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Ποιότητα
Προκειμένου να διασφαλίσει την καλύτερη ποιότητα,
η Forever καλλιεργεί την αλόη βέρα σε ιδιόκτητες φυτείες,
ώστε να είναι σίγουρη ότι δεν γίνεται χρήση ζιζανιοκτόνων
ή παρασιτοκτόνων.
Η Forever ξεκινά με το 100%
εσωτερικό ζελέ του φύλλου,
προσθέτοντας προσεκτικά
επιλεγμένα συστατικά
προκειμένου να παράγει
εκπληκτικά προϊόντα. Η
αλόη βέρα έχει πολλές
χρήσεις από την ενυδάτωση
εσωτερικά του οργανισμού
μέχρι την απόκτηση μιας
λαμπερής επιδερμίδας. Τα
προϊόντα της Forever, για
την παραγωγή των οποίων
δεν γίνονται δοκιμές σε
ζώα, είναι η απόδειξη της
ικανότητας της φύσης να
μας βοηθά να δείχνουμε και
να νιώθουμε υπέροχα.

Εγγύηση επιστροφής
χρημάτων
Η Forever είναι τόσο
σίγουρη για την ποιότητα
των προϊόντων της που
προσφέρει εγγύηση
επιστροφής χρημάτων μέσα
σε 30 ημέρες από την
αγορά αν οι πελάτες δεν
μείνουν ικανοποιημένοι.

Εμπιστοσύνη
Τα προϊόντα από αλόη βέρα
της Forever ήταν τα πρώτα
που πήραν έγκριση από το
Διεθνές Επιστημονικό
Συμβούλιο της Αλόης.

Για να ανακαλύψετε
την πλήρη σειρά
εξαιρετικών
προϊόντων αλόης της
Forever, ζητήστε από
τον FBO που σας έχει
προμηθεύσει αυτό το
έντυπο να σας δώσει
τον κατάλογο
προϊόντων μας.

Η Forever σας προσφέρει μια ευρεία
γκάμα προϊόντων για αθλητές και για
έλεγχο βάρους ειδικά σχεδιασμένα για
να καλύψουν κάθε ανάγκη. Είτε είστε
επαγγελματίας στον χώρο του αθλητισμού
και αναζητάτε έναν τρόπο για να
συμπληρώσετε το πρόγραμμα διατροφής
και προπόνησης είτε απλά αναζητάτε έναν
τρόπο για να είστε πάντα σε φόρμα, τότε η
Forever έχει τη λύση για εσάς!

Τροφοδοτήστε
τη φυσική σας
κατάσταση
Η διατροφή παίζει σημαντικό ρόλο στις
αθλητικές επιδόσεις και στον έλεγχο
βάρους. Τα προϊόντα της Forever
παρέχουν στο σώμα σας την ώθηση που
χρειάζεται για επιδόσεις στο μάξιμουμ.

Συνδυάζει
προϊόντα υψηλής
ποιότητας

Εύκολο
στην εφαρμογή,
αναλυτικές
οδηγίες και
καθοδήγηση

Το F.I.T. θα σας
βοηθήσει να φτάσετε
στο υψηλότερο σημείο
των δυνατοτήτων σας.
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ΑθληΣΗ
& Έλεγχος
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δειχνετε και
Αισθάνεστε καλύτερα
κάθε στιγμή
Όποιος και αν είναι ο στόχος,
μπορείτε να τα καταφέρετε.
Έλεγχος βάρους / Απαλλαγείτε από τα περιττά κιλά
και αποκτήστε ένα καλλίγραμμο σώμα.

Τόνωση / Ενδυναμώστε και χτίστε σφιχτούς μυς.
Τονώστε το σώμα σας.

Ο στόχος της Claire ήταν να χάσει το περιττό βάρος και να
βελτιώσει τη συνολική της εικόνα, τη φυσική της κατάσταση
αποκτώντας ευεξία.
Ως μια επιτυχημένη γυναίκα καριέρας,
η Claire και η οικογένειά της είναι σε
θέση να απολαύσουν έναν πολυτελή
τρόπο ζωής. Η Claire αποφάσισε να
πάρει τον έλεγχο της υγείας και της
φυσικής της κατάστασης. Συμμετείχε
στο παρελθόν σε φιλανθρωπικές
αθλητικές δραστηριότητες και επιθυμία

της ήταν να αποκτήσει το σώμα
που ήθελε καθώς είχε απαιτητικούς
ρυθμούς στην καθημερινότητά της
λόγω των δυο παιδιών της. Δεν
ήθελε μόνο να μεταμορφώσει το
σώμα της και την υγεία της, αλλά
και να εξασφαλίσει έναν πιο υγιεινό
τρόπο ζωής για την οικογένειά της.

Η Claire
ακολούθησε
το πρόγραμμα
για 69
ημέρες

Η Claire έχασε 8,7kg και 11 πόντους από τη μέση μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος.

ΠΡΙΝ

Βάρος/97,2Kg

Μέση/97cm

ΜΕΤΑ

Βάρος/88,5Kg

Μέση/86cm
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Αληθινές ιστορίες/Απώλεια βάρους/CLAIRE
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Αληθινές ιστορίες/Τόνωση/ADAM
Ο Adam πρόσφατα συνταξιοδοτήθηκε όντας 15 χρόνια αθλητής
στο επαγγελματικό ράγκμπι. Κατά τη διάρκεια της καριέρας του
δοκίμασε διάφορα συμπληρώματα και υιοθέτησε
διαφορετικές δίαιτες.
Ακολούθησε το F.I.T. με την
προσδοκία να μειώσει τα επίπεδα
λίπους στο σώμα και να διατηρήσει
σφιχτούς μυς. Ο Adam όταν
αποχώρησε από τον
επαγγελματικό αθλητισμό,

εργάστηκε σε γραφείο,
ακολουθώντας λίγη άσκηση. Ήθελε
να υιοθετήσει και πάλι έναν υγιεινό
τρόπο ζωής και να επανακτήσει τη
φυσική του κατάσταση μετά που
εγκατέλειψε το ράγκμπι.

Ο Adam
ακολούθησε
το πρόγραμμα
για 69
ημέρες

Ο Adam πέτυχε τον στόχο του για γράμμωση μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος.

ΠΡΙΝ

Βάρος/111,5Kg

Μέση/109cm

ΜΕΤΑ

Βάρος/110,4Kg

Μέση/102cm

Ο στόχος του Ron ήταν να απαλλαγεί από το περιττό λίπος,
να τονώσει και να σφίξει το σώμα του.
Ως υπάλληλος γραφείου σε μια
απαιτητική θέση, είχε υιοθετήσει
κακές διατροφικές συνήθειες
τρώγοντας συχνά πρόχειρο
φαγητό. Καθισμένος όλη την
ημέρα σε μια καρέκλα, αποφάσισε
ότι ήθελε και πάλι να γίνει πιο
δραστήριος και να ξεκινήσει να

αποκτά σωστές διατροφικές
συνήθειες. Η απαιτητική
καθημερινότητα έκανε επιτακτική
την ανάγκη να επιλέξει ένα εύκολο
στην εφαρμογή πρόγραμμα που δεν
θα τον αποσπούσε από τη δύσκολη
εργασιακή καθημερινότητα.

Ο Ron
ακολούθησε
το πρόγραμμα
για 69
ημέρες

Ο Ronald έχασε 7kg και 13 πόντους από τη μέση μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος.

ΠΡΙΝ

Βάρος/73,7Kg

Μέση/84cm

ΜΕΤΑ

Βάρος/66,7Kg

Μέση/71cm

ΑΘΛΗΣΗ & ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΑΡΟΥΣ / 09

Αληθινές ιστορίες/Τόνωση/RONALD
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FOREVER F.I.T.
Το F.I.T. αποτελεί ένα προηγμένο πρόγραμμα διατροφής,
αποτοξίνωσης και ελέγχου βάρους που θα σας βοηθήσει να
δείχνετε και να αισθάνεστε καλύτερα σε τρία εύκολα βήματα:

Βοηθάει στην
αποτοξίνωση του
οργανισμού
ακολουθώντας το
μονοπάτι για έναν πιο
υγιεινό τρόπο ζωής.

9ΗΜΕΡΕΣ

Θα αλλάξετε τον
τρόπο σκέψης σας
για τη διατροφή και την
άσκηση και θα σας δώσει
τη γνώση που χρειάζεστε
για να διατηρήσετε το
ιδανικό σας βάρος.

30ΗΜΕΡΕΣ

Θα σας βοηθήσει να
χτίσετε σφιχτούς μυς
και να ολοκληρώσετε τη
μεταμόρφωσή σας.

Τα τρία βήματα
θα σας βοηθήσουν
να δείχνετε και να
αισθάνεστε καλύτερα
κάθε στιγμή.

30ΗΜΕΡΕΣ

69ΗΜΕΡΕΣ

Εύκολο στην εφαρμογή με όλα όσα χρειάζεστε
για να επιτύχετε τον στόχο σας.
Κάθε πακέτο σας παρέχει τα προϊόντα που χρειάζεστε για να ολοκληρώσετε με
επιτυχία το πρόγραμμα, μαζί με οδηγό με αναλυτικές πληροφορίες, έξυπνες
προτάσεις γευμάτων και επιπρόσθετες συμβουλές. Υιοθετήστε νέες διατροφικές
συνήθειες και ανακαλύψτε τον πιο υγιή και καλλίγραμμο εαυτό σας!

Forever
Aloe Vera Gel™

Forever Lite Ultra™

Πλούσια πηγή θρεπτικών συστατικών
και ιδανικό συμπλήρωμα για έναν
ισορροπημένο τρόπο ζωής και
εξαιρετική φυσική κατάσταση. Περιέχει
πάνω από 75 θρεπτικούς συνδυασμούς.
Κωδ. 015 | 1 λίτρο
GR: 28,78€ | CYP: 26,74€

Θρεπτικό και γευστικό ρόφημα ως
υποκατάστατο γεύματος με υψηλή
περιεκτικότητα υψηλής ποιότητας
πρωτεΐνης σόγιας. Διαθέσιμο σε βανίλια
και σοκολάτα.
Κωδ. 470 Βανίλια | 375g
Κωδ. 471 Σοκολάτα | 390g
GR: 25,20€ | CYP: 23,42€

Forever Therm™

Forever Garcinia Plus®

Ειδικά σχεδιασμένη σύνθεση που περιέχει
πλήθος βιταμινών, συμπεριλαμβανομένων των
B6, Β12 και C που συνεισφέρουν στο μειωμένο
αίσθημα νωθρότητας. Θα προσφέρει ώθηση
στον οργανισμό σας και θα ενεργοποιήσει τον
μεταβολισμό σας, βοηθώντας στην
προσπάθεια να χάσετε το περιττό βάρος.
Κωδ. 463 | 60 ταμπλέτες
GR: 34,91€ | CYP: 32,43€

Ο σύμμαχός σας στη μάχη ενάντια

στα περιττά κιλά! Ο καρπός της
Καμποτζιανής Γαρκινίας περιέχει ένα
συστατικό που μπορεί να συμβάλλει
στη μείωση της μετατροπής των
υδατανθράκων σε λίπη στον οργανισμό.
Κωδ. 071 | 70 μαλακές κάψουλες
GR: 38,30€ | CYP: 35,59€

Forever Fiber™

Forever PRΟ X2™

Οι φυτικές ίνες είναι ζωτικής σημασίας
για έναν υγιεινό και ισορροπημένο
τρόπο ζωής. Το Forever Fiber παρέχει
5 γραμμάρια από τέσσερα είδη
υδατοδιαλυτών φυτικών ινών που
διαλύεται άμεσα σε κάθε ρόφημα και
υποστηρίζει τη βέλτιστη λήψη φυτικών ινών.
Κωδ. 464 | 30 φακελάκια
GR: 22,62€ | CYP: 21,02€


Ενεργειακές
μπάρες πρωτεΐνης
που βοηθούν στο χτίσιμο των μυών
και στην επίτευξη του στόχου σας για το επιθυμητό
βάρος. Περιέχουν απομονωμένη πρωτεΐνη σόγιας
και απομονωμένη και συμπυκνωμένη πρωτεΐνη ορού
γάλακτος μαζί με φυτικές ίνες. Παρέχουν 15g πρωτεΐνης
ανά μπάρα. Διαθέσιμες σε σοκολάτα και κανέλα.
Κωδ. 465 Σοκολάτα | Κωδ. 466 Κανέλα
GR: 3,88€ | CYP: 3,60€

Εγχειρίδια
Κάθε πακέτο περιέχει αναλυτικό οδηγό με καθημερινό
σχεδιασμό για να φτάσετε πιο κοντά στην επίτευξη του
στόχου σας. Μήπως αναζητάτε υγιεινές εναλλακτικές
γευμάτων ή μπερδεύεστε ως προς το ποια μορφή
άσκησης είναι ιδανική για εσάς; Συμβουλευτείτε τον
αναλυτικό οδηγό σε κάθε πρόγραμμα.
Διαθέσιμα σε κάθε πακέτο.
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Εξαιρετικά προϊόντα,
μέγιστα αποτελέσματα
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Ένα καινοτόμο πρόγραμμα αποτοξίνωσης
για να δείχνετε και να αισθάνεστε υπέροχα
σε μόλις 9 ημέρες.
Το Clean 9 έχει σχεδιασθεί για ένα γρήγορο ξεκίνημα και αποτοξίνωση
του οργανισμού σας και αποτελεί το ιδανικό πρόγραμμα για να ξεκινήσετε
τη μεταμόρφωσή σας και να αλλάξετε διατροφικές συνήθειες. Το Forever
Aloe Vera Gel αποτελεί τη βάση του προγράμματος επιτυγχάνοντας βέλτιστη
απορρόφηση των θρεπτικών συστατικών. Το Clean 9 αποτελεί ένα διατροφικά
ισορροπημένο πρόγραμμα για άμεσα αποτελέσματα σε μόλις 9 ημέρες.

ΑΠΟΤΟΞΙΝΩ
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ΟΤΟΞΙΝΩΣΗ
Το πακέτο C9 περιλαμβάνει:
Forever
Aloe Vera Gel™ x 2

Forever
Garcinia Plus®

Ένα από τα πιο δημοφιλή προϊόντα.
Αποτελεί τη βάση ενός υγιεινού
τρόπου ζωής.

Διατροφικό συμπλήρωμα για τον
έλεγχο βάρους, προερχόμενο από
καρπό δέντρου από τη νότια Ασία.

Forever Lite Ultra™
Υγιεινό υποκατάστατο γεύματος
πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά.
1 συσκευασία

Forever Therm™
Καινοτόμο προϊόν με μοναδικό
μείγμα βιταμινών.
18 ταμπλέτες

Μεζούρα για μετρήσεις
Σημειώστε την πρόοδό σας κατά τη
διάρκεια του προγράμματος.

54 μαλακές κάψουλες

Εγχειρίδιο οδηγιών

Forever Fiber™

Αναλυτικές οδηγίες και συμβουλές.

Συμπλήρωμα υδατοδιαλυτών
φυτικών ινών.
9 ατομικά φακελάκια
Κωδ. 476
Σοκολάτα

Σέικερ
Για να απολαμβάνετε τα
αγαπημένα σας ροφήματα όπου
κι αν βρίσκεστε.

Κωδ. 475
Βανίλια

GR:

121,55€
CYP:

112,94€
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Αλλάξτε τον τρόπο που σκέφτεστε για το
φαγητό και την άσκηση με το δεύτερο στάδιο
του προγράμματος, το F.I.T. 1.
Πρόγραμμα 30 ημερών που σας επιτρέπει να συνεχίσετε την
προσπάθειά σας για να διατηρήσετε ένα υγιές βάρος.
Περιέχει τις σωστές αναλογίες συμπληρωμάτων, ροφήματα και
μπάρες σε ένα πρόγραμμα εύκολο να το ακολουθήσετε.
Συνεχίστε την προσπάθεια μετά το C9 και αλλάξτε διατροφικές
συνήθειες μακροπρόθεσμα. Με το F.I.T. 1 μπορείτε να κάνετε
μια μόνιμη αλλαγή προς το καλύτερο.

ΚΑΛΕΣ Σ
Κωδ. 479 - F
 .I.T. 1 με Lite Ultra Βανίλια & PRO X2 Κανέλα
Κωδ. 480 - F
 .I.T. 1 με Lite Ultra Σοκολάτα & PRO X2 Κανέλα
Κωδ. 485 - F
 .I.T. 1 με Lite Ultra Βανίλια & PRO X2 Σοκολάτα
Κωδ. 486 - F
 .I.T. 1 με Lite Ultra Σοκολάτα & PRO X2 Σοκολάτα
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ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ
Το πακέτο F.I.T. 1 περιλαμβάνει:
Forever
Aloe Vera Gel™ x 4

Forever
Garcinia Plus®

Ένα από τα πιο δημοφιλή
προϊόντα. Aποτελεί τη βάση ενός
υγιεινού τρόπου ζωής.

Διατροφικό συμπλήρωμα για τον
έλεγχο βάρους, προερχόμενο από
καρπό δέντρου από τη νότια Ασία.

Forever Lite Ultra™
Υγιεινό υποκατάστατο γεύματος
πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά.
2 συσκευασίες

Forever Therm™
Καινοτόμο προϊόν με μοναδικό
μείγμα βιταμινών.
60 ταμπλέτες

Εγχειρίδιο οδηγιών
Αναλυτικές οδηγίες και
συμβουλές.

70 μαλακές κάψουλες

Forever Fiber™
Συμπλήρωμα υδατοδιαλυτών
φυτικών ινών.
30 ατομικά φακελάκια

Forever PRO X2™
Ενεργειακές μπάρες πρωτεΐνης.
Παρέχουν 15g πρωτεΐνης ανά μπάρα.
10 μπάρες

Κωδ. 479
Κωδ. 480
Κωδ. 485
Κωδ. 486

GR:

300,14€
CYP:

278,89€
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Έχοντας επιτύχει τους στόχους που έχετε
θέσει, ήρθε η στιγμή να δώσετε μια έξτρα
ώθηση στο σώμα σας για να επιτύχετε
θεαματικά αποτελέσματα.
Ενδυναμώστε και τονώστε το σώμα σας με το F.I.T. 2 για να χτίσετε
σφιχτούς μυς, ενσωματώνοντας στη διατροφή σας θρεπτικά προϊόντα
υψηλής πρωτεϊνικής αξίας. Ολοκληρώστε με επιτυχία το τελευταίο στάδιο
του προγράμματος για να δείχνετε και να αισθάνεστε υπέροχα!

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩ
Κωδ. 491 - F
 .I.T. 2 με Lite Ultra Βανίλια & PRO X2 Κανέλα
Κωδ. 492 - F
 .I.T. 2 με Lite Ultra Σοκολάτα & PRO X2 Κανέλα
Κωδ. 497 - F
 .I.T. 2 με Lite Ultra Βανίλια & PRO X2 Σοκολάτα
Κωδ. 498 - F
 .I.T. 2 με Lite Ultra Σοκολάτα & PRO X2 Σοκολάτα
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ΜΟΡΦΩΣΗ
Το πακέτο F.I.T. 2 περιλαμβάνει:
Forever
Aloe Vera Gel™ x 4

Forever
Garcinia Plus®

Ένα από τα πιο δημοφιλή
προϊόντα. Αποτελεί τη βάση ενός
υγιεινού τρόπου ζωής.

Διατροφικό συμπλήρωμα για τον
έλεγχο βάρους, προερχόμενο από
καρπό δέντρου από τη νότια Ασία.

Forever Lite Ultra™
Υγιεινό υποκατάστατο γεύματος
πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά.
2 συσκευασίες

Forever Therm™
Καινοτόμο προϊόν με μοναδικό
μείγμα βιταμινών.
60 ταμπλέτες

Εγχειρίδιο οδηγιών
Αναλυτικές οδηγίες και
συμβουλές.

70 μαλακές κάψουλες

Forever Fiber™
Συμπλήρωμα υδατοδιαλυτών
φυτικών ινών.
30 ατομικά φεκελάκια

Forever PRO X2™
Ενεργειακές μπάρες πρωτεΐνης.
Παρέχουν 15g πρωτεΐνης ανά μπάρα.
10 μπάρες

Κωδ. 491
Κωδ. 492
Κωδ. 497
Κωδ. 498

GR:

300,14€
CYP:

278,89€
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Από τη στιγμή που έχετε επιτύχει τους στόχους
σας, μην αφήσετε να πάει χαμένη όλη αυτή η
προσπάθεια επιστρέφοντας σε παλιές κακές
διατροφικές συνήθειες.
Το Vital5 περιλαμβάνει πέντε μοναδικά προϊόντα που δρουν συνεργικά για
βέλτιστη υγεία και ζωτικότητα κάθε μέρα. Ενσωματώστε τα στο καθημερινό
σας διαιτολόγιο για βέλτιστη υγεία και ευεξία.

™

Η προηγμένη
διατροφή
έγινε απλή

Το Vital5 περιλαμβάνει:

Forever Aloe Vera Gel™

Forever Daily™

Forever Active Probiotic®

Αγνό σταθεροποιημένο ζελέ αλόης
βέρα, πανομοιότυπο με το ζελέ του
φυτού, που περιέχει μεγάλο αριθμό
βιταμινών, μετάλλων, ιχνοστοιχείων,
ενζύμων, πολυσακχαριτών και
αμινοξέων. Αυτή η πλούσια πηγή
θρεπτικών συστατικών αποτελεί έναν
από τους ωφελιμότερους φυσικούς
χυμούς που προάγει την ευεξία και
έναν ισορροπημένο τρόπο ζωής.
Kωδ. 015 | 1 λίτρο
GR: 28,78€ | CYP: 26,74€

Ένα συμπλήρωμα διατροφής
σχεδιασμένο για να προσφέρει το
100% της συνιστώμενης ημερήσιας
δοσολογίας των απαραίτητων
βιταμινών και βιοδιαθέσιμων
μεταλλικών στοιχείων και θρεπτικών
συστατικών. Το Forever Daily
συνδυάζει ένα τέλεια ισορροπημένο
μείγμα από 55 θρεπτικά συστατικά
για να υποστηρίξει τη βέλτιστη υγεία
και τη ζωτικότητα καθημερινά.
Λαμβάνεται με το Forever Aloe Vera
Gel για εξαιρετικά αποτελέσματα.
Κωδ. 439 | 60 δισκία
GR: 20,13€ | CYP: 18,71€

Η υγεία της χλωρίδας του εντέρου
και η φυσιολογική λειτουργία του
πεπτικού συστήματος αποτελούν τη
βάση για την ευεξία του οργανισμού.
Αυτές οι εύκολες στην κατάποση
κάψουλες περιέχουν έναν μοναδικό
συνδυασμό έξι χρήσιμων στελεχών
μικροβίων. Δεν απαιτείται η διατήρηση
σε ψυγείο κάτι που το καθιστά ιδανικό
για να το έχετε πάντα μαζί σας.
Περιέχει σόγια.
Κωδ. 222 | 30 κάψουλες
GR: 27,76€ | CYP: 25,80€
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Πέντε προϊόντα που δρουν συνεργικά για να νιώθετε τέλεια
με τον νέο σας εαυτό.
Το Vital5 περιλαμβάνει:
4x Forever Aloe Vera Gel
1x Forever Daily
1x Forever Active Probiotic
1x Forever Arctic Sea
1x ARGI+ (Stick Pack)
5 κάρτες για δημιουργία ενδιαφέροντος
Έντυπο οδηγιών

Forever Arctic Sea®

ARGI+™ (Stick Pack)

Τα Ωμέγα-3 λιπαρά οξέα είναι
απαραίτητα για τον ανθρώπινο
οργανισμό και καθώς δεν μπορεί
να τα παράγει από μόνος του, είναι
σημαντικό να τα λαμβάνει από τη
διατροφή. Το Forever Arctic Sea
περιέχει ένα αποκλειστικό μείγμα από
έλαιο καλαμαριού πλούσιο σε DHA,
εξαιρετικά αγνό ιχθυέλαιο με Ωμέγα-3
και ελαιόλαδο που συνεισφέρουν στην
καλή υγεία και την ευεξία.
Περιέχει ιχθυέλαιο από σολωμούς,
γαύρους, μπακαλιάρους.
Κωδ. 376 | 120 μαλακές κάψουλες
GR: 31,82€ | CYP: 29,57€

Συνεχίστε όλη την ημέρα να έχετε
βέλτιστη απόδοση με το ARGI+, που
παρέχει πέντε γραμμάρια L-Αργινίνης
ανά δόση, καθώς και βιταμίνες που
δρουν συνεργικά. Είναι ένα γευστικό
και θρεπτικό ρόφημα που γρήγορα
γεμίζει τις αποθήκες ενέργειας και
είναι ιδανικό για υψηλής έντασης
σπορ. Αναμείξτε το με το Forever Aloe
Vera Gel και λατρέψτε την υπέροχη
γεύση του! Περιέχει βιταμίνη C που
συνεισφέρει στη μείωση του
αισθήματος της κόπωσης.
Κωδ. 473 | 30 φακελάκια των 10g
GR: 63,65€ | CYP: 59,14€

Κωδ. 456 - Vital5 με
Forever Aloe Vera Gel
Κωδ. 457 - Vital5 με
Forever Aloe Berry Nectar
Κωδ. 458 - Vital5 με
Forever Aloe Bits n’ Peaches

Κωδ. 456
Κωδ. 457
Κωδ. 458

GR:

253,60€
CYP:

235,65€
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ΕΛΕΓΧΟΣ
ΒΑΡΟΥΣ
Διατηρήστε το ιδανικό σας βάρος με τη βοήθεια καινοτόμων
προϊόντων. Μπάρες υψηλής ποιότητας πρωτεΐνης,
ροφήματα ως υποκατάστατο γεύματος και συμπληρώματα
διατροφής για να ακολουθείτε ένα ισορροπημένο
διατροφικό πλάνο.

Forever Lite Ultra™

Forever Lean®

Forever Garcinia Plus®

Ρόφημα που λειτουργεί ως
υποκατάστατο γεύματος εάν
ακολουθείτε πρόγραμμα
ελεγχόμενων θερμίδων, αλλά
και συμπληρωματικά με τα
γεύματά σας εάν προσπαθείτε να
αυξήσετε το βάρος σας.
Κωδ. 470 Βανίλια | 375g
Κωδ. 471 Σοκολάτα | 390g
15 μερίδες ανά συσκευασία
GR: 25,20€ | CYP: 23,42€

Ο οργανισμός σας στα καλύτερά
του! Περιλαμβάνει μια μοναδική
φυτική ίνα από φραγκοσυκιά και
μια πρωτεΐνη από μια ποικιλία
λευκών φασολιών που
συμβάλλουν στη μείωση της
απορρόφησης θερμίδων που
προσλαμβάνει ο οργανισμός από
τα λίπη και τους υδατάνθρακες.
Κωδ. 289 | 120 κάψουλες
GR: 35,08€ | CYP: 32,60€

Ο σύμμαχός σας στη μάχη ενάντια
στα περιττά κιλά! Περιέχει
υδροξυκιτρικό οξύ, ένα συστατικό
που μπορεί να συμβάλλει στη μείωση
της μετατροπής των υδατανθράκων
σε λίπη στον οργανισμό με το χρώμιο
που συμβάλλει στον μεταβολισμό των
μικροθρεπτικών συστατικών και τη
διατήρηση φυσιολογικών επιπέδων
γλυκόζης στο αίμα. Φροντίστε τη
σιλουέτα σας!
Κωδ. 071 | 70 μαλακές κάψουλες
GR: 38,30€ | CYP: 35,59€

Forever Therm™

Forever Bee Pollen®

Forever PRO X2™

Εάν έχετε βάλει στόχο να
ενεργοποιήσετε τον μεταβολισμό σας,
τότε αυτό το προϊόν είναι ιδανικό για
εσάς! Ισχυρή υποστηρικτική
φόρμουλα που περιέχει μείγμα
βιταμινών, συμπεριλαμβανομένων των
B6, B12 και C που συνεισφέρουν στη
μείωση του αισθήματος της κόπωσης
που ενδεχομένως να νιώθετε.
Κωδ. 463 | 60 ταμπλέτες
GR: 34,91€ | CYP: 32,43€

Θέλετε να είστε σε φόρμα,
γεμάτοι ενέργεια κάθε στιγμή; Το
Forever Bee Pollen αποτελεί την
πιο φρέσκια και δυνατή φυσική
υπερτροφή. Διαθέτει πλούτο
βιταμινών C, D, E, B, μεταλλικά
στοιχεία, αμινοξέα, συνένζυμα,
λιπαρά οξέα φυτικής προέλευσης,
υδατάνθρακες και πρωτεΐνες.
Κωδ. 026 | 100 ταμπλέτες
GR: 15,90€ | CYP: 14,77€

Αντισταθείτε στον πειρασμό των
γλυκών και αλμυρών σνακ με
αυτές τις γευστικές μπάρες.
Περιέχουν 15g πρωτεΐνης ανά
μπάρα και βοηθούν στο χτίσιμο
των μυών και στην επίτευξη του
στόχου σας για το επιθυμητό
βάρος.
Κωδ. 465 Σοκολάτα
Κωδ. 466 Κανέλα
GR: 3,88€ | CYP: 3,60€
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Forever Fast Break®
Energy Bar
Γευστική μπάρα και ιδανικό σνακ για
να σας τονώσει! Κάθε τεμάχιο περιέχει
λίγες θερμίδες και υψηλή συγκέντρωση
σε βιταμίνες και μεταλλικά στοιχεία. Σας
προσφέρει σημαντικές πρωτεΐνες,
πολυακόρεστα λιπαρά οξέα και φυτικές ίνες.
Με επικάλυψη μαύρης σοκολάτας και ξηρούς
καρπούς.
Περιέχει ξηρούς καρπούς, γάλα και σόγια.
Κωδ. 267
GR: 3,78€ | CYP: 3,51€

Forever Fiber™
Λαμβάνετε επαρκή ποσότητα
φυτικών ινών καθημερινά; Το
Forever Fiber σας παρέχει 5
γραμμάρια υδατοδιαλυτών φυτικών
ινών σε ένα εύχρηστο φακελάκι για
να υποστηρίξει την προσπάθειά σας
για υγιεινή διατροφή.
Κωδ. 464 | 30 φακελάκια
GR: 22,62€ | CYP: 21,02€
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ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΠΟΥ
ΕΜΠΙΣΤΕΥΕΣΤΕ

Για τους αθλητές αλλά και όσους ασχολούνται
με τα σπορ η ανάγκη να λαμβάνουν
συμπληρώματα διατροφής που εμπιστεύονται
αποτελεί πρόκληση.
Tα προϊόντα της Forever είναι πιστοποιημένα από τον γερμανικό οργανισμό
Kolner, που πιστοποιεί προϊόντα για τους επαγγελματίες αθλητές. Αυτό
σημαίνει ότι έχουν ελεγχθεί και έχουν βρεθεί αρνητικά σε παράνομες
ή άλλες αναβολικές ουσίες και είναι ασφαλή για χρήση.

ARGI+ (Stick Pack)

Forever Fast Break

Κωδ. 473 | 30 φακελάκια των 10g
GR: 63,65€ | CYP: 59,14€

Κωδ. 267
GR: 3,78€ | CYP: 3,51€

Forever Lite Ultra

Forever Active HA

Κωδ. 470 Βανίλια | 375g
GR: 25,20€ | CYP: 23,42€

Κωδ. 264 | 60 μαλακές κάψουλες
GR: 32,11€ | CYP: 29,83€

Forever Lite Ultra

Forever NutraQ10

Κωδ. 471 Σοκολάτα | 390g
GR: 25,20€ | CYP: 23,42€

Κωδ. 312 | 30 sticks/ανά συσκευασία
GR: 27,94€ | CYP: 25,96€

Forever Freedom

Aloe Heat Lotion

Κωδ. 196 | 1 λίτρο
GR: 39,65€ | CYP: 36,84€

Κωδ. 064 | 118 ml
GR: 17,61€ | CYP: 17,03€

FAB

Aloe MSM Gel

Κωδ. 321 | 250ml
GR: 2,89€ | CYP: 2,69€

Κωδ. 205 | 118 ml
GR: 21,63€ | CYP: 20,93€

FAB X
Κωδ. 440 | 250ml
GR: 2,89€ | CYP: 2,69€

“Είμαι πρωταθλήτρια Ρυθμικής Γυμναστικής της Εθνικής
μας ομάδας και αγαπάω τα προϊόντα της Forever μιας
και τα χρησιμοποιώ από τα παιδικά μου χρόνια, αλλά και
καθημερινά στις τελευταίες αθλητικές μου επιτυχίες.”
“Κατάφερα να κατακτήσω την 8η θέση στο Ευρωπαϊκό
και χάρισα στην Ελλάδα το ασημένιο μετάλλιο στους
Μεσογειακούς Αγώνες το 2013. Με τη δύναμή μου και τη
δύναμη της Forever πάμε μπροστά!”
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ΒΑΡΒΑΡΑ ΦΙΛΙΟΥ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑ ΡΥΘΜΙΚΗΣ
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ
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KINHTIKOTHTA
Η ρυθμική γυμναστική είναι ένα άθλημα που
απαιτεί ευλυγισία, συντονισμό, χάρη, αλλά και
δύναμη, ταχύτητα και αντοχή. Οι απαιτήσεις
είναι ιδιαίτερα μεγάλες, ενώ η πειθαρχία σε ένα
αρκετά απαιτητικό πρόγραμμα είναι
επιβεβλημένη για την επίτευξη του στόχου.

ARGI+™ (Stick Pack)

Forever Freedom®

Forever Arctic Sea®

Μια μοναδική καινοτομία της
Forever και ένα προϊόν που δεν πρέπει να λείπει από το ντουλάπι του
γυμναστηρίου σας! Η L- Αργινίνη
έχει αποδεδειγμένες ικανότητες και
συμβάλλει στην αύξηση της κυκλοφορίας του αίματος, γεγονός που
υποστηρίζει αρκετές λειτουργίες του
οργανισμού και μεταξύ αυτών την
αύξηση των επιπέδων ενέργειας και
αντοχής, καθώς και την ανάπτυξη
των μυών, των οστών και των ιστών.
Γεμίστε το παγούρι σας με μια μεζούρα ARGI+ και 60-120ml από τον
αγαπημένο σας χυμό Forever Aloe
Vera Gel και ξεκινήστε την ημέρα
σας με ένα δροσιστικό ρόφημα!
Κωδ. 473 | 30 φακελάκια των 10g
GR: 63,65€ | CYP: 59,14€

Ένα μοναδικό προϊόν για όλους
τους αθλητές που ενισχύει το
ανοσοποιητικό σύστημα και διατηρεί
υγιείς τις αρθρώσεις. Η θειική
γλυκοζαμίνη και η θειική χονδροϊτίνη
είναι φυσικές ουσίες, που
συμβάλλουν στη διατήρηση της
δομής και της υγείας των χόνδρων,
διατηρώντας αυτό το φυσικό
«αμορτισέρ» σωστά ενυδατωμένο.
Ιδανικό για κάθε άτομο με ενεργή
αθλητική δραστηριότητα, καθώς
προσφέρει ανακούφιση στους
καταπονημένους μυς.

Το Forever Arctic Sea παρέχει ένα
αποκλειστικό μείγμα από DHA
– πλούσιο σε έλαιο καλαμαριού,
εξαιρετικά αγνά Ωμέγα 3
ιχθυέλαια και ελαϊκό οξύ από
ελαιόλαδο για καλύτερη υγεία και
ευεξία. Τα πλεονεκτήματά τους
στο κυκλοφορικό σύστημα, στις
αρθρώσεις και στη διάθεση είναι
πολλαπλά. Τα ιχθυέλαια αυξάνουν
την ικανότητα του οργανισμού να
μεταφέρει οξυγόνο και θρεπτικά
συστατικά στους μυς. Επίσης,
εξασφαλίζουν ότι η καρδιά
έχει τη σταθερή προμήθεια
λιπαρών οξέων που χρειάζεται ο
οργανισμός. Το αποτέλεσμα είναι
η αύξηση της καρδιαγγειακής
αντοχής μέσω της άσκησης και η
γρηγορότερη ανάρρωση μεταξύ
των προπονήσεων.

Περιέχει οστρακοειδή: Γαρίδες,
καβούρι, αστακό.
Κωδ. 196 | 1 λίτρο
GR: 39,65€ | CYP: 36,84€

Aloe MSM Gel
Το Aloe MSM Gel θα αποτελέσει τον αγαπημένο σας
σύντροφο για να καταπραΰνετε καταπονημένες αρθρώσεις
και μυς. Ο συνδυασμός της Αλόης με το MSM, μια φυσική
ουσία σημαντική για τις αρθρώσεις και τους συνδετικούς
ιστούς, αυξάνει τη διεισδυτικότητα στην επιδερμίδα. Ιδανικό
για πριν ή μετά την άσκηση.
Κωδ. 205 | 118 ml | GR: 21,63€ | CYP: 20,93€

Κωδ. 376 | 120 μαλακές
κάψουλες | GR: 31,82€
CYP: 29,57€
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ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ
Η πρωτεΐνη είναι πολύ σημαντική για το χτίσιμο
και τη διατήρηση της μυϊκής μάζας. Η Forever
σας προσφέρει μια ποικιλία από θρεπτικά
προϊόντα που περιέχουν υψηλής ποιότητας
πρωτεΐνη, επιτρέποντας σε εσάς να αυξήσετε
την ποσότητα που λαμβάνετε καθημερινά
στα επιθυμητά επίπεδα.
Τα γευστικά ροφήματα και οι μπάρες πρωτεΐνης σας
βοηθούν να διαχειριστείτε εύκολα το βάρος σας, καθώς
σας επιτρέπουν να τα έχετε πάντα μαζί σας.

Forever Lite Ultra™

Forever PRO X2™

Γευστικό ρόφημα ως υποκατάστατο
γεύματος που σας επιτρέπει να
το έχετε πάντα μαζί σας. Μια
μεζούρα (26g σκόνης σε ένα ποτήρι
αποβουτυρωμένου γάλακτος) σας
παρέχει 24g πρωτεΐνης. Περιέχει
περίπου 15 μερίδες ανά συσκευασία.

Ενεργειακές μπάρες πρωτεΐνης
που βοηθούν στο χτίσιμο των
μυών. Περιέχουν απομονωμένη
πρωτεΐνη σόγιας και απομονωμένη
και συμπυκνωμένη πρωτεΐνη ορού
γάλακτος μαζί με φυτικές ίνες.
Παρέχουν 15g πρωτεΐνης ανά
μπάρα. Διαθέσιμες σε σοκολάτα
και κανέλα.

Κωδ. 470 Βανίλια | 375g
Κωδ. 471 Σοκολάτα | 390g
GR: 25,20€ | CYP: 23,42€

Κωδ. 465 Σοκολάτα
Κωδ. 466 Κανέλα
GR: 3,88€ | CYP: 3,60€

Forever Fast Break® Energy Bar
Όταν κάνετε ένα διάλειμμα από την προπόνησή σας και θέλετε ένα υγιεινό σνακ για να σας τονώσει, το
Forever Fast Break Energy Bar είναι η λύση. Αποτελεί ένα γρήγορο και με χαμηλές θερμίδες σνακ για
άμεση χρήση, χωρίς κάποια προετοιμασία. Ο φώσφορος που περιέχει εμπλουτίζει τα επίπεδα ενέργειας
επιταχύνοντας τον μεταβολισμό των λιπών και των υδατανθράκων, βοηθώντας έτσι τον οργανισμό να
ανακτήσει τις δυνάμεις του, μετά από υπερπροσπάθεια και έντονη αθλητική δραστηριότητα.
Κωδ. 267 | GR: 3,78€ | CYP: 3,51€

“Ξεκίνησα τον πρωταθλητισμό από 13 χρονών. Η φύση του
αθλήματος είναι αρκετά απαιτητική. Το μποξ χρειάζεται
πειθαρχία, αυτοέλεγχο και στρατηγική. Θα μπορούσα
να το παρομοιάσω με μια παρτίδα σκάκι”.
“Τα προϊόντα της Forever ταιριάζουν απόλυτα στη φιλοσοφία μου
και μου προσφέρουν τη δύναμη που χρειάζομαι.
Ο στόχος μου είναι να φτάσω όσο πιο μακριά γίνεται και
κάθε μέρα προσπαθώ να φτάσω τα όριά μου”.
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ΑΡΕΤΗ ΜΑΣΤΡΟΔΟΥΚΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΠΥΓΜΑΧΟΣ,
ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑ ΣΤΟ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΜΠΟΞ
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AΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Το Vital5 θωρακίζει τον οργανισμό παρέχοντας
σε αυτόν τα θρεπτικά συστατικά που
χρειάζεται. Περιλαμβάνει πέντε βασικά
προϊόντα που αποτοξινώνουν τον οργανισμό,
ενισχύουν τον μεταβολισμό, συμβάλλουν στη
διατήρηση της σωστής λειτουργίας του εντέρου
και υποστηρίζουν τις αρθρώσεις.

“Για χρόνια αντιμετώπιζα σοβαρά
προβλήματα στις αρθρώσεις μου.
Ο πρωταθλητισμός και η καθημερινή
προπόνηση έκαναν το πρόβλημα
πιο έντονο”.
“Έχω υποβληθεί σε τρια χειρουργεία
στο αριστερό μου γόνατο και δεν
μπορούσα να τρέξω ούτε 100 μέτρα
χωρίς πόνο. Από τότε που γνώρισα τα
προϊόντα της Forever μπορώ να τρέχω
περίπου 8 χλμ κάθε μέρα.”
Επαγγελματίας πυγμάχος, κάτοχος ζώνης
Womens International Masters Title
Σαρώστε με το QR Reader και ανακαλύψτε
πώς το Vital5 βοηθάει την Ελληνίδα
πρωταθλήτρια στο επαγγελματικό μπόξ,
Αρετή Μαστροδούκα να είναι πάντα σε φόρμα
και πανέτοιμη για την επόμενη νίκη!

“Το πάθος μου για το βουνό και τη ζωή στη φύση με ώθησε να
ασχοληθώ επαγγελματικά με την ορειβασία”.
“Έχοντας στο ενεργητικό μου μεγάλο αριθμό αναρριχήσεων σε πάγο, βράχο,
μεικτό πεδίο, εξερευνήσεων φαραγγιών και διασχίσεων με ορειβατικά σκι και
ορειβατικών αποστολών στα Ιμαλάια, αντιλαμβάνομαι ότι τo χτίσιμο καλής
φυσικής κατάστασης με βοηθάει να ανταπεξέλθω με επιτυχία στις προκλήσεις
που αντιμετωπίζω. Τα προϊόντα της Forever μου δίνουν τη δύναμη, την αντοχή
και την ασφάλεια για να φτάνω πάντα στην κορυφή!”

ΑΘΛΗΣΗ & ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΑΡΟΥΣ / 29

ΚΟΤΡΩΝΑΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Εκπαιδευτής Ορειβασίας &
Αναρρίχησης, Διπλωματούχος
Οδηγός Βουνού & Αρχηγός
της πρώτης επιτυχημένης
ελληνικής αποστολής
κατάκτησης της κορυφής
του Everest
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ΑΝΤΟΧΗ
Η γενική αντοχή αφορά την ικανότητα του
ασκούμενου να ανταπεξέρχεται σε ποικίλες
στρεσογόνες συνθήκες όπως η άσκηση με
διαφορετικές εντάσεις και βελτιώνεται με
ποικιλία προγραμμάτων αντοχής.
Η ειδική αντοχή καθορίζεται από την απόδοση σε μια συγκεκριμένη απόσταση και
απευθύνεται στους αθλητές. Παρέχοντας στον οργανισμό σας τα απαραίτητα
θρεπτικά συστατικά και σε συνδυασμό με σωστή διατροφή και άθληση μπορείτε
να βελτιώσετε την απόδοσή σας και να είστε έτοιμοι για την επόμενη πρόκληση.

ARGI+™ (Stick Pack)

FAB™

Forever Aloe2Go™

To ARGI+ αποτελεί μια νέα γενιά
διατροφικού συμπληρώματος. Η
μοναδικότητά του οφείλεται στην
L-Αργινίνη, ένα αμινοξύ που είναι
ευεργετικό για τη συνολική υγεία
του οργανισμού. Το σώμα μας το
μετατρέπει σε νιτρικό οξείδιο, ένα
μόριο που βοηθά τα αιμοφόρα
αγγεία να χαλαρώσουν.
Υποστηρίζει πολλές λειτουργίες
και μεταξύ αυτών τη συνολική
υγεία του καρδιαγγειακού
συστήματος και τα επίπεδα
ενέργειας του οργανισμού.
Περιέχει μείγμα φρούτων
πλούσιων σε αντιοξειδωτικά και
θρεπτικά συστατικά. Μετά το τέλος
της διαδικασίας του μεταβολισμού,
αυτό το αντιοξειδωτικό μείγμα
καθαρίζει το σώμα μας και
επιδιορθώνει τους ιστούς.

Το FAB είναι διαφορετικό από κάθε
άλλο ενεργειακό ποτό, γιατί
προσφέρει άμεσα ενέργεια που
διαρκεί. Η άμεση ενέργεια
προέρχεται από το γκουαρανά, ένα
διαδεδομένο φυσικό συστατικό, ενώ
το μακράς διάρκειας αποτέλεσμα
προέρχεται από την τεχνολογία
ADX7. Αναζωογονεί το σώμα τόσο
πολύ που έχετε την αντοχή για να
ανταπεξέλθετε ακόμα και στην πιο
απαιτητική άσκηση ή προπόνηση.

Συνδυάζει όλα τα οφέλη του
Forever Aloe Vera Gel και του
Forever Pomesteen Power σε μια
εύχρηστη συσκευασία για να σας
προσφέρει ενέργεια όπου και
αν βρίσκεστε. Διαθέτει μεγάλη
αντιοξειδωτική ισχύ και αποτελεί
ιδανικό χυμό για αθλητές.

Κωδ. 473 | 30 φακελάκια των 10g
GR: 63,65€ | CYP: 59,14€

Κωδ. 321 | 250ml
GR: 2,89€ | CYP: 2,69€

Κωδ. 270 | 30 συσκευασίες
(88,7ml ανά ατομική
συσκευασία)
GR: 74,86€ | CYP: 69,56€

Forever Fast Break® Energy Bar
Δεν πρέπει να λείπει από το σακίδιο σας. Ο φώσφορος που περιέχει
εμπλουτίζει τα επίπεδα ενέργειας επιταχύνοντας τον μεταβολισμό
των λιπών και των υδατανθράκων, βοηθώντας έτσι τον οργανισμό να
ανακτήσει τις δυνάμεις του, μετά από υπερπροσπάθεια και έντονη
αθλητική δραστηριότητα. Κωδ. 267 | GR: 3,78€ | CYP: 3,51€
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Forever Bee Pollen®
Οι αθλητές απολαμβάνουν τα οφέλη
της γύρης για αντοχή και ενέργεια
διατηρώντας την καλή τους υγεία.
Αποτελεί την πιο φρέσκια και δυνατή
φυσική τροφή παρέχοντας ένα ευρύ
φάσμα θρεπτικών συστατικών.
Περιλαμβάνει βιταμίνες του
συμπλέγματος B, βιταμίνη C, D, E, K
και β- καροτένιο. Αποτελεί πλούσια
πηγή πολυάριθμων μεταλλικών
στοιχείων, ενζύμων και συνενζύμων και
22 αμινοξέων, συμπεριλαμβανομένων
των οκτώ απαραίτητων.
Κωδ. 026 | 100 δισκία
GR: 15,90€ | CYP: 14,77€

Forever Freedom2Go™
Ένας φανταστικός συνδυασμός
αγνού σταθεροποιημένου ζελέ
αλόης, με τα πλεονεκτήματα της
γλυκοζαμίνης, της χονδροϊτίνης
και του MSM, και των πολύτιμων
αντιοξειδωτικών συστατικών του
χυμού του ροδιού, σε μια εύχρηστη
συσκευασία που μπορείτε να την
πάρετε μαζί σας παντού! Σας
χαρίζει ευεξία για να είστε έτοιμοι να
αντιμετωπίσετε κάθε πρόκληση!
Κωδ. 306 | 30 συσκευασίες
(88,7ml ανά ατομική συσκευασία)
GR: 95,61€ | CYP: 88,84€

Γιατί Forever;
Για περισσότερα από τριάντα πέντε χρόνια, η Forever
προσφέρει σε απλούς καθημερινούς ανθρώπους μια
εκπληκτική επιχείρηση: Με πραγματικές δυνατότητες,
εισόδημα χωρίς όριο και αποδεδειγμένα αποτελέσματα.
Η Forever είναι μια σταθερή οικονομικά
εταιρεία, πλούσια σε μετρητά, χωρίς χρέη, με
παρουσία σε περισσότερες από 155 χώρες σε
όλο τον κόσμο. Είναι μέλος του ΕΣΕΑΠ –
Ελληνικός Σύνδεσμος Εταιρειών Απευθείας
Πωλήσεων, που σημαίνει σεβασμός και
ασφάλεια στις προσωπικές επιχειρήσεις των
Forever Business Owners και σεβασμός και
ποιότητα παροχής υπηρεσιών στους πελάτες.
Οι Forever Business Owners απολαμβάνουν
μεγάλα εισοδήματα, γενναιόδωρα κίνητρα,
εκτεταμένες εκπαιδεύσεις και υποστήριξη και
φυσικά, εξαιρετικής ποιότητας προϊόντα.

Αν θα θέλατε ευέλικτο ωράριο, έξτρα
εισόδημα, να είστε αφεντικό του εαυτού σας
και να βελτιώσετε τη ζωή σας, τότε τι
περιμένετε; Ανακαλύψτε πόσο υπέροχη είναι
η επιχείρηση στην Forever, επικοινωνώντας με
το άτομο που σας έδωσε αυτόν τον κατάλογο
και ξεκινήστε ένα εκπληκτικό ταξίδι που θα
μεταμορφώσει τη ζωή σας.

www.foreverliving.com

foreverliving.com
facebook.com/flpgr
Forever Business Owner:

discoverforever.com
@Forever_GR_CYP

ΚΩΔ. ΕΝΤΥΠΟΥ: 151

youtube.com/flphellas

