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Arățimai bine,
te simțimai bine.

®
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Aloe Vera
Compania

Dacă există un lucru la care ne pricepem, acela este Aloe vera.

De fapt, ne considerăm experți în Aloe vera. 
Ne mândrim că suntem cei mai mari cultivatori de Aloe 
vera din lume, precum și producătorii numărul unu 
mondial ai produselor pe bază de Aloe vera. 

Pentru că iubim Aloe vera, tratăm cele 50 de 
milioane de plante pe care le avem un pic diferit. 
Spre deosebire de competitorii noștri, care folosesc 
echipamente automatizate, aloea noastră este 
recoltată manual, iar gelul este în mod delicat separat 
de frunze, tot manual, în doar câteva ore de la 
recoltare, pentru a ne asigura că la voi ajunge cel mai 
pur și mai proaspăt gel de aloe, exact așa cum a fost 
conceput de natură. 

Produsele noastre pe bază de Aloe vera sunt primele 
care au primit sigiliul de aprobare al Consiliului Științific 
Internațional pentru Aloe pentru conținut și puritate. 

Acestea sunt doar câteva dintre motivele pentru care    
suntem Compania Aloe Vera!

Introducere
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mai bine.te simți
INGREDIENTE PUTERNICE
Ne-am dedicat eforturile pentru a căuta cele mai 
bune surse de sănătate și frumuseţe din natură și a 
le împărtăși oamenilor din întreaga lume. În Forever, 
combinăm gelul pur de Aloe vera cu ingrediente 
naturale, atent selecţionate, care completează și sporesc 
beneficiile plantei. 

Versatilitatea Aloe vera se caracterizează prin faptul că 
poate fi folosită într-o mulţime de feluri pentru a te ajuta 
să arăţi mai bine și să te simţi mai bine. 

DE LA PLANTĂ LA PRODUS, PENTRU TINE
Controlăm tot procesul, din momentul în care Aloe vera 
este plantată în pământ și până când ajunge în mâinile 
tale. Această filosofie, de la plantă la produs, pentru 
tine, este modalitatea noastră de a ne asigura că aloea 
noastră este cultivată, procesată și ambalată astfel încât 
tu să primești produse de cea mai bună calitate la cel 
mai avantajos preț. 

Pasiunea noastră pentru Aloe vera este vizibilă și în 
cadrul facilităților noastre de producție, în care continuăm 
să investim sume importante pentru a beneficia de 
tehnologii de ultimă oră și de cele mai noi echipamente 
de producție, testare a calității, ambalare și distribuție.

PRACTICI ONESTE
Să facem lucrurile corect este principiul care definește 
Forever de peste 41 de ani. Ne păstrăm standardele 
ridicate. Nu pentru că cineva ne-a spus că așa trebuie 
să facem sau pentru că este la modă, ci pentru că noi 
credem că, dacă vrei să faci ceva, trebuie să acţionezi 
corect. Forever nu testează produsele pe animale. Multe 
dintre aceste produse au primit Certificarea Vegană și 
sigiliile de aprobare IASC, Kosher, Halal și Islamic.

Avem atât de multă încredere în produsele noastre, încât 
oferim garanţia returnării produselor și a contravalorii lor 
în termen de 30 de zile, în situaţiile în care consumatorii 
nu sunt satisfăcuţi pe deplin. 

Milioane de oameni din România și din peste 160 de ţări 
din jurul lumii au experimentat deja beneficiile incredibile 
ale produselor noastre. Tu ce mai aștepți?

Pentru mai multe informaţii, te rugăm să vizitezi 
foreverliving.ro

Arățimai bine,
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Așa cum ne-o oferă natura.
+ Până la 99,7% gel din interiorul frunzei de aloe

+ Fără conservanți adăugați

+ Fără zahăr

+ Bogat în vitamina C

+ Fără gluten

Produs în condiții 100% aseptice, fără conservanți 
adăugați, Forever Aloe Vera Gel® susține sistemul 
digestiv și favorizează absorbția nutrienților, 
fiind bogat în vitamina C, care contribuie la 
funcționarea normală a sistemului imunitar și la 
reducerea senzației de oboseală. 

Aloe   
vera

Puterea

Produsele din acest catalog nu au fost concepute pentru a fi utilizate în scop diagnostic, terapeutic, simptomatic sau preventiv al unor afecţiuni sau grupe de 
afecţiuni. Pentru orice problemă de ordin medical se impune un consult efectuat de medic. Preţurile sunt exprimate în euro și nu conţin T.V.A.
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 FOREVER ALOE VERA GEL® MINI
Esențele tari se țin în sticluțe mici – 
produsul de referință al companiei, Forever 
Aloe Vera Gel, este de acum disponibil și 
în varianta mini, de 330 ml. Toată seva și 
bunătatea din frunzele de aloe sunt gata 
să fie savurate, oriunde și oricând, cu noile 
cutii la 330 ml, dar cu același conținut  
de 99.7% gel pur de aloe. 

 71612 | 94,56€ 

Bax de 12 cutii I 0.449 pc  
(se vinde numai la bax)

FOREVER ALOE VERA GEL®

Primul produs care a primit certificarea 
Consiliului Știinţific Internaţional pentru 
Aloe pentru puritate, Forever Aloe Vera Gel 
conține 99,7% gel din interiorul frunzei, 
susţine buna funcţionare a sistemului 
digestiv și ajută la o mai bună absorbţie 
a nutrienţilor. Extragem cu grijă pulpa din 
interiorul frunzelor de aloe, ca tu să te 
bucuri de puterea naturii.

 715 | 23,64€ 

1 litru | 0.101 pc

6 STRATURI 
DE MATERIAL 
PROTECTOR

100%
MATERIALE 
RECICLABILE

Bucură-te de beneficiile 
băuturilor noastre.

Cele 3 variante de gel cu arome diferite  
te susțin din interior spre exterior. 

Produsele din acest catalog nu au fost concepute pentru a fi utilizate în scop diagnostic, terapeutic, simptomatic sau preventiv al unor afecţiuni sau grupe de 
afecţiuni. Pentru orice problemă de ordin medical se impune un consult efectuat de medic. Preţurile sunt exprimate în euro și nu conţin T.V.A.

FOREVER ALOE BERRY NECTAR®

Combinaţia de merișoare și mere îi conferă 
o aromă naturală deopotrivă dulce și ușor 
astringentă. Cercetările au demonstrat că 
merișoarele sunt antioxidanţi de 20 de ori 
mai puternici decât vitamina C și, totodată, 
conţin proantocianidine, care contribuie la 
protejarea sistemului urinar. Quercetina, un 
fitonutrient special din compoziţia merelor, 
este și el un antioxidant puternic, care face 
din Forever Aloe Berry Nectar® o alegere 
inspirată.

 734 | 23,64€ 

1 litru | 0.101 pc

FOREVER ALOE PEACHES™

De ce să aștepţi vara ca să te bucuri de 
aroma delicioasă a piersicilor bine coapte, 
când poţi face asta oricând cu Forever 
Aloe PeachesTM? Piersicile sunt bogate în 
antioxidanți care susțin buna funcționare a 
organismului. 84,3% gel pur de Aloe vera, 
îmbogățit cu aromă naturală de piersici și 
piure de piersici, înseamnă că te vei bucura 
din plin de aroma piersicilor bine coapte de 
soare.

 777 | 23,64€ 

1 litru | 0.101 pc

Nou!
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Produsele din acest catalog nu au fost concepute pentru a fi utilizate în scop diagnostic, terapeutic, simptomatic sau preventiv al unor afecţiuni sau grupe de 
afecţiuni. Pentru orice problemă de ordin medical se impune un consult efectuat de medic. Preţurile sunt exprimate în euro și nu conţin T.V.A.

FOREVER POMESTEEN POWER®

Pentru maximum de aromă și efecte antioxidante, am 
adăugat nu unul, ci șapte fructe în această băutură 
cu gust bogat. Datorită complexului de ingrediente, 
Forever Pomesteen Power® abundă în polifenoli, xantone 
și vitamina C. Permite rodiei, perelor, mangostanului, 
zmeurei, murelor, afinelor și extractului din seminţe de 
struguri să-ţi protejeze celulele, în timp ce tu savurezi  
o băutură delicioasă.

 262 | 24,95€ 

473 ml | 0.106 pc

ALOE BLOSSOM HERBAL TEA®

Un amestec natural de frunze, ierburi și mirodenii 
care te face să te simţi revitalizat. Studiile au arătat că 
mirodeniile pot conţine cantităţi de antioxidanţi similare 
cu anumite fructe. Acest ceai fără cofeină și cu zero 
calorii este aromat cu boboci florali de aloe, scorţișoară, 
ghimbir, cuișoare, piper de Jamaica, coajă rasă de 
portocală plus cardamom, mușeţel, fenicul, frunze de 
mure și Gymnema sylvestre. 

 200 | 16,43€ / 37 G 

25 plicuri | 0.070 pc

TRIPACK ALOE VERA GEL

 7153 | 70,92€ 

3 × 1 litru | 0.303 pc

TRIPACK ALOE BERRY NECTAR

 7343 | 70,92€ 

3 × 1 litru | 0.303 pc

TRIPACK ALOE PEACHES

 7773 | 70,92€ 

3 × 1 litru | 0.303 pc

TRIPACK ALOE COMBO

 7333 | 70,92€ 

3 × 1 litru | 0.303 pc

Care e varianta ta preferată de gel? Nu vei ști până nu încerci fiecare aromă! Alege unul dintre Tripack-urile 
cu Aloe Vera Gel, Aloe Berry Nectar sau Aloe Peaches sau combină și potrivește băuturile tale preferate 
din Aloe vera. Pentru că unele alegeri sunt pur și simplu prea greu de făcut.

8
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Produsele din acest catalog nu au fost concepute pentru a fi utilizate în scop diagnostic, terapeutic, simptomatic sau preventiv al unor afecţiuni sau grupe de 
afecţiuni. Pentru orice problemă de ordin medical se impune un consult efectuat de medic. Preţurile sunt exprimate în euro și nu conţin T.V.A.

FAB FOREVER ACTIVE BOOST®

Multitudinea de arome din FAB anunță o explozie de energie. 
FAB conţine un amestec brevetat de ierburi adaptogene, 
despre care studiile au demonstrat că ajută organismul să 
contracareze efectele oboselii fizice și mentale. Îmbogățită 
cu vitamine, aminoacizi și electroliţi, această formulă cu 
proprietăţi benefice dovedite a ajutat atleţii să câștige peste 
130 de medalii. Imaginează-ţi, deci, ce poate face pentru 
tine!

 321 | 2,63€/DOZĂ 

250 ml/doză | 0.013 pc/doză | Un bax conține 12 doze

FAB X FOREVER ACTIVE BOOST®

Cu o aromă naturală, subtilă, de merișoare delicioase, 
FAB X® îţi dă energia de care ai nevoie, fără calorii, zahăr 
sau carbohidraţi. Este îmbogăţit cu vitamine, aminoacizi 
și electroliţi, pentru un efect energizant imediat, dar și pe 
termen lung. Această băutură conţine Eleuterococcus 
senticosus, cunoscut și folosit de sute de ani pentru 
stimularea energiei.

 440 | 2,63€/DOZĂ 

250 ml/doză | 0.013 pc/doză | Un bax conține 12 doze

PLANTELE ADAPTOGENE 
ÎȚI SUSȚIN ORGANISMUL 
ȘI ÎL AJUTĂ SĂ-ȘI 
GĂSEASCĂ ECHILIBRUL

FOREVER FREEDOM®

Cu Forever Freedom® ești mereu în mișcare. Îţi asiguri doza 
zilnică recomandată de sulfat de glucozamină și sulfat de 
condroitină – elemente esenţiale care ajută la menţinerea 
sănătăţii și mobilităţii articulaţiilor. Combină aceste două 
ingrediente cu cel mai pur gel de Aloe vera, vitamina C 
și MSM, importante pentru buna funcţionare a ţesuturilor 
conjunctive, și obţii o băutură care îţi asigură flexibilitatea. 
Conţine urme de crustacee (creveţi, crabi, homari).

 196 | 32,29€ 

1 litru | 0.138 pc

seteaPotolește-ți

PREFERAT 
FOREVER
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Aur
FOREVER BEE HONEY®

Încă din antichitate, mierea a fost venerată pentru 
calităţile ei nutritive. Acest nectar nu este doar dulce, 
ci are și efecte benefice în menţinerea sănătăţii. 
Consideră-l un dar al albinelor, pentru tine. Savurează 
Forever Bee Honey® ca sursă naturală de energie, 
împreună cu Aloe Blossom Herbal Tea® sau pur și 
simplu – alegerea îţi aparţine!

 207 | 15,71€ 

0,5 kg | 0.067 pc

Produsele din acest catalog nu au fost concepute pentru a fi utilizate în scop diagnostic, terapeutic, simptomatic sau preventiv al unor afecţiuni sau grupe de 
afecţiuni. Pentru orice problemă de ordin medical se impune un consult efectuat de medic. Preţurile sunt exprimate în euro și nu conţin T.V.A.

pur

Produse apicole
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FOREVER BEE POLLEN®

Polenul este considerat unul dintre 
alimentele cele mai complete pe care 
natura ni le oferă. În plus, această 
pulbere aurie conţine bioflavonoide și alţi 
antioxidanţi puternici. Fără conservanţi sau 
arome artificiale, Forever Bee Pollen® se 
apropie cel mai mult de ceea ce găsești 
direct în stup.

 026 | 14,27€ 

500 mg/tabletă. 100 tablete | 0.061 pc

FOREVER BEE PROPOLIS®

Propolisul este o substanţă colectată 
și folosită de albine pentru a-și proteja 
stupul. S-a demonstrat că această 
substanţă minunată este deosebit de 
eficientă pentru stimularea imunităţii și 
combaterea efectelor nocive ale radicalilor 
liberi. Cu ingrediente precum proteinele 
din soia și lăptișorul de matcă, Forever 
Bee Propolis® te menţine mereu activ.                                     
Conţine soia, nuci (migdale).

 027 | 29,82€ 

500 mg/tabletă. 60 tablete | 0.127 pc

FOREVER ROYAL JELLY®

Forever Royal Jelly® este destinat „capetelor 
încoronate”. Considerat hrana exclusivă a 
reginei stupului, se crede că lăptișorul de 
matcă este responsabil pentru longevitatea 
acesteia, ea trăind de 50 de ori mai mult 
decât albinele lucrătoare. În plus faţă de rolul 
său în menţinerea longevităţii, studiile au 
arătat că lăptișorul de matcă poate stimula 
funcţionarea creierului și a sistemului imunitar 
și contribuie la menţinerea în limite normale a 
nivelului de zahăr și colesterol din sânge.

 036 | 30,85€ 

250 mg/tabletă. 60 tablete | 0.132 pc

Produsele din acest catalog nu au fost concepute pentru a fi utilizate în scop diagnostic, 
terapeutic, simptomatic sau preventiv al unor afecţiuni sau grupe de afecţiuni. 

Pentru orice problemă de ordin medical se impune un consult efectuat de medic.                                          
Preţurile sunt exprimate în euro și nu conţin T.V.A.

O LINGURĂ DE 
MIERE ARE 
APROXIMATIV 70 
DE CALORII ȘI NU 
CONȚINE GRĂSIMI 
SAU CONSERVANȚI

PREFERAT 
FOREVER
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Produsele din acest catalog nu au fost concepute pentru a fi utilizate în scop diagnostic, terapeutic, simptomatic sau preventiv al unor afecţiuni sau grupe de 
afecţiuni. Pentru orice problemă de ordin medical se impune un consult efectuat de medic. Preţurile sunt exprimate în euro și nu conţin T.V.A.

FOREVER NATURE-MIN®

Cel puţin 10% din populaţie prezintă deficite de vitamine și 
minerale. Forever Nature-Min® conţine peste 10 minerale 
esenţiale, provenite din depozite minerale marine, rezultate în 
urma sedimentării plantelor și animalelor acvatice de-a lungul 
erelor. Este o formulă multiminerală avansată care folosește 
forme biodisponibile de minerale pentru absorbţie maximă. 
Mineralele joacă roluri importante în organism, de la susţinerea 
sistemului osos și a celulelor și până la furnizarea de energie.

 037 | 17,00€ 

180 tablete | 0.073 pc

DHA SE GĂSEȘTE ÎN 
MOD NATURAL ÎN 
CORP ȘI SUSȚINE 
SĂNĂTATEA 
CREIERULUI, A 
OCHILOR ȘI A 
INIMII

FOREVER ARCTIC SEA®

Cu un amestec exclusiv de uleiuri: pește, calamar și ulei de 
măsline, acesta este suplimentul ideal cu Omega 3, EPA 
și DHA. Bogat și în vitamina E, Forever Arctic Sea provine 
nu dintr-unul, ci din trei tipuri de ulei pur de pește: anșoa, 
somon și cod. Acest supliment complex susţine funcţii 
importante ale corpului, precum cele cardiovasculară, 
digestivă și imunitară, fiind benefic, de asemenea, și pentru 
sănătatea creierului și a ochilor. Conține pește (anșoa, 
somon, cod).

 376 | 28,97€ 

120 capsule moi | 0.127 pc

PREFERAT 
FOREVER

FOREVER CARDIOHEALTH®

CU COQ10

Acest supliment cu maximum de beneficii conţine o serie 
de ingrediente benefice pentru sănătatea inimii. Pe lângă 
coenzima Q10, recunoscută pentru rolul său în funcţionarea 
de bază a celulelor, Forever CardioHealth® furnizează și 
vitamine din complexul B, acid folic și extracte vegetale 
ce susţin sistemul cardiovascular. Lecitina din soia ajută 
la lubrifierea vaselor de sânge. Mixaţi cu băutura Forever 
preferată. Conţine soia.

 312 | 25,44€ 

30 plicuri x 3.5 g | 0.133 pc

FOREVER A-BETA-CARE®

Un supliment alimentar puternic datorită combinaţiei de 
vitamine A (betacaroten), E și seleniu. Vitamina A contribuie 
la menținerea vederii normale și la funcționarea normală 
a sistemului imunitar, în timp ce vitamina E contribuie la 
protejarea celulelor împotriva stresului oxidativ. Pentru a întregi 
acest supliment extraordinar, am adăugat seleniu, un mineral 
cu proprietăţi antioxidante. Împreună, aceste ingrediente 
acţionează sinergic, având efecte benefice și asupra pielii, 
părului și ochilor. Conţine soia.

 054 | 27,76€ 

100 capsule moi | 0.118 pc

Suplimente
alimentare
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Hrănește

Produsele din acest catalog nu au fost concepute pentru a fi utilizate în scop diagnostic, terapeutic, simptomatic sau preventiv al unor afecţiuni sau grupe de 
afecţiuni. Pentru orice problemă de ordin medical se impune un consult efectuat de medic. Preţurile sunt exprimate în euro și nu conţin T.V.A.

FOREVER ACTIVE PRO-B™

Este suplimentul perfect de bacterii benefice, de calitate înaltă, care te ajută 
să suplimentezi flora intestinală și te susține în obiectivele tale privind dieta 
și stilul de viață. Fiecare lanț de bacterii este supus unor teste serioase și 
a fost selectat datorită abilității de a nu fi afectat de acizii gastrici, pentru o 
livrare optimă la nivelul intestinului. Forever Active Pro-BTM se prezintă într-un 
ambalaj special, unic, care controlează nivelul de umiditate și protejează 
bacteriile active, pentru ca tu să te bucuri de toate beneficiile lor. 

 610 | 33,53€ 

30 capsule | 0.147 pc

MICROBIOTA ESTE UN 
SISTEM INTERN CARE 
POATE FI SUSȚINUT 
PRIN APORTUL DE 
BACTERII BENEFICE
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Produsele din acest catalog nu au fost concepute pentru a fi utilizate în scop diagnostic, terapeutic, simptomatic sau preventiv al unor afecţiuni sau grupe de 
afecţiuni. Pentru orice problemă de ordin medical se impune un consult efectuat de medic. Preţurile sunt exprimate în euro și nu conţin T.V.A.

FOREVER SUPERGREENS™

Energizează-ți ziua cu un amestec puternic 
de peste 20 de fructe și legume, care susțin 
imunitatea, contribuie la echilibrarea pH-ului 
din organism, iar antioxidanții puternici luptă 
împotriva radicalilor liberi, pentru a te ajuta să 
arăți și să te simți mai bine. Adaugă conținutul 
pliculețului în apă sau în băutura ta preferată din 
aloe, amestecă bine și oferă-i corpului tău cele 
mai bune superalimente pe care natura le are 
de oferit. Adaugă un strop de verde în rutina ta 
zilnică!

 621 | 35,20€ 

30 plicuri x 4.4 g | 0.154 pc

Verde
sănătos

și

Nou!

Suplimente
alimentare
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Produsele din acest catalog nu au fost concepute pentru a fi utilizate în scop diagnostic, terapeutic, simptomatic sau preventiv al unor afecţiuni sau grupe de 
afecţiuni. Pentru orice problemă de ordin medical se impune un consult efectuat de medic. Preţurile sunt exprimate în euro și nu conţin T.V.A.

ARGI+®

FORMULĂ ÎMBUNĂTĂŢITĂ  
COMPLEX DE VITAMINE & L-ARGININĂ

Această băutură delicioasă și nutritivă cu aromă de fructe de pădure  
conține 5 grame de L-arginină per porție, plus vitamine, inclusiv  
vitamina C - care contribuie la reducerea senzației de oboseală și extenuare,  
și vitamina D - care contribuie la menținerea funcționării normale a mușchilor.

 473 | 57,94€ 

30 plicuri x 10 g | 0.303 pc

PREFERAT 
FOREVER

L-ARGININA SPOREȘTE 
PRODUCȚIA DE OXID 
NITRIC ȘI SUSȚINE 
SĂNĂTATEA SISTEMULUI 
CIRCULATOR

FOREVER DAILY®

Conceput în combinaţie cu Complexul 
AOS™, Forever Daily® furnizează 
cel mai avansat sistem de livrare a 
nutrienţilor disponibil pe piaţă. Formula 
noastră brevetată conţine un amestec 
perfect echilibrat de 50 de nutrienţi, 
inclusiv dozele zilnice recomandate de 
vitamine și minerale esenţiale pentru 
organism. Am inclus, de asemenea, 
un amestec de fructe și legume care 
furnizează fitonutrienţi de valoare.

 439 | 18,33€ 

60 tablete | 0.080 pc

FOREVER CALCIUM®

Forever Calcium® furnizează calciu 
și vitamina D în cantităţi despre care 
studiile de specialitate au dovedit că 
menţin structura și buna funcţionare 
a sistemului osos. Cu un aport de 
minerale ușor de absorbit de către 
organism, oasele tale vor simţi 
diferenţa.

 206 | 22,61€ 

90 tablete | 0.096 pc

FOREVER FIBER®

E ușor să adaugi fibre în dieta ta cu 
pliculeţele noastre practice, ce conţin 
un amestec brevetat de patru tipuri 
de fibre, inclusiv fructo-oligozaharide 
(FOS) ce au, totodată, și rol prebiotic. 
Această pulbere cu gust discret, ușor 
de dizolvat, adaugă 5 grame de fibre, 
echivalentul a aproape două felii de 
pâine integrală, în orice băutură sau 
fel de mâncare. Fibrele susţin funcţia 
cardiovasculară, sănătatea sistemului 
digestiv, controlul greutăţii și funcţia 
imunitară. 

 464 | 20,60€ 

30 plicuri x 6.1 g / cutie | 0.090 pc
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FOREVER IMMUBLEND®

Forever Immublend® conţine un amestec 
brevetat de fructo-oligozaharide, lactoferină, 
ciuperci maitake și shiitake, vitaminele D, 
C și zinc. Toate acţionează sinergic pentru 
ca sistemul tău imunitar să funcţioneze la 
cote maxime. S-a demonstrat că maitake, 
o ciupercă populară în Japonia, poate 
să stimuleze celulele imunitare și, astfel, 
să intensifice răspunsul imunitar. Viaţa se 
desfășoară în ritm alert și nu ai timp să 
încetinești. Fii proactiv și susţine-ţi sistemul 
imunitar. Conține soia.

 355 | 17,80€ 

60 tablete | 0.093 pc

Produsele din acest catalog nu au fost concepute pentru a fi utilizate în scop diagnostic, terapeutic, simptomatic sau preventiv al unor afecţiuni sau grupe de 
afecţiuni. Pentru orice problemă de ordin medical se impune un consult efectuat de medic. Preţurile sunt exprimate în euro și nu conţin T.V.A.

FOREVER ABSORBENT-C®

Vitamina C contribuie la protejarea celulelor 
împotriva țesutului oxidativ și la formarea normală a 
colagenului pentru piele. Stimulează-ţi organismul cu 
Forever Absorbent-C®, ce conţine, de asemenea, 
papaia, miere și tărâţe de ovăz. Tărâţele conţin 
antioxidanţi unici, numiţi avenantramide, care pot 
proteja corpul împotriva radicalilor liberi. Este un 
supliment alimentar excepţional. Combină doi 
nutrienţi vitali într-un produs convenabil. Compoziţia 
sub formă de matrice, obţinută printr-un proces 
unic, asigură o absorbţie optimă. 

 048 | 16,43€ 

100 tablete | 0.070 pc

FOREVER LYCIUM PLUS®

Lycium-ul, cunoscut în China și sub 
denumirea de „tonic yin”, este un 
antioxidant puternic. În amestec cu 
lemnul dulce, care potenţează efectele 
altor plante, Forever Lycium Plus® 
contribuie la menținerea sănătății pielii 
și a ochilor.

 072 | 30,90€ 

100 tablete | 0.132 pc

FOREVER FIELDS OF GREENS®

Știm cu toţii cât de important este să 
mâncăm alimente proaspete, verzi. 
Pentru că în general este dificil să 
mănânci salată la fiecare masă, poţi să 
apelezi zilnic la un supliment care include 
iarbă de orz, de grâu și lucernă. Pe lângă 
această abundenţă de elemente nutritive, 
care completează deficitele alimentaţiei 
moderne, Fields of Greens® este 
îmbogăţit cu pulbere de ardei iute, pentru 
o bună circulaţie a sângelui, și miere, 
pentru un plus de energie. Conţine grâu.

 068 | 11,28€ 

80 tablete | 0.048 pc

FOREVER MULTI-MACA®

Folosită de luptătorii incași din Peru-ul 
antic ca hrană și aliment afrodiziac, 
maca este și astăzi consumată în 
aceleași scopuri, așa cum demonstrează 
mai multe studii clinice. Benefică atât 
pentru femei, cât și pentru bărbaţi, 
Forever Multi-Maca® conţine un amestec 
tradiţional de rădăcini, scoarţă și fructe, 
pentru un plus de energie. Conţine soia.

 215 | 24,67€ 

60 tablete | 0.106 pc

Suplimente
alimentare

16



Produsele din acest catalog nu au fost concepute pentru a fi utilizate în scop diagnostic, terapeutic, simptomatic sau preventiv al unor afecţiuni sau grupe de 
afecţiuni. Pentru orice problemă de ordin medical se impune un consult efectuat de medic. Preţurile sunt exprimate în euro și nu conţin T.V.A.

FOREVER KIDS®

MULTIVITAMINE MASTICABILE

Copiii se vor simţi răsfăţaţi, iar tu vei fi liniștit știind că și-au luat 
porţia zilnică de vitamine și minerale. Aceste tablete masticabile 
cu aromă naturală de struguri includ fitonutrienţi din legume 
nepreparate termic, precum broccoli, spanac, sfeclă roșie, 
morcovi și alte fructe și legume intens nutritive. Ideale începând 
cu vârsta de 2 ani (nu te judecăm dacă le iei și tu), pentru a 
susţine dezvoltarea fizică și mentală.

 354 | 11,48€ 

120 tablete | 0.060 pc
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Produsele din acest catalog nu au fost concepute pentru a fi utilizate în scop diagnostic, terapeutic, simptomatic sau preventiv al unor afecţiuni sau grupe de 
afecţiuni. Pentru orice problemă de ordin medical se impune un consult efectuat de medic. Preţurile sunt exprimate în euro și nu conţin T.V.A.

FOREVER GINKGO PLUS®

Avem cu toţii momente în care nu 
reușim să ne concentrăm, ne simţim 
obosiţi, iar performanţele fizice sunt 
scăzute. Toate acestea pot fi semnele 
unei circulaţii sangvine defectuoase. 
Studiile au arătat că ginkgo susţine 
sistemele circulator și nervos, precum 
și creierul și contribuie la creșterea 
capacității de concentrare și a vigilenţei. 
Îmbogăţit cu ciuperci Reishi, fructe de 
Schizandra și remediul Fo-ti, Forever 
Ginkgo Plus® îţi hrănește creativitatea 
și te ajută să fii în formă maximă, atât 
fizic, cât și psihic.

 073 | 29,36€ 

60 tablete | 0.125 pc

FOREVER GARLIC-THYME®

Luptă împotriva stresului oxidativ cu 
această capsulă gelatinoasă inodoră, 
ușor de administrat, pe bază de 
usturoi și cimbru. Usturoiul este 
benefic pentru sistemul cardiovascular. 
Atunci când este zdrobit sau tăiat, 
rezultă enzime care interacţionează și 
favorizează dezvoltarea unui agent 
antioxidant puternic pentru sprijinirea 
sistemului imunitar. Cimbrul, originar 
din regiunea mediteraneeană, este 
apreciat de secole pentru proprietăţile 
sale de stimulare a imunităţii. Conţine 
soia.

 065 | 17,00€ 

100 capsule moi | 0.073 pc

VIT LIZE®

MEN’S VITALITY SUPPLEMENT

Cu o formulă pe bază de ingrediente 
vegetale precum uleiul de măsline, uleiul 
de dovleac, extractul de rodii și licopenul, 
acest supliment furnizează tot ceea ce un 
bărbat are nevoie. Datorită vitaminelor, 
mineralelor și extractelor vegetale precum 
licopenul, VIT♂LIZE® Men contribuie la 
funcționarea normală a prostatei și la 
echilibrul hormonal. Conține soia.

 374 | 27,37€ 

60 capsule moi | 0.120 pc 

VIT  LIZE®

WOMEN’S VITALITY SUPPLEMENT

Amestecul natural de fructe și plante 
bogate în antioxidanţi, împreună cu 
un complex de vitamine și minerale 
transformă VIT♀LIZE® Women într-un 
produs special, conceput pentru a 
răspunde nevoilor specifice ale femeilor. 
Conţine un amestec brevetat de 
extracte vegetale, printre care și pulbere 
de măr, floarea pasiunii și fructe de 
schizandra – o plantă utilizată de secole 
în China și Rusia datorită numeroaselor 
efecte benefice asupra sănătăţii. Prin 
ingredientele sale valoroase, acest 
supliment susţine starea generală de 
sănătate a femeilor.

 375 | 28,97€ 

120 tablete | 0.127 pc

Suplimente
alimentare
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FOREVER VISION®

Ochii noștri sunt extrem de solicitaţi zi de zi. Susţine-ţi 
sănătatea vederii cu afine, luteină, zeaxantină, plus 
super antioxidanţi. Luteina contribuie la protejarea 
retinei, afinele ameliorează circulaţia sangvină la nivelul 
ochilor, iar zeaxantina susţine sănătatea maculei. Atât 
de multe beneficii într-un supliment uimitor!  
Conține soia.

 235 | 24,77€ 

60 tablete | 0.106 pc

Produsele din acest catalog nu au fost concepute pentru a fi utilizate în scop diagnostic, terapeutic, simptomatic sau preventiv al unor afecţiuni sau grupe de 
afecţiuni. Pentru orice problemă de ordin medical se impune un consult efectuat de medic. Preţurile sunt exprimate în euro și nu conţin T.V.A.

FOREVER ACTIVE HA®

Acidul hialuronic (HA) este o substanţă care 
se regăsește în mod natural în ţesuturile 
conjunctive, acţionează ca un amortizor 
contra șocurilor și umple spaţiile dintre 
celule. Ca multe alte substanţe din corpul 
nostru, și acidul hialuronic se reduce 
cantitativ odată cu vârsta. Îmbogăţit cu 
ulei de ghimbir și șofran, ambele utilizate 
în China pentru menţinerea sănătăţii 
articulaţiilor, Forever Active HA® este 
unul dintre cele mai puternice suplimente 
alimentare de pe piaţă pentru hidratarea 
pielii și lubrifierea articulaţiilor. Conţine 
soia.

 264 | 31,88€ 

60 capsule moi | 0.136 pc 

FOREVER MOVE™

Forever Move™ susţine o amplitudine 
crescută a mișcărilor, flexibilitatea și 
confortul articulațiilor, sprijină sănătatea 
cartilagiilor, reduce rigiditatea musculară 
și articulară și grăbește recuperarea 
după antrenamente sau efort fizic în 
7-10 zile! Conține un amestec patentat 
din două ingrediente puternice – *NEM® 
și **BioCurc® (extract de turmeric) – o 
combinaţie unică, pe care nu o mai 
regăsim în niciun alt produs de pe piaţă. 
Conține ou, soia și pește.

*NEM® este marcă înregistrată a ESM 
Technologies.

**BioCurc® este marcă înregistrată a Boston 
BioPharm, Inc.

 551 | 57,02€ 

90 capsule moi | 0.250 pc

ACIDUL 
HIALURONIC 
(HA) CONTRIBUIE 
LA O PIELE MAI 
FERMĂ ȘI MAI 
SĂNĂTOASĂ.

19

20
19

/2
0 

Ca
ta

lo
g 

de
 p

ro
du

se



corpulModelează-ți

C9™

Programul C9 este un început în forţă în cursa Forever 
F.l.T., la finalul căreia te vei simţi și vei arăta mai bine.             
Acest program de detoxifiere de 9 zile îți oferă toate 
instrumentele necesare pentru a începe să-ți transformi   
stilul de viață astăzi.

Pachetul C9™ conţine:

+  Gel de aloe la alegere, între Forever Aloe Vera Gel (x2), 
Forever Aloe Berry Nectar (x2) sau  
Forever Aloe Peaches (x2) 

+  Forever Lite Ultra® Shake Mix - Vanilie sau Ciocolată

+ Forever Garcinia Plus® - 54 capsule moi 

+ Forever Fiber® - 9 plicuri

+ Forever Therm® - 18 tablete 

+ Centimetru

+ Shaker 

+ Broșură

547 | Vanilie / Forever Aloe Vera Gel® 
548 | Ciocolată / Forever Aloe Vera Gel® 

625 | Vanilie / Forever Aloe Berry Nectar® 
626 | Ciocolată / Forever Aloe Berry Nectar® 
629 | Vanilie / Forever Aloe Peaches™

630 | Ciocolată / Forever Aloe Peaches™

 547-548   625-626   629-630 | 107,15€ 

0.470 pc

Controlul
greutății

20



Produsele din acest catalog nu au fost concepute pentru a fi utilizate în scop diagnostic, terapeutic, simptomatic sau preventiv al unor afecţiuni sau grupe de 
afecţiuni. Pentru orice problemă de ordin medical se impune un consult efectuat de medic. Preţurile sunt exprimate în euro și nu conţin T.V.A.

TRECI LA URMĂTORUL 
NIVEL ÎN FITNESS CU 
APLICAȚIA FOREVER 
F.I.T. APP

O POȚI DESCĂRCA DIN 
APP STORE SAU GOOGLE 
PLAY STORE

Tot ce ai nevoie pentru a te ajuta să 
arăți și să te simți mai bine. Descoperă  
Forever F.I.T. - trei pachete cu produse 
excepționale, concepute pentru 
controlul greutății și pentru adoptarea 
unui stil de viață sănătos, indiferent de 
forma fizică în care te afli.

F15®

Fă următorul pas spre a arăta și a te simți 
mai bine. Indiferent dacă abia te apuci sau 
ești deja expert, F15 îți oferă programe 
de antrenamente pentru începători, 
intermediari și avansați care să te ajute în 
călătoria ta spre o condiție fizică excelentă.

Pachetul F15® conţine:

+  Forever Aloe Vera Gel® -  
2 cutii x 1 litru

+  Forever Lite Ultra® Shake Mix -  
Vanilie sau Ciocolată

+ Forever Garcinia Plus® - 90 capsule moi

+ Forever Fiber® - 15 plicuri

+ Forever Therm® - 30 tablete

528 | F15 Începător 1 & 2 - Vanilie 
529 | F15 Începător 1 & 2 – Ciocolată
532 | F15 Intermediar 1 & 2 - Vanilie 
533 | F15 Intermediar 1 & 2 - Ciocolată 
536 | F15 Avansat 1 & 2 - Vanilie 
537 | F15 Avansat 1 & 2 - Ciocolată

 528-528   532-533   536-537 | 135,96€ 

0.586 pc
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VITAL5®

Reunește cele cinci produse esenţiale Forever care oferă o fundaţie solidă 
pentru nutriţie avansată. Folosite împreună, aceste cinci produse contribuie la 
susţinerea super-autostrăzii nutritive și reprezintă baza pentru orice program 
nutriţional personalizat. 

Vital5® combină 5 produse Forever excepționale care funcționează împreună 
pentru a acoperi carenţele alimentare din dieta zilnică și furnizează nutrienții 
cheie de care ai nevoie pentru a arăta și a te simți mai bine.

Vital5® conține:

+  Gel de aloe la alegere, între Forever Aloe Vera Gel (x4), Forever Aloe Berry 
Nectar (x4), Forever Aloe Peaches (x4), Forever Freedom (x4).

+ Forever Daily® - 60 tablete

+  Forever Active Pro-B™ - 30 capsule

+ Forever Arctic Sea® - 120 capsule moi

+ ARGI+® - 30 plicuri

456 | Forever Aloe Vera Gel® 

457 | Forever Aloe Berry Nectar® 
458 | Forever Aloe Peaches™

 456-458 | 215,68€  

1.050 pc

459 |  Forever Freedom®

 459 | 249,20€ 

1.190 pc

Conţinutul pachetelor poate suferi modificări fără un anunţ prealabil.



FOREVER LITE ULTRA® 

Arome naturale și proteine vegetale, 
disponibile în două variante delicioase: 
ciocolată și vanilie. Câte un shake băut la 
micul-dejun și la cină îți furnizează 100% din 
DZR a 18 vitamine și minerale.  
Cu 24 g de proteine / porţie, acest shake 
gustos îți va completa perfect dieta și stilul 
de viață. Conţine soia.

 470 | 22,96€ 

Vanilie | 375 g | 0.100 pc

 471 | 22,96€ 

Ciocolată | 390 g | 0.100 pc

100% DIN 
PORȚIA ZILNICĂ 
RECOMANDATĂ 
DIN 18 VITAMINE 
ȘI MINERALE

24 GRAME 
DE PROTEINE 
PER PORȚIE

Pentru
rezultate 

Produsele din acest catalog nu au fost concepute pentru a fi utilizate în scop diagnostic, terapeutic, simptomatic sau preventiv al unor afecţiuni sau grupe de 
afecţiuni. Pentru orice problemă de ordin medical se impune un consult efectuat de medic. Preţurile sunt exprimate în euro și nu conţin T.V.A.

PREFERAT 
FOREVER

optime
Controlul
greutății
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FOREVER THERM®

Ceaiul verde, guarana și cofeina 
naturală sporesc nivelul de energie și 
accelerează metabolismul. Vitaminele 
B ajută organismul să metabolizeze 
carbohidrații, proteinele și grăsimile. 
Acest amestec puternic de extracte 
vegetale și nutrienți te va ajuta să-ți 
atingi obiectivele legate de greutate.

 463 | 31,79€ 

60 tablete | 0.139 pc

FOREVER GARCINIA PLUS®

Fructul de Garcinia cambogia conţine 
acid hidroxicitric (AHC), substanţă 
capabilă să reducă transformarea 
carbohidraţilor din organism în 
grăsime. În loc să depoziteze straturi 
adipoase, organismul va arde 
caloriile din grăsimea deja existentă, 
contribuind astfel la eliminarea 
kilogramelor în plus. Deficitul de crom 
poate da stări de oboseală și poate 
produce grăsime în exces. De aceea 
am îmbogăţit produsul cu picolinat de 
crom. Conţine soia.

 071 | 30,90€ 

70 capsule moi | 0.132 pc

FOREVER LEAN®

Indiferent care sunt obiectivele 
noastre, cu toții mâncăm din când în 
când alimente „interzise”. Forever Lean 
conţine două ingrediente revoluţionare 
ce contribuie la reducerea absorbţiei 
caloriilor din lipide și carbohidraţi: 
extractul de cactus indian, bogat în 
fibre ce împiedică absorbţia grăsimilor 
de către organism, și o proteină 
extrasă din boabele de fasole, care 
încetinește absorbţia zaharurilor la 
nivelul intestinului subţire prin inhibarea 
temporară a activităţii enzimei ce 
transformă zaharurile în amidon. 

 289 | 31,97€ 

120 capsule | 0.137 pc

FOREVER FAST BREAK®

Un baton proteic cu mai puțin zahăr și mai multe fibre. Cu un plus de 
aromă și acoperit cu unt de arahide, este un baton absolut delicios, 
care te va duce în raiul produselor pentru controlul greutății. Cu un 
conținut de 11g de proteine, aceste batoane reprezintă un substitut 
ideal al unei mese atunci când ești pe fugă și ai nevoie de un plus de 
energie. Bogat în vitamine și minerale care accelerează metabolismul 
grăsimilor și carbohidraților, acest baton te va ajuta să-ți menții 
sănătatea și să-ți îndeplinești obiectivele legate de greutate. Conţine 
soia și lapte. Poate conţine urme de ou, nuci și grâu.

 520 | 4,05€ 

56 g | 0.018 pc

Produsele din acest catalog nu au fost concepute pentru a fi utilizate în scop diagnostic, terapeutic, simptomatic sau preventiv al unor afecţiuni sau grupe de 
afecţiuni. Pentru orice problemă de ordin medical se impune un consult efectuat de medic. Preţurile sunt exprimate în euro și nu conţin T.V.A.
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MUST HAVE KIT 

Am adunat laolaltă cele mai apreciate și mai bine vândute 
produse Forever și am creat pentru tine pachetul MUST 
HAVE KIT, menit să îți relanseze afacerea. Este un pachet 
practic, versatil și gândit să ofere beneficiile unor produse 
de top din oferta companiei noastre.

Este pachetul de care te bucuri lunar cu familia ta, 
folosind zi de zi produsele și devenind astfel un adept al 
unui stil de viață energic și sănătos.

Must Have Kit conține:

1 Forever Aloe Vera Gel, 1 Forever Aloe Peaches, 1 
Aloe Blossom Herbal Tea, 1 Forever Active Pro-B, 1 
Forever Kids, 1 Forever Move, 1 Aloe Heat Lotion, 1 Aloe 
Moisturizing Lotion, 1 Aloe Ever-Shield Deo, 1 Forever 
Bright Toothgel, 1 Aloe First Hand Sanitizer, 1 Aloe Lips,  
2 prosoape (30 x 30 cm – alb și albastru). 
(Conţinutul pachetului poate suferi modificări fără un anunţ 
prealabil.)

 
 007 | 254,78€ (PREȚ CU TVA INCLUS) 

1.000 pc

CONȚINE CELE MAI 
APRECIATE ȘI CEL MAI 
BINE VÂNDUTE PRODUSE 
FOREVER

Combinații
câștigătoar

e

Produsele din acest catalog nu au fost concepute pentru a fi utilizate în scop diagnostic, terapeutic, simptomatic sau preventiv al unor afecţiuni sau grupe de 
afecţiuni. Pentru orice problemă de ordin medical se impune un consult efectuat de medic. Preţurile sunt exprimate în euro și nu conţin T.V.A.

Pachete
de produse

24



A TOUCH OF FOREVER® 

Cea mai grozavă metodă de a face cunoștinţă cu 
gama de produse Forever Living.

A Touch of Forever conţine: 

1 Forever Aloe Vera Gel, 1 Forever Aloe Berry 
Nectar, 1 Forever Aloe Peaches, 1 Forever Freedom, 
1 Aloe Blossom Herbal Tea, 1 Bee Pollen, 1 Bee 
Propolis, 1 Royal Jelly, 1 Bee Honey, 1 Forever 
Nature Min, 1 Arctic Sea, 1 Absorbent-C, 1 Forever 
Active Pro-B, 1 Forever Kids, 1 Vitolize Men,  
1 Vitolize Women, 1 Forever Daily, 1 Aloe First,  
1 Aloe Vera Gelly, 1 Aloe Moisturizing Lotion, 1 Aloe 
Heat Lotion, 1 Aloe Propolis Creme, 1 Aloe Lips,  
1 Forever Bright Toothgel, 1 Aloe Hand Soap,  
1 Aloe Ever-Shield Deodorant, 1 Gentleman's 
Pride, 1 Aloe-Jojoba Shampoo, 1 Aloe-Jojoba 
Conditioning Rinse, 1 Aloe Hand Sanitizer. 
(Conţinutul pachetului poate suferi modificări fără un 
anunţ prealabil.)

 001 | 485,35€ (PREȚ CU TVA INCLUS) 

2.000 pc

O COLECȚIE DE PRODUSE 
DIFERITE CARE TE AJUTĂ 
SĂ-ȚI ÎMBUNĂTĂȚEȘTI 
CUNOȘTINȚELE ȘI 
ABILITĂȚILE DE 
DEZVOLTARE A AFACERII

Produsele din acest catalog nu au fost concepute pentru a fi utilizate în scop diagnostic, terapeutic, simptomatic sau preventiv al unor afecţiuni sau grupe de 
afecţiuni. Pentru orice problemă de ordin medical se impune un consult efectuat de medic. Preţurile sunt exprimate în euro și nu conţin T.V.A.

MUST TRY KIT® 

Pachetul de testare Forever - Must Try Kit – stă sub semnul 
dragostei și respectului pe care le purtăm corpului nostru. 
Schimbă-ți produsele din baie și oferă-ți oaza de relaxare și 
bunăstare Forever care-ți schimbă viața.

Must Try Kit conține: 

1 Aloe Lips, 1 Forever Bright Toothgel, 1 Aloe First,             
1 Aloe Propolis Crème, 1 Aloe Heat Lotion, 1 Ever-Shield 
Deodorant, 1 Aloe Jojoba Shampoo, 1 Jojoba Conditioner,  
1 Aloe Hand Soap, 1 Prosop alb/albastru 30 cm x 30 cm. 
(Conţinutul pachetului poate suferi modificări fără un anunţ 
prealabil).

 008 | 138,86€ (PREȚ CU TVA INCLUS) 

0.509 pc
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infinite by Forever™  
hydrating cleanser
Hydrating cleanser este un demachiant bogat în ingrediente 
naturale, precum extractul de măr și aminoacizii din măr. 
Acestea nu doar asigură o hidratare imediată a pielii, ci 
atrag particulele de murdărie și excesul de sebum, pentru o 
curăţare mult mai ușoară, fără a usca însă pielea.

 554 | 23,96€ 

118 ml | 0.105 pc

infinite by Forever™  
firming complex
Știm că frumuseţea înseamnă mai mult decât îngrijirea 
pielii – începe cu nutriţia. supliment alimentar Forever 
dedicat exclusiv frumuseții te ajută să preiei controlul asupra 
procesului îmbătrânirii. Tabletele conţin un amestec brevetat 
din concentrat de pepene galben franţuzesc, fitoceramide 
și colagen marin. Fitoceramidele puternice extrase din grâu 
refac nivelul cutanat natural al ceramidelor. Acestea joacă un 
rol crucial în menţinerea hidratării pielii.

 556 | 47,22€ 

60 tablete | 0.207 pc

Produsele din acest catalog nu au fost concepute pentru a fi utilizate în scop diagnostic, terapeutic, simptomatic sau preventiv al unor afecţiuni sau grupe de 
afecţiuni. Pentru orice problemă de ordin medical se impune un consult efectuat de medic. Preţurile sunt exprimate în euro și nu conţin T.V.A.

infinite by Forever™  
firming serum
Firming serum acţionează din exterior asupra semnelor 
îmbătrânirii printr-una dintre cele mai avansate descoperiri 
știinţifice în domeniu. Firming serum potenţează proprietăţile 
gelului de aloe cu tripeptide-2 și peptide din trei aminoacizi care 
mimează procesele naturale ce au loc la nivel cutanat pentru a 
spori fermitatea pielii și a reduce ridurile. 

 555 | 47,44€ 

30 ml | 0.208 pc

infinite by Forever™  
restoring crème
Cu peste 15 ingrediente benefice pentru piele, restoring 
crème are o textură ușoară, ce catifelează pielea și se 
absoarbe rapid, fără a lăsa urme grase sau senzaţia de ten 
încărcat. Ingrediente vegetale puternice precum acai și rodia 
conferă pielii o minunată senzaţie de hidratare. Centipeda 
Cunninghamii, o plantă originară din Australia, acţionează 
sinergic cu Aloe vera, căreia îi sporește beneficiile. Această 
cremă este ultimul și cel mai puternic pas împotriva 
îmbătrânirii pielii!

 558 | 52,91€ 

48.2 g | 0.232 pc

Arățiperfect
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infinite by Forever™ 
sistem avansat de îngrijire a pielii 
Ai crede că ai văzut cam tot ce poate face planta de aloe pentru organism – dar te 
asigurăm că nu ai văzut încă nimic! infinite by Forever țintește procesul îmbătrânirii 
de la interior spre exterior și de la exterior spre interior cu ajutorul unor formule 
revoluționare concepute să hidrateze pielea, să reducă aspectul liniilor fine și 
ridurilor și să susțină nivelurile adecvate de colagen pentru a te ajuta să arăți și să 
te simți bine.

infinite by Forever™ advanced skincare system conține:
1 infinite by Forever™ hydrating cleanser, 1 infinite by Forever™ firming complex,  
1 infinite by Forever™ firming serum, 1 infinite by Forever™ restoring crème.

 553 | 159,65€ 

0.700 pc

Produsele din acest catalog nu au fost concepute pentru a fi utilizate în scop diagnostic, terapeutic, simptomatic sau preventiv al unor afecţiuni sau grupe de 
afecţiuni. Pentru orice problemă de ordin medical se impune un consult efectuat de medic. Preţurile sunt exprimate în euro și nu conţin T.V.A.
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pentru unÎngrijire echilibrată

ten perfect
Sonya™  
refreshing gel cleanser
Uită de demachiantele tradiționale. 
SonyaTM refreshing gel cleanser are 
la bază gelul nostru de Aloe vera, 
îmbogățit cu agenți de hidratare 
precum uleiul de Baobab presat la 
rece, care calmează și hidratează 
pielea. Antioxidanți puternici 
precum aminoacizii din mere și 
hidroxiacetofenona susțin tenul mixt, 
în timp ce fructul de acacia concinna, 
agent natural de curățare, ajută la 
îndepărtarea celulelor moarte, precum 
și a urmelor de machiaj, pentru o 
demachiere perfectă.

 605 | 21,49€ 

118 ml | 0.094 pc

Sonya™  
illuminating gel
Redă-i tenului strălucirea naturală cu 
SonyaTM illuminating gel. Peptidele 
încapsulate în formula noastră de tip 
gel, cu absorbție rapidă, ajută, prin 
cele mai noi descoperiri ale științei în 
domeniul îngrijirii pielii, la uniformizarea 
aspectului tenului, iar combinația de 
cinci ingrediente de origine asiatică, 
incluzând rădăcina de lemn dulce, 
conferă tenului luminozitate, o nuanță 
uniformă și un aspect neted și catifelat. 

 606 | 20,34€ 

28,3 g | 0.089 pc
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Îngrijire echilibrată
daily skincare

Sonya™  
soothing gel moisturizer
Bogat în extracte vegetale prețioase 
și alte ingrediente puternice, SonyaTM 
soothing gel moisturizer îți lasă tenul 
intens hidratat. Cu peste 10 extracte 
naturale din plante și uleiuri, alături de 
beta-glucanul extras din ciuperci plus 
colagen hidrolizat și extract de măr, 
această formulă calmează și hidratează 
tenul mixt. 

 608 | 23,54€ 

59 ml | 0.103 pc

Sonya™  
refining gel mask
Expresia „somnul de frumusețe” 
capătă un nou sens. Formulat în mod 
științific pentru a optimiza reacțiile pielii 
pe durata nopții, SonyaTM refining gel 
mask favorizează echilibrul controlând 
secreția de sebum și conferind tenului 
un aspect luminos. Datorită bogăției 
de extracte vegetale și din fructe, 
precum și de agenți de hidratare, tenul 
tău va fi revitalizat, întinerit și echilibrat. 

 607 | 21,49€ 

59 ml | 0.094 pc

Sonya™  
daily skincare system
Tenul mixt și-a găsit perechea. Conceput special pentru tenul mixt, al cărui 
aspect variază mult, SonyaTM daily skincare system este bogat în Aloe vera 
și alte extracte din plante cu proprietăți hidratante. 

Natura se îmbină cu știința în crearea acestei formule revoluționare pe bază 
de gel, datorită căreia beneficiile Aloe vera ajung exact acolo unde pielea 
are cea mai mare nevoie de ele, printr-o textură lejeră, care lasă tenul 
proaspăt și întinerit.

Sonya™ daily skincare system conține:
1 Sonya™ refreshing gel cleanser, 1 Sonya™ illuminating gel, 1 Sonya™ refining 
gel mask, 1 Sonya™ soothing gel moisturizer.

 609 | 77,94€ 

0.341 pc

29

20
19

/2
0 

Ca
ta

lo
g 

de
 p

ro
du

se



aloe bio-cellulose mask
Hidratează pielea și uniformizează nuanța și textura 
tenului, pentru un aspect întinerit, cu bioceluloză și 
extracte de aloe și castan sălbatic.  
Aloe bio-cellulose mask asigură o hidratare mult mai 
profundă decât măștile faciale tradiționale, datorită 
beneficiilor bifazice. Aloe vera și iarba de mare sunt 
impregnate în fibrele de bioceluloză. Apoi, masca 
este îmbogățită cu un serum special, pentru o 
hidratare de lungă durată. Nu necesită clătire. 

 616 | 48,00€ 

Conține 5 măști individuale a câte 25 g | 0.210 pc

Personalizea
ză-ți

rutina
de îngrijire

 a pielii
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smoothing exfoliator 
Smoothing exfoliator uniformizează în mod 
delicat nuanța și textura pielii. Bambusul, 
microsferele de jojoba și enzimele din 
fructe, precum papaina și bromelaina, ajută 
la îndepărtarea celulelor moarte, întineresc 
și hrănesc pielea. 

 559 | 16,64€ 

60 ml | 0.073 pc

protecting day lotion  
FACTOR DE PROTECȚIE SOLARĂ CU        
SPECTRU LARG (SPF) 20

Hrănește-ți și protejează-ți tenul cu Aloe 
vera, extracte din ciuperci și peste  
20 de ingrediente cu proprietăți hidratante. 
Protecting day lotion este bogată în extracte 
valoroase de fructe și plante și conține, de 
asemena, agenți minerali de protecție solară 
cu spectru larg (SPF 20), care ameliorează 
nuanța și textura tenului și protejează, în 
același timp, pielea împotriva razelor UV.

 557 | 33,07€ 

50 ml | 0.145 pc

balancing toner 
Reîmprospătează, rehidratează și 
echilibrează pH-ul pielii, minimizând în 
același timp aspectul porilor. Balancing 
toner conține o combinație unică de 
extract de alge și hialuronat de sodiu, 
ce hidratează și catifelează pielea. În 
plus, extractul de castravete contribuie la 
îmbunătățirea texturii tenului, iar extractul 
de ceai alb, un antioxidant puternic, 
protejează tenul împotriva radicalilor liberi.

 560 | 19,84€ 

130 ml | 0.087 pc

aloe activator 
Aloe activator este un agent de 
hidratare unic, în formă lichidă, cu un 
conținut de peste 98% gel de Aloe 
vera. Această formulă simplă folosește 
puterea Aloe vera pentru a calma 
pielea și a-i conferi prospețime chiar 
de la prima atingere. Concentrația 
ridicată de aloe din această formulă 
unică face din aloe activator 
completarea ideală a rutinei zilnice de 
îngrijire a tenului. 

 612 | 12,14€ 

130 ml | 0.064 pc

awakening eye cream 
Colagen marin, ingrediente patentate, 
extracte vegetale și Aloe vera, 
combinate cu peptide, calmează 
pielea sensibilă din jurul ochilor și 
îi ameliorează aspectul, reducând 
aspectul ridurilor și cearcănelor 
întunecate. Awakening eye cream 
conține, de asemenea, un ingredient 
special, butilen glicol, care s-a 
demonstrat că acționează în numai  
15 zile asupra ridurilor și cearcănelor.

 561 | 16,64€ 

21 g | 0.073 pc

Fiecare dintre aceste produse 
a fost conceput pornind de la 
o nevoie specifică a tenului. 
Adaugă aceste produse în rutina 
ta de îngrijire a pielii, pentru a o 
personaliza conform dorinței tale. 

Personalizea
ză-ți
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pieleaIubește-ți

SONYA® ALOE DEEP MOISTURIZING 
CREAM 
Unele substanţe hidratante sunt precum 
picăturile de apă. Senzaţia de hidratare pe 
care ţi-o lasă această cremă este, însă, 
similară cu cantitatea de apă din zece 
mașini de pompieri. În plus, ceramidele din 
formula sa hidratează straturile cutanate în 
profunzime. Redă-i tenului tău strălucirea 
tinereţii cu antioxidanţii puternici din 
extractul de scoarţă de pin. 

 311 | 25,44€ 

71 g | 0.133 pc
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MASK POWDER
Imediat ce aplici această mască vei simţi cum 
acţionează. Vei ști că, pe măsură ce se usucă, 
îţi curăţă porii. Albumina și amidonul de porumb 
minimizează porii, iar caolinul absoarbe excesul de 
sebum. Alantoina și mușeţelul îngrijesc și întineresc 
pielea, astfel încât, după ce îndepărtezi masca, îţi vei 
simţi tenul curat și revitalizat.

 341 | 16,08€ 

29 g | 0.084 pc

R3 FACTOR® 
SKIN DEFENSE CREME

Reține, Reface, Reînnoiește! Alfahidroxiacizii, 
cunoscuţi și ca acizi din fructe, exfoliază și 
îndepărtează celulele cutanate moarte, prin 
dizolvarea substanţelor naturale similare 
lipiciului care le menţin la suprafaţa tenului 
prea mult timp. Celulele vechi formează 
o barieră, așadar înlăturarea lor permite 
celorlalte ingrediente, precum vitamina E, 
retinil palmitatul și colagenul, să treacă la 
treabă și să restabilească nivelul de hidratare 
și aspectul sănătos al tenului. Această cremă 
este ca un gardian personal al frumuseţii tale. 

 069 | 30,85€ 

56,7 g | 0.132 pc

FOREVER EPIBLANC®

Chiar dacă nu-ţi dezvălui vârsta, pielea poate 
vorbi în locul tău. Culoarea neuniformă sau 
petele mai închise la culoare pot face pielea 
să arate mai bătrână decât este în realitate. 
Acum îţi poţi îmbunătăţi aspectul tenului și 
chiar uniformiza culoarea pielii. Gelul nostru 
stabilizat de Aloe vera este baza acestei 
formule, care mai conţine vitamina E și alte 
extracte vegetale renumite.

 236 | 18,64€ 

28,3 g | 0.080 pc

FOREVER 
MARINE MASK®

Când îţi simţi tenul uscat și iritat, indiferent că 
este din cauza factorilor de mediu, unei zile 
lungi sau vremii neprielnice, alege Forever 
Marine Mask. Bogată în cele mai puternice 
ingrediente marine, precum extractul de 
alge, cu numeroși compuși bioactivi, această 
mască este intens hidratantă. În plus, am 
îmbogăţit produsul cu Aloe vera, miere de 
albine, rozmarin și castravete. 

 234 | 21,01€ 

113 g | 0.090 pcFOREVER 
ALPHA-E FACTOR®

Un elixir preţios pentru pielea uscată, ce conţine 
vitaminele A, C și E, cu efecte puternic antioxidante. 
Bogat și în retinil palmitat, acest fluid emolient 
combate efectele nocive ale radicalilor liberi și 
deshidratarea pielii. Doar câteva picături de 
Alpha-E Factor sporesc elasticitatea, restabilesc 
echilibrul și nivelul hidratării cutanate.

 187 | 30,85€ 

30 ml | 0.132 pc

FOLOSIM TOT CE E 
MAI BUN ÎN NATURĂ 
ȘI ȘTIINȚĂ
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ALOE VERA GELLY
Dacă pielea ta necesită extraîngrijire, 
Aloe Vera Gelly este alegerea perfectă. 
Identic cu sucul obţinut direct din 
frunza de aloe, gelul nostru stabilizat 
de Aloe vera lubrifiază pielea sensibilă. 
Este ideal în orice baie și în trusa 
de prim-ajutor, fiind recomandat în 
calmarea iritațiilor minore ale pielii. Te 
vei bucura de o senzație de confort 
imediat după aplicare. 

 061 | 13,91€ 

118 ml | 0.060 pc

ALOE MSM GEL
MSM-ul (metil-sulfonil-metanul) este 
un compus organic cu sulf și a treia 
cea mai abundentă substanţă din 
organismul nostru. L-am combinat 
cu gel de Aloe vera pur, stabilizat, 
împreună cu vitamina E, într-un gel cu 
proprietăţi calmante. Aloe MSM Gel 
conţine extract din frunze de rozmarin, 
ce are proprietatea de a menţine 
hidratarea pielii. Se absoarbe rapid în 
piele, este ușor de aplicat și e greu să 
renunţi la el odată ce ai experimentat 
efectele sale benefice.

 205 | 21,58€ 

118 ml | 0.092 pc

ALOE LOTION
Pe lângă gelul de aloe din compoziție, 
am adăugat vitamina E, ulei de jojoba, 
colagen și elastină, pentru a hidrata 
pielea și a-i reda suplețea. Loțiunea 
emolientă conține ulei din sâmburi de 
caise, care împiedică pierderea apei 
prin crearea unei bariere la nivelul pielii.

 062 | 13,91€ 

118 ml | 0.060 pc

FOREVER ALOE SCRUB®

Spre deosebire de alte produse similare, 
care folosesc ingrediente foarte abrazive 
precum seminţe zdrobite, sâmburi de 
fructe sau mici particule din plastic, noi 
utilizăm microsfere solide din ulei de jojoba, 
care acţionează prin masaj delicat asupra 
tenului. Astfel îndepărtează celulele moarte 
și evidenţiază un ten regenerat, radios. Atât 
de delicat încât îl poţi folosi zilnic, acest 
scrub înlătură reziduurile care blochează 
porii și redă pielii aspectul catifelat.

 238 | 14,68€ 

99 g | 0.063 pc

ALOE PROPOLIS CREME
Este un produs Forever emblematic și 
foarte apreciat, deoarece conţine două 
ingrediente pe care le iubim: Aloe vera și 
propolis. Propolisul este o rășină folosită 
de albine pentru a-și proteja stupul. 
Mai importantă decât un stup, pielea ta 
are nevoie de protecţie și de o barieră 
naturală care să-i păstreze hidratarea. 
Are o textură onctuoasă, densă, bogată 
în extracte vegetale, precum și în 
vitaminele A și E. 

 051 | 18,49€ 

113 g | 0.079 pc

ALOE MOISTURIZING LOTION
Această loţiune cu textură catifelată 
face mai mult decât să hidrateze. 
Conţine colagen și elastină pentru a 
menţine echilibrul pH-ului și o piele 
moale, catifelată și elastică. Este un 
produs versatil, ce poate fi utilizat 
atât pe zonele cu probleme, cât și 
pe întregul corp și chiar ca bază 
de machiaj. Vitamina E, uleiurile și 
extractul de mușeţel ajută la rehidratare 
și menţin echilibrul pH-ului, păstrând 
pielea mătăsoasă, moale și catifelată.

 063 | 13,91€ 

118 ml | 0.060 pc

PREFERAT 
FOREVER
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ALOE HEAT LOTION
Cu o formulă perfect echilibrată, Aloe Heat Lotion 
conţine atât agenți de încălzire, cât și gel răcoritor 
de Aloe vera. Cu o aromă mentolată plăcută 
conferită de extractele de mentol si eucalipt, 
această loţiune cu pH echilibrat și în compoziţia 
căreia se regăsesc trei uleiuri este ideală pentru 
masajul profund al mușchilor, având efecte de 
calmare și relaxare. Chiar dacă se absoarbe rapid 
în piele, senzația de încălzire persistă mult timp 
după terminarea masajului. 

 064 | 13,91€ 

118 ml | 0.060 pc

MASAJ IDEAL 
PENTRU SPORTIVI

PREFERAT 
FOREVER
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Protejează

ALOE SUNSCREEN
Bucură-te de soare fără a lăsa razele 
nocive să-ți afecteze pielea. Aloe 
Sunscreen protejează întreaga familie 
cu un amestec inovator de agenți de 
protecție solară, rezistent la apă și cu 
spectru larg SPF 30, ce acționează 
atât împotriva razelor UVA, cât și a 
razelor UVB. Însă nu doar tehnologia 
avansată de blocare a radiațiilor 
solare face din Aloe Sunscreen un 
produs puternic. Aloe vera pură din 
compoziția lui hrănește pielea, menține 
hidratarea și are efecte calmante. 

 617 | 18.97€ 

118 ml I 0.083 pc

BLOCHEAZĂ 
RAZELE UVA & UVB

Nou!
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GENTLEMAN’S PRIDE®

Vei crede că ai de-a face, pur și simplu, cu o 
loţiune ce catifelează pielea, dar odată ce o vei 
aplica îţi vei da seama de calităţile sale calmante, 
specifice unui after-shave. Acest produs versatil 
conferă o senzaţie plăcută de răcorire, datorită 
gelului stabilizat de aloe. Bogat și în alte extracte 
de plante, precum rozmarinul și mușeţelul, 
Gentleman’s Pride face pielea să se simtă ca 
și cum n-ar fi trecut niciodată prin experienţa 
bărbieritului. Perfect pentru pielea bărbaţilor 
și atractiv pentru femei, datorită aromei intens 
masculine, acest produs este fără îndoială 
preferat de multe persoane. 

 070 | 13,91€ 

118 ml | 0.060 pc

FOREVER SUN LIPS® 
CU SPF 30

Buzele sunt unele dintre cele mai sensibile zone ale pielii. 
Îngrijește-le corespunzător și refă mereu barierele naturale 
de protecție ale acestora cu Sun Lips. Are SPF 30, care 
blochează atât razele UVA, cât și pe cele UVB. Buzele își 
pot pierde din volum, în parte din cauza razelor ultraviolete 
ale soarelui, și de aceea este atât de bine să ai la îndemână 
acest balsam care le protejează. Buzele tale se vor simți 
răsfățate, iar tu te vei bucura de o senzație plăcută de 
răcorire, datorită combinației de Aloe vera și mentă.

 462 | 3,24€ 

4.25 g | 0.014 pc

FOREVER ALOE LIPS®  
CU JOJOBA

Un balsam aflat mereu în serviciul și la dispoziția 
buzelor tale! Acest produs bogat în gel de Aloe 
vera, jojoba și trei tipuri de ceară este ideal 
pentru calmarea, hidratarea și catifelarea buzelor 
crăpate și uscate. Rezistentul Lips de la Forever 
include și miristat de miristil, un agent cu efect 
emolient. Buzele tale vor fi sănătoase și vor 
căpăta aspectul seducător pe care-l merită.

 022 | 3,24€ 

4.25 g | 0.014 pc

PREFERAT 
FOREVER
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Esențiale
ALOE AVOCADO FACE & BODY SOAP
Avocado este un fruct intens nutritiv, ce conţine 
multe ingrediente benefice pentru sănătatea 
pielii, printre care vitaminele A, C și E. Conținutul 
crescut de grăsimi din avocado creează o bază 
bogată pentru săpunul nostru, care combate 
astfel pielea uscată și o lasă moale la atingere. 
Am adăugat versiunii noastre clasice ingredientul 
vedetă al companiei – gelul pur de Aloe vera – 
pentru a potența și mai mult efectele săpunului 
asupra pielii tale. Gelul de aloe contribuie la 
calmarea pielii și îi oferă fermitate și hidratare 
pentru întreaga zi. Formula sa delicată îl 
recomandă atât pentru ten, cât și pentru corp. 
Aroma plăcută a citricelor oferă o senzaţie de 
revigorare dimineaţa, după duș, iar pielea ta își va 
păstra catifelarea pentru întreaga zi.

 284 | 5,16€ 

142 g | 0.019 pc

Acum, și cu      
Aloe vera!

Îngrijire
personală
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ALOE-JOJOBA  
SHAMPOO
În loc să se bazeze exclusiv pe 
agenții spumanți artificiali, ingredientul 
nostru preferat, gelul de aloe, conține 
saponine naturale care ajută la 
crearea unei spume delicate. Jojoba 
oferă un efect de keratinizare care 
stimulează culoarea și strălucirea 
naturală a părului. Aceste ingrediente 
îndepărtează reziduurile de grăsime 
de pe păr și în același timp calmează 
scalpul. De acum, îmbunătățit și cu 
Forever Essential Oils Lavender, pentru 
ca părul tău să atragă și mai multe 
priviri!

 521 | 18,57€ 

296 ml | 0.081 pc

ALOE-JOJOBA  
CONDITIONING RINSE
Formulele de obținere a produselor 
evoluează în același ritm în care o 
face știința astăzi. Am reconceput 
formula veche a balsamului pentru 
a o face să fie în sinergie cu Aloe-
Jojoba Shampoo. Acest balsam este 
fortifiat cu complexul de vitamine B, 
macadamia, jojoba și Forever Essential 
Oils Lavender, care oferă strălucire 
părului și îl fac mai ușor de coafat.

 522 | 17,17€ 

296 ml | 0.075 pc

ALOE HAND SOAP
Aloe Hand Soap îți oferă o experiență 
relaxantă la fiecare utilizare. Obținut 
din 100% gel stabilizat de Aloe vera 
și agenți naturali de curățare, această 
formulă fără parabeni și cu extracte din 
fructe îți lasă pielea fină și hidratată.

 523 | 14,35€ 

473 ml | 0.061 pc

ALOE EVER-SHIELD®

Realizat pe baza unei formule ce nu 
conţine sărurile de aluminiu nocive 
existente în alte produse similare de 
pe piaţă, acest deodorant se aplică 
extrem de ușor. Datorită conţinutului 
ridicat de aloe, poate fi aplicat direct pe 
piele imediat după epilare, fără a cauza 
iritaţii. Să fii protejat pe durata întregii 
zile îţi dă liniștea să te ocupi de treburile 
importante pentru tine. Aloe Ever-Shield 
are un parfum proaspăt, discret.

 067 | 6,70€ 

92,1 g | 0.029 pc
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FOREVER  
BRIGHT® TOOTHGEL
Excelentă pentru copii, vegetarieni și, 
de fapt, pentru toată lumea! Formula 
sa delicată, fără fluor, combină gelul 
de aloe, propolisul, despre care diferite 
studii clinice au arătat că are un rol 
important în menţinerea sănătăţii orale, 
și menta pentru o aromă naturală și 
o dantură albă, sănătoasă. Senzaţia 
de prospeţime și curăţenie te va însoți 
mult timp după ce ai terminat periajul 
dentar. 

 028 | 7,16€ 

130 g | 0.031 pc

Arățiperfect.

25TH EDITION® PERFUME  
PARFUM PENTRU FEMEI

Cu 25TH Edition® Perfume Spray for 
Women lași în urma ta o impresie 
extraordinară și o aromă unică. Acest 
parfum dulce și suav provine de 
la amestecul special din petale de 
trandafir, iasomie, crin alb, magnolie 
și alte extracte vegetale. Potrivit atât 
pentru zilele obișnuite, cât și pentru 
ocazii speciale, 25TH Edition® for 
Women este completarea perfectă a 
fiecărei ţinute.

 208 | 41,15€ 

50 ml | 0.185 pc

25TH EDITION® COLOGNE  
PARFUM PENTRU BĂRBAȚI

Puternic pentru bărbaţi și atrăgător 
pentru femei, 25TH Edition® for Men 
îmbină perfect prospeţimea notelor 
verzi (fougere-ferigă) și a esenţelor 
lemnoase de lichen și lemn de santal. 
Amestecul perfect de mosc și accente 
fructate îi conferă o aromă bogată 
și totodată proaspătă, revigorantă. 
Puternic, dar nu strident, acest 
parfum îţi sporește încrederea în tine, 
indiferent de situaţie.

 209 | 41,15€ 

50 ml | 0.185 pc

Sonya™  
precision liquid eyeliner 
Îndrăznește să creezi un aspect 
dramatic al ochilor cu un produs 
cosmetic nou, marca Forever.  
Cu 9 ingrediente hidratante în 
compoziție, precum Aloe vera, uleiul 
de ricin, vitamina E (cu rol antioxidant, 
totodată) și ulei din semințe de 
floarea-soarelui, acest tuș este special 
conceput pentru zona delicată a 
ochilor, permițând o aplicare ușoară.

 569 | 18,24€ 

1 ml | 0.080 pc

Te simți
perfect.

Îngrijire
personală
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FOREVER HAND SANITIZER®  
CU ALOE & MIERE

Se estimează că aproximativ 80% dintre infecţii sunt 
transmise prin intermediul mâinilor. Este foarte ușor 
să-ţi păstrezi mâinile curate cu Forever Hand Sanitizer, 
special conceput pentru a distruge 99,99% dintre 
microbi. Ambalat ca să încapă perfect în rucsacul de 
sport sau în geantă, Forever Hand Sanitizer nu doar 
distruge microbii, ci îţi lasă mâinile hidratate, datorită 
gelului de Aloe vera și mierii din compoziţie.

 318 | 3,25€ 

59 ml | 0.017 pc

ALOE FIRST®

Specialiștii de la clinica Mayo din Statele Unite 
recomandă aplicarea gelului de Aloe vera 
pe rănile minore și suntem perfect de acord 
cu ei. Acest produs esenţial în orice trusă 
de prim-ajutor conţine, pe lângă Aloe vera, 
propolis și 11 extracte vegetale exclusive, 
care ajută la calmarea rănilor minore, a 
arsurilor solare, tăieturilor superficiale și 
juliturilor. Forma de prezentare sub formă 
de spray cu pH echilibrat îl face ideal pentru 
pielea sensibilă, deoarece se aplică ușor,  
prin pulverizare.

 040 | 18,49€ 

473 ml | 0.079 pc

FOREVER ALOE MPD®  
2X ULTRA
Detergent biodegradabil concentrat, cu multiple 
întrebuinţări – ideal atât pentru spălarea rufelor, cât 
și pentru curăţarea pardoselilor, a băilor, gresiei și 
faianţei, a covoarelor și chiar a vaselor. Formula sa 
este extrem de concentrată, de aceea e nevoie uneori 
de numai câteva picături pentru a duce treaba la bun 
sfârșit. Nu conţine fosfor și este biodegradabil.

 307 | 22,61€ 

946 ml | 0.097 pc

PREFERAT 
FOREVER

PREFERAT 
FOREVER
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FOREVER® ESSENTIAL OILS TRI-PAK 
Un pachet de mostre ideal pentru cei care vor să se 
iniţieze în folosirea uleiurilor esenţiale. Conţine trei 
sticluţe de câte 5 ml din fiecare tip de ulei esenţial 
pur: mentă, lavandă și lămâie, încastrate într-o 
frumoasă cutie, special creată pentru ele.

 512 | 23,73€ 

3 x 5 ml | 0.104 pc

FOREVER® ESSENTIAL OILS BUNDLE 
De ce să alegi doar unul dintre uleiuri, dacă le poţi 
avea pe toate? Acest pachet cuprinde toate cele șase 
sticlute de uleiuri esenţiale Forever, astfel: sticluţe de 
15 ml pentru esenţele pure - Lavender, Pepermint 
și Lemon – și sticluţe de 10 ml pentru amestecuri – 
Soothe, Defense și At Ease. Acest kit de șase uleiuri 
îţi oferă o experienţă complexă și captivantă, de 
neuitat.

 513 | 103,30€ 

3 x 10 ml și 3 x 15 ml | 0.452 pc

CĂLĂTORIM ÎN ÎNTREAGA 
LUME PENTRU A 
IDENTIFICA DOAR CELE 
MAI BUNE ȘI MAI PURE 
INGREDIENTE

MAI PUȚIN DE 1% DIN 
TOTALITATEA PLANTELOR 
EXISTENTE PRODUC 
ULEIURI ESENȚIALE

naturii
putereaBucură-te

de

Produsele din acest catalog nu au fost concepute pentru a fi utilizate în scop diagnostic, terapeutic, simptomatic sau preventiv al unor afecţiuni sau grupe de 
afecţiuni. Pentru orice problemă de ordin medical se impune un consult efectuat de medic. Preţurile sunt exprimate în euro și nu conţin T.V.A.

Uleiuri esențiale
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FOREVER® ESSENTIAL OILS  
LEMON
Lămâile utilizate în Uleiurile Esenţiale 
Forever sunt îngrijite cu atenţie până la 
maturizare și culese manual. Astfel, fructele 
devin mai zemoase și se obţine din ele un 
ulei esenţial foarte bun. Noi oferim cel mai 
pur și natural ulei de lămâie pentru a întări 
și energiza organismul.

 507 | 10,04€ 

15 ml | 0.044 pc

FOREVER® ESSENTIAL OILS  
AT EASE
Am căutat în toate colţurile lumii cele 
mai pure uleiuri esenţiale și le-am 
combinat știinţific în amestecuri cu 
beneficii importante. At Ease reunește 
uleiuri din Franţa, Rusia, China, Statele 
Unite, Egipt și Spania. Reprezintă 
echilibrul perfect între cele mai pure 
uleiuri esenţiale: Gaultheria, Lavandă, 
Eucalipt, Mentă, Coriandru, Tămâie, 
Rozmarin, Romaniţă Nobilă, Busuioc și 
Oregano - care se întrepătrund pentru 
a-ţi oferi armonie, calm și pace. 

 509 | 15,73€ 

10 ml | 0.069 pc

FOREVER® ESSENTIAL OILS 
SOOTHE 
Cu arome din India, China, 
Madagascar și Egipt, acest 
amestec perfect echilibrat 
conţine Mentă Sălbatică, 
Gaultheria, Camfor, Ylang-Ylang 
și Romaniţă Nobilă. Ylang-
Ylang-ul este renumit pentru 
proprietăţile sale de calmare și 
relaxare. Un amestec puternic, 
care îţi liniștește simţurile și 
sufletul.

 511 | 26,21€ 

10 ml | 0.115 pc

FOREVER® ESSENTIAL OILS DEFENSE 
Obţinut din plante crescute în India, Nepal, 
Somalia, Statele Unite, Madagascar și Ungaria, 
acest amestec conţine uleiuri esenţiale de 
cuișoare, portocale, scorţișoară, rozmarin, 
tămâie, eucalipt și ienupăr. Cuișoarele sunt 
recunoscute de secole pentru multiplele lor 
beneficii, reprezentând o bază perfectă pentru 
punerea în valoare a celorlalte uleiuri. Acest 
amestec cu proprietăţi de stimulare a imunităţii te 
ajută să te simţi puternic și plin de vitalitate.

 510 | 18,21€ 

10 ml | 0.080 pc

FOREVER® ESSENTIAL OILS  
CARRIER OIL
Pentru că uleiurile noastre sunt atât de 
concentrate, trebuie utilizate împreună cu 
un ulei neutru, care reprezintă, totodată, 
și o bază excelentă pentru uleiurile de 
masaj. Forever Carrier Oil este un amestec 
de Aloe vera, vitaminele E, A și C și uleiuri 
naturale neparfumate. Se folosește în 
combinaţie cu oricare sticluţă de Forever™ 
Essential Oils pentru a crea o experienţă 
unică și profundă.

 505 | 12,70€ 

118 ml | 0.056 pc

FOREVER® ESSENTIAL OILS 
PEPPERMINT
Atunci când un lucru merge bine, nu-l 
schimbi. Este și cazul furnizorului nostru 
de mentă, care o cultivă și o recoltează de 
aproape o sută de ani. Plantele din ferma 
lor au un nivel crescut de mentol, compusul 
care oferă efectul de răcorire pentru care 
menta este recunoscută și folosită încă de 
pe vremea Greciei antice.

 508 | 14,07€ 

15 ml | 0.062 pc

FOREVER® ESSENTIAL OILS LAVENDER
Mergem întotdeauna acolo unde găsim 
ingrediente de cea mai bună calitate, iar în cazul 
lavandei înseamnă în Bulgaria, unde clima și 
solul sunt ideale. Datorită condiţiilor excelente 
de cultivare, lavanda noastră are cel mai ridicat 
conţinut de linalil acetat – componentul principal 
al plantei. Lavanda poate fi folosită în multiple 
scopuri, fiind recunoscută în special pentru 
puternicele sale efecte de relaxare și calmare.

 506 | 19,04€ 

15 ml | 0.083 pc

Produsele din acest catalog nu au fost concepute pentru a fi utilizate în scop diagnostic, terapeutic, simptomatic sau preventiv al unor afecţiuni sau grupe de 
afecţiuni. Pentru orice problemă de ordin medical se impune un consult efectuat de medic. Preţurile sunt exprimate în euro și nu conţin T.V.A.
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FOREVER LIVING PRODUCTS 
ROMÂNIA & REPUBLICA MOLDOVA 
Bd. Aviatorilor 3, cod 011852, București, 
Tel: 021-222 89 23, 0723 603 556, 0744 674 289, Fax: 021-222 89 24 
E-mail: suport_office@foreverliving.ro 
Internet: foreverliving.ro

Asigurăm cele mai înalte 
standarde de calitate.

Deţinem numeroase patente pentru stabilizarea gelului de aloe, care 
oferă siguranţa celei mai bune calităţi a produselor pentru sănătate și 
frumuseţe pe bază de Aloe vera. Produsele noastre cu Aloe vera au 
fost primele care au primit sigiliul Consiliului Știinţific Internaţional pentru 
Aloe pentru consistenţă și puritate. Forever nu testează produsele pe 
animale. Multe dintre produse au primit sigiliile de aprobare Kosher, 
Halal și Islamic.

foreverliving.ro

Pentru mai multe informații contactați:
Forever Business Owner:
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