eNA ΔΩΡΟ ΑΠΟ
ΤΗΝ FoReVeR
ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ

δώρο με σκέψη
2017 ΟΔΗΓΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΩΝ
ΔΩΡΩΝ

Επιλέξτε το σωστό
δώρο με την Forever...

C9

Forever Aloe Vera Gel™

Ένα γρήγορο ξεκίνημα και αποτοξίνωση
του οργανισμού σε μόλις 9 ημέρες!
Θέλετε να εξασφαλίσετε ένα
καλλίγραμμο σώμα και μια εντυπωσιακή
εμφάνιση στις γιορτές; Τότε, νιώστε
πιο ανάλαφροι και γεμάτοι ενέργεια,
αποτοξινώνοντας τον οργανισμό σας με
το αγαπημένο σας πρόγραμμα C9!

Τα οφέλη της αλόης είναι γνωστά! Το
πρώτο προϊόν που έλαβε πιστοποίηση από
το Διεθνές Επιστημονικό Συμβούλιο της
Αλόης για την αγνότητά του, το Aloe Vera
Gel υποστηρίζει το πεπτικό σας σύστημα
και βοηθά στην απορρόφηση των θρεπτικών
συστατικών. Η Forever σας παρέχει με
φυσικό τρόπο ζουμερό και υψηλής ποιότητας
ζελέ αλόης που θα σας αναζωογονήσει
αυξάνοντας τα επίπεδα ενέργειας και ευεξίας
σας. Ο μοναδικός αυτός χυμός, πλούσιος
σε βιταμίνες και μεταλλικά στοιχεία αποτελεί
τη βάση της καθημερινής σας διατροφής
και μπορεί να σας συντροφεύει σε κάθε
δραστηριότητα. Ανακαλύψτε τη δύναμη που
κρύβει αυτό το μαγικό μπουκάλι!

GR: €133.39 | CY: €112.94

GR: €31.58 | CY: €26.74

Κωδ.: 475-476

Κωδ.: 015
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Για να αποφύγετε την
απογοήτευση επιλέξτε ένα
δώρο από την Forever

#ThoughtfulForever

Περισσότερα δώρα που
θα χαρίσουν χαμόγελα…

Παρακολουθήστε την ιστορία στο www.foreverliving.com

#ThoughtfulForever
2017

ΟΔ Η ΓΟΣ Χ ΡΙ Σ ΤΟΥ Γ ΕΝ Ν Ι ΑΤ Ι Κ ΩΝ Δ ΩΡ ΩΝ

5

Forever
Alpha-e Factor ®
Ένα ελιξήριο για το ξηρό δέρμα που
περιέχει βιταμίνες Α, Ε και C με ισχυρή
αντιοξειδωτική δύναμη. Με παλμιτική
ρετινόλη και εξαιρετική σύνθεση
που καταπολεμά τις ελεύθερες ρίζες
και την ξηρότητα. Βελτιώνει την
ελαστικότητα, αποκαθιστά την υγρασία
και εξισορροπεί την επιδερμίδα
χαρίζοντας λάμψη.

GR: €24.34 | CY: €23.36
Κωδ.: 187 | 30ml

infinite by Forever™
Firming complex

Sonya® Aloe Deep
moisturizing Cream

Forever
Alluring eyes®

Η ομορφιά δεν οφείλεται μόνο
στη βαθιά φροντίδα του δέρματος
εξωτερικά, αλλά ξεκινά από τη
διατροφή. Το firming complex περιέχει
ένα μείγμα από συμπύκνωμα πεπονιού,
φυτοκεραμίδια και κολλαγόνο
θαλάσσιας προέλευσης για την
ενυδάτωση του δέρματος. Μειώνει την
όψη των βαθιών ρυτίδων έκφρασης
και αυξάνει τη ζωντάνια και την
ελαστικότητα του δέρματος. Το δέρμα
σας αξίζει τα καλύτερα, περιποιηθείτε
το όπως του αξίζει τώρα στις γιορτές!

Πλούσια βελούδινη κρέμα
που ξεδιψάει το δέρμα σας με
εκχυλίσματα φλοιού πεύκου.
Διατηρεί και μεταφέρει την
υγρασία σε βάθος, ενώ αποκαθιστά
τη νεανική λάμψη του δέρματος.
Κλειδώστε τα θρεπτικά συστατικά
της στο δέρμα σας!

Για τα μάτια σας μόνο! Αυτή η
αναζωογονητική κρέμα ματιών
μειώνει την εμφάνιση των λεπτών
γραμμών, των ρυτίδων και των
μαύρων κύκλων κάτω από τα μάτια.
Ενυδατικοί παράγοντες στοχεύουν
σε αυτήν την ευαίσθητη περιοχή
και ενισχύουν την ελαστικότητα του
δέρματος στην περιοχή των ματιών.
Φροντίστε να γίνει η καθημερινή σας
ρουτίνα πρωί-βράδυ.

GR: 56.90 CY: 48.18

GR: €30.69 | CY: €29.46

GR: €19.26 | CY: €18.48

Κωδ.: 556 60 δισκία

Κωδ.: 311 | 71g

Κωδ.: 233 | 28.3g

Με νέα ανανεωµένη σύνθεση!

Μα δεν έπρεπε…
Αποφύγετε την απογοήτευση επιλέγοντας
ένα δώρο από την Forever που θα τους κάνει
να “κινηθούν”.

#ThoughtfulForever
2017
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Forever move™
Κινηθείτε ελεύθερα και υποστηρίξτε την
άνεση και ευελιξία των αρθρώσεων σας με το
προηγμένο συμπλήρωμα της Forever για τις
αρθρώσεις και τους μυς, το Forever Move™.
Μία φυσική λύση για να υποστηρίξετε την καλή
υγεία των μυών και των αρθρώσεων με ένα
αποκλειστικό μείγμα δυο συστατικών που δεν
έχουν συνδυαστεί πουθενά στον κόσμο: NEM®
και BioCurc®!

GR: 68.71 CY: 58.18
Κωδ.: 551 90 μαλακές κάψουλες

Περισσότερα δώρα για
περισσότερο παιχνίδι…

Παρακολουθήστε την ιστορία στο www.foreverliving.com

#ThoughtfulForever
2017
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F15
Όλα όσα χρειάζεστε για να δείχνετε
και να αισθάνεστε καλύτερα.

Κάντε το επόμενο βήμα για να
δείχνετε και να αισθάνεστε καλύτερα.
Ανεξάρτητα ποιο είναι το επίπεδο
της φυσικής σας κατάστασης, αν
είστε αρχάριος ή έχετε έντονη
αθλητική δραστηριότητα, το F15
έχει τρία διαφορετικών επιπέδων
προγράμματα (Beginner, Intermediate
και Advanced) με ασκήσεις και ειδικό
διατροφολόγιο για να κατακτήσετε
τον στόχο σας. Κάθε πρόγραμμα 15
ημερών έχει ειδικά σχεδιαστεί για
να σας δώσει τη γνώση για έναν πιο
υγιεινό τρόπο διατροφής, ώστε να
συνεχίσετε τη μεταμόρφωσή σας.

GR: 168.45 CY: 142.64
Κωδ.: 528-529, 532-533, 536-537

ARGI+™

Eνισχυµένη σύνθεση
L-Arginine & σύµπλεγµα βιταµινών

Forever Lite Ultra™
µε Αµινοτεΐνη®

Forever
FastBreak®

Ένα γευστικό ρόφημα σε δύο
γεύσεις, βανίλια και σοκολάτα.
Μια μερίδα το πρωί και το βράδυ,
σας παρέχουν το 100% της
συνιστώμενης ημερήσιας ποσότητας
σε βιταμίνες και μεταλλικά στοιχεία.
Είναι κατάλληλο για υποκατάστατο
γεύματος, χαμηλό σε υδατάνθρακες
και με ένα μοναδικό μείγμα
ενζύμων ειδικά σχεδιασμένων για
να διασπάσουν την πρωτεΐνη στη
διατροφή σας. Αυτό το ρόφημα θα
ταρακουνήσει τον τρόπο ζωής σας.
Περιέχει Σόγια.

Νέα ενεργειακή μπάρα με λιγότερη
ζάχαρη και περισσότερες φυτικές
ίνες! Με βελτιωμένη γεύση, αυτή η
απολαυστική μπάρα με σοκολάτα και
φυστικοβούτυρο θα σας ξετρελάνει!
Περιέχει 11 γραμμάρια πρωτεΐνης και
αποτελεί το ιδανικό υποκατάστατο
γεύματος ή είναι η πρώτη σας σκέψη
όταν χρειάζεστε έξτρα ενέργεια. Με
πλήθος βιταμινών και μεταλλικών
στοιχείων, αποτελεί ένα γρήγορο
σνακ, όταν κάνετε διάλειμμα από
την προπόνησή σας. Περιέχει
φυστίκια, γάλα και σόγια. Ενδέχεται
να περιέχει ίχνη από αυγό, ξηρούς
καρπούς ή προϊόντα σίτου.

GR: 69.85 CY: 59.14

GR: 27.65 CY: 23.42

GR: €4.87 | CY: €4.13

Κωδ.: 473 30 φακελάκια στικ

Κωδ.: 470 (375g) Κωδ.: 471 (390g)

Κωδ.: 520 56g

To Argi+ σας παρέχει την ημερήσια
συνιστώμενη ποσότητα L-Αργινίνης,
ένα βασικό αμινοξύ για τη βέλτιστη
λειτουργία του οργανισμού. Η
L-Αργινίνη είναι σημαντική για τις
λειτουργίες του οργανισμού, καθώς
υποστηρίζει την κυτταρική λειτουργία
για την παραγωγή του νιτρικού
οξειδίου για μεγαλύτερη κυκλοφορία
του αίματος σε βασικά όργανα του
οργανισμού. Εμπλουτισμένο με
βιταμίνες και φρούτα, είναι ένα πλήρες
συμπλήρωμα που υποστηρίζει τον
οργανισμό, ενώ προσθέτει και γεύση
μούρων στο αγαπημένο σας ρόφημα.

Όπου

Θα έχουν
πάντα αυτό που
χρειάζονται με το
σωστό δώρο από
την Forever.

#ThoughtfulForever
2017
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Forever Travel Kit

Forever Aloe Lips®

Για να έχετε μαζί σας την Forever όπου και αν
ταξιδέψετε φέτος τα Χριστούγεννα! Το εύχρηστο σετ
ταξιδίου της Forever περιλαμβάνει: Aloe Bath Gelée,
Aloe Moisturizing Lotion, Aloe-Jojoba Shampoo, AloeJojoba Conditioning Rinse και Forever Bright Toothgel,
όλα σε μέγεθος που επιτρέπεται να τα έχετε ακόμα
και στην καμπίνα του αεροσκάφους.

Χείλη για φίλημα με αυτό το πλούσιο και θρεπτικό
lip balm σε μέγεθος τσέπης. Με Αλόη Βέρα, jojoba
και τρεις τύπους από κερί μελισσών περιποιείται
και καταπραΰνει τα σκασμένα, ξηρά χείλη. Ιδανικό
όπου και αν σας βγάλει ο δρόμος φέτος τα
Χριστούγεννα!

µε Jojoba

GR: 21.70 CY: 20.83

GR: 4.30 CY: 4.14

Κωδ.: 524 4 x 50ml & 1 x 30g

Κωδ.: 022 4.25g
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και αν
βρίσκονται…

Ιδιαίτερα
στο σπίτι...

Παρακολουθήστε την ιστορία στο www.foreverliving.com

#ThoughtfulForever
2017
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Aloe Bath Gelée
Με αγνή Αλόη Βέρα και πέντε εκχυλίσματα βοτάνων
από τη Μητέρα Φύση! Ιδανικό για μπάνιο ή ένα γρήγορο
ντους, το Aloe Bath Gelée ενυδατώνει, ενώ απαλά
απομακρύνει τα νεκρά κύτταρα της επιδερμίδας.
Με εκχύλισμα από φύλλα κισσού, γνωστά για τις
καταπραϋντικές τους ιδιότητες, αυτό το αφρόλουτρο με
πλούσια υφή και αναζωογονητικό άρωμα θα σας κάνει να
ανυπομονείτε για την ώρα του μπάνιου!

GR: 19.52 CY: 18.74
Κωδ.: 014 251ml

Aloe Shave

Gentleman’s Pride®

Ένα πολυτελές αφρώδες gel
μετατρέπει τη συνηθισμένη,
καθημερινή διαδικασία του
ξυρίσματος σε μια απολαυστική
εμπειρία περιποίησης. Ενυδατικοί
παράγοντες αφήνουν το δέρμα
σας λείο, αναζωογονημένο και
ενυδατωμένο. Με θρεπτικό
παράγοντα από τα λιπαρά οξέα
του ελαίου καρύδας περιποιείται
το δέρμα, ενώ η αναζωογονητική
Αλόη αφήνει δροσερή αίσθηση
φρεσκάδας.

Θα νομίζετε ότι είναι απλά μια
απαλή, μεταξένια λοσιόν μέχρι να
το εφαρμόσετε στο δέρμα σας και
να συνειδητοποιήσετε ότι έχει τα
καταπραϋντικά οφέλη ενός aftershave
επίσης. Με σταθεροποιημένο ζελέ
αλόης βέρα και δεντρολίβανο στη
σύνθεσή του, το Gentleman’s Pride
βοηθά το δέρμα να αποκτήσει μια
απαλή αίσθηση σαν να μην το είχε
αγγίξει ποτέ ξυράφι. Ιδανικό για το
αντρικό δέρμα και με γοητευτικό
άρωμα. Ένα τέλειο χριστουγεννιάτικο
δώρο για τον πρίγκιπά σας!

GR: 17.65 CY: 16.93

GR: 17.74 CY: 17.03

Κωδ.: 515 142g

Κωδ.: 070 118ml

H επιλογή του
σωστού δώρου είναι
Προσφέρετε αυτό ακριβώς που
χρειάζονται με αυτά τα κλασικά
δώρα με σκέψη από την Forever.

#ThoughtfulForever
2017
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τέχνη…

Aloe
Blossom Herbal Tea®

Forever
Bee Honey ®

Αισθανθείτε αναζωογονημένοι με αυτό το
αρωματικό μείγμα φύλλων από βότανα και
μπαχαρικά. Μελέτες έχουν δείξει ότι τα
μπαχαρικά έχουν αντιοξειδωτικές ιδιότητες
όπως μια πλήρης μερίδα φρούτων. Tσάι
χωρίς καφεΐνη και χαμηλό σε θερμίδες με
ενισχυμένη σύνθεση από άνθη Αλόης, κανέλα,
γαρύφαλλο, ginger, κάρδαμο και αρωματικό
πιπέρι που θα σας προσφέρει εξαιρετική
γεύση και πλούσιο άρωμα. Απολαύστε τα
αρώματα των εορτών!

Από τους αρχαίους χρόνους το μέλι
έχει αναγνωριστεί για τα οφέλη στην
υγεία. Αυτό το νέκταρ δεν είναι απλά ένα
γλύκισμα, αλλά το δώρο των μελισσών
προς τον άνθρωπο που συνδυάζει
πολύτιμα θρεπτικά συστατικά.
Είναι μια φυσική πηγή ενέργειας
Προσθέστε λίγη
και απόλαυσης και συνδυάζεται
ιδανικά με το Aloe Blossom
από τη µαγεία του
Herbal Tea ή με οποιοδήποτε
στα χριστουγεννιάτικα
άλλο τρόπο επιλέξετε εσείς.
κεράσµατα που θα
Η επιλογή είναι δική σας!

Tip:

ετοιµάσετε!

GR: 17.45 CY: 14.77

GR: 19.38 CY: 16.41

Κωδ.: 200 25 ατομικά φακελάκια

Κωδ.: 207 500g

∆ώρα που
τη διαφ

Sonya®
Aloe Nourishing Serum
µε Λευκό Τσάι
Αυτός ο ορός είναι τόσο ελαφρύς και απλώνεται
ομοιόμορφα στο δέρμα σας. Με ελαφριά
σύνθεση, το Sonya Aloe Nourishing Serum
συγκεντρώνει τα οφέλη της Αλόης, του λευκού
τσαγιού και του εκχυλίσματος φλοιού μιμόζας.
Εφαρμόζεται εύκολα, απορροφάται γρήγορα
και αφήνει μια αίσθηση απαλότητας που διαρκεί
όλη την ημέρα!

GR: 45.15 CY: 43.33
Κωδ.: 281 118ml

Παρακολουθήστε την ιστορία στο www.foreverliving.com

#ThoughtfulForever
2017
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25TH edition®

25TH edition® Cologne

Aloe Fleur de Jouvence®

Αφήστε πίσω σας τις καλύτερες
εντυπώσεις με το γυναικείο άρωμα
25th Edition for Women. Αυτό το
γλυκό και ελαφρύ άρωμα μοιάζει
σαν ένα μπουκέτο από ροδοπέταλα,
γιασεμί, λευκό κρίνο, μανόλια και
φυτικά εκχυλίσματα. Η τέλεια πινελιά
για να συμπληρώσει οποιαδήποτε
εμφάνιση. Τέλειο για ιδιαίτερες
περιστάσεις.

Αρρενωπό άρωμα και ταυτόχρονα
ελκυστικό για τις γυναίκες, αυτό
το δροσερό και μακράς διαρκείας
άρωμα είναι ένα μείγμα από ποώδεις
και ξυλώδεις νότες από λειχήνα
βελανιδιάς και σανδαλόξυλο. Το
τέλειο μείγμα μόσχου με φρουτώδεις
νότες είναι τόσο δελεαστικό και
αναζωογονητικό. Αυτό το άρωμα θα
σας γεμίσει με αυτοπεποίθηση είτε
είστε ντυμένοι casual για τις γιορτινές
αγορές της τελευταίας στιγμής, είτε
είστε προσκεκλημένοι στο ρεβεγιόν!

Μια ολοκληρωμένη συλλογή που
περιέχει έξι εξαιρετικά συνδυασμένα
προϊόντα για την περιποίηση του
δέρματος, κάθε ένα μοναδικά
σχεδιασμένο για να καλύψει πλήρως
τις ανάγκες της φροντίδας του
προσώπου. Αν και μπορείτε να
επιλέξετε μεμονωμένα τα προϊόντα της
σειράς, όλη η συλλογή προσφέρει ό,τι
χρειάζεται η επιδερμίδα σας για να έχει
μια υγιή εμφάνιση και να ακτινοβολεί.
Ενισχύστε τα φυσικά χαρακτηριστικά
της νεότητας, χαρίστε σφρίγος,
φρεσκάδα και λάμψη στο δέρμα σας.

GR: 47.49 CY: 45.58

GR: 47.49 CY: 45.58

GR: 104.88 CY: 100.66

Κωδ.: 208 50ml

Κωδ.: 209 50ml

Κωδ.: 337

For Women

For Men
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#THoUGHTFULFoReVeR

θα κάνουν
φορά!

Τελευταία
πινελιά…
Μην ξεχνάτε να τελειοποιήσετε τα
τέλεια δώρα σας, με αυτό το υπέροχο
χριστουγεννιάτικο περιτύλιγμα.

Τσάντα δώρου

Λεπτό χαρτί

Κορδέλα

Χαρτί περιτυλίγµατος

Αυτή η λευκή τσάντα με
χρυσές λεπτομέρειες είναι
ιδιαίτερα κομψή και θα
προσθέσει μια κλασάτη
πινελιά στα δώρα σας.
Διαθέσιμη σε δυο μεγέθη.

Δώστε αίσθηση
πολυτέλειας στο δώρο
σας σε γιορτινό κόκκινο
και χρυσό τόνο.

Δημιουργήστε τον
τέλειο φιόγκο στα
δώρα σας με αυτήν
τη χριστουγεννιάτικη
κορδέλα σε κόκκινολευκό.

Κανένα χριστουγεννιάτικο
δώρο δεν είναι ολοκληρωμένο
αν λείπει αυτή η τελευταία
πινελιά. Με κομψό σχεδιασμό
σε λευκό-χρυσό.

Μικρή τσάντα δώρου
22εκ x 22εκ x 8εκ
Kωδ.: 168 1.00

Kωδ.: 132 3.00
σετ των 5 φύλλων

Kωδ.: 090 1.50
μήκος 5,5μ.

Kωδ.: 120 5.00
σετ των 5 φύλλων

Μεγάλη τσάντα δώρου
35εκ x 41εκ x 14εκ
Kωδ.: 176 1.60

Kωδ.: 204 4.00
σετ των 25 φύλλων

2017
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®

Διαθέτουμε πολυάριθμες πατέντες για τη διαδικασία σταθεροποίησης της Αλόης, που διασφαλίζει την υψηλότερη ποιότητα
των προϊόντων μας με βάση την Αλόη Βέρα. Τα προϊόντα της Forever ήταν τα πρώτα που έλαβαν έγκριση από το Διεθνές
Επιστημονικό Συμβούλιο της Αλόης. Πολλά προϊόντα μας φέρουν τις πιστοποιήσεις Kosher, Halal και τη διάκριση της
Ισλαμικής Κοινότητας. Τα προϊόντα μας δεν είναι αποτέλεσμα δοκιμών σε ζώα.
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