml
SPOSÓB U˚YCIA 
Aloe activator jest produktem o wszechstronnym 
zastosowaniu. Gdy u˝ywasz go do oczyszczenia i 
odÊwie˝enia cery, nanieÊ go na bawełniany wacik i 
dokładnie przetrzyj twarz. 
Aby uzyskaç maseczk´ aloesowà, zmieszaj jednà 
ły˝eczk´ mask powder z jednà ły˝eczkà aloe 
activator i nałó˝ cienkà warstwà na czystà skór´. Po 
20 minutach dokładnie spłucz ciepłà wodà. Stosuj 
23 razy w tygodniu.
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Mask Powder
NoÊnik pudrowy

•  Zmieszany z aloe activator tworzy maseczk´ na twarz

•  Wygładza, oczyszcza i napina skór´

•  Zawiera rumianek, aby koiç wra˝liwà cer´

•  Przepis na maseczk´ ekstra: dodaç ½ ły˝eczki miodu 

Mask Powder to unikalna kompozycja starannie dobranych,  

wartoÊciowych składników, które od˝ywiajà skór´ 

i oczyszczajà pory. Produkt ten został specjalnie 

opracowany, by jako noÊnik pudrowy tworzyç wespół 

z aloe activator łatwà w nakładaniu maseczk´ na twarz 

i szyj´. Albumina i skrobia kukurydziana zapewniajà 

maseczce właÊciwoÊci Êciàgajàce i ułatwiajà jej 

zastyganie na skórze, natomiast glinka kaolinowa 

absorbuje nadmiar tłuszczu. Alantoina i rumianek 

pomagajà od˝ywiç i odmłodziç skór´.

Sk∏adniki (INCI): Albumen, Zea Mays (Corn) Starch, 

Kaolin, Allantoin, Chamomilla Recutita (Matricaria) Flower 

Extract, Hexyl Cinnamal, Diazolidinyl Urea, Fragrance 

(Parfum), Red 27 Lake (CI 45410).

OPAKOWANIE 
29 g
SPOSÓB U˚YCIA 
Jednà ły˝eczk´ Mask Powder 
wymieszaç z jednà ły˝eczkà aloe 
activator, tak by maseczka uzyskała 
konsystencj´ emulsji. NanieÊç 
maseczk´ równà warstwà na skór´ – 
zaczynajàc od nasady szyi ku górze. 
Poło˝yç si´ lub oprzeç wygodnie 
i unikaç poruszania mi´Êniami twarzy 
przez około pół godziny.
Po upływie tego czasu przyło˝yç 
do twarzy wilgotny r´cznik, aby 
zmi´kczyç maseczk´, nast´pnie 
delikatnie usunàç jej resztki i opłukaç 
twarz ciepłà wodà. Nało˝yç swój 
ulubiony tonik i krem nawil˝ajàcy 
Forever.
UWAGA: Po nało˝eniu maseczki 
mo˝na odczuç Êciàgni´cie mi´Êni lub 
delikatne miejscowe sw´dzenie. 
W takim przypadku wystarczy 
delikatnie nacisnàç to miejsce 
opuszkà palca a˝ sw´dzenie ustanie. 
Nie pocieraç ani nie drapaç.
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Forever Alpha-E Factor™

•  Âwietne połàczenie pot´˝nych antyutleniaczy
•  Zwi´ksza elastycznoÊç
•  Przywraca równowag´ suchej skórze
•  Odpowiedni dla nawet najbardziej wra˝liwej skóry
•  Doskonały w niemal ka˝dej sytuacji, gdy wymagana jest miejscowa aplikacja  

naturalnych antyutleniaczy 
Forever AlphaE Factor, nasze od˝ywcze serum dla skóry, zawiera bogactwo składników, dobranych 
tak, by jak najlepiej regenerowaç twojà skór´! Forever AlphaE Factor zapewnia gł´bokie nawil˝enie, 
by nadawaç twojej cerze gładkoÊç, a tym samym bardziej młodzieƒczy wyglàd.
Ten lekki, płynny emolient został wzbogacony witaminami A, C i E, olejem z nasion ogórecznika oraz 
bisabololem. Jest to serum przeciwutleniajàce, stworzone by walczyç ze szkodami, jakie wyrzàdzajà 
wolne rodniki, odpowiedzialne za 80% uszkodzeƒ skóry. Podstawà AlphaE Factor jest czysty, 
stabilizowany mià˝sz aloe vera ze wszystkimi swoimi dobroczynnymi właÊciwoÊciami. 
Unikalne składniki zostały połàczone w jeden produkt:
Witamina E (jako tokoferol i octan tokoferolu) – tzw. witamina skóry, antyutleniacz, który walczy 
z wolnymi rodnikami, wygładza i nawil˝a.
Witamina A (jako palmitynian retinylu) – pot´˝ny przeciwutleniacz, który wspiera elastycznoÊç, 
jednoczeÊnie nawil˝ajàc i zmniejszajàc szorstkoÊç skóry.
Witamina C (jako palmitynian askorbylu) – antyutleniacz, który wspiera elastycznoÊç tkanek. Pomaga 
równie˝ przeciwdziałaç powstawaniu blizn.
Lecytyna – doskonały emolient, który zwi´ksza j´drnoÊç skóry.
Olej z nasion ogórecznika – dostarcza skórze kwasu γlinolenowego (egzogennego kwasu 
tłuszczowego), który pomaga przywróciç odpowiednie nawil˝enie.
Bisabolol – naturalna substancja kojàca o lekkim cytrusowym aromacie, odpowiednia dla nawet 
najbardziej wra˝liwej skóry.
Trójgliceryd kaprylowo-kaprynowy – naturalny 
emolient pochodzàcy z olejku kokosowego, który 
nawil˝a, ale nie pozostawia ci´˝kiego, tłustego osadu.
Olejek sojowy – substancja nawil˝ajàca, która wzmacnia 
struktur´ skóry, a jednoczeÊnie antyutleniacz.
Te naturalne składniki zostały połàczone z najczystszymi 
substancjami nawil˝ajàcymi i emulgatorami, by stworzyç 
jeden z najbardziej wszechstronnych produktów do 
piel´gnacji cery, jaki kiedykolwiek powstał!

Sk∏adniki (INCI): Caprylic/Capric Triglyceride, 
Cyclopentasiloxane, Tocopheryl Acetate, Aloe 
Barbadensis Leaf Extract, Retinyl Palmitate, Borago 
Officinalis Seed Oil, Lecithin, Bisabolol, Glycine Soja Oil, 
Parfum, Limonene, Benzyl Benzoate, Linalool, Geraniol, 
Citronellol, Methylparaben, Propylparaben.

OPAKOWANIE 
30 ml
SPOSÓB U˚YCIA 
Korzystajàc z zakraplacza nanieÊç 
kilka kropli na twarz lub szyj´ 
i delikatnie rozprowadziç opuszkami 
palców. Dla uzyskania najlepszych 
efektów, nanieÊç na skór´ AlphaE 
Factor i Alluring Eyes, a nast´pnie R3 
Factor i Recovering Night Creme lub 
Firming Day Lotion.
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Forever Aloe Scrub™

•  Doskonale oczyszcza twarz i ciało

•  Przygotowuje skór´ do nawil˝enia

•  Wystarczajàco delikatny do codziennego u˝ytku

Z Forever Aloe Scrub przekonasz si´, dlaczego skóra nazywana jest „trzecim 

płucem”. Dzi´ki unikalnemu połàczeniu mià˝szu aloe vera i mikrogranulek 

utwardzonego olejku jojoba, ten efektywny produkt oczyszczajàcy skór´ 

jest wystarczajàco łagodny, by u˝ywaç go codziennie, a jednoczeÊnie 

wystarczajàco mocny, by skutecznie usuwaç zanieczyszczenia 

nagromadzone w delikatnych porach. Razem, te dwa naturalne składniki 

otwierajà skórze drog´ do jej własnego, unikalnego procesu odnowy, 

a jednoczeÊnie pomagajà jej chroniç si´ przed wysuszajàcym, negatywnym 

działaniem syntetycznych Êrodków oczyszczajàcych.

Forever Aloe Scrub delikatnie usuwa martwe komórki naskórka oraz 

zanieczyszczenia zatykajàce pory i przyczyniajàce si´ do zm´czonego 

wyglàdu skóry, przywracajàc jej w zamian młodzieƒczy blask.

Sk∏adniki (INCI): Aloe Barbadensis Leaf Juice, Aqua, Hydrogenated 

Jojoba Oil, Glyceryl Stearate, Propylene Glycol, Cetyl 

Alcohol, Sodium Cocoyl Isethionate, PEG100 Stearate, 

Lauramine Oxide, Hydrated Silica, Cocamidopropyl 

Betaine, Glycine Soja Oil, Glycerin, Tocopherol, Ascorbic 

Acid, Citric Acid, Sodium Lactate, Sodium Chloride, 

Parfum, Butylphenyl Methylpropional, Diazolidinyl Urea, 

Methylparaben, Propylparaben, Potassium Sorbate, 

Sodium Benzoate, CI 42090.

OPAKOWANIE 
99 g
SPOSÓB U˚YCIA 
NanieÊç na wilgotnà twarz lub ciało 
i delikatnie masowaç opuszkami 
palców (starannie unikajàc okolic 
oczu), ruchem okr´˝nym przez dwie, 
trzy minuty. W razie potrzeby dodaç 
wi´cej wody. Dokładnie spłukaç 
i osuszyç skór´ czystym, mi´kkim 
r´cznikiem.
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R3 Factor™

•  Pomaga w zachowaniu zdrowego kolorytu cery oraz j´drnoÊci skóry

•  Zachowuje, przywraca i odnawia twojà skór´

Pomó˝ skórze zachowaç naturalne nawil˝enie, przywróciç j´drnoÊç i odÊwie˝yç 

wyglàd dzi´ki kremowi ochronnemu R3 Factor – w którego bogatym składzie 

znajdziesz stabilizowany mià˝sz aloe vera, rozpuszczalny kolagen i alfahydroksykwasy, 

a tak˝e witaminy A i E, nieodzowne dla zdrowia skóry.

Witamina E to pot´˝ny antyutleniacz, natomiast witamina A pomaga skórze w zachowaniu zdrowia 

i wielu problematycznych przypadkach ma na nià korzystny wpływ. 

Alfahydroksykwady (AHA) pochodzà z naturalnych êródeł roÊlinnych i sà równie˝ nazywane kwasami 

owocowymi. Działajà złuszczajàco, rozpuszczajàc spoiwo przytrzymujàce martwe komórki naskórka 

na powierzchni skóry. Te martwe komórki tworzà barier´, blokujàcà drog´ w głàb skóry kremom 

nawil˝ajàcym, dlatego równomierne si´ ich pozbycie jest tak wa˝ne. Pełny proces odnowy skóry trwa 

2128 dni i tyle samo czasu powinnaÊ daç R3 Factor, by w pełni objawiło si´ jego dobroczynne działanie.

W minionej dekadzie kwasy owocowe okrzykni´to najwa˝niejszymi substancjami dla skóry. Łàczàcy 

kwasy AHA z kojàcym aloesem krem R3 Factor stanowi pierwszà lini´ obrony w walce z niekorzystnym 

działaniem czasu, by zachowaç młodzieƒczy wyglàd skóry.

Sk∏adniki (INCI): Aloe Barbadensis Leaf Juice, Aqua, Butylene Glycol, Squalane, Methyl 

Gluceth20, Cetyl Dimethicine, Glyceryl Stearate, Prunus Armeniaca Kernel Oil, Acrylamide/Sodium 

Acryloyldimethyltaurate Copolymer, Tocopheryl Linoleate/Oleate, Tocopheryl Acetate, C1314 

Isoparaffin, Citrus Limon Fruit Extract, Pyrus Malus Fruit Extract, Camelia Sinensis Leaf Extract, 

Citrus Aurantium Dulcis Fruit Extract, Saccharum 

Officinarum Extract, Collagen, Retinyl Palmitate, Sodium 

Hyaluronate, Triethanolamine, Laureth7, PEG100 

Stearate, Glycolic Acid, Ascorbic Acid, 1,2Hexanediol, 

Caprylylglycol, Citric Acid, Parfum, Hydroxycitronellal, 

Benzyl Salicylate, AlphaIsomethyl Ionone, Linalool, Amyl 

Cinnamal, Eugenol, Phenoxyethanol, Diazolidinyl Urea, 

Methylparaben, Propylparaben, Potassium Sorbate, 

Sodium Benzoate.

OPAKOWANIE 
56,7 g
SPOSÓB U˚YCIA 
Po oczyszczeniu skóry nanieÊç krem 
na twarz, szyj´ i inne, wymagajàce 
zastosowania kremu, cz´Êci ciała. 
Dla uzyskania najlepszych efektów 
stosowaç zarówno rano, jak 
i wieczorem.
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Forever Marine Mask™

•  G∏´boko oczyszcza i nawil˝a skór´

•  Zawiera naturalne minera∏y morskie

•  ̧ atwa w u˝yciu, od˝ywcza maseczka

Pod koniec d∏ugiego dnia, sp´dzonego na intensywnej pracy lub zabawie,  

skóra mo˝e wyglàdaç szaro i byç wysuszona. W takiej sytuacji oczywistym 

rozwiàzaniem jest g∏´bokie oczyszczenie i nawil˝enie, które przywróci skórze jej 

naturalnà g∏adkoÊç i Êwie˝y wyglàd. Dzi´ki zawartoÊci naturalnych minera∏ów, 

pochodzàcych m.in. z morskich alg i wodorostów, Forever Marine Mask g∏´boko 

oczyszcza skór´ i odÊwie˝a cer´. Natomiast aloe vera, miód i wyciàg z ogórka dzia∏ajà 

nawil˝ajàco i od˝ywczo. Maseczka jest wygodna w u˝yciu, g∏´boko wnika w skór´ 

oraz sprawia, ˝e jest ona wypocz´ta i j´drna. Twoja cera pokocha unikalnà jakoÊç 

naturalnych sk∏adników zawartych w Forever Marine Mask!

Sk∏adniki (INCI): Aloe Barbadensis Leaf Juice, Aqua, Bentonite, Glycerin, Mel, 

Kaolin, Algae Extract, Macrocystis Pyrifera Extract, Rosmarinus Officinalis Leaf 

Extract, Cucumis Sativus Fruit Extract, Retinyl Palmitate, Sodium Hyaluronate, 

1,2Hexanediol, Caprylyl Glycol, Citric Acid, Ascorbic Acid, Tocopherol, Propylene 

Glycol, Parfum, Methylparaben, Potassium Sorbate, 

Sodium Benzoate.

OPAKOWANIE 
113 g
SPOSÓB U˚YCIA 
Dok∏adnie umyç twarz, a nast´pnie,
ruchami ku górze i bokom, na∏o˝yç
obficie maseczk´ na ca∏à twarz,
omijajàc okolic oczu. Pozostawiç do
wyschni´cia – oko∏o 1520 minut.
Po up∏ywie tego czasu usunàç
maseczk´ wodà i mi´kkim
r´czniczkiem. W celu uzyskania
najlepszych efektów stosowaç co
najmniej dwa razy w tygodniu.
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Aloe Sunscreen
Pełne spektrum ochrony, nawil˝enie i kojàca moc aloesu

• SPF30 i ochrona przed promieniami UVA i UVB

• Ochronny tlenek cynku blokuje promienie ultrafioletowe

• Koi, nawil˝a i chroni

• Wodoodporny do 80 minut

Zadbaj o ochron´ skóry przed szkodliwymi promieniami słonecznymi 

i beztrosko korzystaj z goràcych letnich dni. Czy zamierzasz leniuchowaç na 

pla˝y, czy w´drowaç po górach, Aloe Sunscreen ochroni całà twojà rodzin´. 

Nie musisz czekaç na chmury, ˝eby wyjÊç na dwór – Aloe Sunscreen ma 

SPF30 i szerokie spektrum ochrony przed promieniami UVA i UVB. Promienie 

UVA stanowià 95% promieniowania ultrafioletowego, które dociera do Ziemi. 

Wnikajà w głàb skóry, odgrywajàc znaczàcà rol´ w jej starzeniu i powstawaniu 

zmarszczek. 

Promienie UVB sà bardziej szkodliwe dla zewn´trznych warstw skóry, 

powodujà zaczerwienienie i oparzenia słoneczne. WysokoÊç, powierzchnie 

odbijajàce słoƒce, Ênieg i lód mogà znaczàco zwi´kszaç negatywny efekt 

działania promieniowania ultrafioletowego. 

Aloe Sunscreen zawiera przełomowà mieszank´, która obejmuje naturalny 

tlenek cynku w postaci nienanoczàsteczek z zaawansowanà technologià 

pokrycia. Łatwo si´ nakłada, wyÊmienicie chroni przed słoƒcem, nie jest tłusty 

i nie pozostawia białego osadu.

Jednak o wysokiej efektywnoÊci Aloe Sunscreen nie stanowi wyłàcznie 

zaawansowana technologia ochrony przeciwsłonecznej. Czysty aloes 

z plantacji Forever od˝ywia i koi skór´ oraz utrzymuje jej nawil˝enie.  

Do piel´gnacji i ochrony twojej skóry wykorzystujemy tylko najwy˝szej jakoÊç 

mià˝sz z wn´trza liÊci aloe vera. WłaÊciwoÊci ochronne kremu dodatkowo 

wzmacnia witamina E, która walczy z wolnymi rodnikami, wygładza skór´ 

i wnika w jej głàb, by zapewniç lepsze nawil˝enie.
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Aloe Sunscreen pozostaje wodoodporny do 80 minut. Dla pełnego 

efektu ochronnego, nakładaj krem obficie i regularnie ponawiaj 

aplikacj´, gdy przebywasz na słoƒcu. Czy wspinasz si´ na górski szczyt, 

gdy biesiadujesz na pikniku, ciesz si´ pi´knà pogodà, pami´tajàc,  

˝e chroni ci´ pot´ga Aloe Sunscreen.

Sk∏adniki (INCI): Aloe Barbadensis Leaf Juice (Stabilized Aloe Vera 

Gel), Zinc Oxide, Octocrylene, Homosalate, Propanediol, Ethylhexyl 

Salicylate, Propylheptyl Caprylate, Diisostearoyl Polyglyceryl3 Dimer 

Dilinoleate, VP/Hexadecene Copolymer, Cetearyl Ethylhexanoate, 

Undecane, Polyhydroxystearic Acid, Hydrogenated Castor Oil, 

Tridecane, Caprylyl Glycol, Magnesium Sulfate, Parfum, Benzyl 

Salicylate, Benzyl Benzoate, Hexyl Cinnamal, Sodium Gluconate, 

Tocopheryl Acetate, Citric Acid, Ascorbic Acid, Ethylhexylglycerin, 

Chlorphenesin, Phenoxyethanol, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate.

OPAKOWANIE 
118 ml
SPOSÓB U˚YCIA 
Nakładaç obficie 15 minut przed 
wyjÊciem na słoƒce.
Ponawiaç aplikacj´:
•  po 80 minutach pływania lub 

wysokiej temperatury powodujàcej 
pocenie

•  natychmiast po wysuszeniu skóry 
r´cznikiem

• co najmniej co dwie godziny
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Forever Epiblanc™

•  Delikatnie wyrównuje koloryt skóry

• RozjaÊnia cer´

•  Zmniejsza widocznoÊç ciemnych plam

Wi´kszoÊç z nas marzy o g∏adkiej, zadbanej cerze. Jednak efektem 

prowadzenia pe∏nego poÊpiechu stylu ˝ycia oraz dzia∏ania niekorzystnych 

czynników zewn´trznych cz´sto sà pojawiajàce si´ na skórze ciemne plamy 

i przebarwienia. Wyjàtkowa formu∏a Forever Epiblanc zosta∏a opracowana 

specjalnie po to, by rozjaÊniaç cer´, wyrównywaç koloryt skóry i jednoczeÊnie 

zmniejszaç widocznoÊç ciemnych plam. Podstawà tego znakomitego 

produktu jest nasz 100% stabilizowany mià˝sz aloe vera, skomponowany 

nast´pnie z naturalnymi ekstraktami roÊlinnymi, takimi jak arbutyna (wyciàg 

z màcznicy lekarskiej), wyciàg ze szczawiu zachodniego i naturalna 

witamina E. Forever Epiblanc dzia∏a najskuteczniej nak∏adany bezpoÊrednio 

na przebarwienia lub ciemne plamy. W ciàgu dnia warto ∏àczyç u˝ywanie 

Forever Epiblanc z Forever Aloe Sunscreen.

Sk∏adniki (INCI): Aloe Barbadensis Leaf Juice, Aqua, Glycerin, Arbutin, 

Triethanolamine, Rumex Occidentalis Extract, Sodium Hyaluronate, Carbomer, 

1,2Hexanediol, Caprylyl Glycol, Dimethicone, Xanthan Gum, Disodium EDTA, 

Citric Acid, Sodium Ascorbyl Phosphate, Tocopherol, Ascorbic Acid, Parfum, 

Methylparaben, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate.

OPAKOWANIE 
28,3 g
SPOSÓB U˚YCIA 
Stosowaç rano i wieczorem na
oczyszczonà skór´. Nak∏adaç na
miejsca wymagajàce rozjaÊnienia,
nast´pnie na∏o˝yç ulubiony krem
nawil˝ajàcy. W ciàgu dnia zalecane
jest tak˝e stosowanie Forever Aloe
Sunscreen.



Forever Living Products połączyło korzystne właściwości miąższu 
aloe vera ze składnikami najwyższej jakości, by zaoferować wam gamę 
niezrównanych codziennych produktów pielęgnacyjnych. Z naszymi 
produktami doświadczysz dobrodziejstw aloesu na własnej skórze – 
od stóp do głów. Emulsje i balsamy, szampony i mleczka – ciesz się 
pięknym wyglądem i świetnym samopoczuciem z naszą pełną gamą 
codziennych produktów pielęgnacyjnych! 



Aloe Ever-Shield™

Aloesowy dezodorant w sztyfcie

•  Nie zawiera soli aluminium

•  Nie plami ubraƒ

•  Mo˝e byç stosowany bezpoÊrednio po goleniu lub depilacji

• G´sta konsystencja

Kiedy roÊnie temperatura, a atmosfera staje si´ coraz gor´tsza, utrzymanie 

uczucia Êwie˝oÊci od samego rana nabiera kluczowego znaczenia dla 

zachowania pewnoÊci siebie. Dezodorant w sztyfcie Aloe EverShield™ 

zapewnia skutecznà, całodniowà ochron´ przed nieprzyjemnym zapachem 

potu i mo˝e byç stosowany bezpoÊrednio po prysznicu lub depilacji, 

poniewa˝ nie powoduje podra˝nieƒ. Aloe EverShield™ ma gładkà 

konsystencj´, jest łagodny dla skóry, nie pozostawia plam na ubraniach 

i maksymalnie wykorzystuje właÊciwoÊci aloe vera, a jednoczeÊnie nie 

zawiera potencjalnie szkodliwych składników. 

Dezodorant w sztyfcie Aloe Ever-Shield™ nie zawiera soli aluminium.

Składniki (INCI): Propylene Glycol, Aqua, Sodium Stearate, Aloe 

Barbadensis Leaf Juice (Stabilized* Aloe Vera Gel), Triclosan, Citric Acid, 

Ascorbic Acid, Parfum, Hexyl Cinnamal, Benzyl Salicylate, Hydroxyisohexyl 

3cyclohexene Carboxaldehyde, Linalool, 2(4tertbutylbenzyl) 

propionaldehyde, Geraniol, Citronellol, Benzyl Cinnamate, AlphaIsomethyl 

Ionone, Eugenol, Limomene, Amyl Cinnamal, Potassium Sorbate, Sodium 

Benzoate.

Codzienna piel´gnacja
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OPAKOWANIE 
92 g

SPOSÓB U˚YCIA 
Stosuj Aloe EverShield™ codziennie, 
aby zachowaç uczucie Êwie˝oÊci.



Forever Bright™
Aloesowy ˝el do mycia z´bów

•  Zawiera propolis pszczeli

•  Opracowane do u˝ytku przez całà rodzin´

•  Nie zawiera fluoru

Aloe vera od dawna cenione jest za swojà jakoÊç i ró˝norodnoÊç zastosowaƒ 

– tak˝e w higienie jamy ustnej. Z Forever Bright™, jednym z najlepszych ˝eli do 

mycia z´bów na rynku, twój uÊmiech b´dzie prawdziwie olÊniewajàcy. 

Stworzone do u˝ytku przez całà rodzin´, Forever Bright™ zawiera składniki 

wyłàcznie najwy˝szej jakoÊci. Jest tak˝e odpowiednie dla wegetarian, 

poniewa˝ nie zawiera składników pochodzenia zwierz´cego. Naturalny 

mi´towy aromat daje ci poczucie Êwie˝oÊci i czystoÊci.

Lata badaƒ, prac i współpracy z naukowcami oraz stomatologami pozwoliły 

Forever Living uzyskaç optymalnà receptur´ czyszczàcà na bazie aloesu. 

Twoja rodzina pokocha aromat ˝elu i uczucie Êwie˝oÊci po jego u˝yciu.

Produkt nie zawiera fluoru.

Składniki (INCI): Aloe Barbadensis Leaf Juice, Sorbitol, Hydrated Silica, 

Glycerin, Sodium Lauryl Sulfate, Chondrus Crispus Powder, Aroma, Propolis 

Extract, Sodium Sacharin, Ascorbic Acid, Citric Acid, Limonene, Linalool, 

Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, CI 75810.

Codzienna piel´gnacja
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OPAKOWANIE 
130 g

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



Forever Aloe Lips™

Aloesowy balsam do ust

•  Nawil˝ajàca receptura na bazie aloe vera

•  Dodaje ustom blasku

•  Doskonały do u˝ytku przez cały rok

Dzi´ki swoim kojàcym właÊciwoÊciom, aloe vera Êwietnie nadaje si´ do piel´gnacji 

ust. W efekcie połàczenia aloesu, jojoby i wosku pszczelego postawał wyÊmienity, 

całoroczny produkt do ust. Forever Aloe Lips™ koi, wygładza i nawil˝a suchà, 

p´kajàcà skór´ warg.

Por´czny rozmiar sprawia, ˝e łatwo go mieç pod r´kà podczas wypadu na narty, 

opalania czy jakiejkolwiek aktywnoÊci na dworze. Gdyby oddaç głos twoim ustom, 

poprosiłby o Forever Aloe Lips™!

Składniki (INCI): Aloe Barbadensis Leaf Extract, Paraffinum Liquidum, Simmondsia 

Chinensis Seed Oil, Petrolatum, Ethylhexyl Hydroxystearate, Cera Alba, Glycine Soja 

Oil, Euphorbia Cerifera Cera, Myristyl Myristate, Copernicia Cerifera Cera, Ozokerite, 

Allantoin, Parfum, Benzyl Benzoate, Limonene, Geraniol, Propylparaben.

Codzienna piel´gnacja
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OPAKOWANIE 
4,25 g

SPOSÓB U˚YCIA 
Regularnie nanosiç na usta, by je 
nawil˝aç – zwłaszcza podczas 
niesprzyjajàcych warunków 
pogodowych.



25th Edition™

Cologne Spray for Men
Perfume Spray for Women
Oczaruj swoje zmysły Êwie˝ymi, aromatycznymi zapachami 25th 

Edition™ Cologne Spray for Men i 25th Edition™ Perfume Spray for 

Women. Zapachy te zostały opracowane przez ekspertów specjalnie 

dla Forever Living i tworzà urzekajàce eliksiry.

25th Edition dla kobiet to wyjàtkowa kompozycja delikatnych kwiatowych zapachów, by otuliç Ci´ 

urzekajàcà mgie∏kà i podkreÊliç Twojà kobiecoÊç. Nuta g∏owy to zniewalajàce zapachy kwiatu kaktusa 

oraz ˝ó∏tej frezji, prze∏amane s∏odyczà liÊci bluszczu. W nucie serca dominuje odÊwie˝ajàcy aromat 

bia∏ych kwiatów: p∏atków ró˝, jaÊminu, bia∏ej lilii i magnolii. Nuta g∏´bi ∏àczy w sobie zapachy drewna 

czereÊniowego, pi˝ma i paczuli, by wyzwoliç Twojà zmys∏owoÊç.

Składniki (INCI): Alcohol Denat., Parfum, Aqua, Butylphenyl Methylpropional, Citronellol, Hexyl 

Cinnamal, Hydroxyisohexyl 3Cyclohexene Carboxaldehyde, Linalool, AlphaIsomethyl Ionone, 

Geraniol, Limonene.

25th Edition dla m´˝czyzn to zmys∏owe po∏àczenie nut owocowych i zio∏owych z dodatkiem 

aromatów drzewnych. Nuta g∏ówna harmonijnie ∏àczy aromat bazylii i lawendy ze Êwie˝oÊcià ananasa 

i bergamotki. Lekka, owocowa impresja dominuje równie˝ w nucie Êrodkowej, w której wyczujesz 

aromat geranium, liÊci herbaty i zielonych jab∏ek. Na koniec wyzwalajà si´ urzekajàce, m´skie nuty 

d´bowego mchu, drzewa sanda∏owego, pi˝ma, drewna cedrowego i bobu tonka.

Składniki (INCI): Alcohol Denat., Parfum, Aqua, Linalool, Hydroxyisohexyl 3Cyclohexene 

Carboxaldehyde, Limonene, Citronellol, Geraniol, Butylphenyl Methylpropional, Citral, Coumarin.

Codzienna piel´gnacja
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OPAKOWANIE 
50 ml



Aloe First™
Sok aloesowy z ekstraktami z zió∏

•  Niezb´dny w ka˝dej łazience

•  Koi drobne podra˝nienia skóry

•  Âwietny do piel´gnacji włosów

•  Doskonały przed farbowaniem włosów

•  Działa kojàco po depilacji

Warto, aby Aloe First znalazł si´ w ka˝dej łazience! Dzi´ki unikalnej recepturze kojàcej 
skór´ produkt ten znakomicie sprawdza si´ jako pierwszy etap kojenia drobnych 
podra˝nieƒ. Podstaw´ Aloe First stanowi stabilizowany mià˝sz aloe vera, do którego 
dodaliÊmy propolis pszczeli, alantoin´ oraz jedenaÊcie wyciàgów roÊlinnych:
–  Propolis pszczeli zwi´ksza kojàce i oczyszczajàce skór´ właÊciwoÊci mià˝szu aloe vera.
–  Alantoina to korzystnie działajàcy składnik, obecny w wielu roÊlinach, równie˝ w aloesie.
–  Wyjàtkowà receptur´ Aloe First uzupełnia jedenaÊcie starannie dobranych wyciàgów 

roÊlinnych, tak˝e znanych ze swoich dobroczynnych właÊciwoÊci.

Połàczenie aloesu i ziół zapewnia naturalne ukojenie, a por´czny spray ułatwia aplikacj´. 
Aloe First ma neutralne pH i został stworzony, by koiç skór´ po drobnych skaleczeniach, 
oparzeniach (np. słonecznych) i otarciach. 

Aloe First mo˝na równie˝ stosowaç na włosy. W wielu salonach fryzjerskich jest on 
u˝ywany przed nało˝eniem farby na włosy, poniewa˝ pomaga zabiegaç przesuszajàcym 
efektom zabiegów koloryzacyjnych. Produkt ten działa równie˝ kojàco po depilacji.

Składniki (INCI): Aloe Barbadensis Leaf Juice, Aqua, Tocopherol, Glycine Soja Oil, 
Allantoin, Glycerin, Borago Officinalis Extract, Chamomilla Recutita Flower Extract, 
Taraxacum Officinale Extract, Eucalyptus Globulus Leaf Extract, Zingiber Officinale 
Root Extract, Calendula Officinales Flower Extract, Passiflora Incarnata Flower Extract, 
Salvia Officinalis Leaf Extract, Pterocarpus Santalinus Wood Extract, Thymus Vulgaris 
Leaf Extract, Achillea Millefolium Extract, Ceratonia 
Siliqua Fruit Extract, Propolis Cera, Polysorbate 20, 
Ascorbic Acid, Sodium Citrate, Potassium Sorbate, 
Sodium Benzoate, Citric Acid, Diazolodinyl Urea, 
Methylparaben.

OPAKOWANIE 
473 ml

SPOSÓB U˚YCIA 
Nakładaç obficie na skór´, która 
potrzebuje ukojenia i nawil˝enia.

Codzienna piel´gnacja
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Aloe Propolis Creme
Krem Aloesowo-Propolisowy

•  Działa kojàco

•  Doskonale nawil˝a

•  Łàczy aloes i propolis pszczeli 

Któ˝ inny oprócz Forever Living mógł stworzyç krem nawil˝ajàcy tak unikalny 

jak Krem AloesowoPropolisowy? Korzystajàc z tego, ˝e jesteÊmy liderem 

zarówno w dziedzinie aloe vera, jak i produktów pszczelich, opracowaliÊmy 

krem, który stał si´ jednym z naszych najbardziej popularnych produktów 

piel´gnacyjnych.

Krem AloesowoPropolisowy, który doskonale nawil˝a i od˝ywia skór´,  

to wyÊmienite połàczenie stabilizowanego mià˝szu aloe vera i propolisu 

pszczelego, do których dodaliÊmy inne składniki znane ze wspierania 

zdrowego wyglàdu skóry. W skład kremu wchodzi tak˝e rumianek, jedno 

z najbardziej popularnych, dobroczynnych dla skóry ziół. Receptur´ 

uzupełniajà witaminy A i E, cenione ze wzgl´du na swoje naturalne działanie 

od˝ywcze na skór´. 

Si´gnij po Krem AloesowoPropolisowy, by pomóc skórze zachowaç zdrowy, 

j´drny wyglàd!

Składniki (INCI): Aloe Barbadensis Leaf Juice, Glyceryl Stearate, Propylene 

Glycol, Cetyl Alcohol, Lanolin, PEG100 Stearate, Propolis Extract, Chamomilla 

Recutita Flower Extract, Ethylhexyl Palmitate, Ethylhexyl Stearate, Diethylhexyl 

Adipate, Sorbitol, Lanolin Alcohol, Dimethicone, Tocopherol, Glycine Soja Oil, 

BetaCarotene, Zea Mays Oil, Allantoin, Triethanolamine, 

Ascorbic Acid, Disodium EDTA, Citric Acid, Parfum, 

Coumarin, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, 

Diazolidinyl Urea, Methylparaben, Propylparaben.

OPAKOWANIE 
113 g

SPOSÓB U˚YCIA 
Nakładaç obficie na skór´.

Codzienna piel´gnacja
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Aloe Vera Gelly
Galaretka aloe vera

•  Szybko si´ wchłania

•  Nie brudzi ubraƒ

•  Doskonale koi drobne podra˝nienia 

Pierwotnie aloes był wykorzystywany głównie jako pomoc w kojeniu drobnych 

podra˝nieƒ skóry. WłaÊnie w takim celu był on hodowany w wielu domach – 

cz´sto nazywano go wr´cz „roÊlinà na oparzenia”. Nasz 100% stabilizowany 

mià˝sz aloe vera jest niemal identyczny z tym, jaki znajdziemy wewnàtrz 

Êwie˝ego liÊcia i zapewnia wra˝liwym tkankom bezpieczne nawil˝enie. 

Galaretka aloe vera, opracowana specjalnie dla u˝ycia miejscowego, by 

nawil˝aç, koiç i od˝ywiaç, to g´sty, bezbarwny ˝el zawierajàcy składniki 

nawil˝ajàce. Łatwo si´ wchłania i koi skór´ nie brudzàc ubraƒ.

Galaretka aloe vera przynosi ulg´ w przypadku drobnych podra˝nieƒ skóry. 

Mo˝na jà stosowaç przed zabiegami ultradêwi´kowymi, a tak˝e po depilacji. 

W zakładach fryzjerskich nakłada si´ jà klientkom wzdłu˝ linii włosów przed 

zabiegiem koloryzacji, by uchroniç skór´ przed zafarbowaniem. 

Od łazienki po kosmetyczk´ i od kuchni po namiot – Galaretka aloe vera to 

idealny przyjaciel skóry, która potrzebuje dodatkowej troski.

Składniki (INCI): Aloe Barbadensis Leaf Juice, Aqua, Glycerin, 

Triethanolamine, Carbomer, Disodium EDTA, Citric Acid, Ascorbic Acid, 

Allantoin, Glycine Soja Oil, Tocopherol, Methylparaben, Potassium Sorbate, 

Sodium Benzoate, Diazolidinyl Urea.

OPAKOWANIE 
118 ml

SPOSÓB U˚YCIA 
Przed obfitym nało˝eniem Galaretki 
dokładnie oczyÊciç skór´. W razie 
potrzeby ponowiç aplikacj´.

Codzienna piel´gnacja
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Aloe Lotion
Emulsja aloesowa

•  Nawil˝a ciało i twarz

•  Doskonała do piel´gnacji skóry po opalaniu

•  Emulsja do ràk

•  Bardzo kojàca 

Emulsja Aloesowa, jeden z naszych sztandarowych produktów, to Êwietna 

emulsja do ogólnej piel´gnacji ciała, o wysokiej zawartoÊci czystego, 

stabilizowanego mià˝szu aloe vera, z dodatkiem olejku jojoba i witaminy E, 

by nawil˝aç i koiç skór´. Receptur´ uzupełniajà kolagen i elastyna, by pomóc 

w zachowaniu gładkiego, j´drnego wyglàdu skóry. Emulsja Aloesowa 

Êwietnie si´ sprawdza w piel´gnacji suchej lub podra˝nionej (np. warunkami 

pogodowymi) skóry. 

Emulsja Aloesowa ma łagodny zapach i długotrwałe działanie, szybko 

przywracajàc delikatnà równowag´ pH, by skóra pozostała j´drna i mi´kka. 

Udoskonalona receptura wykorzystuje najnowsze odkrycia w kosmetologii,  

by wspaniale piel´gnowaç skór´ twarzy i ciała!

Składniki (INCI): Aloe Barbadensis Leaf Juice, Aqua, Propylene Glycol, 

Stearic Acid, Glyceryl Stearate, Triethanolamine, Prunus Armeniaca Kernel 

Oil, Simmondsia Chinensis Seed Oil, Chamomilla Recutita Flower Extract, 

Hydrolyzed Elastin, Collagen, Sodium Hyaluronate, Cetyl Alcohol, Petrolatum, 

Lanolin, Oleic Acid, Stearyl Stearate, Citric Acid, Ethylhexyl Palmitate, Lanolin 

Alcohol, Ethylhexyl Stearate, Allantoin, Diethylhexyl 

Adipate, Ascorbic Acid, PEG100 Stearate, Tocopherol, 

Glycine Soja Oil, Sodium PCA, Parfum, Butylphenyl 

Methylpropional, Benzyl salicylate, Diazolidinyl Urea, 

Methylparaben, Propylparaben, Potassium Sorbate, 

Sodium Benzoate.

OPAKOWANIE 
118 ml

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

Codzienna piel´gnacja
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Aloe Moisturizing Lotion
Aloesowa emulsja nawil˝ajàca

•  Nawil˝a twarz i ciało

•  Doskonała do piel´gnacji dłoni

•  Nie zawiera lanoliny

•  G´sta i gładka

Słoƒce, wiatr, zanieczyszczenia – dzieƒ po dniu odbijajà si´ na wyglàdzie 

naszej skóry. Teraz mo˝esz z nimi walczyç, dzi´ki naszej unikalnej Aloesowej 

Emulsji Nawil˝ajàcej.

Ta unikalna emulsja ma wyjàtkowe właÊciwoÊci nawil˝ajàce. Zawiera kolagen 

i elastyn´, by skóra pozostała gładka, mi´kka i j´drna, a jednoczeÊnie by 

zachowała odpowiedni odczyn pH. Jest bardziej g´sta ni˝ Emulsja Aloesowa 

i doskonale przywraca skórze odpowiednie nawil˝enie, a tym samym gładki 

wyglàd. Aloesowa Emulsja Nawil˝ajàca jest doskonała do piel´gnacji 

twarzy, dłoni i ciała, pomagajàc zwalczaç negatywne skutki zanieczyszczeƒ 

i warunków pogodowych. Stanowi równie˝ Êwietnà baz´ pod makija˝.

Składniki (INCI): Aloe Barbadensis Leaf Juice, Aqua, C1215 Alkyl 

Benzoate, Stearic Acid, Glyceryl Stearate, Hydrogenated Polyisobutene, 

Methyl Gluceth20, Sorbitol, Prunus Armeniaca Kernel Oil, Polysorbate 

60, Simmondsia Chinensis Seed Oil, Chamomilla Recutita Flower 

Extract, Hydrolyzed Elastin, Sodium PCA, Collagen, 

Triethanolamine, Cetyl Alcohol, PEG100 Stearate, 

Ascorbic Acid, Tocopherol, Citric Acid, Propylene 

Glycol, Glycine Soja Oil, Allantoin, Dimethicone, 

Sodium Hyaluronate, Parfum, Amyl Cinnamal, Benzyl 

Salicylate, Hexyl Cinnamal, Linalool, Hydroxyisohexyl 

3Cyclohexene Carboxaldehyde, Diazolidinyl Urea, 

Methylparaben, Propylparaben, Potassium Sorbate, 

Sodium Benzoate.

OPAKOWANIE 
118 ml

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

Codzienna piel´gnacja

KOD 063

116
09/2019



Aloe Heat Lotion
Aloesowa Emulsja Rozgrzewajàca

•  Koi po wysiłku fizyczny

•  G´sta emulsja o bogatym składzie

•  Doskonała do masa˝u

Wszyscy znamy to uczucie, gdy po długim, aktywnym dniu nasze 

mi´Ênie sà zm´czone i obolałe. Teraz wystarczy si´gnàç po tubk´ 

Aloesowej Emulsji Rozgrzewajàcej!

Ta g´sta emulsja zawiera substancje rozgrzewajàce, co sprawia,  

˝e doskonale wspiera masa˝ obolałych mi´Êni i suchej skóry.  

Aloe Heat Lotion o neutralnym pH to emulsja stworzona do kojàcego, 

relaksujàcego masa˝u. WłaÊciwoÊci penetrujàce aloe vera pomogà 

ukoiç mi´Ênie po ka˝dym wysiłku fizycznym!

Składniki (INCI): Aloe Barbadensis Leaf Juice, Aqua, Methyl 

Salicylate, Propanediol, Glyceryl Stearate, Cetyl Alcohol, Glyceryl 

Oleate Citrate, Arginine, Menthol, Sesamum Indicum Seed Oil, 

Prunus Armeniaca Kernel Oil, Eucalyptus Globulus Leaf Oil, 

Cetyl Ethylhexanoate, Carbomer, Allantoin, Caprylyl Glycol, 

Ethylhexylglycerin, Caprylic/Capric Triglyceride, Ascorbic Acid, 

Hexylene Glycol, Citric Acid, Limonene, Linalool, Phenoxyethanol, 

Potassium Sorbate, Sodium Benzoate.

OPAKOWANIE 
118 ml

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

Codzienna piel´gnacja

09/2019
KOD 064

117



Aloe MSM Gel
•  Bezbarwny ˝el, który  

nie pozostawia plam

•  Przynosi kojàcà ulg´

•  Zawiera czysty, stabilizowany mià˝sz aloe vera

Kiedy szukasz kojàcej ulgi, si´gnij po Aloe MSM Gel. MSM to skrót od angielskiej 

nazwy Methyl Sulfonyl Methane (pol. Dimetylosulfon), oznaczajàcej organiczny 

zwiàzek siarki, wyst´pujàcy w niemal wszystkich ˝ywych organizmach. Siarka jest 

de facto trzecià pod wzgl´dem obfitoÊci substancjà obecnà w naszym ciele. 

Drugim głównym składnikiem Aloe MSM Gel jest czysty, stabilizowany mià˝sz aloe 

vera. Aloe MSM Gel łàczy pot´g´ tych dwóch niezwykłych substancji z wyciàgami 

roÊlinnymi i innymi wyselekcjonowanymi składnikami, by przynosiç ulg´ i koiç. 

Wypróbuj Aloe MSM Gel jeszcze dziÊ!

Składniki (INCI): Aloe Barbadensis Leaf Juice, Aqua, Dimethyl Sulfone, Glycerine, 

Triethanolamine, Dimethicone, Arctostaphylos Uva Ursi Leaf Extract, Salix Alba Bark 

Extract, Rosmarinus Officinalis Leaf Extract, Melaleuca Alternifolia Leaf Oil, Sodium 

Hyaluronate, Carbomer, Disodium EDTA, Citric Acid, Polysorbate 80, Allantoin, 

Ascorbic Acid, Tocopherol, Glycine Soja Oil, Diazolidinyl Urea, Methylparaben, 

Potassium Sorbate, Sodium Benzoate.

Codzienna piel´gnacja

KOD 205

118
09/2019

OPAKOWANIE 
118 ml

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



Sonya™ precision liquid eyeliner
Rysuj i podkreÊlaj

• Intensywny, atramentowoczarny kolor

• Precyzyjna, wàska koƒcówka aplikatora dla finezyjnych linii

• 9 składników od˝ywczych dla delikatnych okolic oczu

Sonya™ precision liquid eyeliner od Forever podkreÊli twoje oczy – mocna, gł´boka 

czerƒ tworzy wyraziste, równe linie i odwa˝ny, spektakularny makija˝.

Receptura zawiera dziewi´ç składników od˝ywczych – w tym nasz piel´gnujàcy skór´ aloes, olej 

rycynowy, witamin´ E (która jest te˝ przeciwutleniaczem!) oraz olej z nasion słonecznika – dzi´ki 

czemu nasz odporny na rozmazywanie eyeliner jest łagodny dla delikatnych okolic oczu. Co wi´cej, 

te składniki od˝ywcze pomagajà w gładkim przeÊlizgiwaniu si´ p´dzelka po powiece, dzi´ki czemu 

skóra nie jest podczas aplikacji naciàgana ani uciskana.

Nawil˝ajàcy eyeliner ma ergonomiczny, por´czny kształt. Po nało˝eniu szybko schnie i utrzymuje 

si´ bez łuszczenia i rozmazywania. Elastyczna koƒcówka aplikatora gwarantuje, ˝e   niezale˝nie od 

tego, czy twój styl wymaga wàskiej, precyzyjnej linii, czy te˝ odwa˝nych, wyrazistych kresek, Sonya™ 

precision liquid eyeliner sprosta ka˝demu wyzwaniu.

Składniki: Aqua, Styrene/Acrylates Copolymer, Polyurethane35, Laureth21, Polyglyceryl2 

Caprate, Methylpropanediol, PEG40 Hydrogenated 

Castor Oil, Glycerin, Aloe Barbadensis Leaf Juice 

Powder, Caprylyl Glycol, Phenylpropanol, TriC1213 

Alkyl Citrate, Panthenol, Butylene Glycol, Stearic Acid, 

Palmitic Acid, Tocopherol, Helianthus Annuus (Sunflower) 

Seed Oil, Tetrasodium Glutamate Diacetate, Citric Acid, 

Ethylhexylglycerin, Phenoxyethanol, Black 2.

Codzienna piel´gnacja

09/2019
KOD 569

119

OPAKOWANIE 
1 ml

SPOSÓB U˚YCIA 
Powoli poprowadê aplikator wzdłu˝ 
powieki, zaczynajàc od wewn´trznego 
kàcika oka, tu˝ nad rz´sami. Zachowaj 
umiar w makija˝u codziennym lub 
poprowadê lini´ poza kraw´dê 
powieki, aby stworzyç zabawne kocie 
oko.



Aloe Hand Soap
Aloesowe mydło w płynie do ràk

•  Zmi´kczajàca receptura

•  Naturalnie pozyskiwane substancje czyszczàce

•  Wolne od parabenów

Ârednio myjemy r´ce 8 razy dziennie, a Âwiatowa Rada ds. Higieny zaleca nawet 

cz´Êciej. Podczas gdy mo˝e to mieç kluczowe znaczenie dla zdrowia, na skórze 

mo˝e odbiç si´ negatywnie, je˝eli twoje mydło zawiera szorstkie surfaktanty (Êrodki 

powierzchniowo czynne), odbierajàce skórze nawil˝enie. Na szcz´Êcie, Forever Living 

znalazło sposób na to, by mycie dodawało dłoniom mi´kkoÊci. 

Nasz 100% stabilizowany mià˝sz aloe vera i gliceryna tworzà mi´kkà baz´, do której 

dodaliÊmy nowe, fantastyczne składniki. 

UdoskonaliliÊmy naszà ulubionà, perłowà receptur´, dodajàc do niej wyciàg z ogórka, 

olejek ze skórki cytrynowej i oliw´ z oliwek, by znaczàco podwy˝szyç sił´ nawil˝ania. 

Ogórek pomaga koiç skór´, a olejek ze skórki cytrynowej ma działanie Êciàgajàce 

i od˝ywia skór´.Oliwa od dawna cieszy si´ uznaniem jako przeciwutleniacz 

i substancja nawil˝ajàca, która mo˝e przyczyniaç si´ do odmładzania skóry. 

Łàczàc naturalne olejki, ekstrakty owocowe i to, co najlepsze w nauce, Aloe Hand 

Soap o delikatnym, rumiankowym aromacie jest dokładnie tym, czego potrzebuje 

twoja skóra, by byç czystà i od˝ywionà.

Składniki (INCI): Aloe Barbadensis Leaf Juice (Stabilized Aloe Vera Gel), Aqua, 

Cocamidopropyl Hydroxysultaine, Sodium Methyl 2Sulfolaurate, Disodium 

2Sulfolaurate, Decyl Glucoside, Glycol Stearate, 

1,2Hexanediol, Glycerin, Cucumis Sativus (Cucumber) 

Fruit Extract, Citrus Limon Peel Oil, Olive Oil PEG7 

Esters, Ascorbic Acid, Citric Acid, Parfum, Limonene, 

Potassium Sorbate, Sodium Benzoate.

Tylko do u˝ytku zewn´trznego. Unikaç kontaktu z oczami. JeÊli produkt 

dostanie si´ do wn´trza oka, przemyç wodà.

Codzienna piel´gnacja

KOD 523

120
09/2019 A

OPAKOWANIE 
473 ml

SPOSÓB U˚YCIA 
NanieÊ mydło na dłonie, zmocz, 
masuj do uzyskania piany i dokładnie 
spłucz.



Aloe Avocado Face 
& Body Soap
Delikatnie myje, nadajàc skórze mi´kkoÊç i j´drnoÊç

• Kremowa konsystencja 

• Substancje oczyszczajàce naturalnego pochodzenia 

• Odpowiednie dla wszystkich rodzajów skóry 

• Âwie˝y, cytrusowy aromat

Podstawà naturalnego pi´kna jest czysta, zdrowa skóra. A najlepszym jej êródłem sà naturalne 
składniki, takie jak czysty olejek awokado i aloe vera z plantacji Forever. Aloe Avocado Face  
& Body Soap nie tylko oczyszcza twojà skór´, ale tak˝e nawil˝a jà, nadajàc jej bardziej mi´kki, 
gładki i promienny wyglàd. 

Awokado to niezwykle od˝ywczy owoc, który zawiera wiele cennych witamin i minerałów, w tym 
witamin´ A, C i E. Dzi´ki wysokiej zawartoÊci tłuszczów, awokado Êwietnie si´ sprawdza jako 
baza naszego mydła. Nawet sucha skóra pozostanie po umyciu gładka. W skład Aloe Avocado 
Face & Body Soap wchodzi równie˝ r´cznie zbierany aloes. Pomaga on od˝ywiaç i koiç, by skóra 
pozostała nawil˝ona przez cały dzieƒ.

Aloe Avocado Face & Body Soap wygładza, od˝ywia i nawil˝a, nie podra˝niajàc przy tym nawet 
wra˝liwej skóry. Jest wystarczajàco łagodne, by u˝ywaç go do mycia twarzy lub całego ciała. 
Âwie˝y, cytrusowy aromat pomo˝e ci si´ rano obudziç, a skóra pozostania mi´kka przez reszt´ 
dnia.

Od ponad 40 lat Forever Living Products wyszukuje najwy˝szej jakoÊci składniki, by dostarczaç 
Ci produkty, które łàczà nauk´ i natur´ dla pi´kna Twojej skóry.

Składniki (INCI): Sodium Palmate, Sodium Cocoate (or) Sodium Palm Kernelate, Water  
(Aqua/Eau), Glycerin, Fragrance (Parfum), Aloe Barbadensis Leaf Juice (Stabilized* Aloe Vera 
Gel/gel d’alo¯s ofcinal stabilisé*), Persea Gratissima (Avocado) Oil, Hydrogenated Vegetable Oil, 
Sodium Chloride, Pentasodium Pentetate, Tetrasodium 
Etidronate, Titanium Dioxide (CI 77891), Iron Oxides (CI 
77499), Yellow 10 (CI 47005), Red 4 (CI 14700), Green 3 
(CI 42053).

Wyłàcznie do u˝ytku zewn´trznego. Nie stosowaç na uszkodzonà skór´. 

Unikaç kontaktu z oczami. Spłukaç wodà, aby usunàç. JeÊli wystàpi 

wysypka, zaprzestaç u˝ywania i zasi´gnàç porady lekarza. Przechowywaç 

poza zasi´giem dzieci.

Codzienna piel´gnacja

A 09/2019
KOD 284

121

OPAKOWANIE 
142 g

SPOSÓB U˚YCIA 
U˝ywaç Aloe Avocado Face & Body 
Soap do mycia skóry. Dokładnie 
spłukaç i osuszyç skór´ r´cznikiem.



Aloe-Jojoba Shampoo
Szampon Aloe-Jojoba

• Neutralne pH

• Wolny od siarczanów

•  3 olejki, które kojà skór´ głowy

Nowa, czystsza receptura, doskonała do wszystkich rodzajów włosów!

ZmniejszyliÊmy liczb´ składników w porównaniu z poprzednià recepturà, poniewa˝ te nowe sà super 

efektywne! 

Nie musimy polegaç wyłàcznie na substancjach spieniajàcych stworzonych przez człowieka, 

poniewa˝ nasz ulubiony składnik, aloes, jest êródłem saponin, które pomagajà stworzyç delikatnà 

pian´. 

Drugà, równie wa˝nà gwiazdà tego szamponu jest olejek jojoba, który daje efekt keratynizacji, 

podkreÊlajàcy naturalny kolor i blask włosów.

Wiemy równie˝, jak wa˝ne jest podczas mycia od˝ywienie włosów i skóry, dlatego wzbogaciliÊmy 

receptur´ naszym własnym Forever Essential Oils Lavender o kojàcym aromacie, który pomaga 

włosom lÊniç i od˝ywia skór´.

Ostatni olejek jest wyjàtkowo bogaty. To olejek z dzikiej ró˝y, który zawiera m.in. witaminy A oraz C 

i pomaga nawil˝aç skór´. 

Składniki te usuwajà niezmiernie dokładnie nawet najbardziej uparty tłuszcz, a jednoczeÊnie kojà 

skór´ głowy. Twoje włosy b´dà łatwe do uło˝enia i wzmocnione, byÊ jeszcze bardziej przyciàgała 

uwag´!

Składniki (INCI): Aloe Barbadensis Leaf Juice, Aqua, 
Cocamidopropyl Hydroxysultaine, Sodium Methyl 
2Sulfolaurate, Disodium 2Sulfolaurate, Decyl Glucoside, 
1,2Hexanediol, Lavandula Angustifolia (Lavender) 
Flower Oil, Rosa Canina (Rosehip) Seed Oil, Simmondsia 
Chinensis (Jojoba) Seed Oil , Ascorbic Acid, Citric Acid, 
Parfum, Linalool, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate.

Tylko do u˝ytku zewn´trznego. Unikaç kontaktu z oczami. JeÊli produkt 

dostanie si´ do wn´trza oka, przemyç wodà.

Codzienna piel´gnacja

KOD 521

122
09/2019

OPAKOWANIE 
296 ml

SPOSÓB U˚YCIA 
Nało˝yç na mokre włosy i delikatnie 
wmasowaç, do wytworzenia obfitej 
piany. Dokładnie spłukaç.  
Dla optymalnych rezultatów, u˝yç 
nast´pnie AloeJojoba Conditioning 
Rinse.



Aloe-Jojoba Conditioning Rinse
Od˝ywka do włosów Aloe-Jojoba

•  Neutralne pH

•  Lekka receptura

•  Zawiera cztery olejki: z jojoby, z makadamii, słonecznikowy i lawendowy

Z post´pem nauki, równie˝ nasze receptury stajà si´ coraz doskonalsze. UlepszyliÊmy 
naszà dotychczasowà receptur´ od˝ywki do włosów, tak by działała synergicznie 
z nowym AloeJojoba Shampoo. Uzupełniajàca działanie szamponu AloeJojoba 
Conditioning Rinse jest wzbogacona witaminà B kompleks, olejkiem z orzeszków 
makadamia, jak równie˝ naszym olejkiem eterycznym Forever Essential Oils Lavender. 
Dodaje włosom blasku, nawil˝a skór´ głowy i ułatwia rozczesywanie. 

Jojoba od setek lat jest ceniona za swoje właÊciwoÊci nawil˝ajàce. Olejek makadamia jest Êwietnym 
emolientem, o wysokiej zawartoÊci tłuszczów nienasyconych, dzi´ki czemu tak˝e wyÊmienicie 
nawil˝a skór´.

Kolejnym składnikiem jest nasz własny, pochodzàcy z Bułgarii, olejek lawendowy, który od˝ywia włosy 
i dodaje im blasku.

Fantastyczny kwartet olejków dopełnia olej słonecznikowy o wysokiej zawartoÊci kwasu linolowego, 
który wspiera barier´ ochronnà skóry, pomagajàc jej tym samym zachowaç odpowiednie nawil˝enie.

Ta bogata w olejki receptura o neutralnym pH nie tylko wyjàtkowo dobrze dba o skór´ głowy, ale 
równie˝ pomaga chroniç koƒcówki włosów przed rozdwajaniem. Sprawia, ˝e włosy sà bardziej 
mi´kkie, lÊniàce i łatwiejsze do uło˝enia, a jednoczeÊnie nie obcià˝a włosów, wi´c mo˝na pozostawiç 
jà bez spłukiwania.

Składniki (INCI):  Aloe Barbadensis Leaf Juice, 
Aqua, Cetyl Alcohol, Macadamia Integrifolia Seed Oil, 
Propanediol, Glyceryl Stearate, Capryloyl Glycerin / 
Sebacic Acid Copolymer, Brassica Alcohol, Diheptyl 
Succinate, Polyquaternium81, PPG3 Caprylyl Ether, 
Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil, Simmondsia 
Chinensis (Jojoba) Seed Oil , Brassicyl Isoleucinate 
Esylate, Guar Hydroxypropyltrimonium Chloride, 
1,2Hexanediol, Arginine, Lavandula Angustifolia 
(Lavender) Flower Oil, Panthenol, Ascorbic Acid, Citric 
Acid, Parfum, Linalool, Potassium Sorbate, Sodium 
Benzoate.

Tylko do u˝ytku zewn´trznego. Unikaç kontaktu z oczami. JeÊli produkt 

dostanie si´ do wn´trza oka, przemyç wodà.

Codzienna piel´gnacja

09/2019
KOD 522

123

OPAKOWANIE 
296 ml

SPOSÓB U˚YCIA 
Po umyciu włosów AloeJojoba 
Shampoo wmasowaç od˝ywk´ we 
włosy i pozostawiç na 23 minuty. 
Dokładnie spłukaç i wysuszyç włosy. 
Od˝ywk´ mo˝na równie˝ pozostawiç 
na włosach – nało˝yç na włosy 
niewielkà iloÊç od˝ywki, wcierajàc od 
koƒcówek do korzeni. Wysuszyç włosy 
jak zazwyczaj.



Gentleman’s Pride™

Aloesowa emulsja po goleniu

•  Emulsja po goleniu lub ogólnie nawil˝ajàca

•  Bezalkoholowa receptura

•  Koi i nawil˝a

•  Wyjàtkowy, Êwie˝y aromat

Kiedy podczas golenia ostrze przesuwa si´ po twojej twarzy, mo˝e powodowaç 

zaci´cia, zadrapania lub podra˝nienia, przez co skóra mo˝e stawaç si´ wra˝liwa 

i przesuszona. Nawil˝ajàcy Gentleman’s Pride™ o bezalkoholowej recepturze 

i delikatnym, m´skim zapachu piel´gnuje i koi skór´. Poczuj orzeêwienie tej 

wyjàtkowej mieszanki substancji nawil˝ajàcych i czystego, stabilizowanego mià˝szu 

aloesowego. 

Gentleman’s Pride™ ma konsystencj´ gładkiej, jedwabistej emulsji, która dodatkowo 

od˝ywia, koi i nawil˝a skór´ po goleniu. Aloe vera, do którego dodaliÊmy ró˝ne 

składniki od˝ywcze, takie jak rozmaryn i rumianek, pomagajà delikatnie łagodziç 

skór´.

M´˝czyêni pokochajà Êwie˝oÊç i orzeêwienie, jakie daje Gentleman’s Pride™, 

a kobiety jego delikatny, m´ski zapach!

Składniki (INCI): Aloe Barbadensis Leaf Juice (Stabilized Aloe Vera Gel), Aqua, 

Methyl Gluceth20, Ethylhexyl Palmitate, Dimethicone, Polyacrylamide, Glyceryl 

Stearate, Cucumis Sativus Fruit Extract, Rosmarinus Officinalis Leaf Extract, Sodium 

Hyaluronate, Allantoin, Tocopheryl Acetate, Caprylyl Glycol, Caprylhydroxamic Acid, 

Ethylhexylglycerin, Glycerin, Propanediol, Laureth7, PEG100 Stearate,  

C1314 Isoparaffin, 1,2Hexanediol, Ascorbic Acid, Citric 

Acid, Parfum, Benzyl Alcohol, Coumarin, Limonene, 

Citral, Citronellol, Hydrcoxyisohexyl, 3Cyclohexene 

Carboxaldehyde, Geraniol, Benzyl Benzoate, Benzyl 

Salicylate, Hydroxycitronellal, Linalool, Eugenol, Hexyl 

Cinnamal, Butylphenyl Methylpropional, Potassium 

Sorbate, Sodium Benzoate.

Codzienna piel´gnacja

KOD 070

124
09/2019

OPAKOWANIE 
118 ml

SPOSÓB U˚YCIA 
Nakładaç obficie po goleniu lub 
w razie potrzeby.



Forever Aloe MPD™ 2X Ultra
Uniwersalny skoncentrowany detergent

•  Uniwersalny, podwójnie skoncentrowany Êrodek czyszczàcy

•  Nie zawiera fosforu

•  Przyjazne dla Êrodowiska, biodegradowalne składniki

•  Delikatna receptura łagodna dla dłoni i ubraƒ

Uwaga: Nie nale˝y u˝ywaç do automatycznych zmywarek

Forever Aloe MPD™ 2X Ultra to wielozadaniowy, skoncentrowany detergent 

w płynie stworzony przez FLP. Wspaniale sprawdza si´ 

do prania, a tak˝e do mycia podłóg, łazienek i kafelków 

oraz do czyszczenia dywanów i r´cznego mycia naczyƒ. 

Ten bezpieczny, skoncentrowany detergent w płynie 

Êwietnie eliminuje brud, usuwajàc tłuszcz i plamy, nie 

zarysowujàc przy tym powierzchni, ani nie pozostawiajàc 

na niej ˝adnych Êladów. Jest wystarczajàco uniwersalny, 

by zastàpiç wiele podobnych produktów dost´pnych 

na rynku, przynoszàc tym samym oszcz´dnoÊci jego 

u˝ytkownikowi.

Forever Aloe MPD™ 2X Ultra nie zawiera fosforu, dzi´ki 

czemu jest przyjazny dla Êrodowiska. Zawarte w nim 

anionowe i niejonowe substancje powierzchniowo 

czynne sà biodegradowalne, co redukuje 

zanieczyszczenie Êrodowiska i wody. Łagodna receptura 

zawiera delikatne aloe vera, by zmi´kczaç zarówno 

dłonie, jak i ubrania. Ten rewolucyjny, uniwersalny 

Êrodek myjàcy dost´pny jest wyłàcznie w Forever Living 

Products.

Składniki: Patrz etykieta produktu.

Codzienna piel´gnacja

09/2019
KOD 307

125

Codzienna piel´gnacja

OPAKOWANIE 
946 ml

SPOSÓB U˚YCIA 
Standardowe pranie w pralce 
automatycznej. U˝yç 15 ml. Przy 
usuwaniu plam nale˝y nanieÊç 
niewielkà iloÊç płynu bezpoÊrednio  
na zabrudzone miejsce, dodaç wody 
i namoczyç przed praniem. Zawsze 
nale˝y przeprowadziç prób´ koloru  
na wewn´trznej stronie tkaniny.
Czyszczenie ogólne. U˝yç 30 ml na 
ok. 4 litry wody, aby czyÊciç: naczynia, 
blaty, sprz´t kuchenny, łazienki, 
glazur´, terakot´, dywany, a tak˝e 
samochody, zarówno wewnàtrz,  
jak i zewnàtrz.
Gospodarstwo domowe. Łagodny  
dla dłoni; wystarczy par´ kropli na 
gàbce lub Êciereczce, by naczynia 
były lÊniàco czyste, plamy na dywanie 
usuni´te itp. (nie zalecany do 
u˝ywania w zmywarkach 
automatycznych).
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