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Μια εταιρεία που θα ήταν σχεδιασμένη να βοηθήσει όποιον 
αναζητούσε ένα καλύτερο μέλλον και ήθελε να το πετύχει μόνος 
του. Το 1978, το όνειρό του έγινε πραγματικότητα.

Μετά από 35 χρόνια, η Forever Living Products είναι μια 
εταιρεία δισεκατομμυρίων δολαρίων με παρουσία σε 155 χώρες.

Παράγουμε και παρέχουμε αποκλειστικά προϊόντα ευεξίας, 
βασισμένα σε ένα από τα πιο αγνά δώρα της φύσης, την Αλόη 
Βέρα. Πάνω από 9,5 εκατομμύρια Συνεργάτες σε όλο τον 
κόσμο έχουν ανακαλύψει τη δύναμη της μοναδικής ευκαιρίας 
που προσφέρει η Forever Living. Εκατομμύρια άνθρωποι 
απολαμβάνουν μια πιο γεμάτη και υγιή ζωή, καθώς και 
οικονομική ανεξαρτησία. Όλα αυτά χάρη σε μια εταιρεία που 
ξεκίνησε από ένα όνειρο…

Και μιλώντας για όνειρα, τα Χριστούγεννα δεν είναι η πιο 
ξεχωριστή και η πιο μαγική περίοδος του χρόνου; Για εμάς, 
πάντως, είναι. Επειδή τα Χριστούγεννα είναι μια περίοδος που 
τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα, όπως γίνονται κάθε μέρα 
εδώ στην Forever Living Products.

Αυτά τα Χριστούγεννα, επιθυμία μας είναι να μοιραστούμε 
μαζί σας λίγη από αυτήν τη μαγεία, προσφέροντάς σας μερικά 
πραγματικά ξεχωριστά δώρα για τους γύρω σας και για τους 
ανθρώπους που αγαπάτε.

Από όλους εμάς, σε όλους εσάς ευχόμαστε:
Υπέροχα Χριστούγεννα Forever!

Mια φορά και έναν καιρό ήταν ένας άνδρας που τον 
έλεγαν Rex Maughan. Ο Rex είχε ένα όνειρο. 
Να δημιουργήσει μια εταιρεία που όμοιά της δεν 
υπήρχε πουθενά σε ολόκληρο τον κόσμο.
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Οι Χριστουγεννιάτικες Ιστορίες μας
Κάθε ιστορία αγάπης ξεκινά από κάπου…
Ελάτε να γνωρίσετε και να αγαπήσετε την Forever με αυτά τα 
ειδικά επιλεγμένα προϊόντα. Κάθε Χριστουγεννιάτικη συλλογή 
περιλαμβάνει μια παραμυθένια τσάντα δώρου.



Η Ωραία Κοιμωμένη
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Ξ 
υπνήστε αυτή την όμορφη εμφάνιση που κοιμάται.  

Αυτό το σετ περιλαμβάνει δυο καταπληκτικά προϊόντα περιποίησης 
της επιδερμίδας. Για ένα πρόσωπο τόσο φρέσκο και λαμπερό, όσο το 
πρώτο φως της αυγής. 

Ακτινοβολήστε τα Χριστούγεννα - με την Forever.

Aloe Hand & Face Soap 
Ένα υπερσυμπυκνωμένο σαπούνι για τον καθαρισμό 
του προσώπου, των χεριών και του σώματος. Με 
ελεγχόμενο pH, που δεν ερεθίζει η δύναμη της Αλόης 
θα προσφέρει φρεσκάδα και αναζωογόνηση στο 
πρόσωπό σας, ενώ το υπέροχο άρωμά του θα ξυπνήσει 
τις αισθήσεις σας. Ιδανικό για όλη την οικογένεια.

Sonya Aloe Balancing Cream 
Μια υπέροχη κρέμα εξισορρόπησης που θα λατρέψετε 
από την πρώτη κιόλας εφαρμογή. Το βασικό συστατικό 
της, η Αλόη Βέρα, συνδυάζεται με αναζωογονητικά 
εκχυλίσματα και προηγμένα ενυδατικά στοιχεία για 
απαλή και λεία επιδερμίδα ακόμα και όταν κοιμάστε!

Kωδ. σετ: 9310 



Aloe Lips 
Το καλύτερο ενυδατικό προϊόν για τα χείλη, για όλο 
τον χρόνο, που κυκλοφορεί στην αγορά. Το Aloe Lips, 
με έλαιο jojoba, καταπραΰνει, λειαίνει και ενυδατώνει 
τα ξηρά και σκασμένα χείλη. Είτε κάνετε σκι είτε 
απολαμβάνετε μια βόλτα έξω, το εύχρηστο μέγεθός 
του το καθιστά βολικό για να το έχετε πάντα μαζί σας. 
Περιέχει Αλόη Βέρα, έλαιο jojoba και κερί μελισσών.
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Θ 
έλετε να είστε η ομορφότερη;  

Αυτό το Χριστουγεννιάτικο σετ περιέχει μερικά από τα πιο δημοφιλή 
προϊόντα μας, σχεδιασμένα να προσφέρουν στην επιδερμίδα σας  
όλα όσα αξίζουν σε μια βασίλισσα! 

Σαγηνεύστε τα Χριστούγεννα – με την Forever.

Aloe Propolis Crème  
Μια υπέροχη κρέμα για όλες τις εποχές που 
ενυδατώνει και αναζωογονεί το ξηρό και 
αφυδατωμένο δέρμα. Κατάλληλο τόσο για το 
πρόσωπο, όσο και για το σώμα, ακόμα και για 
τα πιο ευαίσθητα δέρματα. Περιέχει Αλόη Βέρα, 
πρόπολη, χαμομήλι και βιταμίνες A και E.

Forever Aloe Scrub  
Ένα αποτελεσματικό καθαριστικό προσώπου, 
που είναι αρκετά απαλό για καθημερινή χρήση. 
Το Forever Aloe Scrub απολεπίζει απαλά, 
απομακρύνοντας τα νεκρά κύτταρα της επιδερμίδας 
και τα κατάλοιπα που συσσωρεύονται στους πόρους 
και θαμπώνουν την εμφάνισή της. Αποκαλύψτε μια 
λαμπερή, νεανική και πιο υγιή επιδερμίδα, όπως της 
Χιονάτης. Περιέχει έναν μοναδικό συνδυασμό από 
σταθεροποιημένο ζελέ Αλόης Βέρα και συμπαγείς 
κόκκους από έλαιο jojoba.

Kωδ. σετ: 9311



Η Χιονάτη



Ο γοητευτικός Πρίγκιπας
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Α 
νακαλύψτε τον ήρωα που κρύβει μέσα του!  

Το απόλυτα ανδρικό Χριστουγεννιάτικο σετ σας δίνει την ευκαιρία 
να φροντίσετε πλήρως την επιδερμίδα του άνδρα της ζωής σας, 
εσωτερικά, αλλά και εξωτερικά… 

Τολμήστε τα Χριστούγεννα – με την Forever.

Vitolize™ για Άνδρες 
Επιτέλους, ένα συμπλήρωμα ειδικά σχεδιασμένο 
για εκείνον! Οι βιταμίνες C, D, E και B6 είναι 
απαραίτητες για την υγεία του προστάτη και σε 
συνδυασμό με τα μεταλλικά στοιχεία σελήνιο 
και ψευδάργυρο παίζουν καθοριστικό ρόλο στην 
υγεία των ανδρών. Επιπρόσθετα, ο ψευδάργυρος 
βοηθά στη διατήρηση της τεστοστερόνης στο 
αίμα σε φυσιολογικά επίπεδα. Ένα συμπλήρωμα 
που θα του χαρίσει ευεξία.  

Gentleman’s Pride 
Μετά το ξύρισμα, η επιδερμίδα χρειάζεται κάτι 
που θα την ηρεμίσει και θα την καταπραΰνει. Το 
Gentleman’s Pride είναι μια ενυδατική, χωρίς 
αλκοόλ λοσιόν για μετά το ξύρισμα με ζελέ Αλόης 
Βέρα και βότανα, όπως δενδρολίβανο και χαμομήλι, 
που καταπραΰνει μαλακά την επιδερμίδα. 
Αφεθείτε στο μοναδικό και δροσιστικό άρωμα του 
πρίγκιπα των ονείρων σας! Kωδ. σετ: 9312
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Α 
φήστε αυτά τα υπέροχα μαλλιά να κυλήσουν!  

Το εξαιρετικής ποιότητας ενυδατικό σαμπουάν και το μαλακτικό 
μαλλιών μας χαρίζουν λαμπερά μαλλιά σε όλη την οικογένεια. 

Λάμψτε τα Χριστούγεννα – με την Forever.

Sonya Hydrate Shampoo 
Αυτό το ενυδατικό, εμπλουτισμένο σαμπουάν διαθέτει 
μια υπερ-ενυδατική σύνθεση, που χαρίζει στα μαλλιά 
ελαστικότητα και κίνηση, ενώ τα βοηθά να μεγαλώσουν 
γρηγορότερα και να λάμπουν. Η Αλόη Βέρα και 
ο Βασιλικός Πολτός βοηθούν στην ισορροπία των 
μαλλιών, χαρίζοντάς τους την απαραίτητη ενυδάτωση 
και αφήνοντάς τα εμφανέστερα πιο καθαρά, λαμπερά, 
υγιή και ευκολότερο να τα διαχειριστείτε. Καθαρίζει 
χωρίς να περιέχει parabens, propylene glycol και SLS 
ή SLES. Κατάλληλο για βαμμένα μαλλιά.

Sonya Hydrate Conditioner  
Η αποκλειστική φόρμουλα του Sonya Hydrate 
Conditioner περιέχει Αλόη Βέρα και Βασιλικό 
Πολτό, βοηθώντας τα ξηρά και εύθραυστα μαλλιά να 
διατηρήσουν την ενυδάτωση που τόσο χρειάζονται. 
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη θρέψη του τριχωτού της 
κεφαλής και τον έλεγχο του φριζαρίσματος, αφήνοντας 
τα μαλλιά σας απαλά, λαμπερά και πολύ εύκολα να τα 
διαχειριστείτε και να τους δώσετε μορφή. Το απαλό και 
ευχάριστο άρωμά του θα σας ξετρελάνει.

Η Χριστουγεννιάτικη τσάντα διατίθεται 
με την αγορά οποιουδήποτε σετ 
περιποίησης μαλλιών της εταιρείας. 

Kωδ. σετ Hydrate: 9313 | Kωδ. σετ Volume: 9314 | Kωδ. σετ Jojoba: 9315



Η Ραπουνζέλ



Η Σταχτοπούτα
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A 
ναδείξτε την πριγκίπισσα που κρύβετε μέσα σας!  

Το ιδανικό δώρο για όλες τις γυναίκες: Πραγματική πολυτέλεια 
και χαλάρωση σε όλο το σώμα… 

Απολαυστικά Χριστούγεννα – με την Forever.

Aloe Bath Gelée 
Αυτό το απαλό, ενυδατικό αφρόλουτρο με αγνό ζελέ 
Αλόης Βέρα θα σας αναζωογονήσει και θα σας χαρίσει 
μοναδικές στιγμές χαλάρωσης, ενώ ταυτόχρονα θα 
ανανεώσει την επιδερμίδα σας αποκαλύπτοντας την 
πιο λαμπερή της όψη. Προετοιμαστείτε για την πιο 
λαμπερή βραδιά και κλέψτε την παράσταση όπως η 
Σταχτοπούτα.

Relaxation Massage Lotion 
Ζήστε την εμπειρία από τα καταπραϋντικά οφέλη 
για την επιδερμίδα που προσφέρει η Αλόη Βέρα, τα 
απαραίτητα έλαια, το λευκό τσάι και τα εκχυλίσματα 
από φρούτα που περιέχονται σε αυτήν τη μη λιπαρή 
κρέμα, που θα σας αγκαλιάσει με το υπέροχο άρωμά 
της. Το ιδανικό κλείσιμο μιας έντονης μέρας.

Kωδ. σετ: 9316
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T 
α καλύτερα δώρα για όλες τις περιπέτειες που θα ζήσετε 

εκεί έξω. Ο ιδανικός σύντροφος για τα ταξίδια και τις 
Χριστουγεννιάτικες διακοπές.

Συναρπαστικά Χριστούγεννα – με την Forever

Forever Aloe Vera Gel  
Το πλούσιο ζελέ Αλόης Βέρα θα σας 
αναζωογονήσει αυξάνοντας τα επίπεδα 
ενέργειας και ευεξίας σας. Ο μοναδικός αυτός 
χυμός, πλούσιος σε βιταμίνες, μέταλλα και 
ιχνοστοιχεία αποτελεί τη βάση της καθημερινής 
σας διατροφής και μπορεί να σας συντροφεύει 
σε κάθε δραστηριότητα. Ανακαλύψτε τη δύναμη 
που κρύβει αυτό το μαγικό μπουκάλι και πετάξτε 
ψηλά για νέες περιπέτειες όπως ο Πίτερ Παν.

Aloe Vera Gelly  
Περιποιηθείτε τον εαυτό σας και χαρίστε 
μοναδική ενυδάτωση και καταπράυνση 
στο δέρμα σας με το Aloe Vera Gelly. 
Χρησιμοποιήστε το σε ξηρή επιδερμίδα για 
να σας δροσίσει. Ιδανική παρέα για το δέρμα 
που ταλαιπωρείται από μικροερεθισμούς. Ένα 
προϊόν που δεν πρέπει να λείπει ποτέ από την 
τσάντα σας στα Χριστουγεννιάτικα ταξίδια σας!

Avocado Face & Body Soap 
Αυτό το αγνό και απαλό σαπούνι περιέχει 
τις πλούσιες και ενυδατικές ιδιότητες του 
αβοκάντο αφήνοντας στο πρόσωπο και στην 
επιδερμίδα σας μια απίστευτη αίσθηση 
απαλότητας και καθαριότητας. Ιδανικό για 
όλους τους τύπους δέρματος. Με φρέσκο, 
κιτρώδες άρωμα. Kωδ. σετ: 9317



Ο Πίτερ Παν
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Χριστουγεννιάτικες Κάλτσες

Υπέροχες ιδέες…για να επιλέξετε τα δώρα σας.

Forever Daily® 
Λόγω των απαιτητικών ρυθμών της καθημερινότητας μια 
ισορροπημένη διατροφή δεν είναι πάντα εφικτή. Το Forever Daily, 
με σύμπλεγμα AOS, σας προσφέρει ένα τέλεια ισορροπημένο μείγμα 
55 θρεπτικών συστατικών, συμπεριλαμβανομένων των απαραίτητων 
βιταμινών και των μεταλλικών στοιχείων. Αυτή η μοναδική φόρμουλα 
είναι σχεδιασμένη για να θρέψει και να προστατέψει τον οργανισμό 
σας, καλύπτοντας τα θρεπτικά κενά της καθημερινή σας διατροφής 
και παρέχοντας βέλτιστη υγεία και ζωτικότητα. Κωδ. 439

Forever Kids® 
Δυστυχώς δεν αρέσουν σε όλα τα παιδιά τα λαχανικά. 
Οι πολυβιταμίνες Forever Kids περιέχουν 11 βασικές 
βιταμίνες και τα μεταλλικά στοιχεία σίδηρο και 
ψευδάργυρο, προσφέροντας μια επιπλέον αίσθηση 
ανακούφισης για εσάς τους γονείς. Αυτές οι μασώμενες 
ταμπλέτες με υπέροχη γεύση σταφυλιού θα ξετρελάνουν 
τους μικρούς μας φίλους. Κωδ. 354

25th Edition για άνδρες -
25th Edition για γυναίκες 
Αυτά τα Χριστούγεννα μαγέψτε τους γύρω σας και 
σαγηνέψτε τις αισθήσεις με τα αρώματα της Forever. Το 
25th Edition για άνδρες με άρωμα φτέρης, με φρουτένιες 
και ξυλώδεις νότες θα σας παρασύρει σε ένα δροσερό 
ταξίδι των αισθήσεων. Με το 25th Edition για γυναίκες 
θα νιώσετε σαν μια νεράιδα των Χριστουγέννων. Το 
δροσερό άρωμα λευκών λουλουδιών και το ζεστό ξύλο 
μόσχου θα απογειώσουν τη θηλυκότητά σας. 
Kωδ. 209 | Κωδ. 208



Forever Marine Mask  
Η εύκολη στην εφαρμογή μάσκα, 
διεισδύει βαθιά στην επιδερμίδα 
αφήνοντάς τη δροσερή και 
αναζωογονημένη. Η Forever Marine 
Mask χαρίζει βαθύ καθαρισμό, ενώ 
επαναφέρει το δέρμα στην αρχική του 
κατάσταση, με τη βοήθεια φυσικών 
ιχνοστοιχείων και μετάλλων από τη 
θάλασσα (από φύκια). Η Αλόη Βέρα, 
το μέλι, το εκχύλισμα αγγουριού, 
δεντρολίβανου και η βιταμίνη E 
εξασφαλίζουν ενυδάτωση, απαλότητα 
και ελαστικότητα στην επιδερμίδα 
σας. Κωδ. 234
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Υπέροχες ιδέες…για να επιλέξετε τα δώρα σας.

Aloe Nourishing Serum 
Απαλή σύνθεση που ενυδατώνει την ξηρή 
επιδερμίδα και αποκαθιστά τη λάμψη της. 
Ενυδατικοί, αντιοξειδωτικοί παράγοντες 
χαρίζουν ισορροπία και απαλότητα. 
Περιέχει αγνό, σταθεροποιημένο ζελέ 
Αλόης Βέρα, βιταμίνη E, λευκό τσάι και 
εκχύλισμα φλοιού μιμόζας. Απορροφάται 
γρήγορα από την επιδερμίδα. Κωδ. 281

Argi+ 
Το ιδανικό συμπλήρωμα για έναν δραστήριο τρόπο ζωής, 
αλλά και προϊόν βάσης της διατροφής. Το Argi+ περιέχει 
ένα αποκλειστικό μείγμα από θρεπτικά συστατικά 
συμπεριλαμβανομένων του αμινοξέος L- Αργινίνη και των 
εκχυλισμάτων από σταφύλι, ρόδι και μούρα. Σας παρέχει 
τη συνιστώμενη ημερήσια ποσότητα βιταμινών C, D, B6, 
B12 και φολικού οξέως. Κωδ. 320

Aloe Moisturizing 
Lotion 
Ταξιδέψτε με την Aloe 
Moisturizing Lotion. Μια 
ενυδατική λοσιόν, για όλο τον 
χρόνο που ενυδατώνει βαθιά 
την επιδερμίδα σας και σας 
προστατεύει από τις καιρικές 
συνθήκες τον χειμώνα. Ιδανικό 
για το πρόσωπο, τα χέρια και το 
σώμα. Υπέροχο ως βάση για το 
make up. Περιέχει Αλόη Βέρα, 
κολλαγόνο, ελαστίνη, χαμομήλι 
και έλαιο jojoba. Κωδ. 063

Φτιάξτε το 
μόνοι σας

Μικρή τσάντα 
παραμυθιού: 
Kωδ. 168 | 1,00€
Μεγάλη τσάντα 
παραμυθιού: 
Kωδ. 176 | 1,50€ 
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Sonya Skin Care Collection  
Περιέχει πέντε θεμελιώδεις συντελεστές καθαρισμού, ενυδάτωσης και ολικής 
συντήρησης της υγείας και της εμφάνισης της επιδερμίδας. Τα Aloe Purify-
ing Cleanser, Aloe Refreshing Toner, Aloe Nourishing Serum, Aloe Balan-
cing Cream και Aloe Deep – Cleansing Exfoliator συνεργούν κάνοντας το 
δέρμα σας να δείχνει φρέσκο και φωτεινό. Ζήστε την απολαυστική εμπειρία 
αυτής της διαδικασίας 5 βημάτων και χαρίστε στο δέρμα σας την πολυτέλεια 
που του αξίζει! Κωδ. 282 - Δώρο το κουτί παραμυθιού!

Aloe Fleur de Jouvence 
Πολυτελές και απαλό πρόγραμμα για τη φροντίδα του 
δέρματος. Τα έξι αυτά προϊόντα έχουν ισορροπημένο pH 
και είναι δερματολογικά ελεγμένα ακόμα και για τα πιο 
ευαίσθητα δέρματα. Όλα τα προϊόντα έχουν βάση το αγνό, 
σταθεροποιημένο ζελέ Αλόης Βέρα και είναι εμπλουτισμένα 
με κολλαγόνο, βιταμίνες και βότανα. Περιλαμβάνεται δοχείο 
ανάμειξης, κουταλάκι μείξης και πινέλο εφαρμογής. 
Κωδ. 337 - Δώρο η τσάντα παραμυθιού!

Χριστουγεννιάτικες Ιστορίες

Οι πιο εκλεκτές συνθέσεις δώρων για τους ξεχωριστούς αγαπημένους 
σας. Αποκτήστε αυτά τα Χριστούγεννα μαζί με τις συλλογές 
πολυτέλειας και περιποίησης τις παραμυθένιες συσκευασίες τους!

Aroma Spa Collection   
Τα τρία μοναδικά προϊόντα της σειράς Αρωματοθεραπείας 
Spa διεγείρουν τις αισθήσεις. Η σειρά περιλαμβάνει τα 
χαλαρωτικά άλατα μπάνιου, Relaxation Bath Salts, το 
χαλαρωτικό αφρόλουτρο, Relaxation Shower Gel και τη 
χαλαρωτική κρέμα για μασάζ, Relaxation Massage Lotion. 
Χρησιμοποιήστε τα μόνα τους ή και μαζί και απολαύστε όλα 
τα οφέλη της Αρωματοθεραπείας Spa από την άνεση του 
σπιτιού σας! Kωδ. 285 - Δώρο η τσάντα παραμυθιού!
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ολύ καιρό πριν σε 
τόπους μακρινούς 
τα οφέλη της Αλόης 
Βέρα ήταν ευρέως 
διαδεδομένα. Τα πρώτα 

ευρήματα για την Αλόη βρέθηκαν σε 
πήλινες κατασκευές από λαούς της 
Μεσοποταμίας και χρονολογούνται 
χιλιάδες χρόνια πριν. 

Εκεί, η Αλόη Βέρα πιστεύεται ότι είχε 
θεϊκές ιδιότητες, καθώς οι αρρώστιες 
εκείνη την εποχή θεωρούνταν ότι 
προέρχονταν από δαιμονικές δυνάμεις 
και μόνο ένα θαυματουργό φυτό είχε τη 
δύναμη να ξορκίσει αυτούς τους δαίμονες. 

Και ναι, η ιστορία της Αλόης Βέρα 
φαίνεται ότι έχει τις ρίζες της πολύ 
παλιά, όπως και οι αρχαίοι πολιτισμοί. 
Η βασίλισσα Κλεοπάτρα της Αιγύπτου 
λέγεται ότι χρησιμοποιούσε την Αλόη 
Βέρα ως μέρος της καθημερινής της 
περιποίησης. Ο Μέγας Αλέξανδρος 
χρησιμοποιούσε την Αλόη για να 
φροντίζει τα τραύματα των στρατιωτών 
του. Σύμφωνα με τον μύθο, κατέκτησε 
ένα νησί για να έχει στην κατοχή του 
εκτάσεις με αυτό το πολύτιμο φυτό.

Εν τω μεταξύ, στην Ιαπωνία 

κατανάλωναν χυμό Αλόης για ελιξίριο 
και η φυλή των Μάγια ονόμαζαν την 
Αλόη ως «Πηγή της Ζωής».

Θεραπείες που έχουν τις ρίζες τους 
στην Ινδία θεωρούσαν την Αλόη Βέρα 
ως το φυτό εξισορρόπησης μεταξύ 
των διαφόρων σωματότυπων που 
κατηγοριοποιούνται τα άτομα (pitta 
– kapha – vata). Στην Κίνα, η Αλόη 
χρησιμοποιούνταν για να περιποιηθεί τα 
εξανθήματα.

Οι Ρώσοι αποκαλούσαν την Αλόη 
ως το «Ελιξίριο της Μακροζωίας» και 
οι Ινδιάνοι ιθαγενείς χρησιμοποιούσαν 
την Αλόη για τις ενυδατικές και 
αναζωογονητικές της ιδιότητες. 
Συνεπώς, ανεξαρτήτως λαών και 
χρονικής περιόδου, η Αλόη πάντα 
συντρόφευε τους ανθρώπους χάρη στην 
καταπραϋντική και περιποιητική της 
δράση. Με τη συνεχή δημιουργία νέων, 
καταπληκτικών προϊόντων με βάση την 
Αλόη Βέρα ελπίζουμε ότι θα συντροφεύει 
και εσάς στο μέλλον.

Και έζησαν αυτοί καλά 
και εμείς καλύτερα!

Π
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Η συνεργασία με την Forever σας βοηθάει να αναπτυχθείτε. Όχι 
μόνο μέσα από υπάρχουσες ή νέες προκλήσεις και επαγγελματικές 
ευκαιρίες, αλλά και μέσω της δραστήριας κοινωνικής ζωής που 
σας προσφέρει, καθώς σας δίνεται η δυνατότητα να συμμετέχετε σε 
μοναδικές εκδηλώσεις και ανεπανάληπτα ταξίδια γνωρίζοντας νέα 
άτομα και Συνεργάτες από όλο τον κόσμο. 

Αυτά τα Χριστούγεννα ανακαλύψτε κάτι καινούργιο. Θεωρήστε 
το σαν ένα δώρο στον εαυτό σας. Ξεκινήστε γράφοντας τις πρώτες 
γραμμές της επιτυχίας που σας περιμένει με την Forever. Και να 
είστε βέβαιοι ότι αυτό θα αλλάξει τη ζωή σας… 

Ήρθε η ώρα να γράψετε 
τη δική σας ιστορία!

Ανεξάρτητος Συνεργάτης


