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Näe parem välja.
Tunne end paremini.



Juba 40 aastat on Forever kogu maailmas otsinud 
kõige ehedamaid naturaalseid koostisaineid ja 
valmistanud neist uusimatele teadusavastustele 
tuginedes tooteid. Seda ühel eesmärgil: et teie ja 
teie pere näeksite kaunimad välja ning tunneksite 
end paremini.
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Aaloe-ettevõte

Oleme uhkusega maailma suurim 
aaloekasvataja ning aaloetoodete 
valmistaja. Me hindame aaloed väga 
kõrgelt, seepärast kohtleme oma 50 
miljonit aaloetaime enda istandustes 
eriliselt.

Erinevalt oma konkurentidest, kes 
kasutavad kohmakat tehnikat, kanname 
meie aaloe eest püüdlikult hoolt, 
korjame ja töötleme seda käsitsi nii, et 
saaksime õrnal viisil lehe sisemusest 

juba mõne tunni jooksul pärast 
saagikorjet palju väärtuslikke aineid 
sisaldava geeli ja teieni jõuaks värskeim 
aaloegeel sellisel kujul, nagu loodus 
on selle loonud. Meie aaloetooted 
olid esimesed, millele Rahvusvaheline 
Aaloeteadusnõukogu omistas märgi, 
mis kinnitab nende kvaliteeti ja ehedust.

Ja need on vaid mõned põhjused, miks 
me oleme aaloe-ettevõte!

Kui peaks valima ühe asja, mida Forever hästi tunneb, siis see 
oleks aaloe. Tõtt-öelda me oleme aaloe-eksperdid.
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Tõhusad KoosTisained
Meie eesmärk on leida parimad looduslikud tervise- ja 
iluallikad ning jagada neid maailmaga. Forever ühendab 
eheda aaloegeeli teiste naturaalsete ja teadlaste loodud 
progressiivsete koostisainetega, mis valitakse hoolikalt 
välja nii, et need täiendaksid aaloed ja aitaksid selle 
väärtuslikel omadustel kõige paremini esile tulla.

Aaloe on mitmekülgne – seda taime võib kokku panna 
erisuguste koostisainetega ja kasutada paljudel viisidel, 
et teie ja teie perekond saaksite kenam välja näha ning 
end paremini tunda.

TaimesT Kuni TooTeni Ja Teieni
Meie kontrolli all on kogu protsess alates hetkest, mil 
aaloe istutatakse mulda, kuni selleni, kui see jõuab 
teie kätte. Filosoofia „taimest kuni tooteni ja teieni” 
võimaldab meil kontrollida aaloe kasvatust, saagikorjet, 
toodete valmistamist ja pakendamist ning tagada, et 
teieni jõuaks kõrgeima kvaliteedi ja parima hinnaga 
kaup.

Meie kirg aaloe ja aaloetoodete vastu kajastub ka meie 
tootmis- ja logistikaettevõtetes, kus me investeerime 

pidevalt kõige uuematesse tehnoloogiatesse ja 
seadmetesse, et meil oleks tootmise, kvaliteedikontrolli, 
pakendamise ja logistika valdkonnas alati kõige 
eesrindlikumad lahendused.

hea äriTaVa
Juba 40 aastat on Foreveri üks tähtsamaid 
tegevuspõhimõtteid olnud teha kõike õigesti. Me 
seame endale rangeid nõudeid. Mitte sellepärast, et 
see on moes või keegi oleks meil käskinud seda teha, 
vaid sellepärast, et me arvame – nii on õige. Forever ei 
katseta oma tooteid loomadel ning paljudel toodetel on 
Kosheri ja Halali sertifikaat.

Oleme täiesti veendunud selles, et meie tooted 
meeldivad kõigile, seepärast pakume oma klientidele 
30-päevast rahatagastusgarantiid, kui nad ei ole 
toodetega täielikult rahul.

Miljonid inimesed peaaegu 160 riigist on aaloe väge 
juba tunda saanud. Ärge teiegi seda edasi lükake!

Rohkem teavet: foreverliving.com

Näe parem välja.

Tunne end 
paremini.
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vägi
ForeVeri aaloeneKTar
Tegemist on toidulisandiga, mille on loonud loodus ise ja 
mille inimkäsi on meieni toonud. Nektar on valmistatud 
ainult aaloelehe sisemisest osast. Selles on säilinud kogu 
aaloe naturaalne vägi. Nektar rikastab meie toidusedelit 
toitainetega. Aaloe sisaldab 75 teadaolevat toitainet, 
sealhulgas aminohappeid, vitamiine, mineraale ja 
ensüüme. See on suurepärane valik neile, kes soovivad 
oma elukvaliteeti tõsta! 

  015#  26,90 €  

1 liiter

ForeVeri aaloe-marJaneKTar
Tegu on toidulisandiga, kus aaloenektarit on rikastatud 
õuna ja jõhvikamahlaga. Aaloemahla väele lisavad siin 
jõudu C- ja A-vitamiin. See on suurepärane toitainete 
allikas, mida naudib meelsasti kogu pere.

  034#  26,90 € 

1 liiter

ForeVeri aaloe-VirsiKuneKTar
Selles toidulisandis on aaloenektar rikastatud 
aaloetükkide ja virsikumahlaga. Virsik täiendab aaloe 
omadusi ja annab nektarile ainuomase maitse. Aaloe ja 
virsik on koos toimides väärt antioksüdandiallikas. Nektar 
on hea maitsega ja sisaldab palju toitaineid.

  077#  29,35 € 

1 liiter

Nautige aaloe häid omadusi.

Meie kolme maitsega aaloenektarid 
hoolitsevad igakülgselt teie tervise 
eest. 

Aaloe  
Nagu looduse loodud.

+ kuni 97% aaloelehe sisemuse geeli

+ ei sisalda suhkrut

+ palju C-vitamiini

+ gluteenivaba

Stabiliseeritud aaloegeelist 
valmistatud Foreveri aaloenektar 
korrastab seedetegevust 
ja soodustab toitainete 
omastamist. Lisaks sisaldab see 
rohkelt C-vitamiini, mis aitab 
immuunsüsteemi korras hoida ja 
vähendab väsimustunnet.
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ForeVer pomesTeen power
Suurepärane antioksüdantide allikas. 
Tegu on eri puuvilja- ja marjamahla 
(granaatõuna-, pirni-, mangostani-, 
vaarika-, muraka-, mustika- ja 
viinamarjaseemneekstrakti) seguga. 
Tänapäeval ei ole enam kahtlust, 
et antioksüdandid mõjutavad 
märkimisväärselt meie tervist ja head 
enesetunnet. Tunnetage eksootiliste 
viljade jõudu!

 262#  28,20 € 

473 ml

aaloeõieTee
Suurepärase maitse ja erilise 
aroomiga taimede, maitserohelise ja 
aaloeõite segu. Rahustab, peletab 
väsimustunde, aitab organismil 
taastuda. Tee ei sisalda kofeiini, ent 
annab jõudu ja erksust. Võib juua nii 
kuumalt kui ka külmalt.

 200#  18,70 € 

25 pakki

aaloeneKTar  
ForeVer Freedom
See on toidulisand, kus aaloe 
looduslikule väele on lisatud 
glükoosamiini, kondroitiini, 
C-vitamiini ja MSMi. Nektari 
tarvitamine on hea viis kaitsta 
liigeseid kulumise eest. See aitab 
liigesetalitluse korras hoida ja 
taastab elurõõmu.

 196#  36,80 € 

1 liiter

Kõige 
populaarsem 

ForeVeri  
Toode

FaB – energiaJooK
See on kiire ja värskendav viis 
püsida terve päeva energilise 
ja ärksana. FAB taastab jõu, 
nii jagub teil vastupidavust ja 
keskendumisjaksu teha ära kõik, 
mis kavatsetud.

 321#  2,65 €    

250 ml

FaB X – energiaJooK
Energiajook FAB X on tervise 
ja reipuse allikas, mis ei sisalda 
kaloreid, süsivesikuid ega 
suhkrut, küll aga ohtralt vitamiine, 
aminohappeid ja elektrolüüte. Jook 
paneb energia kohe tulvama ja jaksu 
jätkub kauemaks. Andku FAB X teile 
energiat terveks päevaks ja aidaku 
saavutada kõik, mida ihkate!

 440#  2,65 €    

250 ml
adapTogeenid 
mõJuVad 
organismile 
soodsalT Ja aiTaVad 
TaasTada ideaalse 
TasaKaalu
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ForeVeri suiraTaBleTid
Mesilaste poolt ümbertöödeldud õietolm 
ehk suir on kõrge toiteväärtusega ja 
sisaldab mitmeid organismile vajalikke 
aineid. Suir annab energiat, vastupidavust 
ja elujõudu.

 026#  16,25 € 

100 tabletti

ForeVeri TaruVaiguTaBleTid
Taruvaiku tuntakse looduse parima 
antibiootikumina. See tugevdab 
organismi. Tegu on naturaalse 
vahendiga, mida võib tarvitada terve 
pere. Taruvaigutabletid on rikastatud 
mesilasema piimaga.

 027#  33,95 € 

60 tabletti

ForeVeri mesilasema piima 
TaBleTid
Mesilasema piima on iidsetest 
aegadest peetud nooruse eliksiiriks. 
See kiirendab ainevahetust, 
annab energiat, leevendab stressi, 
aeglustab vananemisprotsessi.

 036#  35,15 € 

60 tabletti

Kõige 
populaarsem 

ForeVeri  
Toode
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ForeVer nuTraQ10   
Forever NutraQ10 on loodud 
nii, et see lahustuks hõlpsalt 
aaloenektaris ning varustaks 
südame ja veresoonte süsteemi 
tähtsate toitainetega. Hoiab 
homotsüsteiinitaseme normis ning 
varustab organismi antioksüdantide 
ja koensüümiga Q10, et rakud 
saaksid õigesti talitleda. Koostoimes 
tugevdavad need koostisosad 
südant ja veresoonkonda.

 312#  25,65 € 

30 pakikest (1 pakike – 3.5 g)

ForeVer acTiVe proBioTic   
Sisaldab kuut liiki häid baktereid, mis 
on inimese tervisele väga tähtsad. 
Pisikesed kergestineelatavad 
kapslid on loodud seedesüsteemi 
tugevdamiseks. Kapslid tõhustavad 
toitainete omastamist, tugevdavad 
immuunsüsteemi.

 222#  27,50 € 

30 kapslit

ForeVer Vision
Toidulisand nägemise ja silmade 
toitevarustuse parandamiseks. 
Sisaldab mustikaekstrakti, 
mitmesuguseid antioksüdante 
ja muid toitaineid. Vision on 
suurepärane moodus oma silmade 
eest hoolitseda.

 235#  20,80 € 

60 tabletti

ForeVer acTiVe ha
Hüaluroonhappe, kollajuure 
ja ingveriõli segu. See on üks 
tõhusamaid liigeste ja naha 
toitevahendeid, mis „määrib“ 
suurepäraselt liigeseid ja niisutab 
nahka. Kui tahate olla kui „hästi 
õlitatud auto“, on need kapslid 
just see, mida vajate! 

 264#  32,15 € 

60 kapslit 

ForeVer gin-chia
Ainulaadne ženšenni ja tšiia-
seemnete kooslus, milles ühtivad 
lääne ja ida tarkus. Toidulisandi 
rikkalik koostis sarnaneb vitamiinide 
ja mineraalide kataloogile. Gin- Chia 
tõstab organismi toonust, parandab 
töövõimet, annab energiat ja 
vastupidavust.

 047#  19,35 € 

100 tabletti

10
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ForeVer FiBer
Toidulisand sisaldab neljast 
kiudaineliigist koosnevat patenditud 
kompleksi, tänu millele rikastate 
hõlpsasti oma toidusedelit 
kiudainetega. Puistake seda toidule, 
segage aaloemahla, muu joogi või 
lihtsalt vee sisse (selle saate pudeliga 
kaasa võtta). 

 464#  20,75 € 

Pakendis on 30 pakki á 6,1 g

ForeVer daily
Aaloe oligosahhariidide kompleksiga 
Forever Daily on uuenduslik viis 
varustada organismi toitainetega. 
Toode sisaldab 55 suurepäraselt 
tasakaalustatud toitainet, mille 
omastamist tõhustab aaloe 
oligosahhariidide kompleks. Forever 
Daily koostisosad toimivad sünergiliselt 
ja varustavad organismi kõikide 
vajalike ainetega, tänu millele tunneme 
end energilisema ja tervemana!

 439#  18,50 € 

60 tabletti

ForeVer calcium
Vanusega hääbub organismi võime 
omastada kaltsiumi. Seda aitab 
tõkestada uuendatud Forever 
Calcium, mis sisaldab kaltsiumi ja 
muid mineraale efektiivsemal kujul, 
mida organism imendab ja omastab 
maksimaalselt. Forever Calcium‘iga 
võite olla kindel, et olete valinud 
parima kvaliteediga toitained.

 206#  25,75 € 

90 tabletti

ForeVer naTure-min
Mineraalide allikas, mis 
varustab organismi makro- ja 
mikroelementidega õigesti 
tasakaalustatud suhtes. Selle 
toidulisandi edulise valemi loomiseks 
on kasutatud mere settekivimite 
mineraale. Nature- Min’is on sisuliselt 
kõik inimorganismile vajalikud 
mikroelemendid.

 037#  19,35 € 

180 tabletti

dha-hapeT 
leiduB Kogu 
organismis. see 
aiTaB aJuTegeVuse, 
nägemise Ja 
sÜdame TÖÖ Korras 
hoida

ForeVer arcTic sea
Ainulaadne oomega-3- rasvhapete 
allikas, mis sisaldab patenditud 
küllastumata rasvhapete segu 
(kalmaarirasv, väga puhas kalaõli 
ja oliiviõli). Igasse kapslisse on 
kätketud hästi tasakaalustatud 
suhtes oomega- 3-rasvhapped, mis 
on tähtsad nii teie tervisele kui ka 
enesetundele.

 376#  29,20 € 

120 kapslit

To
ot

ek
at

al
oo

g 
20

18

11



argi+
L-arginiini ja vitamiinide kompleks ARGI+ annab 
edasi kogu L-arginiini jõu. Pealekauba tugevdavad 
selle mõju lisatud toitained ja vitamiinid. 
Koostoimes moodustavad need koostisosad 
uue põlvkonna toidulisandi, mis parandavad 
organismi üldist seisundit. Vaid üks pakk ARGI+ 
koos vee või lemmik-aaloejoogiga toob parema 
enesetunde. Rikastage oma toidusedelit tõhusa 
L-arginiiniga!

 473#  58,40 € 

300 g (30 portsjonit)

ForeVer Kids
Hoolitsege selle eest, et teie 
lapsed saaksid iga päev 
vajalikke toitaineid – andke 
neile multivitamiinidega 
närimistablette Forever 
Kids. Neist lõbusatest ja 
maitsvatest multivitamiinidest 
saavad nii lapsed kui 
ka täiskasvanud kõige 
olulisemaid vitamiine, 
mineraale, rauda ja 
fütoaineid.

 354#  11,60 € 

120 tabletti

ForeVer moVe
Liikuge vabalt ning hoidke oma liigesed korras ja painduvad 
Foreveri uusima, kliiniliselt novaatorlikema toidulisandiga 
Forever Move. See on suurepärane toode inimesele, kes 
soovib oma lihased ja liigesed terved hoida. Tootes on kaks 
ülitõhusat koostisosa: munakoore membraanist saadud 
ja kurkumiin, mille patenditud kooslust ei leidu kuskil mujal 
maailmas. Forever Move on kliiniliselt peaaegu viis korda 
efektiivsem kui glükoosamiin ja kondroitiin. See aitab kõigest 
7–10 päevaga säilitada normaalse liikumisamplituudi, 
parandab liigeste olukorda ja paindlikkust, aitab kõhred 
tervena hoida, vähendab lihaste ja liigeste jäikust ning 
aitab treeningu järel kiiremini jõu taastada.

 551#  57,45 € 

90 kapslit

ViT  lize
meesTe Toidulisand

Vit lize on spetsiaalselt 
meestele loodud 
toimeainekooslus, mille 
vitamiinid, mineraalid, 
antioksüdandid ja patenditud 
taimesegu aitavad püsida 
tervena ja hoiavad 
eesnäärme talitluse korras.

 375#  29,20 € 

120 tabletti

ViT lize 

naisTe Toidulisand

Vit lize on loodud just naiste 
vajadusi silmas pidades. 
See on antioksüdandirikaste 
puuviljade, ravimtaimede, 
vitamiinide ja mineraalide 
looduslik kooslus, mis aitab 
naisel terve olla ja hormoonidel 
tasakaalus püsida.

 374#  27,60 € 

60 kapslit
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ForeVer immuBlend
Toidulisand immuunsüsteemi 
igakülgseks toetuseks. Kõik 
patenditud segu koostisosad 
on valitud nii, et need mõjuksid 
vastavalt immuunsüsteemi teatud 
funktsioonile.

 355#  17,95 € 

60 tabletti

c-ViTamiin
C-vitamiini ja kaerakliide segu. 
Ainulaadne patenteeritud koostis 
tagab organismis kogu tabletis 
sisalduva 60 mg C-vitamiini 
omastamise. See on kiiduväärt valik 
neile, kes soovivad säilitada head 
tervist. 

 048#  18,70 € 

100 tabletti

ForeVer lycium plus
Toidulisand valmistatakse 
taralõngast ehk goji marjadest ja 
magusjuurest. See on esmaklassiline 
antioksüdantide läte. Hiinas on 
inimesed juba tuhandeid aastaid 
kasutanud tervise parandamiseks 
taralõnga vilju ja magusjuure 
ekstrakti ehk lagritsat.

 072#  35,20 € 

100 tabletti

rohelised aasad
Eriti hästi tasakaalustatud 
toidulisand. Selle toitained 
pärinevad lutserni-, odra- ja 
nisuidudest ning Cayenne’i piprast. 
See on vitamiinide, mineraalide, 
aminohapete ja ensüümide 
kokteil, mis sisaldab klorofülli 
ja taimekiudu. Toidulisand on 
esmaklassiline toitainete allikas ja 
võimalus varustada organismi kiiresti 
elutähtsate ainetega.

 068#  12,85 € 

80 tabletti

KÜÜslaugu-TÜÜmianiKapslid
Tegu on kahe iidsetest aegadest 
tuntud taime kooslusega. Küüslauk 
tõhustab rasva muundumist 
energiaks, samuti on hea 
antioksüdant. Ühes kapslis on 1 g 
küüslaugu kontsentraati ja 50 mg 
tüümianipulbrit. 

 065#  19,35 € 

100 kapslit
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ForeVer liTe ulTra 
Vanilli- Ja šoKolaadiKoKTeil

Täiendab hästi tervislikku eluviisi. 
Kaks lahja piimaga valmistatud 
kokteiliportsjonit päevas annavad 
100% vitamiinide ja mineraalide 
soovituslikust päevanormist. Forever 
Lite Ultra kokteilid aitavad kujundada 
tõhusa kava optimaalse kehakaalu 
säilitamiseks.

 470#  23,15 € 

Vanilli 375 g (15 portsjonit) 

 471#  23,15 € 

Šokolaadi 390 g (15 portsjonit) 

24   
grammi 
ValKu Ühes 
porTsJonis

Püüelge 

parimat tulemust
Kõige 

populaarsem 
ForeVeri  

Toode

14
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ForeVer Therm
Organismi talitlust toetav toidulisand 
sisaldab erilist taimeekstraktide 
ja toitainete kompleksi. See 
annab energiat ja võib kiirendada 
ainevahetust. Tõhus abivahend kaalu 
jälgimisel ja kõhnumisel. Selle abil 
jõuate kiiremini tulemusteni ning 
saavutate meelepärase vormi..

 463#  32,05 € 

60 tabletti

ForeVer garcinia plus
See on kaalujälgimisprogrammide 
lisand. Toote aluseks on 
gartsiinia viljadest saadud 
hüdroksüsidrunhape (HCR). 
Toidulisand tõhustab organismi 
loomulikku ainevahetust, tekitab 
täiskõhutunde ning aitab isu kontrolli 
all hoida. Sisaldab kroomi, mis jääb 
paljude dieetide puhul sageli puudu, 
ehkki see on õigeks ainevahetuseks 
vajalik. 

 071#  35,20 € 

70 kapslit

ForeVer lean
Vähendab kalorite omastamist 
rasvast ja süsivesikutest. Tõstab 
organismi loomulikku võimet 
reguleerida vere suhkrusisaldust. 
Toidulisandi toime on maksimaalne, 
kui kaasate kaalujälgimisprogrammi 
ka tervisliku toitumise ja regulaarse 
võimlemise.

 289#  32,20 € 

120 kapslit

ForeVer FasT BreaK
Pole tähtis, kas olete pidevalt toimetustega hõivatud 
või otsite suupistet, mis annaks jõudu sportimisel, 
teie aktiivsesse eluviisi sobib suurepäraselt 
batoonike Forever Fast Break. See maapähklivõiga 
šokolaadibatoon sisaldab 11 g valke, vitamiine ja 
mineraale ning 3 g kiudaineid, et tekiks täiskõhutunne.

 520#  4,10 € 

1 batoonike (56 g)
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Kõik, mida vaja, et 
saaksite parem välja 
näha ja end paremini 
tunda. Avastage 
Forever F.I.T. – kolm 
tõhusat 
tootekomplekti, mis 
aitavad teil kehakaalu 
reguleerida ja õppida 
tervislikult elama 
ükskõik millise 
füüsilise vormi korral. 

c9
Programm Clean 9 sobib esimeseks 
sammuks saledama ja tervema 
keha poole. See lihtne, ent tõhus 
9-päevane organismi puhastamise 
programm sisaldab kõiki vajalikke 
vahendeid, et saaksite muutumist 
alustada juba täna.

Komplekti Clean 9 moodustavad:
+  Aaloenektar (kaks 1-liitrist pudelit);
+  Kokteil „Forever Lite Ultra“ (1 pakk);
+  „Forever Garcinia Plus“ (54 kapslit);
+  „Forever Fiber“ (9 pakki);
+  „Forever Therm“ (18 tabletti);
+  Mõõdulint
547#  Vanillimaitselise kokteiliga  

(15 portsjonit)
548#  Šokolaadimaitselise kokteiliga  

(15 portsjonit)

 547-548#  109,25 € 

F15
Astuge veel üks samm parema 
välimuse ja enesetunde poole. 
Ükskõik, kas alles alustate või teil on 
juba korralik kogemustepagas, F15 
pakub tugevnemiseks ja kõhnumiseks 
toitumis- ja treeningkava algajatele, 
edasijõudnutele ja vastupidavatele. Kõik 
15-päevased programmid on loodud nii, 
et need jagaksid inspireerivaid teadmisi, 
aitaksid igaveseks oma eluviisi muuta ja 
võimaldaksid järjekindlalt muutuda.

F15 komplektis on:

+  Aaloenektar (kaks 1-liitrist pudelit);
+  Kokteil „Forever Lite Ultra“ (1 pakk);
+  „Forever Garcinia Plus“ (90 kapslit);
+  „Forever Fiber“ (15 pakki); 
+  „Forever Therm“ (30 tabletti).
528#  Programmid F15 algajale 1 ja 2 

vanillimaitselise kokteiliga
529#  Programmid F15 algajale 1 ja 2 

šokolaadimaitselise kokteiliga
532#  Programmid F15 edasijõudnule 1 ja 2 

vanillimaitselise kokteiliga
533#  Programmid F15 edasijõudnule 1 ja 2 

šokolaadimaitselise kokteiliga
536#  Programmid F15 vastupidavale 1 ja 2 

vanillimaitselise kokteiliga
537#  Programmid F15 vastupidavale 1 ja 2 

šokolaadimaitselise kokteiliga

 528-537#  141,05 € 

tugevamadSaledamad ja 
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ViTal5
Komplektis Vital5 on Foreveri viis 
imetabast toodet, mis korvavad 
üheskoos toimides toitumise 
puudujääke ja varustavad organismi 
kõige olulisemate toitainetega, 
mida on vaja parema enesetunde ja 
väljanägemise jaoks.

Komplektis Vital5 on:

+  Aaloenektar – 4 tk; 

+  Forever Daily – 1 tk;

+  Forever Active Probiotic – 1 tk;

+  Forever Arctic Sea – 1 tk; 

+  ARGI+ – 1 tk.

456#  aaloenektariga 
457#  aaloe-marjanektariga

 456-457#  229,20 € 

458#  aaloe-virsikunektariga

 458#  238,30 € 

459#  aaloenektariga Forever Freedom

 459#  266,55 € 
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KompleKT
äri KasT
Aaloenektar; aaloe-marjanektar; Aloe-virsikunektar; 
Aaloenektar Forever Freedom; Foreveri taruvaik; Nature-
Min; Absorbent-C; Küüslaugu-tüümianikapslid; Rohelised 
aasad; Forever Active Probiotic; Forever Vision; 
Forever Active HA; Forever NutraQ10; ARGI+; Forever 
Kids;Forever Arctic Sea; Forever Daily; Hambageel; Aaloe 
vedelseep; Aaloe pulkdeodorant; Aaloega hügieeniline 
huulepulk Aloe Lips; Taruvaiguga aaloekreem; Aaloegeel; 
Soojendav aaloekreem; Aaloega MSM geel; Aloe First; 
Tootevoldik.

 001#  VäärTus 2 cc 

KompleKT
mini
Aaloenektar; Aaloe-marjanektar; Aaloe-virsikunektar; 
Aaloenektar Forever Freedom; Küüslaugu-
tüümianikapslid; Forever Active Probiotic; Forever Active 
HA; Forever Arctic Sea; Forever Daily; Hambageel; Aaloe 
pulkdeodorant; Aaloega hügieeniline huulepulk Aloe Lips; 
Aaloegeel; Soojendav aaloekreem; Tootevoldik.

 003#  VäärTus 1 cc 

KompleKT 
Kiire sTarT 
Aaloenektar – 2 tk; Aaloe-marjanektar – 2 tk; Forever 
Freedom – 2 tk; Taruvaiguga aaloekreem – 3 tk; 
Aaloegeel – 3 tk; Soojendav aaloekreem - 3 tk; Aaloe 
pulkdeodorant – 5 tk; Hambageel – 5 tk; Aaloega 
huulepulk – 12 tk; Tootejuhend, Tootevoldik, Töövihik 
„Esimesed sammud äris”, Foreveri äri omaniku 
lepinguvorm. 

 007#  VäärTus 1,699 cc 

erineVad 
TooTed, mis 
aiTaVad 
Teadmisi Ja 
äri aVardada
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sonya rahustav geelniisutaja 
Nahka turgutavate taimeekstraktide ja 
tõhusate koostisainetega geelniisutaja 
imendub suurepäraselt, täites 
naha niiskusega. Üle 10 naturaalse 
taimeekstrakti ja -õli, seentest 
saadud beetaglükaani, hüdrogeenitud 
kollageeni ja õunaekstraktiga 
toode rahustab ja niisutab tõhusalt 
kombineeritud nahka. 

 608#  23,73 €  

59 ml

sonya taastav geelmask
Andke mõistele „ilu-uni” uus 
tähendus! Teadlased on Sonya 
taastava geelmaski loonud 
spetsiaalselt selleks, et parandada 
naha funktsioneerimist öösel. See 
aitab taastada naha tasakaalu, 
vähendades rasueritust ja andes 
nahale värske jume. Mask sisaldab 
nii palju erinevaid rohttaime- ja 
puuviljaekstrakte ning niisutusaineid, 
et hommikul ärkate rahunenud, 
värskema ja noorusliku jumega. 

 607#  21,66 €  

59 ml

Naha tasaka
al 

Kui märkasite nende toodete kirjelduses sõna „geel”, 
siis seda põhjusel, et oleme loonud sünergiliselt toimiva 
nahahooldustoodete sarja, kus kõik tooted on geeli 
konsistentsiga. See uuenduslik tehnoloogia võimaldab 
aaloel, niisutusainetel ja taimeekstraktidel (mida oleme 
selles sarjas kasutanud eriti külluslikult) jõuda naha sisse 
seal, kus seda kõige rohkem vaja. 

igapäevane nahahooldus

sonya värskendav geelpuhastaja
Unustage tavapärased 
puhastusvahendid. Sonya 
värskendav geelpuhasti sisaldab 
meie aaloegeeli ja muid niisutajaid 
(nagu külmpressitud ahvileivapuuõli), 
mis rahustavad ja niisutavad 
nahka. Tõhusad antioksüdandid, 
nagu õuna aminohapped ja 
hüdroksüatsetofenoon aitavad 
segatüüpi nahal nooruslikuna 
püsida. Looduslik puhastaja 
(seebikaunaekstrakt) aitab 
kõrvaldada elutud rakud, mustuse 
ja jumestuse jäägid, et nahk saaks 
õrnalt, ent hoolikalt puhtaks.

 605#  21,66 €  

118 ml

sonya särageel
See geel aitab taastada terve ja särava 
jume. Kiiresti imenduv uuenduslik geel 
sisaldab kapseldatud peptiide, mis 
aitavad säilitada naha noorusliku jume. 
Viie Aasiast pärineva taime (sealhulgas 
lagritsa-magusjuure) ekstraktid siluvad 
nahka ja annavad värske tooni, et 
saaksite nautida pehmet, siledat ja terve 
jumega nahka. 

 606#  20,50 €   

30 ml

sonya igapäevase  
nahahoolduse sari
Viimaks see, mida vaja segatüüpi 
nahale. Spetsiaalselt kombineeritud 
nahale (mis võib olla väga tasakaalust 
väljas ja ebaühtlane) loodud Sonya 
igapäevase nahahooldussarja 
tooted sisaldavad palju aaloed ja 
muid niisutavaid taimeekstrakte. Siin 
ühinevad loodus ja teadus ning ülimalt 
uuenduslik geelitehnoloogia tagab, 
et aaloe jõuaks nahka seal, kus seda 
kõige enam vaja. Ühtlasi annab see 
toodetele kerge konsistentsi, et nahk 
näeks välja värske ja särav.   

 609#  78,56 € 

iga päev
Juba 

peatselt!
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Imeline 
välimus

infinite by Forever niisutav puhastaja
Niisutava puhastaja koostises on rohkelt looduslikku 
päritolu tõhusaid koostisaineid, nagu õunaekstrakt, õuna 
aminohape ja kookose rasvhapped, mis niisutavad nahka 
ning eemaldavad õrnalt mustuse ja rasu, kuivatamata 
nahka. Kreemja konsistentsiga õrna puhastusvahendi 
kasutamise järel on nahk niisutatud, pehme ja puhas ning 
valmis järgmiste vananemisilminguid leevendavate toodete 
mõjuks.

 554#  24,15 € 

118 ml

infinite by Forever 
uudne nahahooldussüsteem 
Te ehk arvate, et juba tunnete aaloe väge? Aga aaloe 
toime ei ole veel kunagi olnud nii tugev! infinite by 
Forever võitleb vananemise vastu nii seest kui ka väljast. 
See komplekt koosneb üliefektiivsetest toodetest, mis 
niisutavad, pärsivad peenemate ja sügavamate kortsude 
teket ning aitavad kollageeni tootmise normaalsena hoida, 
et saaksite kenam välja näha ja end paremini tunda.

 553#  160,95 € 

Taastab naha niiskustasakaalu, 
stimuleerib kollageeni tootmist ning 

pärsib väikeste kortsukeste ja sügavate 
kortsude teket

parim TeadusesT Ja 
loodusesT

Kuiv nahk Niisutatud nahk

infinite by Forever Taastav kreem
Kiiresti imenduva niisutava ja siluva taastuskreemi 
koostises on rohkem kui 15 nahka turgutavat 
koostisainet. Taastava kreemi loomisel on tuginetud 
nahahooldusteaduse uusimatele avastustele. Selle 
koostises on aaloed, palju antioksüdante sisaldavaid assai 
marju, granaatõuna ja vananemist pidurdavaid eeterlikke 
õlisid, mis taastavad ja värskendavad kuivanud nahka. Kas 
pole mitte suurepärane lõpulöök vananemise vastu?

 558#  53,35 € 

48,2 g

infinite by Forever nahapingulduskompleks
Ilu algab seestpoolt – õigest toitumisest. Foreveri esimene 
ja ainulaadne ilu-toidulisand aitab vananemisprotsessi 
kontrolli all hoida. Nahka pinguldava kompleksi koostisesse 
kuulub patenditud kantaluubikontsentraadi, fütokeramiidide 
ja merekalade kollageeni kooslus, mis niisutab nahka, 
vähendab sügavate näokortsude moodustumist, pinguldab 
nahka ja muudab selle elastsemaks.

 556#  47,60 € 

60 tabletti

infinite by Forever pinguldav seerum
Pinguldav seerum sisaldab kliiniliselt kontrollitud 
vananemisvastast kolme aminohappe peptiidi, mis jäljendab 
naha loomulikke protsesse ja suurendab nõnda naha 
elastsust. Peale selle kuuluvad seerumi koostisesse tõhusad 
looduslikud koostisained ja meie patenditud aaloe, mis 
üheskoos niisutavad, tasandavad ja pinguldavad nahka ning 
muudavad selle elastsemaks, et nahk näeks nooruslikum 
välja. 

 555#  47,80 € 

30 ml
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aaloegeel
Läbipaistev, niisutav, rahustav, toitev 
vahend on valmistatud aaloelehe 
siseosast. Geel on tõhusaks abiks 
mitmesuguste nahaprobleemide 
korral, mistõttu peaks see alati 
esmaabikarbis olema. 

 061#  15,85 € 

118 ml

aaloe msm geel
Geel sisaldab aaloed, MSMi 
(orgaanilist väävlit) ja ravimtaimede 
ekstrakte, mis leevendavad pehmete 
kudede, lihaste ja liigeste valu, 
põletikku ning annavad reipust. 
See läbipaistev, lõhnatu, riideid 
mittemääriv geel on väärt vahend 
spordisõpradele.

 205#  24,60 € 

118 ml

aaloeKreem
Universaalne käte- ja kehakreem. 
Võrreldes teiste meie kreemidega on 
selles suurim aaloekontsentratsioon 
(välja arvatud aaloegeel). Kreem 
sisaldab E-vitamiini, kollageeni, 
elastiini, lanoliini. Aaloekreem on 
maheda lõhnaga, see pehmendab 
ja niisutab suurepäraselt iseäranis 
kuiva, lõhenenud nahka.

 062#  15,85 € 

118 ml

aaloeKooriJa
Õrn nahakoorija, milles ei 
sisaldu teravaid aineid. Jojobaõli 
mikroosakesed puhastavad õrnalt 
nahka ning eemaldavad tõhusalt 
sarvestunud nahakihi. Aaloega 
koorija eemaldab surnud naharakud 
ning valmistab naha ette niisutuseks.

 238#  16,70 € 

99 g

TaruVaiguga aaloeKreem
Kreem sobib iseäranis tuulest ja 
külmast räsitud ning muutlikust ilmast 
mõjutatud nahale. Kreem ei sisalda 
vett, seepärast sobib see ideaalselt 
külmaks aastaajaks. Aaloe ja 
taruvaik on koosluses kummeli, A- ja 
E-vitamiiniga. 

 051#  21,05 € 

113 g

niisuTaV aaloeKreem
Niisutavat kreemi võib kasutada 
näo-, käte- ja kehakreemina, kuna 
see imendub sügavale ja võitleb 
naha vananemisprotsesside vastu. 
Kreem niisutab nahka ülihästi. 
Sisaldab kollageeni ja elastiini, 
mis aitavad säilitada sileda ja 
elastse naha. Niisutavat kreemi 
võib kasutada ka jumestuse 
aluskreemina.

 063#  15,85 € 

118 ml

Kõige 
populaarsem 

ForeVeri  
Toode
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päeVaKreem
Aaloe, seeneekstrakti ja rohkem 
kui 20 nahahooldusainega 
päevakreem toidab ja kaitseb 
nahka kahjuliku ultraviolettkiirguse 
eest. See sisaldab toitvaid 
puuvilja- ja rohttaimeekstrakte ning 
laia toimespektriga looduslikku 
mineraalfiltrit SPF 20. Kreem 
pehmendab, kaitseb ja ühtlustab 
naha tooni.

 557#  33,75 € 

50 ml

pehmendaV KooriJa 
Toode koorib õrnalt nahka, seda 
kahjustamata, samuti annab 
nahale ühtlase jume. Bambus, 
jujuubiosakesed ja puuviljaensüümid 
(nagu papaiin ja bromeliin) aitavad 
eemaldada elutuid rakke ning 
värskendavad ja toidavad nahka. 

 559#  17,00 € 

60 ml

TasaKaalusTaV TooniK 
Värskendage, niisutage, taastage 
naha pH ja ahendage poorid. 
Tasakaalustav toonik sisaldab 
aaloe, merevetikaekstrakti ja 
naatriumhüaluronaadi unikaalset 
kooslust, mis niisutab ja pehmendab, 
samuti kurgiekstrakti, mis silub ja 
ühtlustab nahatooni, ning valge tee 
ekstrakti, mis aitab nahka vabade 
radikaalide eest kaitsta.

 560#  20,25 € 

130 ml

VärsKendaV silmaÜmBrusKreem 
Merekalade kollageeni, patenditud koostisosade, 
taimeekstraktide ja aaloega kreem on valmistatud 
peptiidide tehnoloogia järgi. See silub ja muudab tundliku 
silmaümbrusnaha kaunimaks, vähendades märgatavalt 
peenete ja sügavamate kortsude ning tumedate silmaaluste 
teket. Värskendav silmaümbruskreem sisaldab veel 
butüleenglükooli, mis vähendab uuringute kohaselt 
silmaümbruse turseid ja tumedaid laike vaid 15 päevaga.

 561#  17,00 € 

21 g
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haBemeaJamispalsam
Eriliste niisutavate koostisosadega 
habemeajamisjärgne palsam. 
Raseerimine ärritab nahka, sageli ka 
vigastab, seetõttu tasub nahka selle 
palsamiga poputada. Nautige meeldivat 
ja mehelikku lõhna. 

 070#  15,85 € 

118 ml

aaloega hÜgieeniline 
huulepulK
Suurepärane aaloe, jojooba, mesilasvaha 
ja eriliste niisutavate ainete kooslus 
toidab, pehmendab ja kaitseb huuli 
kuivamise eest.

 022#  3,70 € 

4,25 g

Kõige 
populaarsem 

ForeVeri  
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ForeVer 
alpha-e FacTor
See on naha nooruslikkuse allikas. 
Emulsioon sisaldab hulgaliselt 
komponente, mille otstarve on 
parandada naha seisukorda. See 
niisutab, toidab, kaitseb nahka 
keskkonna kahjuliku mõju eest ning 
võitleb tõhusalt naha nooruslikkuse 
vaenlaste – vabade radikaalidega.

 187#  35,15 € 

30 ml

sonya sÜgaVniisuTaV 
aaloeKreem 
Sonya sügavniisutav aaloekreem 
kustutab suurepäraselt teie naha 
niiskusejanu. Kreem sisaldab 
männikooreekstrakti, mis võitleb 
aktiivselt vabade radikaalide vastu, 
kaitstes ja tugevdades nõnda naha 
kollageeni. Aitab taastada ja säilitada 
naha noorusliku sära.

 311#  25,65 € 

71 g

sonya 
ToiTeV seerum
Aaloe ja valge tee ekstraktiga toitev 
seerum aitab nahal niiskust säilitada. 
Nahk paistab noorem ja säravam. 
Toitev seerum on suurepärane alus 
Sonya näokreemile.

 281#  37,75 € 

118 ml

KonTuurmasKi pulBer
Suurepäraselt puhastavate 
koostisainete unikaalne kooslus. 
Pulber segatakse aktivaatoriga. 
Puhastab poore. Silub ja pinguldab 
nahka.

 341#  16,20 € 

29 g

parim TeadusesT Ja 
loodusesT
Taastab naha niiskustasakaalu, 
stimuleerib kollageeni tootmist 
ning pärsib väikeste kortsukeste 
ja sügavate kortsude teket.

24
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r3 FacTor
Kreem sisaldab aaloed, 
puuviljahappeid ja vitamiine. See aitab 
eemaldada surnud rakud, toidab 
ja niisutab nahka, taastab kaitsva 
lipiidikihi. Kreem võitleb halastamatu 
aja mõju vastu. 

 069#  35,15 € 

56,7 g

nahKa pleegiTaV geel
Vahend naha ja tumedate laikude 
pleegitamiseks. Muudab nahka 
heledamaks, kaitseb pigmentatsiooni 
tekkimise eest, tumedad laigud aga 
muutavad vähem nähtavaks.

 236#  15,65 € 

28,3 g

mereVeTiKamasK
Mask puhastab naha sügavalt, 
tasakaalustab selle struktuuri, 
niisutab intensiivselt ja toidab. Maski 
kasutamise järel muutub näonahk 
pehmeks ja elastseks, näib särav ja 
elujõuline. 

 234#  17,65 € 

113 g

sooJendaV aaloeKreem
Soojendavat kreemi on soovitatav 
kasutada lihaste suurenenud 
koormuse, külmetuse, selja- ja 
liigesevalude korral. Võib kasutada 
kui lõõgastavat massaažikreemi, 
mis stimuleerib terve organismi 
vereringet, vähendab väsimuse 
tundemärke ja parandab 
enesetunnet. 

 064#  15,85 € 

118 ml

suurepärane Toode 
sporTlasele
Tõhus nahka pehmendav aaloepiim 
sisaldab sügavale nahka tungivaid 
soojendavaid komponente, mis 
aitavad pinges lihaseid rahustada.

Kõige 
populaarsem 

ForeVeri  
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aaloe-JoJooBašampoon
Uus, veel tõhusam koostis! Me ei pea 
kasutama üksnes kunstlikke vahuaineid 
– meie lemmikkoostisaine aaloe 
sisaldab looduslikku ainet saponiini, 
mis vahutab õrnalt. Jojoobaõli aitab 
taastada juuste struktuuri, et juuksed 
saaksid tagasi naturaalse värvi ja läike. 
Need koostisained eemaldavad ühtlasi 
kogu mustuse, värskendades samal ajal 
peanahka. Nüüd veel ka Foreveri lavendli 
eeterliku õliga, mis jätab juustele hea 
lõhna!

 521#  18,75 € 

296 ml

aaloe JoJooBapalsam
Teaduse arenedes muutub ka meie 
toodete koostis. Oleme muutnud 
palsami koostist, et see toimiks 
sünergias aaloe-jojoobašampooniga. 
Selles šampooni täiendavas palsamis 
on B-rühma vitamiine, makadaamia- ja 
jojoobaõli ning meie Foreveri lavendli 
eeterlikku õli, mis annab juustele läiget ja 
hõlbustab nende soengusse seadmist. 
Tasakaalustatud pH-ga palsam katab 
juuksekarva, aidates vältida juukseotste 
harunemist.

 522#  17,30 € 

296 ml

Igaks päev
aks
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VahuTaV aaloega 
raseerimisgeel
Luksuslik vahutav raseerimisgeel 
sisaldab aaloed ja rohkelt naha 
eest hoolitsevaid koostisaineid, mis 
niisutavad ja värskendavad nahka. 
Tõhus ja ühtaegu õrn toode sobib 
suurepäraselt nii naistele kui ka 
meestele, kes soovivad tavapärase 
raseerimise muuta meeldivaks 
rituaaliks.

 515#  14,75 € 

142 g

KooKosõli Ja 
aaloe TeKiTaVad 
pehme luKsusliKu 
Vahu
Kookosõli on ühtlasi 
suurepärane A-, C- ja 
E-vitamiini allikas.

aaloega Vedelseep
Uus täiustatud aaloega vedelseep rahustab nahka iga 
kord, kui käsi pesete. 100% ehedast stabiliseeritud 
aaloegeelist ja looduslikest puhastusainetest valmistatav 
parabeenivaba seep sisaldab õrnu puuviljaekstrakte, mis 
pehmendavad ja niisutavad teie nahka.

 523#  14,45 € 

473 ml

aVoKaadoseep
Tänu avokaado erilistele omadustele 
puhastab, niisutab ja hellitab seep 
nahka suurepäraselt. Sobib näo- ja 
kehahoolduseks. Seep on meeldiva 
sidrunilõhnaga.

 284#  5,20 € 

142 g

aaloe pulKdeodoranT
Hea kaitse ebameeldiva higilõhna eest. 
Alumiiniumsooladeta. Deodoranti võib 
kasutada kohe pärast depilatsiooni. 
Tõhus, meeldiv, turvaline!

 067#  7,65 € 

92 g
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hamBageel
Tõhusa piparmündimaitselise 
hambapuhastusvahendi aluseks on aaloegeel, 
millele on lisatud taruvaiku. Puhastab 
suurepäraselt hambad, ei kriimusta emaili, 
tagab värske hingeõhu. Hambageel sobib 
kasutamiseks tervele perele. Fluoriidivaba. 

 028#  8,15 € 

130 g

25Th ediTion  
TualeTTVesi meesTele

Tualettvee baasiks on puuviljade, 
taimede ja metsafloora aroomid.

 209#  46,85 € 

50 ml

25Th ediTion  
lõhnaVesi naisTele

See luksuslik aroom meenutab 
lille- ja metsalõhnade buketti, 
mis aitab esile tuua naise 
tundlikku olemust.

 208#  46,85 € 

50 ml

sonya Vedel silmalainer 
Tooge oma pilk esile Sonya vedela silmalaineriga. 
Süsimustal toitval ja niisutaval laineril on täpne peenike 
pintsliots ja hea konsistents, mis võimaldavad ka algajal 
meikijal tõmmata ühtlast ilusat joont.  Üheksa nahka 
turgutavat koostisosa (nagu aaloe, riitsinusõli, E-vitamiin ja 
päevalilleõli) kannavad hoolt silmaümbruse tundliku naha 
eest.

 569#  18,60 € 

1 ml

Uudis!
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aloe FirsT
Rahustava toimega vedelik sisaldab 
aaloed, taruvaiku ja 11 hoolikalt 
valitud taimeekstrakti. Vedelik 
toidab ja rahustab nahka, sellel on 
antibakteriaalne toime.

 040#  21,05 € 

473 ml

aaloepihusTi loomadele
Esmaabivahend loomadele. Sobib 
ideaalselt väliste nahaprobleemide 
korral. Kiire rahustava toimega. See 
pihustatav vedelik on suurepärane 
nahahooldusvahend eri suuruses ja 
eri liiki loomadele.

 030#  21,05 € 

473 ml

ForeVer aloe mpd  2X
Paljude kasutusvõimalustega 
kontsentreeritud puhastus- ja 
pesemisvedelik. Sobib põranda, vaiba, 
kahhelkivide, vannitoa puhastamiseks 
ning nõude ja pesu pesemiseks. 
Eemaldab tõhusalt mustuse ja plekid, 
lahustab rasva, kriimustamata pindu. 
Fosfaadivaba.

 307#  25,75 € 

946 ml

Kõige 
populaarsem 

ForeVeri  
Toode

Kõige 
populaarsem 

ForeVeri  
Toode
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ForeVeri Kolme eeTerliKu õli KompleKT 
Foreveri kolme eeterliku õli komplektis on kolm 5 ml 
pudelit eraldi eeterlike õlidega: sidruni-, piparmündi- ja 
lavendliõli. Proovige parimat, mis loodusel pakkuda on ja 
valige enda lemmik.

 512#  31,90 € 

15 ml

me oTsime 
Kogu maailmas 
Kõige paremaid 
Ja ehedamaid 
KoosTisaineid

eeTerliKKe õlisid 
sisaldaB alla 
1% KõiKidesT 
TaimeliiKidesT

looduse  jõud
Võtke appi 
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sidrun
Ettevõte Forever kasutab käsitsi 
korjatud sidruneid, millel lastakse 
kasvada seni, kuni need täiuslikult 
küpseks saavad. Korralikult küpsed 
sidrunid on mahlasemad ja nendest 
saadav eeterlik õli on ülikvaliteetne. 
Forever pakub ülipuhast sidruni 
eeterlikku õli, mis tõstab tuju ja 
annab energiat. 

 507#  13,50 € 

15 ml

lõdVesTaV
Foreveri lõdvestav eeterlike 
õlide segu on suurepäraselt 
tasakaalustatud kooslus parima 
kvaliteediga talihaljast, Hollandi 
lavendlist, eukalüptist, koriandrist, 
viirukipuust, rosmariinist, vääris-
vaipkakrast, piparmündist, basiilikust 
ja punest, mille noodid lõdvestavad 
ning toovad sisemist rahutunnet ja 
harmooniat. 

 509#  21,15 € 

10 ml

rahusTaV 
Foreveri™ rahustav eeterlike 
õlide segu on suurepäraselt 
tasakaalustatud kooslus parima 
kvaliteediga põldmündist, talihaljast, 
kamprist, ilangiõlist ja kummelist, 
mis tungib naha sügavamatesse 
kihtidesse ja rahustab tõhusalt.

 511#  35,25 € 

10 ml

KaiTseV 
Foreveri kaitsev eeterlike õlide segu 
on suurepäraselt tasakaalustatud 
kooslus parima kvaliteediga 
nelgist, apelsinist, kaneelikoorest, 
rosmariinist, viirukipuust, eukalüptist 
ja kadakamarjadest, mille noodid 
annavad jõudu ja energiat.

 510#  24,45 € 

10 ml

Baasõli
Foreveri baasõli on aaloe, A-, E- ja 
C-vitamiini ning looduslike lõhnatute 
õlide patenditud segu. Foreveri 
baasõli aitab Foreveri eeterlikel 
õlidel tungida sügavamatesse 
nahakihtidesse ja tõhustada nende 
toimet.

 505#  17,05 € 

118 ml 

piparmÜnT
Foreveri piparmündi eeterlik õli 
saadakse piparmündist, mida on 
ühes talus kasvatatud ja korjatud juba 
mitmeid põlvkondi. Taime looduslik 
mentoolikontsentratsioon on kõrge, 
seepärast jahutab ja värskendab see 
hästi.

 508#  18,90 € 

15 ml

laVendel
Foreveri lavendli eeterliku õli 
tooraine pärineb Bulgaariast, kus 
on selle kasvatamiseks ideaalsed 
ilmastikutingimused ja pinnas, 
tänu millele sisaldab õli rohkelt 
terpeene ja linalüülatsetaati, mis 
annab lavendlile omase magusa 
puuviljalõhna. Ettevõte Forever 
pakub ülipuhast lavendli eeterlikku 
õli, mis rahustab ja lõdvestab.

 506#  25,60 € 

15 ml
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KOOD 1064

PARIMA KVALITEEDI GARANTII
Ettevõttele kuulub rida aaloe stabiliseerimisprotsessiga seotud 
patente, tänu millele saame tagada, et meie aaloe baasil valmistatavad 
tervise- ja ilutooted on tippkvaliteediga. Meie aaloetooted olid 
esimesed, kellele Rahvusvaheline Aaloeteadusnõukogu andis 
sertifikaadi, mis kinnitab nende muutumatut kvaliteeti ja ehedust. 
Paljudel toodetel on ka koššer- ja moslemite halal-sertifikaat. Ja 
loomulikult, meie tooteid ei katsetata loomadel.

UAB „Forever Living Products Baltics“
Pylimo g. 30, LT-01135 Vilnius
tel.+372 5551 4818,
faks. +370 5 261 0306

foreverliving.ee


