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Napój jagodowy Forever Aloe Berry Nectar™ 
można spożywać z posiłkami lub bez. Pyszny 
smak jest całkowicie naturalny i pochodzi z 
mieszanki świeżej żurawiny i słodkich, dojrzałych 
jabłek. Dodanie fruktozy (naturalnego cukru 
owocowego) powoduje, że jest wystarczająco 
słodki zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci.

034 | Forever Aloe Berry Nectar™ 
(33.8 fl. oz.)

$18.00 | 1530-1260-.090

Forever Freedom® zapewnia na ogół zalecaną 
ilość siarczanu glukozaminy (1500mg), siarczanu 
chondroityny (1200mg) oraz 750mg MSM 
(sulfotlenku metylowego) na porcję 120 mL. 
Połączenie glukozaminy, siarczanu chondroityny 
i MSM zapewnia najskuteczniejsze wsparcie 
zdrowej czynności stawów. Tak, jak i inne 
produkty firmy FLP, te środki odżywcze są 
pozyskiwane w sposób naturalny. Niech Forever 
Freedom® stanie się praktycznym i pożywnym 
sposobem na rozpoczynanie Twego dnia! 
Zawiera skorupiaki (krewetki, kraby, homary).

196 | Forever Freedom®  
(33.8 fl. oz.)

$27.20 | 2312-1904-.136

Napój brzoskwiniowy Forever Aloe Bits 
N’ Peaches® to kolejny wyśmienity smak, 
abyśmy mogli korzystać z właściwości 100% 
stabilizowanego miąższu aloesu z odrobiną 
naturalnego smaku brzoskwiniowego i 
koncentratu brzoskwiniowego. Sensacja 
smakowa jak żadna inna zawierająca kawałeczki 
czystego aloesu skąpanych w smaku 
dojrzewających w słońcu brzoskwiń.

077 | Forever Aloe Bits N’ Peaches® 
(33.8 fl. oz.)

$18.00 | 1530-1260-.090

Odkryto, że cudowny liść aloesu zawiera 
ponad 200 składników. Rezultat naszego 
opatentowanego procesu konserwacji aloesu, 
nasz miąższ, jest preferowany przez osoby 
chcące zachować zdrowy układ trawienny i 
naturalny poziom energii.

015 | Forever Aloe Vera gel™  
(33.8 fl. oz.)

$18.00 | 1530-1260 -.090

Oświadczenia zawarte w niniejszym katalogu nie zostały sprawdzone przez Urząd ds. Kontrol Leków i Żywności (Food and Drug Administration, FDA). Omawiane produkty nie mają na celu 
diagnozowania, załagodzenia, leczenia lub zapobiegania określonym chorobom lub klasie chorób. Należy skontaktować się z lekarzem rodzinnym, jeżeli występują dolegliwości medyczne. 
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Napój Forever Pomesteen Power® jest niepowtarzalną mieszanką o 
wyśmienitym smaku zawierającą granaty, gruszki mangostan, maliny, 
jagody, jeżyny i pestki winogron.

262 | Forever Pomesteen Power® (16 fl. oz.)  
$19.20 | 1632-1344-.096

Odśwież się i pokrzep wodą źródlaną Forever® Natural Spring Water. 
Dostarczanie wystarczającej ilości wody jest niezmiernie ważne, niezależnie 
od tego, czy jesteś aktywny czy też relaksujesz się w zaciszu swojego domu. 
Miej butelkę zawsze w zasięgu ręki – Twój organizm będzie Ci wdzięczny!

265 | Forever® Natural Spring water  
(16.9 fl. oz., 24 butelek na skrzynkę; niesprzedawane pojedynczo)

$33.60 | 2856-2352-.168

Skorzystaj z właściwości napoju Forever Freedom® w połączeniu z egzotycznym 
smakiem granatu w podręcznych, przenośnych saszetkach. Po prostu złap, 
otwórz i ugaś pragnienie smacznym i pełnym bogactw natury napojem 
Forever Freedom2Go®! Zawiera skorupiaki (krewetki, kraby, homary). 
Forever Freedom2go® (3 fl. oz.)  
323 $3.04 | 258-213-.015 (pojedynczo)
306 $91.00 | 7735-6370-.455 (karton z 30 opakowaniami) 

Po prostu najlepsza dostępna herbatka 
ziołowa. Doprawiona idealną ilością 
kwiatów aloesu, urzeka subtelnym smakiem 
cynamonu, imbiru, pachnących goździków, 
kojącego ziela angielskiego, ostrej skórki 
pomarańczowej, kardamonu, kopru 
włoskiego, rumianku, liści jeżyn i gurmaru. 

200 | Aloe Blossom Herbal Tea®

(25 pojedynczych foliowych torebek)

$14.20 | 1207-994-.071

Uwielbiasz właściwości miąższu Forever Aloe Vera Gel™ i przepadasz 
za słodkim, egzotycznym smakiem napoju Forever Pomesteen Power®. 
Wybraliśmy to, co najlepsze w obydwu tych napojach i połączyliśmy to w 
pojedyncze porcje zawarte w podręcznych saszetkach foliowych!

Forever Aloe2go® (3 fl. oz.) 
322 $2.54 | 216-178-.012 (pojedynczo)  
270 $75.80 | 6443-5306-.379 (karton z 30 opakowaniami) 

Naturalny napój energetyczny FAB Forever 
Active Boost™ da Ci dodatkowy zastrzyk energii, 
którego potrzebujesz, aby utrzymać sprawność. 
Ten bardzo smaczny napój, zawierający aloes wraz z 
opatentowaną mieszanką ziół adaptogennych, witamin 
i innych składników, dostarczy Ci energii na cały dzień!

321 | FAB Forever Active Boost™ (8.4 fl. oz.) 

$45.60 | 3876-3192-.228 
(opakowanie zawierające 12 sztuk)

Oświadczenia zawarte w niniejszym katalogu nie zostały sprawdzone przez Urząd ds. Kontrol Leków i Żywności (Food and Drug Administration, FDA). Omawiane produkty nie mają na celu 
diagnozowania, załagodzenia, leczenia lub zapobiegania określonym chorobom lub klasie chorób. Należy skontaktować się z lekarzem rodzinnym, jeżeli występują dolegliwości medyczne. 
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Forever Echinacea Supreme® zawiera dwie najwyżej 
cenione odmiany echinacei (purpurowej i wąskolistnej), 
a także ekstrakt z pestek winogron, zapewniając 
maksymalne korzyści dla naszego organizmu.

214 | Forever Echinacea Supreme® (60 tabletek)

$17.00 | 1445-1190-.085

Nakarm swoją kreatywność miłorzębem japońskim. 
Udowodniono, że miłorząb japoński zwiększa 
krążenie krwi w mózgu, polepsza nastrój i poprawia 
koncentrację i czujność oraz wspomaga metabolizm.

073 | Forever ginkgo Plus® (60 tabletek)

$24.40 | 2074-1708-.122

Forever Nature’s 18® to łatwe do żucia 
tabletki dostarczające Twoje dzienne 
zapotrzebowanie na przeciwutleniacze 
pochodzące z owoców i warzyw. 
Forever Nature’s 18® pozwala nam 
dać Ci gwarancję, że nie ważne, 
jakie wyzwania staną przed Tobą 
danego dnia, korzyści płynące z 
przeciwutleniaczy zawartych w 5 
porcjach owoców i warzyw są gotowe 
do Twojej dyspozycji!

271 | Forever Nature’s 18® (120 tabletek)

$38.00 | 3230-2660-.190

Podawaj swoim dzieciom środki odżywcze, których 
potrzebują każdego dnia za pomocą Forever Kids® 
Chewable Multivitamins. Ta doskonała i smaczna 
multiwitamina o smaku winogronowym zapewnia tak dla  
dorosłych, jak i dla rozwijających się dzieci powyżej 
drugiego roku życia niezbędne witaminy, minerały i 
środki odżywcze pochodzenia roślinnego, których mogą 
mieć niedobór.

354 | Forever Kids® Chewable 
Multivitamins (120 tabletek)

$12.00 | 1020-840-.060

Nature-Min® jest zaawansowaną formułą złożoną z wielu 
minerałów, która wykorzystuje dostępne formy bio-minerałów 
dla maksymalnego wchłaniania. Dostarcza minerałów i 
pierwiastków śladowych w doskonale zrównoważonym stopniu, 
dla odnoszenia jak najlepszych skutków. Wykorzystując bazę 
minerałów pochodzących z naturalnego osadu z dna morza 
oraz resztek roślin i zwierząt morskich, Nature-Min® dostarcza 
większość minerałów, które można znaleźć w naszym organizmie.

037 | Nature-Min® (180 tabletek)

$15.20 | 1292-1064-.076

Forever ImmuBlend™ zawiera opatentowana mieszankę 
fruktoolidosacharydów (FOS), laktoferyny, grzybów 
maitake i shiitake oraz innych specyficznych środków 
odżywczych pomagających w czynności układu 
odpornościowego. To powoduje, że biologiczny system 
obrony organizmu funkcjonuje na pełnych obrotach, abyś 
Ty mógł w spokoju zająć się swoimi codziennymi sprawami.

355 | Forever ImmuBlend™ (60 tabletek)

$18.60 | 1581-1302-.093

Oświadczenia zawarte w niniejszym katalogu nie zostały sprawdzone przez Urząd ds. Kontrol Leków i Żywności (Food and Drug Administration, FDA). Omawiane produkty nie mają na celu 
diagnozowania, załagodzenia, leczenia lub zapobiegania określonym chorobom lub klasie chorób. Należy skontaktować się z lekarzem rodzinnym, jeżeli występują dolegliwości medyczne. 
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Z dzisiejszym stylem życia w biegu i wygodą, jaką nie-
sie jedzenie typu fast food, zbyt często zaniedbujemy 
świeże, zielone produkty. Forever Living Products daje 
nam proste rozwiązanie na „szybkie dania” w formie 
Fields of Greens®. Jeden rzut oka na listę składników 
produktu wyjawi obfitość zielonych składników, które 
pomogą zapełnić tę lukę.  Zawiera pszenicę.

068 | Fields of greens® (80 tabletek)

$10.60 | 901-742-.053

Forever Multi-Maca® to produkt łączący legendarną 
peruwiańską macę z innymi mocnymi ziołami oraz 
specjalnie wyselekcjonowanymi składnikami do 
wspierania układu rozrodczego.  Zawiera soję.

215 | Forever Multi-Maca® (60 tabletek)

$21.20 | 1802-1484-.106

Forever Vision® jest suplementem diety zawierającym 
czarną borówkę, luteinę i zeaksantynę oraz całe 
mnóstwo wspaniałych przeciwutleniaczy i innych 
środków odżywczych.

235 | Forever Vision® (60 tabletek)

$21.20 | 1802-1484-.106

Czosnek i tymianek - te dwa mocne przeciwutleniacze zawarte 
w produkcie Forever Garlic-Thyme® - zostały połączone w 
świetne narzędzie, pozwalające na zachowanie doskonałego 
stanu zdrowia. Podczas krojenia lub wyciskania czosnku występują 
reakcje chemiczne, w wyniku których powstaje niezwykle 
skuteczny środek wspomagający układ odpornościowy. 
Badania dowiodły, że również i inne składniki czosnku 
wspomagają metaboliczne przemiany tłuszczy w energię 
oraz chronią organizm przed wolnymi rodnikami.  Zawiera soję.

065 | Forever garlic-Thyme® (100 miękkich kapsułek)

$15.20 | 1292-1064-.076

Forever A-Beta-CarE® to niezbędna formuła 
łącząca witaminę A (beta-karoten) i E, oraz selen, 
mocne przeciwutleniające składniki odżywcze, 
niezbędne w walce przeciw wolnym rodnikom 
(cząsteczkom chemicznym, które powstają z substancji 
zanieczyszczających w naszym organizmie i niszczą 
zdrowe komórki).  Zawiera soję.

054 | A-Beta-CarE® (100 miękkich kapsułek) 

$24.40 | 2074-1708-.122

ARGI+® dostarcza 5 gramów L-Argininy na 
każdą porcję oraz działające synergicznie 
witaminy, zapewniając zastrzyk energii 
wystarczający na cały dzień. L-Arginine 
jest aminokwasem spełniającym wiele 
ważnych zadań w organizmie, od pomocy 
przy podziale komórek do tworzenia białka 
i poprawy produkcji tlenku azotu. Rozpuść 
produkt w Forever® Natural Spring Water lub 
miąższu Forever Aloe Vera Gel™, aby uzyskać 
dodatkowy zastrzyk energii. Będziesz uwielbiać smak ARGI+®!

320 | ArgI+® L-Arginine & Vitamin Complex (10.6 oz.)

$60.60 | 5151-4242-.303

Forever Active HA® dostarcza naszemu organizmowi 
unikalną formę kwasu hialuronowego o niskiej wadze 
molekularnej, posiadającą właściwości nawilżające i 
smarujace, a także olejek imbirowy i kurkumę, powodując, 
że jest to najbardziej skuteczny suplement diety na rynku 
poprawiający nawilżenie skóry i stawów.  Zawiera soję.

264 | Forever Active HA®  
(60 miękkich kapsułek) 

$27.20 | 2312-1904-.136

Oświadczenia zawarte w niniejszym katalogu nie zostały sprawdzone przez Urząd ds. Kontrol Leków i Żywności (Food and Drug Administration, FDA). Omawiane produkty nie mają na celu 
diagnozowania, załagodzenia, leczenia lub zapobiegania określonym chorobom lub klasie chorób. Należy skontaktować się z lekarzem rodzinnym, jeżeli występują dolegliwości medyczne. 
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Absorbent-C® z otrębami owsa to świetny 
suplement diety. Łączy on dwa podstawowe 
środki odżywcze w jeden dogodny produkt. 
Połączony skład podłoża, opracowany poprzez 
jedyny w swoim rodzaju proces jest skutecznym 
sposobem przyswajania witaminy C z każdej 
tabletki. Dzienna dawka Absorbent-C® jest 
szczególnie zalecana dla utrzymania zdrowia.

048 | Absorbent-C®  
(100 tabletek)

$14.20 | 1207-994-.071

Forever Active Probiotic® został opracowany, aby pokonać zachwiania 
równowagi spowodowane niewłaściwą dietą i stylem życia i prowadzące 
nieuchronnie do redukcji ilości „ważnych” bakterii, które naturalnie można 
spotkać w naszym układzie trawiennym. Miąższ z aloesu Forever Aloe 
Vera Gel™ działa, jako ‘probiotyk’, który umożliwia ich wzrost i zapewnia 
idealne środowisko do działania probiotyków.  Zawiera soję.

222 | Forever Active Probiotic® (30 kapsułek)

$24.20 | 2057-1694-.121

Forever CardioHealth® with CoQ10 jest ekskluzywną formułą 
opracowaną do rozpuszczania w naszym miąższu Forever Aloe Vera 
Gel™, aby zapewnić trzy ważne elementy wspomagające zdrowie serca.  
Zawiera soję. 

312 | Forever CardioHealth® with CoQ10 
(30 pojedynczych foliowych saszetek)

$26.60 | 2261-1862-.133

Nowy i udoskonalony Forever Arctic Sea® zapewnia 
świetne zrównoważenie kwasów tłuszczowych 
Omega-3 w naszej własnej mieszance naturalnego 
oleju rybiego i oleju z kałamarnicy, dla lepszego 
wsparcia układu sercowo-naczyniowego, mózgu 
i oczu. Ta jednya w swoim rodzaju mieszanka jest 
dostępna tylko w Forever Living i zapewnia nie tylko 
33% więcej DHA dziennie lecz również doskonałą 
równowagę DHA i EPA dla optymalnego zdrowia i 
samopoczucia.

376 | Forever Arctic Sea® 

Super Omega-3 Natural Fish & 
Calamari Oils with Olive Oil 
(120 miękkich kaspułek)

$25.38 | 2157-1776-.127

Vit♂lize™ Men’s Vitality Supplement jest tak 
mocny jak Pro6, lecz teraz posiada jeszcze więcej 
składników pokarmowych, więcej  biologicznie 
dostępnych postaci substancji odżywczych i 
skuteczniejsze składniki roślinne. Ten jedyny 
w swoim rodzaju preparat dostarcza wysoce 
efektywną mieszankę mocnych ziół, witamin, 
minerałów i utleniaczy, które pomagają w 
utrzymaniu normalnego przepływu moczu, 
propagowania zdrowej czynności jąder i w 
rozwoju optymalnego zdrowia prostaty.

374 | VIT♂lIZE™  

Men’s Vitality Supplement  
(60 miękkich kaspułek)

$23.94 | 2035-1676-.120

Naturalna mieszanka bogatych w utleniacze owoców, 
ziół, witamin i minerałów w Vit♀lize™ Women’s 
Vitality Supplement jest specjalnie opracowanym 
preparatem mającym na uwadze potrzeby kobiet. 
Vit♀lize™ zawiera naszą własną mieszankę składników 
roślinnych, włącznie ze sproszkowanym jabłkiem, 
passiflorą i jagodami cytryńca chińskiego. Każdy z 
tych składników roślinnych jest od wieków używany 
do utrzymania równowagi hormonalnej kobiet, 
wsparcia zdrowia przewodu moczowego oraz do 
ogólnej poprawy samopoczucia.

375 | VIT♀lIZE™  

Women’s Vitality Supplement  
(120 tabletki)

$25.37 | 2156-1776-.127
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oświadczenia zawarte w niniejszym katalogu nie zostały sprawdzone przez Urząd ds. Kontrol leków i Żywności (Food and drug Administration, FdA). omawiane produkty nie mają na celu 
diagnozowania, załagodzenia, leczenia lub zapobiegania określonym chorobom lub klasie chorób. należy skontaktować się z lekarzem rodzinnym, jeżeli występują dolegliwości medyczne. 



Od
ży

w
ia

ni
eProdukty 

Pszczele

Wersja odżywcza produktu zawiera następujące produkty: Forever Aloe 
Vera Gel™, Forever Aloe2Go®- (3) saszetki, Forever Freedom2Go®- (3) 
saszetki, Arctic-Sea®, Forever Fast Break® Energy Bar, Forever Pomesteen 
Power®, Forever Kids® Chewable Multivitamins, Forever Bee Pollen®, 
Forever Active Probiotic®, Forever Lite Ultra® with Aminotein®†† Vanilla, 
ARGI+®, FAB Forever Active Boost™ (1 puszka), ulotki na temat produktów 
oraz 1 napęd USB.  (Zawartość może ulec zmianie).

Mini Touch of Forever – Nutritional

$200.00 | 17000-14000-1.000
075E  | j. angielski
075S  | j. hiszpański
075N  | j. chiński
075R | j. rosyjski
† † Aminotein®  i Aminogen®  są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Triarco Industries, 
Aminogen® jest chroniony patentem US, numer 5387422.

W tej formule o przedłużonym uwalnianiu połączono 
witaminę B12® i kwas foliowy, aby wspomóc procesy 
metaboliczne, takie jak podział komórek, syntezę 
DNA, produkcję czerwonych krwinek oraz poprawne 
funkcjonowanie komórek nerwowych, a jednocześnie 
pomóc utrzymać zdrowe poziomy homocysteiny.

188 | Forever B12 Plus® with Folic Acid (60 tabletek)

$11.80 | 1003-826-.059

Dwa starożytne zioła: szałwia argentyńska z Zachodu i 
żeń-szeń ze Wschodu, dają Ci z powrotem to, co tracisz 
w swoim organizmie na skutek ruchliwego stylu życia. 
Zawiera soję.

047 | gin-Chia® (100 tabletek)

$15.20 | 1292-1064-.076

Wykazano, że kolcowój, chiński owoc wykorzystywany 
przez wieki poprawi Twoją cerę oraz pomoże Ci 
zachować wysoki poziom energii i dobry wzrok. 
Forever Lycium Plus® jest suplementem odżywczym 
zawierającym przeciwutleniacze, bioflawonoidy i inne 
pożywne fitoskładniki.

072 | Forever lycium Plus® (100 tabletek)

$25.80 | 2193-1806-.129

Forever Bee Pollen® jest zbierany w specjalnie 
do tego zaprojektowanych kolektorach ze stali 
nierdzewnej, z kwiatów, które pokrywają odległe 
położone na wysokości okolice pustynne. 
Zapewnia to jak najświeższe i pełne mocy naturalne 
pożywienie. Forever Bee Pollen® jest produktem 
całkowicie naturalnym i nie zawiera konserwantów, 
ani sztucznych dodatków smakowych.

026 | Forever Bee Pollen® (100 tabletek)

$13.00 | 1105-910-.065

Badania wykazały, że mleczko pszczele może 
poprawić układ odpornościowy, poziom 
energii oraz wpływa korzystnie na skórę i 
włosy. Nasze mleczko pszczele jest zbierane w 
odległych położonych na wysokości okolicach 
pustynnych, gdzie idealne warunki zapewniają 
doskonałe środowisko.

036 | Forever royal Jelly® (60 tabletek)

$27.60 | 2346-1932-.138

Ten przepyszny, całkowicie naturalny słodzik jest 
przeładowany naturalnym bogactwem składników. 
Łatwy w trawieniu, Forever Bee Honey® jest szybkim 
i naturalnym źródłem energii na każdą okazję!

207 | Forever Bee Honey® (17.6 oz.)

$12.80 | 1088-896-.064

Propolis jest substancją ochronną zbieraną i 
wykorzystywaną przez pszczoły do utrzymania 
w czystości ich uli. Forever Bee Propolis® jest 
zbierany w rejonach niezanieczyszczonych. 
Dla dalszego zapewnienia czystości produktu, 
wykorzystywane są specjalnie zaprojektowane 
kolektory propolisu pszczelego. Forever Bee 
Propolis® jest w 100% produktem naturalnym, bez 
dodatku konserwantów i sztucznych barwników.  
Zawiera soję, orzechy (migdały).

027 | Forever Bee Propolis® (60 tabletek)

$26.40 | 2244-1848-.132
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Soja 
Rozwiązanie dla nieszkodliwego 

dla środowiska białka
• Białko sojowe to wysokiej 

jakości białko całkowite 
pochodzenia roślinnego

• Zawartość białka podobna do 
produktów mlecznych i jaj

• Niska zawartość tłuszczu i 
tłuszczy nasyconych

• Zero cholesterolu
• Nie zawiera laktozy
• Idealny dla alternatywnych 

wegetarianów
• Jedyna proteina ciesząca się 

sprawdzonymi oświadczeniami 
zdrowotnymi  

25 gramów białka sojowego dziennie w 
ramach diety niskiej w tłuszcze nasycone 

i cholesterol może zmniejszyć ryzyko 
choroby serca. Dwie porcje Forever Lite 
Ultra® with Aminotein®†† zapewniają 34 

gramy białka sojowego.

 
Dbaj o 
swoje 
serce!

Batony energetyczne Forever Fast Break® Energy Bar są pyszną 
alternatywą posiłków przy dzisiejszym trybie życia „w biegu” i 
idealnym sposobem dla osób aktywnych na utrzymanie poziomu 
energii w dzisiejszym pędzącym do przodu świecie! 220 kalorii na 
baton.  Zawiera orzechy, mleko i soję. 

267 | Forever Fast Break® Energy Bar (2 oz.)

$2.80 | 238-196-.014

Forever Lean® zawiera dwa rewolucyjne składniki, 
które wspierają redukcję wchłaniania kalorii 
pochodzących z tłuszczu i węglowodanów przez 
nasz organizm.

289 | Forever lean® (120 kapsułek)

$33.40 | 2839-2338-.167

Owoc tamaryndy malabarskiej zawiera związek, 
który wykazał tymczasowe zahamowanie przemiany 
węglowodanów przez nasz organizm w tłuszcze.  
Zawiera soję.

071 | Forever garcinia Plus®  
(70 miękkich kapsułek)

$25.80 | 2193-1806-.129

Forever Lite Ultra® with Aminotein® †† jest wspaniałym dodatkiem 
do Twego zdrowego stylu życia z Forever Living. Forever Lite 
Ultra® with Aminotein® †† łączy nowe idee z nową technologią, 
abyś mógł utrzymać zdrową dietę i styl życia.  Zawiera soję.

Forever lite ultra® with Aminotein® †† (18.5 oz.)

325 Chocolate | 324 Vanilla

$30.40 | 2584-2128-.152
† † Aminotein® i Aminogen® są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Triarco 
Industries, Aminogen® jest chroniony patentem US, numer 5387422.

Oświadczenia zawarte w niniejszym katalogu nie zostały sprawdzone przez Urząd ds. Kontrol Leków i Żywności (Food and Drug Administration, FDA). Omawiane produkty nie mają na celu 
diagnozowania, załagodzenia, leczenia lub zapobiegania określonym chorobom lub klasie chorób. Należy skontaktować się z lekarzem rodzinnym, jeżeli występują dolegliwości medyczne. 
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Soja 
Rozwiązanie dla nieszkodliwego 

dla środowiska białka

Clean 9 Business Pak
$401.60 | 34136-28112-2.008

220 | Vanilla Ultra w. Aminotein (waniliowy) - j. angielski  
220N | Vanilla Ultra w. Aminotein (waniliowy) - j. chiński 
220R | Vanilla Ultra w. Aminotein (waniliowy) - j. rosyjski 
221 | Vanilla Ultra w. Aminotein (waniliowy) - j. hiszpański  

231 | Chocolate Ultra w. Aminotein (czekoladowy) - j. angielski
231N | Chocolate Ultra w. Aminotein (czekoladowy) - j. chiński
231R | Chocolate Ultra w. Aminotein (czekoladowy) - j. rosyjski
232 | Chocolate Ultra w. Aminotein (czekoladowy) - j. hiszpański
† † Aminotein® i Aminogen® są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy 
Triarco Industries, Aminogen® jest chroniony patentem US, numer 5387422.

Wspaniałe wprowadzenie do Twojej przyszłości finansowej. W tym 
zestawie znajdziesz również wszystkie narzędzia potrzebne do zbudowania 
i ulepszenia swojego biznesu z firmą Forever Living. Ten zestaw biznesowy 
zawiera 3 opakowania Clean 9 razem z opakowaniem Ultra, 12 batonami 
Forever Fast Break®, jednym napędem USB oraz zestawem ulotek o 
produktach.  (Zawartość może ulec zmianie).

Clean 9
$123.00 | 10455-8610-.615

216 | Vanilla Ultra w. Aminotein (waniliowy z aminoteiną) - j. angielski
229 | Chocolate Ultra w. Aminotein (czekoladow z aminoteiną) - j. angielski 
217 | Vanilla Ultra w. Aminotein (waniliowy z aminoteiną) - j. hiszpański 
230 | Chocolate Ultra w. Aminotein (czekoladow z aminoteiną) - j. hiszpański 
† † Aminotein® i Aminogen® są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Triarco 
Industries, Aminogen®  jest chroniony patentem US, numer 5387422.

Pierwszym krokiem do oczyszczenia organizmu jest oczyszczenie 
i wspieranie swego układu trawiennego. Clean 9 dostarcza Ci 
narzędzi niezbędnych do oczyszczenia organizmu i sprowadza 
Cię na dobrą drogę do zdrowszego życia. Clean 9 zawiera 
Forever Aloe Vera Gel™ (3), Forever Lite Ultra® with Aminotein® 
†† (1), Forever Garcinia Plus® (1), Forever Bee Polen® (1), shaker, 
centymetr oraz ulotki w języku angielskim lub hiszpańskim.  
(Zawartość może ulec zmianie).

Oświadczenia zawarte w niniejszym katalogu nie zostały sprawdzone przez Urząd ds. Kontrol Leków i Żywności (Food and Drug Administration, FDA). Omawiane produkty nie mają na celu 
diagnozowania, załagodzenia, leczenia lub zapobiegania określonym chorobom lub klasie chorób. Należy skontaktować się z lekarzem rodzinnym, jeżeli występują dolegliwości medyczne. 
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Napój energetyczny FAB X – zdrowy 
pełen energii wybór zawierający wszystkie 
witaminy, aminokwasy i elektrolity bez 
dodatkowych kalorii, węglowodanów i 
cukru.  Korzystaj z natychmiastowego 
przypływu energii, ciesząc się 
długotrwałym przypływem energii, której 
oczekujesz. Pozwól, aby FAB X napędzał 
Cię przez cały dzień energią, której 
pragniesz! 

pełen energii wybór zawierający wszystkie pełen energii wybór zawierający wszystkie 

długotrwałym przypływem energii, której długotrwałym przypływem energii, której 
oczekujesz. Pozwól, aby FAB X napędzał oczekujesz. Pozwól, aby FAB X napędzał 

440 | FAB X Forever Active Boost™ (8.4 fl. oz.)

$45.60 | 3876-3192-.228 (opakowanie zawierające 12 sztuk)

Forever DailyTM z kompleksem AOS Complex 
zapewnia najbardziej zaawansowane dostępne 
dostarczanie składników odżywczych. Nasza 
nowa zastrzeżona prawnie receptura zawiera 55 
znakomicie zrównoważonych, pokrytych warstwą 
aloesu składników odżywczych, włącznie z 
zalecaną dzienną dawką witamin i minerałów. 

439 | Forever Daily™ (60 tabletek)

$15.84 | 1346-1109-.08

10

Oświadczenia zawarte w niniejszym katalogu nie zostały sprawdzone przez Urząd ds. Kontrol Leków i Żywności (Food and Drug Administration, FDA). Omawiane produkty nie mają na celu 
diagnozowania, załagodzenia, leczenia lub zapobiegania określonym chorobom lub klasie chorób. Należy skontaktować się z lekarzem rodzinnym, jeżeli występują dolegliwości medyczne. 



373 | Cocoa (kakaowy) 371 | Nude (cielisty)
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Całkowicie nowy produkt w naszej kolekcji 
- z przyjemnością przedstawiamy krem 
aloe BB crème w kolorze Nude (cielisty) i 
Cocoa (kakaowy) z filtrem z faktorem 20.  
Zapewnia on ekskluzywny uaktywniony 
kompleks, który nawilża, przygotowuje, 
pokrywa, naprawia i oferuje ochronę 
przeciw promieniom słonecznym, nadając 
skórze zdrowy i nieskazitelny blask. 

aloe BB crème (1.5 oz / 45 g)

$42.84 | 3641-2999-.215

Forever Calcium® zapewnia maksymalne wsparcie 
dla optymalnie zdrowych kości. Wraz z wiekiem 
maleje nasza umiejętność wchłaniania wapnia. 
W walce z tą tendencją nasz nowy i ulepszony 
New & Improved Forever Calcium® wykorzystuje 
wyjątkową postać wapnia i innych opatentowanych 
wysoce wydajnych minerałów, aby zapewnić 
maksymalne wchłanianie i przyswajalność 
biologiczną. Z Forver Calcium® jesteś pewny/a, że 
polegasz na najwyższej jakości składnikach dbając 
o swoje zdrowie. 

206 | Forever Calcium® (90 tabletek)

$17.40 | 1479-1218-.087

11

Oświadczenia zawarte w niniejszym katalogu nie zostały sprawdzone przez Urząd ds. Kontrol Leków i Żywności (Food and Drug Administration, FDA). Omawiane produkty nie mają na celu 
diagnozowania, załagodzenia, leczenia lub zapobiegania określonym chorobom lub klasie chorób. Należy skontaktować się z lekarzem rodzinnym, jeżeli występują dolegliwości medyczne. 
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Prawie identyczny, jak wnętrze liścia aloesu, nasz miąższ ze 100% 
stabilizowanego aloesu bezpiecznie natłuszcza wrażliwą tkankę. 
Opracowany specjalnie dla miejscowego nawilżania, ukojenia 
lub odżywiania odżywki, ten gęsty, półprzezroczysty żel, zawiera 
substancje pochłaniające wilgoć oraz substancje nawilżające. Szybko 
wchłania się w skórę i łagodzi podrażnienia nie brudząc ubrania.

061 | Aloe Vera gelly (4 fl. oz.)

$11.80 | 1003-826-.059

Każdy Zestaw do ujędrniania ciała zawiera: 
Aloesowy tonik do ciała do użytku z celofanową folia 
(niesprzedawaną osobno); Aloesowy krem pielęgnacyjny 
do ciała do użytku miejscowego, bez folii, Aloesowy żel 
do kojącej, relaksującej kąpieli oraz gąbkę roślinną do 
wygładzenia skóry i poprawienia krążenia.

055 | Aloe Body Toning Kit
$70.00 | 5950-4900-.350

Ten łagodny, nawilżający żel do kąpieli i pod prysznic jest 
pełen miąższu aloesu i usunie wszystkie Twoje troski.

014 | Aloe Bath gelée (8.5 fl. oz.)

$15.00 | 1275-1050-.075

Ten dogłębnie rozgrzewający krem, wykorzystujący moc 
stabilizowanego miąższu aloesu jest używany wraz 
z celofanem do owijania (sprzedawany osobno), pozwalając 
na odpowiednie ukształtowanie i ujędrnianie ciała.

056 | Aloe Body Toner (4 oz.)

$23.40 | 1989-1638-.117

Dzięki tej gęstej kremowej emulsji, bogatej w ekstrakty 
ziół europejskich i odżywek, sprawisz, że Twoja skóra 
będzie zawsze jędrna i gładka.

057 | Aloe Body Conditioning Creme (4 oz.)

$29.20 | 2482-2044-.146

Ochrona Twojej skóry przed starzejącymi i szkodliwymi skutkami słońca 
nigdy nie była łatwiejsza. Pozwól, aby moc naszego nowego aerozolu 
przeciwsłonecznego o współczynniku ochrony 30, oraz dodatkowych 
korzyści z faktu, że jest wodoodporny i podręcznie zapakowany w 
sprayu, wykonał to za Ciebie!

319 | Aloe Sunscreen Spray (6 fl. oz.)

$16.80 | 1428-1176-.084

Aloesowy krem przeciwsłoneczny, o współczynniku ochrony 30, 
skutecznie blokuje szkodliwe promienie słoneczne zarówno UVA, jak i 
UVB. W tym samym czasie ta jedwabiście gładka emulsja, zawierająca 
czysty stabilizowany miąższ aloesu, bogate substancje nawilżające i 
pochłaniające wilgoć pomaga zachować naturalne, zrównoważone 
nawilżenie Twojej skóry.

199 | Aloe Sunscreen (4 fl. oz.)

$11.80 | 1003-826-.059

Specjalna receptura emulsji aloesowej do opalania bez słońca 
rozpieszcza Twoją skórę luksusową, opartą na aloesie mieszanką 
nawadniających nawilżaczy, których efekty są widoczne przez cały 
rok. Zdobądź naturalnie wyglądającą opaleniznę, bez konieczności 
polegania na matce naturze!

239 | Aloe Sunless Tanning lotion (4 fl. oz.)

$16.00 | 1360-1120-.080

Ta niespotykana emulsja ma niesamowite właściwości pochłaniające 
wilgoć i nawilżające. Zawiera kolagen i elastynę nadając skórze gładkość, 
miękkość i elastyczność, utrzymując przy tym naturalny poziom 
odczynu pH. Gęstszy, niż nasza emulsja aloesowa, jest ona idealna 
do nawilżania i przywrócenia delikatnego, jedwabistego naskórka.

063 | Aloe Moisturizing lotion (4 fl. oz.)

$11.80 | 1003-826-.059

Emulsja aloesowa – doskonały środek nawilżający 
do stosowania na twarz i na całe ciało – łączy 
w sobie maksymalnie skoncentrowany, czysty, 
stabilizowany aloes razem z olejkiem jojoba, 
kolagenem, elastyną i witaminą E, tworząc 
łagodną emulsję o lekkim zapachu, która 
doskonale łagodzi suchą i podrażnioną skórę.

062 | Aloe lotion (4 fl. oz.)

$11.80 | 1003-826-.059

Doskonały, jako nawilżacz i odżywka, Aloe Propolis Creme to bogata 
mieszanka stabilizowanego miąższu aloesu i propolisu pszczelego 
z innymi składnikami podziwianymi za swój wkład w zdrową skórę. 
Rumianek, jedna z najpopularniejszych roślin używanych do 
pielęgnacji skóry, został również dodany do tej mieszanki. Recepturę 
dopełniają witaminy A i E, które posiadają mnóstwo naturalnych 
właściwości odnawiających naskórek.

051 | Aloe Propolis Creme (4 oz.)

$16.60 | 1411-1162-.083
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Nie musisz się wysilać, złap tubkę aloesowego mleczka 
rozgrzewającego. Bogate w środki rozmiękczające, 
zawierający czynniki rozgrzewające i aloes, jest idealne 
na ukojenie stresu i wysiłków.

064 | Aloe Heat lotion (4 fl. oz.)

$11.80 | 1003-826-.059

Sulfotlenek metylowy jest trzecią najczęściej 
występującą substancją w naszym organizmie. 
Połączyliśmy ją fachowo z czystym stabilizowanym 
aloesem, wyciagiem ziołowym i innymi wybranymi 
składnikami dla zapewnienia kojącego odprężenia.

205 | Aloe MSM gel (4 fl. oz.)

$16.60 | 1411-1162-.083

Aloe First® jest świetnym dodatkiem do każdego 
zestawu pierwszej pomocy. Ta ekskluzywna receptura 
łagodząca podrażnienia zapewnia pierwsza linię pomocy 
w przypadkach drobnych podrażnień skóry. Opracowany 
na bazie stabilizowanego miąższu aloesu, preparat Aloe 
First®, preparat zawiera propolis pszczeli, allantoinę oraz 
jedenaście wyjatkowych wyciągów roślinnych.

040 | Aloe First® (16 fl. oz.)

$16.80 | 1428-1176-.084

Rozkładający się naturalnie, o zrównoważonym 
odczynie pH i niewywołujący podrażnień, ten preparat 
jest wystarczająco delikatny do codziennego mycia 
twarzy, rąk i ciała, i jest odpowiedni dla osób z wrażliwą 
skórą. Zaopatrzony w podręczny, łatwy w obsłudze 
dozownik, ten wspaniale pachnący produkt nadaje się 
do użytku dla całej rodziny!

038 | Aloe Hand & Face Soap (16 fl. oz.) 

$11.80 | 1003-826-.059

To czyste i łagodne mydło posiada niezwykłe 
właściwości nawilżające pochodzące z masła 
awokado, dzięki czemu pozostawia Twoją twarz i 
ciało z uczuciem cudownej gładkości i czystości. 
Jego świeży cytrusowy zapach doda Ci energii 
przy każdej kąpieli.

284 | Avocado Face & Body Soap (5 oz.)

$5.40 | 459-378-.027

Forever Hand Sanitizer® został opracowany, aby zabić 
99.99% zarazków. Nasza nawilżająca receptura zawiera 
łagodny dla skóry, stabilizowany miąższ aloesu, wraz z 
nawadniającymi właściwościami miodu.

318 | Forever Hand Sanitizer® 

with Aloe & Honey (2 fl. oz.) 

$3.40 | 289-238-.017

Zestaw produktów do pielęgnacji skóry zawiera następujące produkty: 
Forever Bright® Toothgel (2), Aloe Lips™ (2), Avocado Face & Body 
Soap (2), Aloe Heat Lotion, Aloe Ever-Shield® Deodorant, Aloe Vera 
Gelly, Aloe-Jojoba Shampoo, Aloe-Jojoba Conditioning Rinse, Aloe 
Liquid Soap, Aloe Propolis Creme, Forever Hand Sanitizer®, Forever 
Aloe Scrub®, Aloe Sunscreen Spray, Aloe Moisturizing Lotion, Aloe 
MSM Gel, Aloe Bath Gelee, Aloe Lotion, Aloe First®, gąbkę roślinną, 
ulotki na temat produktów oraz jeden napęd USB. 
(Zawartość może ulec zmianie).

Mini Touch of Forever – Personal Care
$200.00 | 17000-14000-1.000

076E | j. angielski 076N | j. chiński  
076S | j. hiszpański 076R | j. rosyjski

Forever Bright® jest delikatną, niezawierającą fluoru 
recepturą, łączącą 100% stabilizowanego miąższu 
aloesu oraz propolis pszczeli.

028 | Forever Bright® Toothgel (4.6 oz.) 
$6.80 | 578-476-.034

Ulegający procesowi biodegradacji, przeznaczony 
do wielu zastosowań zagęszczony detergent jest 
idealny do usuwania zabrudzeń, tłuszczu i plam.

307 | Forever Aloe MPd® 2X Ultra (32 fl. oz.) 

$19.80 | 1683-1386-.099

Głównym składnikiem produktu Aloe Veterinary 
Formula jest stabilizowany miąższ aloesu i ma on idealne 
zastosowanie przy drobnych zewnętrznych otarciach lub 
podrażnieniach. Allantoina, naturalnie kojąca substancja 
jest drugim z podstawowych składników. Kontrolująca 
wylot sprayu końcówka pozawala na łatwe zastosowanie 
produktu na zwierzętach domowych różnego rozmiaru i 
rodzaju. Aloe Veterinary Formula niesie szybką pomoc i 
łagodzi dolegliwości.

030 | Aloe Veterinary Formula (16 fl. oz.) 
$16.20 | 1377-1134-.081
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Rozkładający się naturalnie, o zrównoważonym Rozkładający się naturalnie, o zrównoważonym 
odczynie pH i niewywołujący podrażnień, ten preparat odczynie pH i niewywołujący podrażnień, ten preparat 
jest wystarczająco delikatny do codziennego mycia jest wystarczająco delikatny do codziennego mycia 
twarzy, rąk i ciała, i jest odpowiedni dla osób z wrażliwą twarzy, rąk i ciała, i jest odpowiedni dla osób z wrażliwą 
skórą. Zaopatrzony w podręczny, łatwy w obsłudze skórą. Zaopatrzony w podręczny, łatwy w obsłudze 
dozownik, ten wspaniale pachnący produkt nadaje się dozownik, ten wspaniale pachnący produkt nadaje się 

16 fl. oz.16 fl. oz.) ) 16 fl. oz.16 fl. oz.) 16 fl. oz.16 fl. oz.

Kojące właściwości aloesu idealnie nadają się do pielęgnacji Twoich 
ust. Aloes, jojoba i wosk pszczeli – to główne składniki najlepszego 
znajdującego się obecnie na rynku produktu do całorocznej pielęgnacji ust. 
Aloe Lips z olejkiem jojoba koi i łagodzi podrażnienia i nawilża Twoje usta.

022 | Aloe lips™ with Jojoba (0.15 oz.) 

$3.20 | 272-224-.016
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Zanurz swoje troski w naszej aromatycznej mieszance 
legendarnej soli z Morza Martwego, lawendy i innych 
olejków eterycznych.

286 | relaxation Bath Salts (12.3 oz.)

$22.00 | 1870-1540-.110

Dzięki tej łatwo rozmasowującej się, nietłustej, nawilżającej, 
lekkiej emulsji do masażu, doświadcz kojących, odżywiających 
skórę dobrodziejstw aloesu, olejków eterycznych, białej 
herbaty i ekstraktów z owoców.

288 | relaxation Massage lotion (6.5 fl oz.)

$20.60 | 1751-1442-.103 

Używając naszego pachnącego Relaksującego żelu pod 
prysznic, zawierającego aloes, olejki eteryczne i ekstrakty 
z owoców, korzystaj z zaawansowanej pielęgnacji skóry za 
każdym razem, gdy bierzesz prysznic.

287 | relaxation Shower gel (6.5 fl oz.)

$18.20 | 1547-1274-.091 

Pozwól sobie na ten składający się z trzech kosmetyków zestaw spa do aromaterapii. 
Zanurz się w Relaksującej soli do kąpieli, oczyść Relaksującym żelem pod prysznic i ukój 
zmysły dzięki Relaksującej emulsji do masażu – przeżyj to niesamowite uczucie relaksu w 
Twoim własnym domowym spa.

285 | Forever Aroma Spa Collection
$60.60 | 5151-4242-.303

Wyprodukowany z użyciem stabilizowanego 
miąższu aloesu, ta delikatna mieszanka 
składników nie zawiera żadnych szkodliwych 
przeciw potowych soli aluminiowych, które są 
obecne w innych dezodorantach na rynku.

067 | Aloe Ever-Shield® (3.25 oz.) 
$6.40 | 544-448-.032

W formie delikatnego, jedwabistego balsamu, 
ten preparat działa również jako odżywka, łagodzi 
skórę i pielęgnuję ją po goleniu. Aloes zmieszany 
ze specjalnymi odżywkami, jak rozmaryn i rumianek 
łagodzą podrażnienia skóry.

070 | gentleman’s Pride® (4 fl. oz.) 

$11.80 | 1003-826-.059

Rewolucyjny, bazujący na aloesie żel do stylizacji 
włosów o wielu zastosowaniach, wzmacnia i regeneruje 
Twoje włosy zapewniając Ci możliwość ułożenia Twojej 
wybranej fryzury. Czy będziesz układać włosy palcami, 
wysuszysz na wolnym powietrzu, czy też użyjesz 
suszarki. Forever Aloe Styling Gel® idealnie nadaje się 
do wszystkich rodzajów włosów i każdej fryzury.

194 | Forever Aloe Styling gel® (8 oz.) 

$10.60 | 901-742-.053

Bezalkoholowa, bogata w proteiny receptura, 
wzmacniająca, odżywiająca i nawilżająca Twoje 
włosy w naturalny sposób zapewnia utrzymanie 
fryzury przez wiele godzin!

066 | Forever Aloe Pro-Set® (6 fl. oz.)

$8.40 | 714-588-.042

Poznaj, co to lśniące, miękkie i łatwe do 
układania włosy dzięki bogatej w aloes 
formule o zrównoważonym odczynie pH.

260 | Aloe-Jojoba Shampoo (10 fl. oz.)

$14.20 | 1207-994-.071

Wzbogacona w witaminy z grupy B i hydrolizowane 
proteiny, ta receptura ma teraz jeszcze więcej 
nawilżającej i odżywiającej mocy, aby Twoje włosy 
były gładsze i łatwiejsze do układania.

261 | Aloe-Jojoba Conditioning rinse (10 fl. oz.) 
$14.20 | 1207-994-.071

25th Edition® dla mężczyzn jest zaklętym w 
aromatycznej płynności zapachem paproci 
połączonym ze zmysłową, męską mieszanką nut 
owocowych, ziołowych i leśnych, oraz utrzymującym 
długo swoją świeżość.

209 | 25TH Edition® Cologne Spray  
for Men (1.7 fl. oz.)

$37.00 | 3145-2590-.185

25th Edition® dla kobiet jest świeżym, kwiatowym 
bukietem łączącym w sobie czysty zapach 
płatków kwiatów z ciepłym, piżmowym aromatem 
lasu, tworząc miękki i głęboko kobiecy zapach.

208 | 25TH Edition® Perfume Spray 
for Women (1.7 fl. oz.) 
$37.00 | 3145-2590-.185
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Sonya® Skin Care Collection zawiera pięć podstawowych 
elementów do oczyszczania, nawilżania, i utrzymania 
zdrowej skóry i wyglądu.

Aloes i wyciągi z owoców spowodują, że Twoja skóra stanie się 
cudownie miękka, świeża i czysta.

277 | Sonya® Aloe Purifying Cleanser (6 fl. oz.)

$25.60 | 2176-1792-.128

Aloes i biała herbata dostarczą witalnej wilgoci, aby Twoja skóra mogła 
zachować właściwe nawilżanie i zdrowy wygląd.

279 | Sonya® Aloe refreshing Toner with White Tea (6 fl. oz.)

$25.60 | 2176-1792-.128

Uzupełniające braki składniki pomagają zachować właściwą równowagę 
wilgoci. Twoja skóra będzie gładka i nawilżona jak nigdy przedtem w 
wyglądzie i w dotyku.

280 | Sonya® Aloe Balancing Cream 2.5 oz. (71 g)

$24.40 | 2074-1708-.122

Aloes i naturalne granulki jojoba są świetnym połączeniem, aby Twoja 
skóra poczuła się miękka, gładka i oczyszczona. 

278 | Sonya® Aloe deep-Cleansing Exfoliator (4 fl. oz.)

$19.20 | 1632-1344-.096

Uzupełnij braki i zachowaj swoją rozświetloną skórę tym jedyny w swoim 
rodzaju jedwabistym, gładkim preparatem z Aloesu z Białej herbaty. 

281 | Sonya® Aloe Nourishing Serum with White Tea (4 fl. oz.)

$31.80 | 2703-2226-.159

Nasz ekskluzywny preparat spowoduje, że 
Twoje włosy nabiorą objętości i blasku, będą 
posiadać zrównoważoną gęstość i będą 
łatwo się układać. Dodaliśmy również aloes i 
mleczko pszczele, aby Twoje włosy były bujne 
i nabrały gęstości.

351 | Sonya® Volume Shampoo  
12 Fl. oz.  

$19.20 | 1632-1344-.096

Idealne uzupełnienie szamponu Sonya 
Volume Shampoo, ten preparat został 
opracowany, aby poprawić objętość, gęstość 
i puszystość Twoich włosów. Jest bezpieczny 
dla włosów farbowanych, a Ty zachwycisz się 
niezwykłą miękkością, łatwością układania i 
połyskiem swoich włosów.

352 | Sonya® Volume Conditioner  
12 Fl. oz.  

$19.20 | 1632-1344-.096

Ten wzbogacony w nawilżacze szampon posiada 
niespotykaną mega-nawadniającą recepturę, 
która powoduje, że włosy są odporniejsze, 
nabierają życia, oraz nabierają objętości i połysku. 
Aloes i mleczko pszczele pomagają w regulacji 
poziomu równowagi naturalnego nawilżania 
Twoich suchych włosów, i dzięki nim włosy stają 
się zauważalnie czystsze, pełniejsze połysku, 
zdrowsze i łatwiejsze w układaniu.

349 | Sonya® Hydrate Shampoo  
12 Fl. oz. 

$19.20 | 1632-1344-.096

Nasz bezpieczny dla włosów farbowanych preparat, 
nawilża, rozplątuje i nadaje miękkości włosom, które są 
suche i łamliwe, poprawiając możliwość ich układania i 
nadając włosom rozświetlonego blasku. Aloes i mleczko 
pszczele pomagają dostarczyć odżywkę do owłosionej 
skóry głowy i kontrolować loczki, powodując, że Twoje 
włosy są łatwe do układania i modelowania.

350 | Sonya® Hydrate Conditioner 
12 Fl. oz.

$19.20 | 1632-1344-.096

282 | Sonya® Skin Care Collection
277 Aloe Purifying Cleanser 279 Aloe Refreshing Toner with White Tea 
281 Aloe Nourishing Serum with White Tea 280 Aloe Balancing Cream  
278 Aloe Deep-Cleansing Exfoliator

$119.80 | 10183-8386-.599

Aloes i wyciąg z kory sosny pomagają zachować, 
zapewnić i  przywrócić wilgotność dla utrzymania 
rozpromienionej cery. 

311 | Sonya® Aloe deep  
Moisturizing Cream 2.5 oz. (71 g)

$26.60 | 2261-1862-.133

Ten łagodny, lekki preparat z miąższu aloesu, szybko działa i 
łagodnie zmywa makijaż z oczu. Miąższ odmiany Aloe Barbadensis 
dostarcza troskliwej pielęgnacji i odżywki i łagodnie pielęgnuje 
delikatną okolicę oczu.

186 | Sonya® Aloe Eye Makeup remover (4 fl. oz.)

$8.60 | 731-602-.043
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Aby stworzyć jedyną, najbardziej skuteczną kolekcję 
środków pielęgnacyjnych, wybraliśmy czysty, 
stabilizowany miąższ aloesu, połączyliśmy go z 
kolagenem pochodzenia naturalnego, i dodaliśmy 
wyjątkowe substancje nawilżające, emulgatory i 
substancje pochłaniające wilgoć. Zestaw zawiera: 
Aloe Cleanser, Rehydrating Toner, Firming Day 
Lotion, Recovering Night Creme, Mask Powder, i 
Aloe Activator.  

337 | Aloe Fleur de Jouvence® 

$91.00 | 7735-6370-.455

Ta niewysychająca formuła, bez alkoholu, zawiera 
naturalny miąższ aloesu i wyciąg z oczaru 
wirginijskiego razem ze specjalnymi kremami 
nawilżającymi i wyciągami roślin przeznaczonych 
do ujędrniania. Zawiera również kolagen i 
allantoinę dla poprawienia kondycji komórek.

338 | rehydrating Toner (4 fl. oz.)
$11.80 | 1003-826-.059

Ten wspaniały środek nawilżający zawiera enzymy, 
aminokwasy i polisacharydy, powodując, że jest 
idealnym płynnym partnerem do współdziałania 
z naszą Maseczką w Pudrze do nawilżania, 
oczyszczania i pielęgnacji. 

343 | Aloe Activator (4 fl. oz.)

$11.80 | 1003-826-.059

Specjalne środki do pielęgnacji skóry, pozyskane z 
naszych roślin i ekstraktu z produktów pszczelich, 
zostały połączone z aloesem, aby nawilżać, 
rozprężać i pielęgnować Twoją skórę w trakcie snu. 

342 | recovering Night Creme (2 oz.)

$25.80 | 2193-1806-.129

Idealna do użytku podczas dnia, ten bogaty w 
aloes krem nawilżający pomaga skórze zachować 
zdrowy wygląd.

340 | Firming day lotion (2 fl. oz.)

$18.40 | 1564-1288-.092

To niespotykane połączenie bogatych składników 
zostało opracowane, aby idealnie zmieszać się 
z naszym Aktywatorem Aloesowym i utworzyć 
cienką maseczkę do nałożenia na twarz i dekolt.

341 | Mask Powder (1 oz.)

$16.80 | 1428-1176-.084

Płyn do zmywania twarzy z aloesem jest 
przygotowany ze składników hipoalergicznych, w 
formie lekkiego, niepowodującego podrażnień płynu, 
o zrównoważonych właściwościach nawilżających i 
odczynie pH.

339 | Aloe Cleanser (4 fl. oz.)
$11.80 | 1003-826-.059

Olejek jojoba zawieszony w czystym aloesie, jest 
na tyle delikatny, że można go stosować każdego 
dnia - nawet na skórze twarzy – wspólnie usuwają 
one martwe komórki naskórka, otwierają pory 
i przygotowują do jedynego w swoim rodzaju 
procesu odnowy poprzez odkrywanie „nowej”, 
promiennej i zdrowszej skóry.

238 | Forever Aloe Scrub® (3.5 oz.)

$12.80 | 1088-896-.064

Maseczka morska Forever zapewnia głębokie 
oczyszczanie, a zarazem wyrównuje strukturę 
skóry, dzięki naturalnym minerałom morskim 
połączonym z mega nawilżającymi i odżywiającymi 
właściwościami aloesu, miodu i ekstraktu z ogórka.

234 | Forever Marine Mask® (4 oz.)

$18.00 | 1530-1260-.090

Pomóż swojej skórze ZACHOWAĆ 
odpowiednie nawilżenie, PRZYWRÓCIĆ 
sprężystość i ODNOWIĆ swój wygląd 
przy pomocy R3 Factor® Skin Defense 
Cream – bogatego połączenia 
stabilizowanego miąższu aloesu, 
rozpuszczalnego kolagenu, kwasów 
AHA oraz wartości odżywczych, jakie 
dają zdrowej skórze witaminy A i E, każda 
na swój sposób ważna przy zachowaniu 
zdrowej skóry.

069 | r3 Factor®  
Skin Defense Creme (2 oz.)

$25.80 | 2193-1806-.129
Forever Alpha-E Factor®, nasz regenerujący 
preparat do skóry zawiera bogate składniki 
opracowane, aby poprawić wygląd Twojej 
skóry. On nawilża od wewnątrz, aby zapewnić 
optymalną gładkość Twojej skórze dla 
zachowania młodszego wyglądu.

187 | Forever Alpha-E Factor® (1 fl. oz.)

$23.40 | 1989-1638-.117

Zredukuj pojawiąjące się zmarszczki, 
drobne linie, opuchliznę i siniaki pod 
oczami poprawiając przy tym giętkość i 
elastyczność skóry.

233 | Forever Alluring Eyes® (1 oz.)

$17.00 | 1445-1190-.085

Ekskluzywna receptura produktu Forever Epiblanc® 
jest specjalnie opracowana, aby poprawić 
wygląd Twojej cery i wyrównać tonację skóry. 
Nasz 100% stabilizowany aloes jest doskonałą 
podstawą dla naturalnych produktów roślinnych 
i naturalnej witaminy E i w konsekwencji został 
ujęty w doskonałym produkcie.

236 | Forever Epiblanc® (1 oz.)

$16.00 | 1360-1120-.080

Forever Alpha-E Factor®, nasz regenerujący Forever Alpha-E Factor®, nasz regenerujący Forever Alpha-E Factor®, nasz regenerujący Forever Alpha-E Factor®, nasz regenerujący 
preparat do skóry zawiera bogate składniki preparat do skóry zawiera bogate składniki 
opracowane, aby poprawić wygląd Twojej opracowane, aby poprawić wygląd Twojej 
skóry. On nawilża od wewnątrz, aby zapewnić skóry. On nawilża od wewnątrz, aby zapewnić 
optymalną gładkość Twojej skórze dla optymalną gładkość Twojej skórze dla 
zachowania młodszego wyglądu.zachowania młodszego wyglądu.

187187

$23.40 $23.40 
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  Wydłużający tusz do rzęs 
Lengthening Mascara powoduje, 
że rzęsy wyglądają naturalnie, 
mają dużą rozdzielczość, są 
zdefiniowane i odseparowane, a 
oczu nie da się zapomnieć.

Flawless Lengthening  
Mascara (0.28 oz.)

$17.97 | 1527-1258-.090

  Zaprojektowana z myślą o podkreślaniu.  
Kredka do oczu Defining Eye Pencil jest 
świetną metodą na podkreślenie Twoich oczu. 

defining Eye Pencil (0.03 oz.)

$9.60 | 816-672-.048

399 | Forest

398 | Waterfall

396 | Ocean

395 | Night Sky

394 | Beach

397 | Sand Dune

  Nadaj swoim rzęsom bujności, 
dramatycznego wyglądu i 
pełności dzięki naszemu tuszowi 
do rzęs Volumizing Mascara 
zwiększającemu objętość.

Flawless Volumizing  
Mascara (0.28 oz,)

$17.97 | 1527-1258-.090

  Ta jedwabista receptura zapewnia  
6 jedynych w swoim rodzaju dobranych kombinacji kolorów, 
które pozwolą nam na tworzenie wspaniałych cieni na powiekach.

Perfect Pair Eyeshadow (0.1 oz.)

$16.54 | 1406-1158-.083 

418 | Black
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przepełnione dobrocią 
aloesu, jak również ostatnimi 
wynalazkami oferowanymi dzięki 
przyrodzie i nauce, produkty 
flawless z linii sonya™ dodają 
kobietom na całym świecie wiary 
we własne siły do eksplorowania 
i wyrażania własnego 
postrzeżenia piękna. 
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  Nasze dwa klasyczne odcienie pudru Delicate Finishing Powder utrwalają 
i udoskonalają makijaż, nadając twarzy gładkiego i naturalnego wyglądu i 
utrzymując pod kontrolą niepotrzebny połysk. 

delicate Finishing Powder (0.35 oz.)

$18.36 | 1561-1285-.092

410 | Light 411 | Natural 412 | Amber 413 | Caramel

387 | Dark

386 | Light-Medium

377 | Porcelain

378 | Rose Beige

379 | Sunset Beige

380 | Golden Sun

381 | Mocha

382 | Raisin

383 | Natural Beige

384 | Vanilla Bisque

385 | Sandy

  3 świetnie dobrane odcienie w łatwych do użycia, 
dwustronnych i bezbłędnie miksujących się kredkach. 

Concealer duet (0.1 oz.)

$15.72 | 1336-1100-.079

  Dostępna w naszych 3 klasycznych odcieniach, z 
dodatkiem nowego jaśniejszego, ta nowa receptrua 
mineralna zapewnia delikatne, matowe pokrycie i 
subtelny rozświetlony blask.  

Mineral Makeup (0.21 oz.)

$24.71 | 2100-1730-.124

  Nasza nowa receptura dla 
9 odcieni podkładu Timeless 
Cream to Powder przemienia się z 
luksusowej, kremowej konsystencji 
w jedwabisty puder, powodując, 
że nasza skóra staje się miękka, 
naprężona i naturalnie promienna.

Cream to Powder  
Foundation  
(0.25 oz.)

$23.73 | 2017-1661-.119

  385 | Sandy

  410 | Light

416 | Light

417 | Medium

436 | Dark

18
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  Nasze dwa klasyczne odcienie pudru Delicate Finishing Powder utrwalają 
i udoskonalają makijaż, nadając twarzy gładkiego i naturalnego wyglądu i 
utrzymując pod kontrolą niepotrzebny połysk. 

delicate Finishing Powder (0.35 oz.)

$18.36 | 1561-1285-.092

  Rozkoszna szminka Delicious Lipstick 
w 12 nowych odcieniach dla soczystych, 
luksusowych i rozkosznych ust. 

388 | Aanya

389 | Layla

390 | Bella

391 | Olivia

392 | Mia

393 | Sofia
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delicious lipstick  
(0.12 oz.)

$14.54 | 1236-1017-.073

  Podświetl swoje usta tymi luksusowymi, zawierającymi naturalne 
składniki odżywcze błyszczykami. Dostępne w 5 migoczących odcieniach. 

luscious lip Colour (0.2 oz.)

$18.56 | 1578-1299-.093

  Podkreśl naturalny kształt 
swoich ust naszą doskonale 
definiującą kredką do ust 
Defining Lip Pencils. 

defining lip Pencil 
(0.04 oz.)

$12.02 | 1022-841-.061

  Jedwabisty róż w pudrze 
zapewnia idealny, prawie 
przezroczysty kolor dla 
podkreślenia, ukształtowania i 
zdefiniowania policzków. 

Brilliant Blush  
( 0.11 oz.)

$15.25 | 1296-1068-.077
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®

Wspaniałe wprowadzenie do linii produktów Forever Living, ten normalnej 
wielkości zestaw produktów zawiera: Forever Aloe Vera Gel, Forever 
Bright Toothgel, Forever Aloe Lips, Forever Aloe2Go Pouch (3), Forever 
Freedom2Go Pouch (3), Forever Arctic-Sea, Avocado Face & Body Bar Soap, 
Aloe Heat Lotion, Aloe Ever-Shield Deodorant, Forever Garlic-Thyme, Forever 
Fast Break Bar, Aloe Vera Gelly, Aloe-Jojoba Shampoo, Forever Pomesteen 
Power, Forever Royal Jelly, Forever Kids, Forever Bee Pollen, Fields of Greens, 
Forever Active Probiotic, Forever Bee Propolis, Forever Ginkgo Plus, Forever 
Lite Ultra with Aminotein® †† Vanilla, ARGI+, FAB Forever Active Boost (1 
puszka), Aloe Blossom Herbal Tea, Absorbent-C, Aloe Hand and Face Soap, 
Aloe-Jojoba Conditioning Rinse, Aloe Propolis Creme, Forever Hand Sanitizer, 
ulotki o produktach oraz 1 napęd USB. 
(Zawartość może ulec zmianie).

A Touch of Forever Combo Pak

$400.00 | 34000-28000-2.000

001E – j. angielski 001S – j. hiszpański

001N – j. chiński 001R – j. rosyjski
† † Aminotein® i Aminogen® są zarejestrowanymi 
znakami towarowymi firmy Triarco Industries, Aminogen® 
jest chroniony patentem US, numer 5387422.

Dziękujemy za przeglądnięcie naszej ekskluzywnej gamy naturalnych produktów. Od 
ponad trzech dekad skupiamy się na poszukiwaniu najlepszych naturalnych źródeł zdrowia 
i urody. Produkty tu przedstawione to efekt naszych starań do dnia dzisiejszego. Aby 
zapewnić, że oferujemy Państwu jak najwyższej jakości dostępne produkty, dokonaliśmy 
pionowej integracji całego procesu aloesowego. Utrzymujemy kontrolę nad wszystkim 
od gruntów, po fabryki, po badania i rozwój, do pakowania, wysyłki i dystrybucji. To 
pozawala nam zagwarantować jakość produktów FLP dla milionów naszych klientów i 
Dystrybutorów, którzy na nich polegają, aby osiągnąć zdrowszy tryb życia i przynoszące 
większa satysfakcję źródło utrzymania.

Jesteśmy niezmiernie dumni z tego, że nasze produkty przyniosły korzyści milionom osób 
w Stanach Zjednoczonych i w 150 innych krajach na całym świecie i obiecujemy, że nie 
zaprzestaniemy dążyć do jeszcze lepszej jakości i doskonałości!

Z poważaniem,

Rex Maughan 
Dyrektor Generaln

Rex Maughan 

DYREKTOR GENERALNY

Forever CorporATe plAzA
Międzynarodowa siedziba firmy Forever living  
w Scottsdale, w Arizona

Posiadamy wiele opatentowanych metod stabilizacji aloesu, co zapewnia najwyższą jakość produktów zdrowotnych oraz do pielęgnacji 
urody opartych na aloesie. Nasze artykuły aloesowe były pierwszymi produktami, które otrzymały Świadectwo jakości Międzynarodowej 
Rady Naukowej ds. Aloesu za idealną konsystencję i czystość. Wiele z naszych produktów posiada także Świadectwo Koszerności oraz 
Islamską Pieczęć Aprobaty, co tylko potwierdza globalny urok marki Forever Living Products. Te produkty nie są testowane na zwierzętach.

Zapewniamy najwyżsZą jakość

Item # 10209

Lite Ultra with Aminotein® †† Vanilla, ARGI+, FAB Forever Active Boost (1 Lite Ultra with Aminotein® †† Vanilla, ARGI+, FAB Forever Active Boost (1 Lite Ultra with Aminotein® †† Vanilla, ARGI+, FAB Forever Active Boost (1 
puszka), Aloe Blossom Herbal Tea, Absorbent-C, Aloe Hand and Face Soap, puszka), Aloe Blossom Herbal Tea, Absorbent-C, Aloe Hand and Face Soap, puszka), Aloe Blossom Herbal Tea, Absorbent-C, Aloe Hand and Face Soap, 
Aloe-Jojoba Conditioning Rinse, Aloe Propolis Creme, Forever Hand Sanitizer, Aloe-Jojoba Conditioning Rinse, Aloe Propolis Creme, Forever Hand Sanitizer, Aloe-Jojoba Conditioning Rinse, Aloe Propolis Creme, Forever Hand Sanitizer, 
ulotki o produktach oraz 1 napęd USB.ulotki o produktach oraz 1 napęd USB.ulotki o produktach oraz 1 napęd USB.

A Touch of Forever Combo PakA Touch of Forever Combo PakA Touch of Forever Combo Pak

34000-28000-2.00034000-28000-2.00034000-28000-2.000

001S – j. hiszpański001S – j. hiszpański001S – j. hiszpański

001R – j. rosyjski001R – j. rosyjski001R – j. rosyjski
† † Aminotein® i Aminogen® są zarejestrowanymi† † Aminotein® i Aminogen® są zarejestrowanymi
znakami towarowymi firmy Triarco Industries, Aminogen®znakami towarowymi firmy Triarco Industries, Aminogen®
jest chroniony patentem US, numer 5387422.jest chroniony patentem US, numer 5387422.

Forever CorporForever Corpor
Międzynarodowa siedziba firmy Forever Międzynarodowa siedziba firmy Forever 
w Scottsdale, w Arizonaw Scottsdale, w Arizona

Forever lIvIng prodUCTS
SprAWdŹ  DISCOVERFOREVER.COM
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