CATÁLOGO DE
PRODUTO

A FOREVER LIVING
PRODUCTS, FUNDADA EM
1978 POR REX MAUGHAN,
É O MAIOR PRODUTOR E
DISTRIBUIDOR MUNDIAL DE
PRODUTOS DE ALOE VERA. A
FOREVER É CONHECIDA PELO SEU
COMPROMISSO EM OFERECER PRODUTOS
DA MAIS ELEVADA QUALIDADE. GRAÇAS AO
MINUCIOSO CONTROLO DE TODOS OS
PROCESSOS, DESDE AS PLANTAÇÕES,
QUE SÃO PROPRIEDADE DA FOREVER,
ATÉ À PRODUÇÃO DOS PRODUTOS
NAS NOSSAS FÁBRICAS,
PODEMOS AFIRMAR QUE OS
NOSSOS PRODUTOS NÃO
TÊM PAR.

Os produtos da Forever foram os primeiros a receber o
prestigiante selo de aprovação do Conselho Internacional de
Ciências do Aloe pela sua consistência e pureza. Também
obtiveram os selos Kosher e Halal, o que demonstra a ampla
aceitação e qualidade dos produtos.
Nas páginas deste catálogo, encontrará as diferentes gamas que
colocamos à sua disposição e nas quais descobrirá produtos de
uma qualidade e excelência inigualáveis.
Estamos certos que usufruirá de todos eles!
CERTIFICADO DO CONSELHO INTERNACIONAL DE CIÊNCIAS
DO ALOE: Estabelece um programa de inspecção e aprovação, assim
como certas normas de etiquetagem. Teve início em 1981 como uma
associação para proteger o consumidor de falsas afirmações e etiquetas
enganosas.
SELO KOSHER:
O Selo Kosher Rating tem como principal exigência que estejam
definidos os processos de elaboração de alimentos de acordo com as
estritas normas gerais de Kosher nas máquinas e recipientes no que diz
respeito à pureza e qualidade..
SELO HALAL:
A palavra Halal significa em árabe “permitido”. Como em outras
religiões, o Islão é muito exigente com a qualidade, pureza, processos
de elaboração do produto que contém o respectivo selo.

índice

SELO LEAPING BUNNY: O selo Leaping Bunny certifica que os
produtos Forever Living não foram testados em animais e não contêm
ingredientes derivados de práticas cruéis contra animais.
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COMBO PACKS

BEBIDAS
FOREVER ALOE VERA GEL™

O nosso produto estrela. Puro sumo de Aloe Vera sem aromas nem aditivos.
Contém mais de 200 componentes nutricionais, incluindo 20 minerais, 18
aminoácidos e 12 vitaminas. Um completo suplemento nutricional. Contém
excelentes nutrientes para o organismo.
1 L. (Cód. 015)
PVP

31,87€

TODAS AS NOSSAS BEBIDAS
SÃO FEITAS COM 100% SUMO DE ALOE
VERA. NATURAIS E NUTRITIVAS, RICAS EM
VITAMINAS E MINERAIS, COMPLEMENTAM
UMA DIETA SÃ E EQUILIBRADA.

FOREVER
POMESTEEN
POWER™

Forever Pomesteen
Power™ fornece
Vitamina C (contribui para
o normal funcionamento
do sistema imunitário*).
É uma deliciosa
combinação de sumos
e extratos de frutos
exóticos: romã, pera,
mangostão, framboesa,
amora, arando e
sementes de uva.
473 ml. (Cód.262)
PVP
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FOREVER
FREEDOM™

Forever Freedom é uma
fórmula única e combina
o nosso gel de Aloe Vera
com dois elementos
naturais que fazem parte
das articulações: sulfato de
glucosamina e condroitina.
Contém marisco.
1 L. (Cód. 196)
PVP

43,92€

ALOE BERRY
NECTAR™

Todos os benefícios do gel
de Aloe Vera combinado
com uma doce mistura
de sumo natural de maçã
e arando, com vitaminas
A (contribui para o
normal funcionamento do
sistema imunitário*) e E
(contribui para a proteção
das células contra as
oxidações indesejáveis*) e
pectina de maçã.
1 L. (Cód. 034)
PVP

FOREVER BITS
N’PEACHES™

Ideal para crianças,
Forever Bits n’ Peaches™
oferece-lhe os mesmos
nutrientes do nosso gel
de Aloe Vera com um
sabor único a pêssego
e uma textura diferente
que agradará a toda a
família. Contém autênticos
pedaços de Aloe Vera.
1 L. (Cód. 077)
PVP

34,74€

31,87€

33,38€

Estas declarações não foram avaliadas por nenhum organismo governamental. Estes produtos não pretendem mitigar, tratar, prevenir ou diagnosticar
qualquer doença genérica ou específica. Em caso de doença ou problema de saúde, recomenda-se que consulte o seu médico.

FAB, FOREVER ACTIVE BOOST™

Forever active Boost.™ FAB contém vitamina B12 que contribui para
metabolismo energético normal* que o ajuda a permanecer ativo durante todo
o dia. Com Aloe Vera e uma mistura patenteada de plantas adaptogénicas (a
patenteada tecnologia ADX7, com Schisandra chinesis), vitaminas B6 e B12 e
outros ingredientes, esta deliciosa bebida oferece-lhe os nutrientes úteis para
realizar todas as actividades diárias. Contém cafeína.
Apresentação 12 unidades (não se vende individualmente). 12x250 ml.
(Cód. 321)
PVP

37,64€

FAB X FOREVER ACTIVE BOOST™

*O seu consumo diário fornece uma quantidade
significativa da dose diária recomendada (15%)
dessas vitaminas para obter o efeito benéfico

FABX Energy Drink™ é a bebida energética que contém diversas vitaminas,
entre as quais, a vitamina B12*, aminoácidos e os eletrólitos que necessita.
Sem calorias, hidratos de carbono ou açúcares, obtenha diariamente a
energia que necessita, ao mesmo tempo que contribui para o seu bem-estar
com os nutrientes do FABX.
Apresentação 12 unidades (não se vende individualmente). 12x250 ml.
(Cód. 440)

FOREVER
FREEDOM2GO™

FOREVER
ALOE2GO™

Desfrute das propriedades do
Forever Freedom combinado
com os benefícios do sumo
de romã numa embalagem
fácil de transportar.
Freedom2Go™ contém gel de
aloé estabilizado,Glucosamina,
Condroitina e MSM combinado
com o exótico sabor da romã.
Contém marisco.
30 saquetas por caixa (não se
vende individualmente). 30X88,7 ml
(Cód. 306)

PVP

37,64€

Pronto a beber. Forever
Aloe2Go™ combina o melhor das
nossas bebidas Aloe Vera Gel e
Pomesteen Power em práticas
doses individuais. Leve-as para
todo o lado!.
30 saquetas por caixa (não se
vende individualmente). 30X88,7 ml
(Cód.270)
PVP

ALOE BLOSSOM
HERBAL TEA™

Descubra outra forma de beber
Aloe Vera. A nossa infusão sem
cafeína e aromas artificiais combina
flores de Aloe com outras plantas
e especiarias como a camomila, a
canela, o cardamomo e o funcho.
25 saquetas (Cód. 200)
PVP

16,40€

88,73€

PVP 103,96€
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FOREVER DAILY™

Forever Daily™ contém um complexo único e
patenteado de aloé e oligossacarídeos (AOS)
da Forever. Oferece uma combinação de 55
nutrientes, incluindo vitaminas e minerais
essenciais, favorecendo uma absorção muito
eficaz e, no caso dos minerais, dirigindo-se a
sistemas corporais específicos.
60 comprimidos. (Cód. 439)
PVP

UMA BOA SAÚDE
TEM POR BASE UMA
BOA ALIMENTAÇÃO. É
IMPORTANTE FORNECER
AO NOSSO ORGANISMO AS
VITAMINAS E MINERAIS QUE
NECESSITA. PARA PRODUZIR
OS SEUS SUPLEMENTOS
ALIMENTARES, A FOREVER
RECORRE AOS MELHORES
INGREDIENTES E À
TECNOLOGIA
MAIS AVANÇADA.

21,89€

FOREVER B12 PLUS™

A vitamina B12 e o ácido fólico combinados
numa fórmula de libertação prolongada que
participa no processo da divisão celular*,
contribui na formação normal de glóbulos
vermelhos* e para o normal metabolismo
da homocisteína*, ajudando na redução do
cansaço e da fadiga*
60 comprimidos. (Cód. 188)
PVP

19,37€

FOREVER GARLIC THYME™
Forever Garlic Thyme™ contém alho e tomilho,
dois poderosos ingredientes que o tornam o
suplemento perfeito. Apresenta-se em cápsulas
gelatinosas sem odor a alho. Contém soja.
100 cápsulas gelatinosas sem odor. (Cód. 065)
PVP

23,00€

FOREVER ACTIVE
PROBIOTIC™

Forever Active Probiotic™ é o único produto
estabilizado com 6 estirpes de bactérias
(Lactobacillus e Bifidobacterium) que existe no
mercado e que não necessita de refrigeração.
Apresentação em cápsulas fáceis de tomar.
Contém soja.
30 cápsulas
(Cód. 222)
PVP

32,55€

FOREVER IMMUBLEND™

Forever ImmuBlend™ contém uma fórmula
patenteada de fructooligossacáridos (FOS),
lactoferrina, cogumelos Maitake e Shiitake, para
além de outros nutrientes específicos (vitamina
C, Zinco) que contribuem para o normal
funcionamento do sistema imunitário*. Leve
a cabo as suas actividades quotidianas sem
preocupações.
60 comprimidos (Cód. 355)
PVP

21,25€

FOREVER NATURE’S 18™

Apresentamos-lhe os melhores nutrientes
extraídos dos vegetais que são complementos
a uma dieta saudável com Nature’s 18™. Os
seus comprimidos integram uma combinação
de 18 frutas e verduras de grande valor
nutricional para além de outros componentes
naturais que trarão benefícios adicionais.
120 comprimidos. (Cód. 271)
PVP
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50,93€

*O seu consumo diário confere uma quantidade significativa (15%) da dose diária recomendada destas vitaminas e minerais para obter o efeito benéfico.
Estas declarações não foram avaliadas por nenhum organismo governamental. Estes produtos não pretendem mitigar, tratar, prevenir ou diagnosticar
qualquer doença genérica ou específica. Em caso de doença ou problema de saúde, recomenda-se que consulte o seu médico.

FOREVER ECHINACEA
SUPREME™

Combina duas das melhores formas
de echinacea (purpúrea e angustifólia),
com hidraste e extrato de semente de
uva oferecendo uma opção natural
para o seu organismo. Para melhores
resultados, recomendamos um intervalo
de 4 semanas após uma ingestão
contínua de 8 semanas.
60 comprimidos (Cód. 214)
PVP

26,30€

GIN-CHÍA™

Duas poderosas plantas ancestrais:
a chia dourada do ocidente e o
ginseng do oriente eleitos pelas suas
propriedades adaptogénicas (podem
auxiliar o organismo a adaptar-se a
situações de stress). Os adaptógenos
contribuem para a recuperação do
bem-estar físico e mental; Ajudam
na resistência física e mental. Estes
ingredientes combinam-se num produto
único que complementará um estilo de
vida saudável. Contém soja.
100 comprimidos (Cód. 047)
PVP

FOREVER FIELDS OF
GREENS™

Fields of Greens™ junta a planta de
cevada fresca, a planta de trigo, a
alfafa e a pimenta de caiena. Esta
combinação rica em fibras e nutrientes
próprios destes vegetais é ideal como
suplemento. Contém trigo.
80 comprimidos.(Cód. 068)
PVP

15,07€

FOREVER GINKGO
PLUS™

Permaneça jovem enquanto os anos
passam por si com o extrato das folhas
de Ginkgo, uma árvore conhecida há
mais de 200 milhões de anos capaz de
se desenvolver nos mais distintos climas
ao redor do mundo. Para potenciar a
sua acção, adicionámos três poderosas
plantas chinesas – cogumelos reishi,
bagas de schisandra e fo-ti curado.
60 comprimidos. (Cód. 073)
PVP

39,57€

22,96€
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FOREVER KIDS™

Desenvolvido para crianças com idade
superior a dois anos, os comprimidos
multivitamínicos mastigáveis Forever
Kids,™ fornecem-lhes vitaminas,
minerais e fitonutrientes. Os seus
filhos vão adorar o seu sabor a fruta.
120 comprimidos. (Cód. 354)
PVP

13,71€

FOREVER LYCIUM
PLUS™

O Lycium é um fruto de origem chinesa
conhecido há séculos pelo seu grande
poder nutricional. A sua composição é
rica em aminoácidos e vitaminas pelo que
é considerado na China um “tónico yin”
com muitos usos tradicionais. A fórmula
tem, também, na sua composição extrato
flavonóide de alcaçuz.
100 comprimidos. (Cód. 72)
PVP

41,77€

FOREVER VISION™

Forever Vision contém arando, luteína,
zeaxantina e outros ingredientes que
contribuem para a protecção das células
contra as oxidações indesejáveis*
(vitamina C e E; Zinco e Cobre) e
nutrientes (vitamina A), que contribuem
para a circulação ocular favorecendo a
manutenção de uma visão em condições
normais.*
60 comprimidos. (Cód. 235)
PVP
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24,70€

FOREVER ACTIVE HA™
O ácido hialurónico é um componente
essencial para a hidratação da pele e
das articulações. Forever Active HA™
contém ácido hialurónico óleo de
gengibre e açafrão da índia.
Contém soja.
60 cápsulas gelatinosas. (Cód. 264)
PVP

38,13€

NATURE MIN™

Sabia que 4% do nosso corpo é
composto de minerais que não é capaz
de produzir por si próprio e necessita
obtê-los através da alimentação?
Utilizando uma base mineral natural de
depósitos marinhos, Forever Nature
Min oferece quase todos os minerais
que se encontram no corpo humano.
Complemente a sua dieta com o melhor
suplemento multimineral do mercado.
180 comprimidos. (Cód. 037)
PVP

23,16€

*O seu consumo diário confere uma quantidade significativa (15%) da dose diária recomendada destas vitaminas e minerais para obter o efeito benéfico.
Estas declarações não foram avaliadas por nenhum organismo governamental. Estes produtos não pretendem mitigar, tratar, prevenir ou diagnosticar
qualquer doença genérica ou específica. Em caso de doença ou problema de saúde, recomenda-se que consulte o seu médico.

VIT LIZE™

Como mulher, existem determinados períodos e
etapas em que o corpo sofre mudanças e ajustes.
Alie uma dieta equilibrada ao consumo do suplemento
alimentar VitOlize™ que fornece uma combinação
natural de vitaminas como a B6 que contribui para a
regulação hormonal*, frutas e extratos de plantas com
efeito adaptogénico como Schisandra chinensis e
minerais. Especialmente desenvolvido para si e com
ingredientes da melhor qualidade que a farão
sentir-se bem.
120 comprimidos (Cód. 375)
PVP

VIT

34,60€

LIZE™

Desenvolvido especialmente para homens. VitOlize™,
associado a uma dieta saudável e exercício físico, oferece
uma solução natural que contribui para uma espermatogénese
normal graças a ingredientes tais como o selénio*. Esta fórmula
única fornece uma combinação altamente eficaz de vitaminas
(C e E) e minerais (Selénio e Zinco) que contribuem para a
protecção das células contra as oxidações indesejáveis*.
60 cápsulas gelatinosas (Cód. 374)
PVP

32,68€

FOREVER MULTI-MACA™
A maca é, desde os tempos mais antigos,
um dos principais alimentos, por vezes
o único, da população das terras altas
do centro do Peru, permitindo-lhes
subsistir nas condições mais adversas. O
segredo está na sua raiz cuja composição
nutricional surpreende pela sua riqueza.
Contém soja.
60 comprimidos. (Cód. 215)
PVP

33,31€

ABSORBENT C™

O nosso corpo necessita de vitamina
C, um poderoso ingrediente que
contribui para a manuntenção de uma
pele normal e o funcionamento normal
do sistema imunitário*. Contribui,
também, para a normal formação do
colagénio para funcionamento normal
dos ossos, dentes e gengivas*. Para
optimizar a sua absorção, combinámos
com a aveia. Contém aveia.
100 comprimidos (Cód. 048)
PVP

22,14€

FOREVER ARCTIC SEA™

Contém ácidos gordos polinsaturados de origem animal, como o ómega 3. O EPA e DHA são
dois tipos de ómega 3 que contribuem para o normal funcionamento do coração1. A fórmula foi
recentemente melhorada adicionando-se óleo de lula, com maior quantidade de DHA, que contribui
para a manutenção de uma normal função cerebral e de uma visão normal2. Esta combinação
oferece também azeite. Substituir as gorduras saturadas por gorduras insaturadas na alimentação
contribui para a manutenção de níveis normais de colesterol no sangue. O ácido oleico é uma gordura
insaturada.Contém óleo de peixe.
1
2

O efeito benéfico é obtido com uma dose diaria de 250mg de EPA e DHA.
O efeito benéfico é obtido com uma dose diária de 250 mg de DHA

120 cápsulas gelatinosas (Cód. 376)
PVP

34,60€
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ARGI+™

Argi+™ fornece 5 gramas de L-Arginina por toma,
mais vitaminas que atuam de forma sinérgica e
proporcionam ao organismo os nutrientes que o
ajudarão no dia-a-dia (vitaminas B6, B12, C que
contribuem para reduzir o cansaço e fadiga*).
L-Arginina é um aminoácido que desempenha vários
papéis importantes no nosso corpo, desde contribuir
na divisão celular até à formação de proteínas e
estimular a produção de óxido nítrico. Dissolva-o
em água ou na sua bebida de Aloe Vera favorita e
enriqueça a sua dieta nutricional.
300 gr. (Cód. 473)
PVP

69,19€

FOREVER
CALCIUM™

Certifique-se que o seu organismo
recebe o cálcio necessário à
manutenção normal dos ossos.
Um bom complemento a uma dieta
sã e equilibrada pode ser Forever
Calcium™. Contém citrato de
cálcio combinado com vitamina
D e Magnésio, dois elementos
necessários para maximizar a
sua absorção e contribuir para a
manutenção dos ossos em condições
normais*. Contém soja.
90 comprimidos (Cód. 206)
PVP

30,49€

A-BETA-CARE™

Este suplemento contribui para
a manutenção da pele, mucosas
e visão em condições normais,
graças à vitamina A. A-Beta-CarE™
é especialmente formulado com
poderosos nutrientes como a
vitamina E, vitamina A e selénio,
que contribuem para a protecção
das células contra as oxidações
indesejáveis*. Contém soja.
100 cápsulas de gelatina (Cód. 054)
PVP

37,52€

NUTRA Q10™

Forever Nutra Q10™ é um produto
com uma fórmula especial,
desenvolvido para dissolver-se
facilmente no nosso sumo de Aloe
Vera ou qualquer outra bebida
e fornecer apoios nutricionais
importantes na saúde: a vitamina
B12 contribui para o normal
metabolismo da homocisteína*
e é enriquecido com vitamina C
que contribui para a formação
normal de colagénio para o
correcto funcionamento dos vasos
sanguíneos*. Vitaminas como a C e
B6 contribuem para a redução do
cansaço e da fadiga.*
30 saquetas (Cód. 312)
PVP
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30,39€

*O seu consumo diário confere uma quantidade significativa (15%) da dose diária recomendada destas vitaminas e minerais para obter o efeito benéfico.
Estas declarações não foram avaliadas por nenhum organismo governamental. Estes produtos não pretendem mitigar, tratar, prevenir ou diagnosticar
qualquer doença genérica ou específica. Em caso de doença ou problema de saúde, recomenda-se que consulte o seu médico.

HOJE EM
DIA TODOS
NÓS SABEMOS A
IMPORTÂNCIA DE
MANTER O PESO IDEAL
E MANTER UM ESTILO DE
VIDA SAUDÁVEL. A NOSSA
VARIEDADE DE PRODUTOS
PARA A GESTÃO DE PESO
AJUDA-O A ALCANÇAR
OS SEUS OBJETIVOS
E MUITO
MAIS.
FOREVER
GARCINIA PLUS™

O ingrediente principal é a Garcinia
Cambogia conhecida pelo seu
conteúdo em ácido hidroxicítrico.
Contém Crómio que contribui
para o metabolismo normal dos
macronutrientes*. Contém soja.
70 cápsulas gelatinosas. (Cód. 071)
PVP

41,77€

FOREVER LEAN™

O Forever Lean™ é composto por
revolucionários ingredientes entre
os quais se encontra o Crómio, que
contribui para a manutenção dos
niveis normais de glucose no sangue*,
e Opuntia ficus e Phaseolus vulgaris.
Combinado com exercício físico e
hábitos alimentares saudáveis, pode
ajudar ao seu bem-estar. * O seu
consumo diário confere uma quantidade
significativa (15%) da dose diária
recomendada destas vitaminas e
minerais para obter o efeito benéfico.
120 cápsulas. (Cód. 289)
PVP

38,18€

FOREVER LITE ULTRA™

O novo e melhorado Forever Lite Ultra com AminoteinaTM proporciona, para além
de minerais (cálcio, zinco, selénio, etc.) e vitaminas (A, E, C, etc.) de excelente
qualidade que o ajudam a manter a sua vitalidade, a patenteada Aminoteina, um
complexo enzimático que favorece a digestão da proteína de soja. A proteína de
soja proporciona o aporte proteico para o desenvolvimento dos músculos dos
desportistas. Para obter os benefícios mencionados deverá incluir um ou dois
batidos diários na sua dieta. Contém soja.
375g Chocolate (Cód. 471).
375g Baunilha (Cód. 470).
PVP

27,42€
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FOREVER FIBER™

Forever Fiber ™ é uma mistura
patenteada que contém quatro tipos
de fibras e constitui uma forma muito
cómoda de adicionar fibra à nossa
dieta – polvilhe-o sobre os alimentos
que consome, adicione-o ao Forever
Aloe Vera Gel ™ ou outra bebida.
Tomado entre as refeições, pode ajudar
a aumentar a sensação de saciedade,
controlando desta forma o apetite e a
ingestão de calorias.
30 saquetas. (Cód. 464)
PVP

24,60€

FOREVER THERM™

Com uma exclusiva combinação de
nutrientes e extratos de plantas,
Forever Therm™ foi desenhado
com o propósito de aumentar
o metabolismo para obter
melhores resultados e acelerar os
esforços para controlar o peso.
Fornece extrato de chá verde
e alcalóides naturais como a
cafeína, proveniente do extrato da
semente de Guaraná para ajudar a
obter os níveis de energia durante o
exercício e nos dias mais ativos.
60 comprimidos. (Cód. 463)
PVP

37,96€

FOREVER PRO X2™

A soja e o soro (de leite) são proteínas de elevada qualidade, muito estudadas pelos seus
benefícios no desenvolvimento e suporte dos tecidos musculares. Criada para oferecer
proteína adicional e ajudar num programa saudável de perda de peso, ou como uma
deliciosa merenda para levar para qualquer parte, Forever PRO X²™ oferece 15 gr de
proteína de elevada qualidade numa cómoda e saborosa barrita.
10 barras por caixa (não se vende individualmente). (Cód. 465 e 466)
PVP
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42,19€

Estas declarações não foram avaliadas por nenhum organismo governamental. Estes produtos não pretendem mitigar, tratar, prevenir ou diagnosticar
qualquer doença genérica ou específica. Em caso de doença ou problema de saúde, recomenda-se que consulte o seu médico.

PRODUTOS DA COLMEIA

FOREVER BEE HONEY™

Mel de abelhas elaborado a partir do néctar das flores. As abelhas
desidratam o néctar, que armazenam e misturam com as suas enzimas,
depositando-o em seguida nas suas colmeias. O mel é, juntamente com
o pólen, o alimento para as abelhas pelo seu alto conteúdo em açúcares,
minerais, enzimas, proteínas e aminoácidos.
0,5kg (Cód. 207)
PVP

FOREVER ROYAL
JELLY™

A Geleia Real é o alimento com que
as abelhas obreiras alimentam a
Abelha Rainha. É a causa direta do
seu crescimento e da longevidade da
Rainha que pode chegar a viver até
5 anos frente aos 45 dias do resto
das abelhas da colmeia. Contém
proteínas, minerais, vitaminas
A, C, D, E e é uma boa fonte de
armazenamento de vitamina B.
60 comprimidos. (Cód. 36)
PVP

41,72€

15,99€

FOREVER BEE
POLLEN™

O pólen de abelha é o alimento mais
completo que foi criado na natureza. O
Forever Bee Pollen™ contém 500 mg
de pólen de abelhas por comprimido,
enriquecido com mel e geleia real.
100 comprimidos. (Cód. 26)
PVP

19,27€

FOREVER BEE
PROPOLIS™

O Forever Bee Propolis™ é constituído
por própolis: uma substância
segregada pelas abelhas a partir de
uma resina viscosa existente no córtex
das árvores. As abelhas produtoras
de mel recolhem e metabolizam o
própolis revestindo com ele o interior
das colmeias, evitando, assim, a sua
contaminação por microorganismos.
Contém soja e amêndoa.
60 comprimidos (Cód. 27)
PVP

40,28€
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HIGIENE
PESSOAL

FOREVER BRIGHT
TOOTHGEL™

Esta fórmula não abrasiva e sem
flúor combina o Gel de Aloe Vera
estabilizado com própolis e clorofila.
O resultado é um dentífrico que
lhe proporcionará um bom hálito e
branqueará os seus dentes de forma
natural.
130g (Cód. 28)
PVP

9,58€

ALOE EVER SHIELD™
O nosso desodorizante em stick,
mantê-lo-á fresco e seguro durante
todo o dia. A sua composição cuida
da sua pele, podendo utilizar-se
depois da depilação. Não contém
álcool nem sais de alumínio.
92g (Cód. 067)
PVP

8,92€

GENTLEMAN’S
PRIDE™

A loção Gentleman’s Pride™, alivia a
pele após o barbear com um aroma
fresco e suave. Esta loção cuidará da
sua pele graças à sua composição
rica em Aloe Vera, com rosmaninho
e camomila, conhecidos pelas suas
propriedades calmantes.
118ml (Cód. 70)
PVP

18,76€

ALOE BATH GELÉE™

DEIXE QUE O
ALOE VERA
E OUTRAS
SUBSTÂNCIAS
NUTRITIVAS ACARICIEM
A SUA PELE. A NOSSA GAMA
DE HIGIENE PESSOAL FARÁ
AS DELÍCIAS DA SUA
PELE HIDRATANDO-A E
CUIDANDO-A COMO
SEMPRE
SONHOU!

Este suave, humectante e revigorante
gel para banho ou duche, rico em gel
puro de Aloe Vera, proporciona uma
agradável sensação de bem-estar.
Aplicando-o com uma luva, ajuda-o a
remover as células mortas, deixando
a sua pele fresca e limpa. Auxilia na
ativação da circulação.
251ml (Cód.14)
PVP

ALOE HAND & FACE
SOAP™

Sabão líquido para as mãos, rosto
e corpo de fórmula suave e antilágrimas. O Aloe Liquid Soap hidrata
cada vez que limpa, é biodegradável
e o seu PH neutro, pelo que não irrita
a pele. De aroma suave, é ideal para
toda a família.
473ml (Cód. 38)
PVP
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22,96€

16,65€

FOREVER HAND
SANITIZER™

Forever Hand Sanitizer™ é um
produto desenhado para limpar
em profundidade. As propriedades
suavizantes do Aloe Vera estabilizado
e as propriedades hidratantes do mel,
humidificam a sua pele cada vez que
a limpa… sem mencionar o agradável
aroma a limão e lavanda. Um pequeno
frasco, cómodo e perfeito, com uma
rica fórmula que o permitirá usar a
qualquer hora do dia e em qualquer
situação!
59 ml (Cód. 318)
PVP

3,89€

AVOCADO SOAP™

Elaborado com óleo 100% puro de
abacate, o sabonete para o rosto
e corpo Avocado Face & Body
Soap™ mimará a sua pele. Cuidese com as propriedades naturais e
rejuvenescedoras desta poderosa fruta.
A sua fragrância cítrica revitaliza-o
depois de cada utilização.
142g (Cód. 284)
PVP

6,15€

FOREVER ALOE LIPS™
Alivia e hidrata os seus lábios com
Aloe Vera, jojoba e cera de abelha.
O seu tamanho compacto faz dele
um estojo de primeiros socorros e
é ideal para situações de picadas
de insectos, pequenos cortes e
queimaduras.
4,25g (Cód. 22)
PVP

4,40€

FOREVER SUN LIPS™

Forever Sun Lips™ ajuda a restaurar
a barreira que protege a nossa boca
e a proporcionar alívio aos lábios
secos e gretados. Com ingredientes
calmantes que auxiliam na defesa
contra os efeitos do frio e do vento
e a acalmar os tecidos irritados e
doridos, é o complemento ideal para
a sua rotina diária de cuidado da pele.
4,25g (Cód. 462)
PVP

4,92€

ALOE STYLING GEL™

Este revolucionário gel para pentear, à
base de Aloe Vera, fortalece e repara
o seu cabelo. Formulado sem álcool,
o Forever Aloe Styling Gel oferecelhe fixação máxima, brilho e volume
duradouro.
227g (Cód. 194)
PVP

HIGIENE
DO LAR
FOREVER ALOE
MPD™ 2X ULTRA

Detergente multiusos
concentrado biodegradável,
ideal para combater a sujidade,
a gordura e as manchas. Não é
abrasivo e não contém fósforo.
A nossa fórmula 2x Ultra é ainda
mais concentrada para limpar
de forma mais profunda.
946 ml. (Cód. 307)
PVP

30,50€

18,76€
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HIGIENE
PESSOAL
25TH EDITION™

25TH EDITION™

Elegante fragrância feminina cujo
fresco aroma floral mistura pétalas
de rosas, jasmim e magnólia sem
esquecer o calor das madeiras
do bosque. Deixe-se seduzir com
o 25th Edition for Women Eau
Parfum.
50ml (Cód. 208)

Fresca e estimulante fragrância
masculina que mistura notas
frutais, herbáceas e de madeiras
para o homem sensual e
sofisticado. Descubra a elegância
do aroma do 25th Edition for Men
Cologne.
50ml (Cód. 209)

EAU DE PARFUM.
Perfume em Spray para
Mulher

PVP

EAU DE PARFUM.
Colónia em Spray para
Homem

55,56€

PVP

RELAXATION
BATH SALTS™

KIT AROMA
SPA COLLECTION

Experimente os sais de banho que o
conduzirão a um mundo relaxante. A
nossa mistura aromática do lendário
sal do Mar Morto, lavanda e outros
óleos essenciais proporcionar-lhe-ão
um reconfortante e relaxante banho.
350g (Cód. 286)
PVP

55,56€

(Cód. 285)
PVP

69,24€

25,12€

RELAXATION
MASSAGE LOTION™
Sinta na pele os benefícios
hidratantes e suavizantes do Aloe
Vera, óleos essenciais, chá branco
e extratos de frutas, com esta loção
de massagem. Ideal após o banho
com o Relaxation Bath Salts e/ou
Relaxation Shower Gel.
192ml (Cód. 288)
PVP

23,58€

RELAXATION
SHOWER GEL™

Desfrute do cuidado mais
revolucionário para a pele em cada
banho com o nosso Gel Relaxante
formulado com Aloe Vera, óleos
essenciais e extratos de frutas. Este
gel hidratante irá limpar a sua pele
deixando uma agradável sensação de
frescura.
192ml (Cód. 287)
PVP
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20,81€

MIME-SE COM
ESTA COLEÇÃO DE 3
NOVOS PRODUTOS DE
SPA COM AROMATERAPIA.
TOME UM BANHO COM OS
MAGNÍFICOS SAIS DO MAR
MORTO, OU UM DUCHE COM O
GEL RELAXANTE, E SINTA O
INCRÍVEL TOQUE DA LOÇÃO
DE MASSAGEM. DESFRUTE
EM SUA CASA DO
ÚLTIMO PRODUTO
PARA SPA!

SONYA™ VOLUME
SHAMPOO

A nossa fórmula única oferece
volume e luminosidade ao seu
cabelo, conferindo o equilíbrio ideal
entre corpo e controlo. Além dos
ingredientes que dão volume, a
fórmula é enriquecida com Aloe Vera
e geleia real dando ao seu cabelo uma
aparência exuberante e espectacular.
355 ml (Cód. 351)
PVP

21,94€

SONYA™ VOLUME
CONDITIONER

É o complemento perfeito para o
cuidado do seu cabelo após o uso do
Shampoo Sonya de Volume. Contém
uma fórmula desenhada para dar
volume e aumentar a espessura do
cabelo. É recomendado para cabelos
pintados. Com o seu uso frequente
poderá comprovar a sensação de
suavidade, maleabilidade e brilho.
355 ml (Cód. 352)
PVP

21,94€

SONYA™ HYDRATE
SHAMPOO

Este shampoo oferece uma exclusiva
fórmula de ultra-hidratação que deixa
o cabelo mais flexível e revitalizado,
com mais corpo e brilho. A
combinação do Aloe Vera e geleia real
ajudam a regular o equilíbrio natural do
cabelo, combatendo os cabelos secos
e deixando-os notavelmente mais
limpos, brilhantes, saudáveis e fáceis
de pentear.
355 ml (Cód. 349)
PVP

21,94€

SONYA™ HYDRATE
CONDITIONER

A nossa fórmula especialmente
segura para cabelos pintados, hidrata,
desembaraça e suaviza o cabelo,
dando-lhe uma hidratação e vitalidade
extras para combater os cabelos
fracos, assim como uma maleabilidade
e brilho que não irão passar
despercebidos. O Aloe Vera e a geleia
real ajudam a nutrir e a combater o
cabelo encrespado, tornando-o fácil
de pentear.
355 ml (Cód. 350)
PVP

21,94€

ALOE-JOJOBA
SHAMPOO™

O seu cabelo ficará brilhante, suave e
maleável com o nosso shampoo de Aloe
Vera. Mantém saudável o seu cabelo e
couro cabeludo, enquanto elimina as
células mortas, permitindo a renovação
dos tecidos. De PH neutro, pode-se
aplicar em todo o tipo de cabelo.
296ml (Cód. 260)
PVP

22,14€

ALOE JOJOBA
CONDITIONING
RINSE™

A sua fórmula melhorada e enriquecida
com vitaminas do complexo B e
proteína hidrolisada tem um poder extra
hidratante e suavizante que deixará
o seu cabelo mais macio, brilhante e
maleável do que nunca.
296ml (Cód. 261)
PVP

19,63€
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CUIDADOS
DA PELE
OS NOSSOS EXCLUSIVOS CREMES
COMBINAM OS MELHORES
INGREDIENTES PARA REVITALIZAR,
PROTEGER E REJUVENESCER A SUA
PELE, CONFERINDO-LHE TODOS OS
NUTRIENTES E VITAMINAS QUE ELA
NECESSITA PARA ESTAR SÃ
E CUIDADA.

ALOE VERA GELLY™

Gel essencialmente idêntico ao gel da folha de
Aloe. Composto por Aloe estabilizado e outros
ingredientes naturais, as suas propriedades
humectantes e hidratantes são ideais para
acalmar, hidratar e amaciar a pele irritada,
queimaduras, erupções ou picadas de insectos.
118ml (Cód. 61)
PVP

18,76€

ALOE PROPOLIS CREME™
Repara a pele mais seca e danificada com
uma rica e nutritiva mistura de gel de Aloe
estabilizado e própolis de abelha. Contém,
também, camomila e consólida, dois dos
melhores extratos de plantas para o cuidado da
pele, juntamente com as vitaminas A e E.
113 gr (Cód. 51)
PVP

25,01€

ALOE SUNSCREEN
SPRAY™

Agora é mais fácil do que nunca proteger a
nossa pele contra os efeitos aceleradores do
envelhecimento que o sol contém. Deixe que o
Aloe Sunscreen Spray com factor de protecção
30 se encarregue de proteger a sua pele.
Resistente à água.
178 ml (Cód. 319)
PVP

19,18€

ALOE SUNSCREEN
LOTION™

Com um SPF (factor de protecção solar) de
30, Forever Aloe Sunscreen bloqueia os raios
UVA e UVB. Formulado à base de gel de Aloe
estabilizado e ricos humectantes e hidratantes,
mantém o equilíbrio natural da pele.
118ml (Cód. 199)
PVP
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18,76€

ALOE HEAT LOTION™

Procura um alívio rápido para os
músculos cansados e doridos? Esta
loção emoliente contém agentes que
geram calor e Aloe Vera. É perfeita para
aliviar a tensão e preparar os músculos
antes da prática de qualquer desporto.
118ml (Cód. 64)
PVP

18,76€

ALOE MSM GEL™

MSM Gel combina o
metilsulfunilmetano com Aloe
Vera e extratos de ervas para
um alívio sintomático das
articulações e músculos doridos. O
metilsulfunilmetano é uma fonte natural
de enxofre orgânico, um elemento
chave para a formação e manutenção
dos tecidos conjuntivos e articulações.
118ml (Cód. 205)
PVP

29,31€

ALOE LOTION™

Loção de textura ligeira ideal para
combater a secura e irritação das
peles mais sensíveis. Perfeita para
cicatrizes e estrias, combina o gel de
Aloe estabilizado com óleo de jojoba,
colagénio, elastina e vitamina E. Ideal
para rosto e corpo.
118ml (Cód. 62)
PVP

18,76€

ALOE FIRST™

Spray líquido composto por gel de Aloe
estabilizado, própolis, alantoína e 11
extratos vegetais que proporciona um
efeito único reparador nos problemas
da pele. Com PH neutro, é apto para
as peles mais sensíveis, incluindo as
das crianças.
473ml (Cód. 40)
PVP

25,01€

FOREVER ALOE
SCRUB™

Apresentamos-lhe o autêntico
peeling da Forever: microesferas
de jojoba e Aloe puro sem agentes
abrasivos sintéticos. Pode ser utilizado
diariamente no rosto e corpo. Elimina
as células mortas, abre os poros e
favorece a sua renovação, deixando a
sua pele mais saudável e radiante.
99 gr (Cód. 238)
PVP

19,84€
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CUIDADOS
DA PELE

ALOE MOISTURIZING LOTION™

Esta suave loção acalmará e hidratará a sua pele em profundidade
graças à combinação de gel de Aloe estabilizado com alantoína, óleo de
damasco e óleo de jojoba. Contém colagénio e elastina que conferem à
sua pele firmeza e elasticidade. Ideal para rosto e corpo.
118ml (Cód. 63)

PVP

18,76€

ALOE BODY TONING KIT™

Este completo Kit foi desenhado para tonificar e
reafirmar a sua pele, ajudando a minimizar a aparência
da celulite. O gel de Aloe, juntamente com outros
complexos de plantas e agentes térmicos, estimulam
a circulação e limpam a pele, ajudando a combater o
aspecto casca de laranja próprio da celulite
O kit é composto por:
Aloe Body Toner (Cód. 56)
Aloe Body Conditioning Creme (Cód. 57)
Aloe Bath Gelée (Cód. 14)
(Cód. 55)

PVP 111,17€

ALOE BODY TONER™

É o primeiro passo para moldar a sua silhueta. Utilize
este creme com efeito calor com a película envolvente
para dar forma e tonificar a pele. A loção irá ajudar a
drenar e minimizar a aparência da celulite
113g (Cód. 56)

PVP

37,26€

ALOE CONDITIONING CREME™
Além de moldar a sua pele é necessária uma
hidratação extra. Aplique este creme rico em extratos
suavizantes e notará uma grande sensação de bemestar. Recomendamos o uso combinado com o Aloe
Body Toner e aplicá-lo 24 horas depois.
113 gr (Cód. 57)

PVP
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45,82€

FLEUR DE JOUVENCE

FLEUR DE
JOUVENCE

1

2

ALOE ACTIVADOR™

Um dos produtos mais versáteis da
gama Fleur de Jouvence. Ainda que o
seu principal uso seja como activador
da máscara facial Aloe Mask, este
exclusivo agente tem muitos outros
usos, tais como o de limpeza da sua
cútis ou como adstringente. Sendo
delicado é indicado para peles mais
sensíveis (ph 4,5).
118ml (Cód. 343) 1
PVP

13,48€

4

3

O Kit Aloe Fleur de Jouvence é
composto por:
Rehydrating Toner
Aloe Cleanser
Firming Day Lotion
Mask Powder
Recovering Night Creme
Aloe Activator (60 ml.)
(Cód. 337)

5

ALOE MASK
POWDER™

6

Já ouviu falar do nosso famoso
efeito de 8 horas de sono? Este
revolucionário efeito flash de beleza
chama-se Aloe Mask Powder. A nossa
máscara suaviza e hidrata a sua pele
deixando-a lisa e suave cada vez que
limpa os seus poros em profundidade.
Misture com Aloe Activador e aplique
sobre o rosto e pescoço.
29g (Cód. 341) 2
PVP

19,20€

PVP 112,05€

REHYDRATING
TONER™

Remova a sua maquilhagem além
de tonificar a pele com Rehydrating
Toner; um tónico suave e sem álcool
à base de Aloe Vera, extratos vegetais
e humectantes, colagénio e alantoína.
Elimine os restos de maquilhagem e as
células mortas, reduzindo o tamanho
dos poros e equilibrando a pele.
118ml (Cód. 338) 3
PVP

13,48€

NÃO DEIXE QUE O PASSAR DO TEMPO E A CONTAMINAÇÃO AMBIENTAL
DANIFIQUEM A SUA PELE. DEIXE-SE ACARICIAR PELA SUAVIDADE DO ALOE
VERA, DA ELASTINA E DO COLAGÉNIO. NUNCA ANTES TEVE A SUA PELE
TÃO LISA, HIDRATADA E REJUVENESCIDA.

RECOVERING NIGHT
CREME™

Coloque uma autêntica capa de
hidratação que suavizará a sua
pele enquanto dorme. Com lípidos
naturais como o gérmen de trigo e
caroço de damasco, colagénio e
elastina, a sua pele estará equilibrada,
suave e aveludada. O seu efeito
rejuvenescedor ajuda a restaurar a sua
cútis, combatendo as rugas e linhas
de expressão.
57g (Cód. 342) 4
PVP

ALOE CLEANSER™

A loção de limpeza Aloe Cleanser
deixará a sua pele limpa e fresca,
libertando-a da maquilhagem e das
impurezas. A sua textura é perfeita
pois não é gordurosa e nem irrita a
pele. Hipoalérgica e de PH neutro é
ideal para qualquer tipo de pele.
118ml (Cód. 339) 5
PVP

13,48€

FIRMING DAY
LOTION™

Rica em vitaminas A, C e E, a loção
de dia Firming Day Lotion irá ajudar a
dar firmeza à sua pele deixando o seu
rosto radiante. É ideal como base de
maquilhagem pois ajuda a fechar os
poros e mantém o equilíbrio de água
da pele.
59ml (Cód. 340) 6
PVP

21,03€

29,5€
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CUIDADO
FACIAL

DESCUBRA
OS NOSSOS
TRATAMENTOS
ESPECÍFICOS E
EXCLUSIVOS PARA CADA
TIPO DE PELE: DESDE
COMBATER AS PEQUENAS
MANCHAS, ÀS OLHEIRAS E
RUGAS EM TORNO DOS
OLHOS, HÁ SEMPRE
UMA SOLUÇÃO
FOREVER PARA SI.

R3 FACTOR™

Factor R3 retém a hidratação, restaura a
elasticidade e renova a pele conferindo um
aspecto de brilho natural. Graças à sua
combinação de gel de Aloe estabilizado,
colagénio solúvel, ácidos alfa-hidróxidos (AHA) e
vitaminas A e E, é perfeito para tratar os pés de
galinha e as linhas de expressão.
57g (Cód. 069)
PVP

41,61€

FOREVER ALLURING
EYES™

O Forever Alluring Eyes ajuda a combater a
aparência das rugas, linhas finas, papos e olheiras
ao mesmo tempo que irá conferir elasticidade e
flexibilidade à pele.
28,3g (Cód. 233)
PVP

30,49€

ALPHA E-FACTOR™

O serum Alpha-E Factor combina os antioxidantes
mais puros, humectantes e emulsionantes para
manter a sua pele hidratada e equilibrada por mais
tempo, oferecendo-lhe um aspecto mais liso e
jovem.
30ml (Cód. 187)
PVP

41,61€

FOREVER EPIBLANC™

Iremos ajudá-lo na luta contra as manchas
da pele. O Forever Epiblanc é uma fórmula
exclusiva, desenhada para igualar a compleição
e homogeneizar o tom da pele, com ingredientes
cujas propriedades ajudarão a atenuar o tom das
manchas e imperfeições.
28,3g (Cód. 236)
PVP

18,61€

SONYA ALOE BB CRÈME™

Sonya Aloe BB crème, da coleção flawless by
Sonya™, com proteção 20 SPF, foi desenhado
com um exclusivo complexo multiativo que
hidrata, prepara, disfarça e corrige as imperfeições,
oferecendo ainda proteção solar e criando
simultaneamente uma luminosidade suave e
brilhante e deixando a sua cútis natural e perfeita.
45g Cód. Nude: 371 / Sandy: 372 / Cocoa: 373)
PVP

22

37,56€

SONYA™ ALOE EYE
MAKE UP REMOVER

Formulado com Aloe Vera e sem óleos,
ajuda a eliminar a maquilhagem dos
seus olhos de uma maneira suave mas
efetiva. O gel de Aloe Vera, ingrediente
principal, proporciona a hidratação
e nutrição que a sua pele necessita.
Não deixa resíduos, pelo que pode
maquilhar-se imediatamente a seguir.
118ml (Cód. 186)
PVP

13,94€

FOREVER MARINE
MASK™

A Forever Marine Mask revitaliza a
pele danificada. Proporciona uma
limpeza profunda ao mesmo tempo
que equilibra a textura da cútis com
minerais marinhos naturais. Além disso,
trata em profundidade graças ao Aloe
Vera, ao mel e ao extrato de pepino.
Máscara fácil de aplicar.
113g (Cód. 234)
PVP

20,97€

CUIDADO FACIAL

SONYA SKIN CARE

SONYA™ SKIN CARE
COLLECTION
Contém:
Purifying Cleanser
Deep-Cleansing Exfoliator
Refreshing Toner
Nourishing Serum
Balancing Cream
(Cód. 282)

PVP 168,56€

SONYA™ ALOE
PURIFYING
CLEANSER

Aloe Purifying Cleanser é um
desmaquilhante que deixará a sua
pele com uma maravilhosa sensação
de limpeza, frescura e suavidade
cada vez que o utiliza. Para melhores
resultados, utilize os vários produtos
da linha Sonya Skin Care.
177ml (Cód. 277)
PVP

36,13€

SONYA™ ALOE
DEEP-CLEANSING
EXFOLIATOR

O nosso exfoliante Aloe DeepCleansing Exfoliator contém Aloe Vera
e microesferas de jojoba que deixarão
a sua pele com um toque de seda. O
Aloe dá-lhe a hidratação que necessita.
Utilizar 1 vez por semana.
118ml (Cód. 278)
PVP

27,11€

SONYA™ ALOE
NOURISHING SERUM

O Aloe Nourishing Serum contém
gel de Aloe, chá branco, extrato
de mimosa e antioxidantes que
protegem a pele frente aos radicais
livres. Conserve o equilíbrio dérmico
natural da pele e combata os sinais do
envelhecimento. Aplique este serum
dia e noite no rosto e pescoço para
obter melhores resultados.
118ml (Cód. 281)
PVP

44,69€

SONYA™ ALOE
BALANCING CREAM

Revolucionário creme de dia e
noite que contém Aloe Vera, ácido
hialurónico e vitamina E, além
dos mais inovadores extratos
revitalizadores. Recomenda-se o uso
combinado com o Aloe Nourishing
Serum que lhe irá conferir a sensação
de um rosto ainda mais hidratado,
suave e liso.
71g (Cód. 280)
PVP

34,29€

SONYA™ ALOE
REFRESHING TONER

Tonifique a sua pele com Aloe
estabilizado, pepino e chá branco.
Este tónico repara a pele danificada e
proporciona o equilíbrio necessário da
derme para manter a sua pele jovem
e hidratada. Aplique este tónico sem
álcool depois de limpar com Aloe
Purifying Cleanser.
177ml (Cód. 279)
PVP

36,13€

SONYA™ ALOE
DEEP MOISTURIZING
CREAM

A última novidade da linha Sonya
Skin Care. Contém revolucionários
ingredientes como o extrato de casca
de pinheiro que combate os radicais
livres e ajuda a preservar o colagénio
da pele. O Sonya Deep Moisturizing
ajuda a conservar a hidratação profunda
das camadas exteriores da pele para
restaurar o aspecto juvenil da sua cútis.
71g (Cód. 311)
PVP

30,39€
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ÓLEOS
ESSENCIAIS
FOREVER™ ESSENTIAL OILS
CARRIER OIL (Óleo base)

O Óleo Base dos Óleos Essenciais de ForeverTM é um emoliente suave e leve,
fortificado com alguns dos ingredientes e antioxidantes naturais mais puros, para
combinar com qualquer Óleo Essencial.
118 ml. (Cód. 505)
PVP

22,35€

FOREVER™
ESSENTIAL OILS
LAVENDER

FOREVER™
ESSENTIAL OILS
LEMON

FOREVER™
ESSENTIAL OILS
PEPPERMINT

Forever Living oferece o mais puro
Óleo de Lavanda da natureza para
aliviar e acalmar. O uso da Lavanda
conhece-se desde a Bíblia e de
antigos textos gregos e romanos,
onde era utilizada juntamente com o
Aloe Vera, especiarias e plantas para
preparar os templos nas cerimónias
religiosas. Cultivada e colhida sob
as idílicas condições da Bulgária,
a lavanda do Óleo Essencial de
ForeverTM Lavanda contém elevada
concentração de acetato de linalilo
que confere à lavanda o seu doce
aroma frutado e alto nível de terpenos,
oferecendo o máximo benefício.
15 ml. (Cód. 506)

Há séculos que o limão é utilizado
em todo o mundo pelo seu aroma
e propriedades antissépticas e
estéticas. Neste Óleo Essencial,
oferecemos-lhe o limão na sua forma
mais pura.
15 ml. (Cód. 507)

O Óleo Essencial de ForeverTM
de Menta é proveniente de
plantas cultivadas e colhidas na
mesma exploração agrícola há
mais de 85 anos e apresenta uma
elevada concentração de mentol,
proporcionando o efeito refrescante
tão bem conhecido.
15 ml. (Cód. 508)

Óleo Essencial de Lavanda

PVP
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Óleo Essencial de Limão

PVP

18,79€

Óleo Essencial de Menta

PVP

26,43€

35,69€

Estas declarações não foram avaliadas por nenhum organismo governamental. Estes produtos não pretendem mitigar, tratar, prevenir ou diagnosticar
qualquer doença genérica ou específica. Em caso de doença ou problema de saúde, recomenda-se que consulte o seu médico.

FOREVER™
ESSENTIAL OILS
AT EASE

FOREVER™
ESSENTIAL OILS
DEFENSE

FOREVER™
ESSENTIAL OILS
SOOTHE

A fórmula do Óleo Essencial
ForeverTM At Ease (Óleo Reparador)
oferece uma combinação
perfeitamente equilibrada de
Wintergreen (Gaultéria), Eucalipto,
Coentro, Boswellia (Incenso Indiano),
Rosmaninho, Camomila, Menta,
Mangericão e Orégãos, no seu
estado mais puro, especialmente
selecionados para ajudar a promover
um estado de harmonia, calma e
serenidade.
10 ml. (Cód. 509)

A fórmula do Óleo Essencial
ForeverTM Defense (Óleo Protetor)
oferece uma combinação
perfeitamente equilibrada de
Cravo-da-índia, Laranja, Canela,
Rosmaninho, Olíbano (Boswellia
carteri), Eucalipto e bagas de
Zimbro, no seu estado mais puro
para apoiar o sistema imunitário.

A fórmula do Óleo Essencial
de ForeverTM Soothe (Óleo
Calmante) oferece uma combinação
perfeitamente equilibrada à base de
Menta Selvagem, folha de Gaultéria
(Wintergreen), óleo de Cânfora,
Ylang Ylang e Camomila no seu
estado mais puro, especialmente
selecionados para atuar em
profundidade e acalmar.
10 ml. (Cód. 511)

Óleo Reparador

PVP

Óleo Protetor

10 ml. (Cód. 510)
PVP

36,79€

PVP

52,61€

31,62€

FOREVER™ ESSENTIAL OILS
TRIPACK

O trio de Óleos Essenciais ForeverTM oferece-lhe
amostras de 5 ml das 3 notas individuais mais
interessantes do mercado: Menta, Limão e Lavanda.
Este cómodo pack foi criado para brindá-lo com uma
fantástica experiência dos óleos mais puros e com uma
prática apresentação ou amostra do produto.
(Cód. 512)
PVP

Óleo Calmante

39,52€

FOREVER™ ESSENTIAL OILS
BUNDLE

O bundle de Óleos Essenciais ForeverTM oferece-lhe
cada um dos óleos essenciais individualmente (no
formato de 15 ml cada um) – Lavanda, limão e Menta,
para além das interessantes combinações (10 ml cada
uma) – At Ease (Reparador), Defense (Protetor) e Soothe
(Calmante), para que mergulhe na experiência mais
completa com óleos essenciais.
(Cód. 513)

PVP 201,94€
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O QUE É FOREVER F.I.T.?

Forever F.I.T. é um programa de perda de peso, limpeza
interna e nutrição, desenhado para ajudá-lo a parecer e
sentir-se melhor, em três passos fáceis de seguir: Clean 9,
F.I.T. 1 e F.I.T. 2. Clean 9 é o primeiro passo para iniciar o
programa, eliminando as toxinas armazenadas e fazendo
com que se sinta mais leve e com mais energia. F.I.T. 1
vai alterar a sua forma de pensar e sentir em relação aos
conceitos de nutrição e exercício, indicando o caminho para
que o seu controlo de peso seja eficaz. F.I.T. 2 vai ajudá-lo
a desenvolver músculo, tonificar o corpo e completar a
transformação. Juntos, estes três programas contribuirão
para estar em forma e parecer e sentir-se melhor.

DESENVOLVA A BASE
PARA PARECER E SENTIR-SE
MELHOR

CLEAN 9

O programa CLEAN 9 ajuda a iniciar e acelerar a trajetória
para se tornar uma pessoa mais elegante e saudável. Este
programa de limpeza interna de 9 dias é eficaz e fácil de usar
e proporciona as ferramentas necessárias para começar hoje
mesmo a transformar o seu corpo!
CLEAN 9 Pack inclui:
Forever Aloe Vera Gel™ - 2 embalagens de 1 litro
Forever Lite Ultra™ Shake Mix - Baunilha ou Chocolate
Forever Garcinia Plus™ - 54 Cápsulas gelatinosas
Forever Fiber™ - 9 Saquetas de 6.1 g
Forever Therm™ - 18 Comprimidos
Fita métrica
(Baunilha Cód. 475 / Chocolate Cód. 476 /
Baunilha e Berry Cód. 477)
PVP 135,30€
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FOREVER F.I.T. 1

Forever F.I.T. 1 ensina-nos a alterar o nosso conceito
sobre a alimentação e a condição física. Também
nos motiva e fornece tudo o que é necessário para
experimentar uma mudança física para parecer
e sentir-se melhor! PODE diminuir o peso, PODE
parecer e sentir-se melhor do que nunca e PODE
sofrer uma mudança definitiva para um estilo de vida
mais saudável. Forever F.I.T. 1 mostrar-lhe-á o caminho
para consegui-lo.
(Chocolate e PROX2 Chocolate Cód. 486 /
Baunilha e PROX2 Canela Cód. 479 /
Baunilha, PROX2 Canela e Berry Cód. 481)
PVP 325,95€

Forever
PRO X2™
10 Barras

Forever
Fiber™
30 Saquetas

INSPIRE-SE E DÊ OS PASSOS SEGUINTES
PARA PARECER E SENTIR-SE MELHOR

4X
embalagens
de Aloe
Vera
Gel

Os pack
F.I.T. 1
e F.I.T. 2
incluem:
Forever
Garcinia
Plus®
70 Cápsulas
moles

Forever
Lite
Ultra®
2X
embalagens
Forever
Therm™
60
Comprimidos

DESENVOLVA MÚSCULO,
TONIFIQUE-SE E TRANSFORME-SE

FOREVER F.I.T. 2

Forever F.I.T. 2 vai conduzi-lo ao nível seguinte,
ajudando a tonificar o corpo, queimar mais calorias
e transformá-lo. O músculo sem gordura é essencial
para a perda de peso, tanto em homens como
mulheres, e o programa Forever F.I.T. 2 mostra como
desenvolver, exercitar e manter os músculos! Tonificar,
adelgaçar e transformar-se é fácil com Forever F.I.T. 2
(Chocolate e PROX2 Chocolate Cód. 498 /
Baunilha e PROX2 Canela Cód. 491/
Baunilha, PROX2 Canela e Berry Cód. 493)
PVP 325,95€
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COMBO
PACKS

VITAL5

O estilo de vida atual e padrões de
alimentação desequilibrados fazem com que
muitos apresentemos carências nutricionais.
O Vital 5 está desenhado para preencher este
vazio e complementar a nossa dieta diária.
(Cód. 456)
PVP 271,58€
Ref Produto

Uds.

Ref Produto

Uds.

15
473
222
376
439

COMBO PACK

Conheça a nossa excelente gama de produtos
comprando o Combo Pack. Contém 22 dos produtos mais
característicos da Forever.
(Cód. 2)
PVP 508,76€
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15
34
77
196
200
376
065
073
374
027
028
038
067
070
260
284
022
051
061
063
064
199

Aloe Vera Gel
Argi +
Forever Active Probiotic
Forever Arctic Sea
Forever Daily

Aloe Vera Gel
Aloe Berry Nectar
Bits n’Peaches
Forever Freedom
Aloe Blossom Herbal Tea
Forever Arctic Sea
Forever Garlic Thyme
Forever Ginkgo Plus
Vitolize Men
Forever Bee Propolis
Forever Bright Toothgel
Aloe Liquid Soap
Aloe Ever Shield
Gentleman’s Pride
Aloe-Jojoba Shampoo
Avocado Face & Body Soap
Aloe Lips
Aloe Propolis Creme
Aloe Vera Gelly
Aloe Moisturizing Lotion
Aloe Heat Lotion
Aloe Sunscreen Lotion

4
1
1
1
1

3
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1

Ref Produto

15
34
77
473
61
51
64
28
22

Aloe Vera Gel
Aloe Berry Nectar
Aloe Bits’n Peaches
Argi +
Gelly
Aloe Propolis Creme
Heat Lotion
Bright Toothgel
Aloe Lips

Uds.

3
3
2
2
3
3
3
3
3

COMBO EMPREENDEDOR

Comece com força o seu negócio! Este combo está
desenhado para iniciar o negócio Forever de forma simples
e eficaz. Contém várias unidades de cada produto, o que
lhe permitirá recomendá-los, vendê-los e em simultâneo
consumi-los você mesmo. (Cód. 7)
PVP 508,76€
O conteúdo dos combos está sujeito a modificações.
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Graças a Rex Maughan, desde
1978, a Forever Living Products temse dedicado intensamente a encontrar
na natureza as melhores fontes para a
saúde e beleza, partilhando-as com o mundo.
Os produtos deste catálogo são o resultado
dessa procura; um testemunho de como a incrível
força da natureza pode fazer toda a diferença na nossa
saúde e bem-estar.
Estes produtos representam, acima de tudo, um compromisso
com a qualidade e pureza. Os nossos processos de
estabilização patenteados e os nossos selos de qualidade
assim o demonstram.
Graças a esta qualidade e excelência, já
ajudámos, aproximadamente, dez milhões
de Distribuidores em mais de 150 países.
Agora, queremos ajudá-lo a si.
Bem-vindo ao mundo Forever!

Rex Maughan
Presidente Forever Living Products

Estas declarações não foram avaliadas por nenhum organismo governamental. Estes produtos não pretendem mitigar, tratar, prevenir
ou diagnosticar qualquer doença genérica ou específica. Em caso de doença ou problema de saúde, recomenda-se que consulte o seu
médico.
A FLP oferece uma garantia total de reembolso ou troca de produto a todos os clientes finais que tenham comprado os produtos através
de um distribuidor, durante um período de (30) dias, contados a partir da data da compra dos mesmos.
Esta publicação destina-se exclusivamente a uso profissional.

FBO:

www.foreverliving.pt

