
ΑΘΛΗΣΗ & 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΑΡΟΥΣ
αλόη, η έμπνευσή μας



Για 40 χρόνια σχεδόν, η Forever έχει παραμείνει 
σταθερή στη δέσμευσή της να αναζητάει σε όλο 

τον κόσμο τα πιο αγνά συστατικά της φύσης, 
εφαρμόζοντας εξελιγμένες επιστημονικές 

μεθόδους για ένα σκοπό: Να βοηθήσει εσάς 
και την οικογένειά σας να δείχνετε και να 

αισθάνεστε καλύτερα.

αλόη, η έμπνευσή μας
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Όποιος και αν είναι ο στόχος, 
μπορείτε να τα καταφέρετε.

Τόνωση / Ενδυναμώστε και χτίστε σφιχτούς μυς.
Τονώστε το σώμα σας.

Έλεγχος βάρους / Απαλλαγείτε από τα περιττά κιλά 
και αποκτήστε ένα καλλίγραμμο σώμα.

ΝΑ ΔΕΙΧΝΕΤΕ ΚΑΙ ΝΑ 
ΑΙΣΘΑΝΕΣΤΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ
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Σε Ελλάδα και Κύπρο πολλοί πήραν την απόφαση να ξεκινήσουν μαζί ένα ταξίδι 
μεταμόρφωσης ακολουθώντας το C9 και το F15 της επιλογής τους. Ένα διαφορετικό 
ταξίδι κατά το οποίο αλλάζουν διατροφικές συνήθειες, αποκτούν καλύτερη φυσική 
κατάσταση, τονώνουν το σώμα τους και αλλάζουν ριζικά την καθημερινότητά τους μετά την 
ολοκλήρωση του προγράμματος. Κάντε και εσείς την αρχή για τη δική σας μεταμόρφωση!

Αυγερινός Τσικνάκης,
Personal Trainer



ΜΕΤΑ

ΑΛΗΘΙΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ
ΑΛΗΘΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Με τα προγράμματα C9 και F15
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ΠΡΙΝ

ΣΥΜΕωΝ 
ΑϊΜΕΛΟΓΛΟΥ

ΣΤΑΥΡΟΣ 
ΑΡΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ

ΚΑΛΗ
 ΒΟΥΛΙΟΥΒΑΣΗ

Βάρος -7 κιλά 
Μέση -6 εκ.

Βάρος -5,7 κιλά 
Μέση -6 εκ.

Βάρος -8 κιλά 
Μέση -14 εκ.

ΟΛΓΑ
 ΠΟΥΡΣΑΝΙΔΟΥ

Βάρος -8 κιλά 
Μέση -13 εκ.
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ΜΕΤΑ

ΑΛΗΘΙΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ
ΑΛΗΘΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Με τα προγράμματα C9 και F15

ΠΡΙΝ

ΑΝΝΑ
 ΓΚΟΡΙΤΣΑ

ΜΑΡΙΑ 
ΛωΡΗ

ΜΙΧΑΛΗΣ
ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙωΤΗΣ

Βάρος -13 κιλά 
Μέση -16 εκ.

Βάρος -8 κιλά 
Μέση -11 εκ.

Βάρος -11 κιλά
Μέση -9 εκ.

ΑΓΑΘΗ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Βάρος -9,5 κιλά
Μέση -6,5 εκ.
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ΜΕΤΑ

ΠΡΙΝ

ΚωΝΣΤΑΝΤΙΑ 
ΡΕΜΠΑ

PΟLINΑ
SANTALOVA

ΒΑΝΑ
ΣΚΙΟΥΛΑ

ΖωΗ
 ΤΣΙΑΤΣΙΜΑ

Βάρος -5 κιλά 
Μέση -13 εκ.

Βάρος -4,5 κιλά 
Μέση -5 εκ.

Βάρος -7,3 κιλά
Μέση -13 εκ.

Βάρος -8 κιλά 
Μέση -13 εκ.

Τα αναφερόμενα αποτελέσματα αποτελούν προσωπικές εμπειρίες των συμμετεχόντων που 
ακολούθησαν το πρόγραμμα F.I.T. (C9 και F15), είναι ειλικρινείς και αληθείς. Ο αριθμός των 
κιλών που θα χάσει κάποιος κατά τη διάρκεια του προγράμματος μεταβάλλεται, καθώς η 
διαδικασία απώλειας βάρους διαφοροποιείται σε κάθε άτομο και συναρτάται από πολλούς 
παράγοντες. Η χρήση  των προϊόντων πρέπει να βασίζεται στη δική σας συνέπεια και η 
εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε επιτυχία ή αποτυχία στην προσπάθειά σας, για 
τον αριθμό των κιλών και το αποτέλεσμα που θα επιτευχθεί, το οποίο σχετίζεται έμμεσα ή 
άμεσα με τα προϊόντα που αναφέρονται σε αυτό το έντυπο, με την ολοκλήρωση των 
πακέτων ή συνδυασμού πακέτων. 



C9	ΣΗΜΕΙΟ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ
Εάν αναζητάτε το αποτέλεσμα θα πρέπει 
να ξεκινήσετε με ένα πρόγραμμα που θα 
αλλάξει τη νοοτροπία σας. Το C9 έχει 
σχεδιαστεί για να πάρετε πίσω τον έλεγχο 
του σώματός σας και του τρόπου ζωής 
σας. Αυτό το πρόγραμμα 9 ημερών με 
ελεγχόμενες θερμίδες και πρόγραμμα 
ασκήσεων θα σας βοηθήσει στον στόχο 
σας να χάσετε βάρος, να αθληθείτε και να 
αλλάξετε τον τρόπο ζωής σας με εύκολα 
να τα ακολουθήσετε βήματα, ιδέες για 
ασκήσεις και νόστιμες συνταγές. 

Όταν η νοοτροπία σας θα αρχίσει να 
αλλάζει είναι η ώρα να εντείνετε τη φυσική 
σας κατάσταση και να μεταβείτε στο F15. 
Το F15 έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να χτίσετε 
τη φυσική σας κατάσταση σταδιακά, αλλά 
με τρόπο που να είναι εφικτός και 
επιτεύξιμος.Επιλέξτε το κατάλληλο 
επίπεδο για εσάς ή δοκιμάστε και τα τρία 
προγράμματα για να επιτύχετε τον στόχο 
για το βάρος σας. Κάθε επίπεδο του F15 
έχει χωριστεί σε δύο διατροφικά 
προγράμματα, ώστε να διαλέξετε αυτό που 
ταιριάζει καλύτερα στον τρόπο ζωής σας. 

Σημείωση: Αν θέλετε να ακολουθήσετε και τα 
δύο στάδια του κάθε επιπέδου τότε θα χρειαστεί 
να αγοράσετε επιπρόσθετα προϊόντα. 

Το	Forever	F.I.T.	αποτελεί ένα προηγμένο πρόγραμμα 
διατροφής, ελέγχου βάρους και ασκήσεων σχεδιασμένο για 
να σας βοηθήσει να δείχνετε και να αισθάνεστε καλύτερα 
σε τέσσερα εύκολα βήματα:

F15	BEGINNER	 	
Η διατροφή και η άσκηση είναι κάτι νέο για 
εσάς; Τότε ξεκινήστε με το F15 Beginner. 
Μάθετε τα βασικά της άσκησης με 
εξατομικευμένες ασκήσεις γυμναστικής, 
θεμελιώδεις κινήσεις και βασική αερόβια 
άσκηση. Χτίστε τη βάση με εύκολες να τις 
ακολουθήσεις οδηγίες, υγιεινές συνταγές, 
προϊόντα ελέγχου βάρους και συμβουλές 
για τον τρόπο ζωής σας. 

F15	INTERMEDIATE   
Είστε ήδη δραστήριοι, αλλά αναζητάτε να 
εντείνετε τη ρουτίνα σας; Περάστε 
κατευθείαν στο F15 Intermediate. Με 
ποικιλία από συνταγές, εξατομικευμένες 
ασκήσεις, διαλειμματική προπόνηση, 
προπονήσεις υψηλής έντασης και 
προϊόντα ελέγχου βάρους, το F15 
Intermediate θα σας βοηθήσει να  
περάσετε στο επόμενο επίπεδο.

F15	ADVANCED    
Εάν είστε ήδη πολύ δραστήριοι, αλλά 
αναζητάτε ένα πρόγραμμα που θα σας 
ταίριαζε καλύτερα, γιατί δεν δοκιμάζετε  
το F15 Advanced; Με ακόμη υψηλότερης 
έντασης ασκήσεις και συμπληρώματα 
διατροφής για να σας υποστηρίξουν, το 
F15 Advanced σας παρέχει ένα ακόμα πιο 
εντατικό πρόγραμμα διατροφής για εσάς 
που αναζητάτε την πρόκληση.

8	/	Forever	F.I.T.	



Κάθε πακέτο σας παρέχει τα προϊόντα που χρειάζεστε για να 
ολοκληρώσετε με επιτυχία το πρόγραμμα, μαζί με οδηγό με αναλυτικές 
πληροφορίες, έξυπνες προτάσεις γευμάτων και συμβουλές ασκήσεων.

Υιοθετήστε νέες διατροφικές συνήθειες και ανακαλύψτε τον πιο 
υγιή και καλλίγραμμο εαυτό σας!

Σας βάζει στο  
μονοπάτι για έναν  

πιο υγιεινό τρόπο ζωής.

9 ΗΜΕΡΕΣ

Αυτός 
ο μοναδικός 

συνδυασμός προϊόντων 
σας παρέχει τις 

απαραίτητες βιταμίνες και 
τα θρεπτικά συστατικά 

που χρειάζεστε 
καθημερινά.

Forever	F.I.T.	/	9

Τα προϊόντα που αναφέρονται δεν 
προορίζονται να κατευνάσουν, 
θεραπεύσουν ή αναστείλουν μια 
συγκεκριμένη ασθένεια ή μια 
κατηγορία ασθενειών. Θα πρέπει να 
συμβουλεύεστε τον οικογενειακό σας 
γιατρό πριν ξεκινήσετε οποιοδήποτε 
πρόγραμμα ελέγχου βάρους εάν 
αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα 
υγείας. Τα συμπληρώματα δεν 
πρέπει να χρησιμοποιούνται ως 
υποκατάστατο μιας ισορροπημένης 
δίαιτας.
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Για να δείχνετε και να αισθάνεστε υπέροχα σε μόλις  
9 ημέρες με αυτό το καινοτόμο πρόγραμμα ελεγχόμενων 
θερμίδων και ασκήσεων.
Έχει σχεδιασθεί για ένα γρήγορο ξεκίνημα του προγράμματος F.I.T., για να 
προετοιμάσει το σώμα σας και να σας βοηθήσει να αλλάξετε τη νοοτροπία σας. Το C9 
σας παρέχει το ιδανικό ξεκίνημα για να αλλάξετε ριζικά τις διατροφικές σας συνήθειες 
και τη φυσική σας κατάσταση. Το καλύτερο σε πωλήσεις προϊόν, το Forever Aloe Vera 
Gel αποτελεί τη βάση του προγράμματος. Το C9 αποτελεί ένα διατροφικά ισορροπημένο 
πρόγραμμα για άμεσα αποτελέσματα σε μόλις 9 ημέρες.

Το πακέτο C9 περιλαμβάνει:

Forever		
Aloe	Vera	Gel	x2
Ένα από τα πιο δημοφιλή 
προϊόντα και η βάση ενός 
υγιεινού τρόπου ζωής. 

Forever	Lite	Ultra	
Υγιεινό ρόφημα πλούσιο σε 
πρωτεΐνη και θρεπτικά συστατικά.
15 μερίδες 

Forever	Therm
Καινοτόμο προϊόν με μοναδικό 
μείγμα βιταμινών.
18 ταμπλέτες 

Forever		
Garcinia	Plus
Διατροφικό συμπλήρωμα ελέγχου 
βάρους, που προέρχεται από 
καρπό δέντρου από τη Νότια Ασία. 
54 μαλακές κάψουλες  

Forever	Fiber
Συμπλήρωμα υδατοδιαλυτών 
φυτικών ινών. 
9 φακελάκια στικ 

Μεζούρα για 
μετρήσεις
Σημειώστε την πρόοδό σας κατά 
τη διάρκεια του προγράμματος.

Εγχειρίδιο οδηγιών
Αναλυτικές οδηγίες και 
συμβουλές.

F.I.T.	Σέικερ

C9	/	11

GR: 133,39€
CY: 112,94€

Βανίλια 
Κωδ. 475

Σοκολάτα 
Κωδ. 476

ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ
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Ανακαλύψτε πώς να κάνετε μια 
μόνιμη αλλαγή προς το καλύτερο 

θέτοντας τις βάσεις για τη 
φυσική σας κατάσταση.

Περάστε στο επόμενο στάδιο και 
βελτιώστε την απόδοσή σας με 

μια έντονη αθλητική ρουτίνα που 
σας προκαλεί.

Πιέστε ακόμα περισσότερα τον 
εαυτό σας με ένα πρόγραμμα 

που αφορά σαφείς στόχους και 
αποτελέσματα. 



Αλλάξτε τον τρόπο που σκέφτεστε για τη 
διατροφή και την άσκηση για τα καλά με το F15.
Αυτό το εύκολο πρόγραμμα διατροφής είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να σας 
βοηθήσει να επιτύχετε τους στόχους στον τομέα της φυσικής σας κατάστασης με 
ένα εφικτό και υγιεινό τρόπο. 
Μόλις ολοκληρώσετε το C9, θα είναι η ώρα να προχωρήσετε στο επόμενο βήμα. Το 
F15 προσφέρει μία εξατομικευμένη προσέγγιση για να συνεχίσετε το ταξίδι του ελέγχου 
βάρους. Κάθε πακέτο περιλαμβάνει αρκετά συμπληρώματα και ροφήματα για ένα 
πρόγραμμα 15 ημερών, σε συνδυασμό με έναν οδηγό για να σας βοηθήσει βήμα-βήμα. 
Διατηρήστε και συνεχίστε την καλή δουλειά που κάνατε με το C9 αλλάζοντας τις 
συνήθειές σας μακροπρόθεσμα.

Το πακέτο F15 περιλαμβάνει:

Forever		
Aloe	Vera	Gel	x2
Ένα από τα πιο δημοφιλή 
προϊόντα και η βάση ενός 
υγιεινού τρόπου ζωής.

Forever	Lite	Ultra
Υγιεινό ρόφημα πλούσιο σε 
πρωτεΐνη και θρεπτικά συστατικά.
15 μερίδες 

Forever	Therm
Καινοτόμο προϊόν με μοναδικό 
μείγμα βιταμινών.
30 ταμπλέτες 

Forever		
Garcinia	Plus
Διατροφικό συμπλήρωμα ελέγχου 
βάρους, που προέρχεται από 
καρπό δέντρου από τη Νότια Ασία. 
90 μαλακές κάψουλες 

Forever	Fiber
Συμπλήρωμα υδατοδιαλυτών 
φυτικών ινών. 
15 φακελάκια στικ 

Εγχειρίδιο οδηγιών
Αναλυτικές οδηγίες και 
συμβουλές.

Σημείωση: Όλα τα πακέτα F15 περιέχουν τα 
προαναφερόμενα προϊόντα.

GR: 168,45€
CY: 142,64€

F15	Beginner,	Intermediate,	Advanced	/	13

F15	BEGINNER
Βανίλια Κωδ. 528
Σοκολάτα Κωδ. 529

F15	INTERMEDIATE
Βανίλια Κωδ. 532
Σοκολάτα Κωδ. 533

F15	ADVANCED 
Βανίλια Κωδ. 536
Σοκολάτα Κωδ. 537

ΑΝΕΒΑΣΤΕ ΤΑΧΥΤΗΤΑ



Από την στιγμή που έχετε πετύχει τους 
στόχους σας, μην αφήσετε να πάει χαμένη 
όλη αυτή η προσπάθεια επιστρέφοντας σε 
παλιές διατροφικές συνήθειες.	
Το	Vital5	της Forever περιλαμβάνει πέντε μοναδικά προϊόντα που δρουν 
συνεργικά για βέλτιστη υγεία και ζωτικότητα κάθε μέρα.	Ο μοναδικός 
συνδυασμός προϊόντων θα σας παρέχει τις απαραίτητες βιταμίνες και τα  
θρεπτικά συστατικά που χρειάζεστε καθημερινά*.

* Τα συμπληρώματα δεν 
πρέπει να καταναλώνονται 
ως υποκατάστατα μιας  
ισορροπημένης υγιεινής 
διατροφής. 

14	/	Vital5

Η ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ 
ΔΙΑΤΡΟΦΗ 
ΕΓΙΝΕ ΑΠΛΗ



Η ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ 
ΔΙΑΤΡΟΦΗ 
ΕΓΙΝΕ ΑΠΛΗ

Το πακέτο Vital5 περιλαμβάνει:	

Forever		
Aloe	Vera	Gel	x4
Ο διάσημος χυμός Forever Aloe 
Vera Gel είναι το κορυφαίο σε 
πωλήσεις προϊόν εδώ και δεκαετίες 
και είναι ιδανικό βοήθημα για το 
πεπτικό σύστημα.  
1 λίτρο

Forever	Arctic	Sea
Τα Ωμέγα-3 λιπαρά οξέα είναι 
απαραίτητα για τον ανθρώπινο ορ-
γανισμό και καθώς δεν μπορεί να τα 
παράγει μόνος του, είναι σημαντικό 
να τα λαμβάνει από τη διατροφή. 
Το Forever Arctic Sea περιέχει ένα 
αποκλειστικό μείγμα από έλαιο 
καλαμαριού πλούσιο σε EPA – που 
συνεισφέρει στην ομαλή λειτουργία 
της καρδιάς, και DHA – που συμ-
βάλλει στην ομαλή λειτουργία του 
εγκεφάλου. Συνδυάζεται με ελαι-
όλαδο για καλή υγεία και ευεξία. 
Περιέχει ιχθυέλαιο από σολομούς, 
γαύρους και μπακαλιάρους.
120 μαλακές κάψουλες

ARGI+
Αυτό το γευστικό και θρεπτικό ρόφη-
μα για αθλητές με γεύση μούρων πε-
ριέχει πέντε γραμμάρια L-Αργινίνης 
ανά μερίδα σε συνδυασμό με βιτα-
μίνες, συμπεριλαμβανομένης της 
βιταμίνης C που συνεισφέρει στη  
μείωση του αισθήματος της κόπωσης. 
Περιλαμβάνει, επίσης, βιταμίνη D που 
συνεισφέρει στην ομαλή λειτουργία 
του μυϊκού συστήματος.  
30 φακελάκια στικ

Forever	Active	Probiotic
Το Forever Active Probiotic χρησιμο-
ποιεί μία πατενταρισμένη τεχνολογία 
ενθυλάκωσης που εξασφαλίζει ότι τα 
“καλά βακτήρια” θα απελευθερωθούν 
όταν προσεγγίσουν το έντερο. Αυτές 
οι εύκολες στην κατάποση κάψουλες 
δεν χρειάζονται διατήρηση στο ψυγείο 
γεγονός που τις καθιστά ιδανικές για 
να τις έχετε πάντα μαζί σας. 
Περιέχει σόγια. 
30 κάψουλες

Forever	Daily
Ένα συμπλήρωμα διατροφής 
σχεδιασμένο για να προσφέρει το 
100% της συνιστώμενης ημερήσιας 
δοσολογίας των απαραίτητων βιτα-
μινών, βιοδιαθέσιμων μεταλλικών 
στοιχείων και θρεπτικών συστατι-
κών. Το Forever Daily συνδυάζει 
ένα τέλεια ισορροπημένο μείγμα 
από 55 θρεπτικά συστατικά για να 
υποστηρίξει τη βέλτιστη υγεία και τη 
ζωτικότητα καθημερινά. Λαμβάνεται 
με τo Forever Aloe Vera Gel για 
εξαιρετικά αποτελέσματα.
60 δισκία

GR: 278,28€
CY: 235,65€

Κωδ.456 
Κωδ.457 
Κωδ.458 
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Το ταξίδι σας δεν τελειώνει με το πρόγραμμα F.I.T., κάθε 
προϊόν που περιλαμβάνεται στα	C9,	F15 και	Vital5 είναι 
διαθέσιμο και μεμονωμένο προς αγορά! 
Η Forever προσφέρει μια μεγάλη ποικιλία σε προϊόντα ελέγχου βάρους που θα σας 
βοηθήσουν στην προσπάθειά σας να διατηρήσετε και να διαχειριστείτε τους στόχους 
σας. Τα ροφήματα ως υποκατάστατο γεύματος και τα συμπληρώματα διατροφής σας 
βοηθούν να προσαρμόσετε το διατροφικό σας πρόγραμμα με βάση τις ανάγκες σας. 

Forever	Fast	Break
Νέα ενεργειακή μπάρα με λιγότερη 
ζάχαρη και περισσότερες ίνες.
Περιέχει πλήθος βιταμινών και 
μεταλλικών στοιχείων. Γρήγορο 
χαμηλών θερμίδων σνακ, όταν κάνετε 
διάλειμμα από την προπόνησή σας. 
Περιέχει φυστίκια, γάλα και σόγια.

520 GR	4,87€
CY	4,13€ 56g

Forever	Fiber
Λαμβάνετε επαρκή ποσότητα φυ-
τικών ινών καθημερινά; Το Forever 
Fiber σας παρέχει 5 γραμμάρια 
υδατοδιαλυτών φυτικών ινών σε 
ένα εύχρηστο φακελάκι. Ένας 
γρήγορος και εύκολος τρόπος για 
να αυξήσετε την καθημερινή λήψη 
σε φυτικές ίνες.

464 GR	24,82€
CY	21,02€

30 
φακελάκια 

στικ

Forever	Active	Probiotic
Αυτές οι εύκολες στην κατάποση 
κάψουλες συνδυάζουν ένα μείγμα  
από έξι στελέχη προβιοτικών για τη 
φυσιολογική λειτουργία του πεπτικού 
συστήματος. Δεν απαιτούν διατήρηση 
στο ψυγείο και είναι εύκολο να τις 
έχετε πάνα μαζί σας όταν ταξιδεύετε  
ή όταν είστε καθ’ οδόν. Περιέχει σόγια. 

222 GR	30,47€
CY	25,80€

30  
κάψουλες

Forever	Lean

Το Forever Lean περιέχει χρώμιο 
που συμβάλλει στον μεταβολισμό 
των μακροθρεπτικών συστατικών 
και τη διατήρηση των φυσιολογικών 
επιπέδων γλυκόζης στο αίμα. 
Οι πολύτιμες φυτικές ίνες από 
φραγκόσυκο συμβάλλουν στη 
μείωση της απορρόφησης των 
θερμίδων που προσλαμβάνει ο 
οργανισμός από τα λίπη.

289 GR	38,50€
CY	32,60€

120 
κάψουλες

Forever	Daily

Διατροφικό συμπλήρωμα ειδικά σχε- 
διασμένο να παρέχει το 100% της συ- 
νιστώμενης ημερήσιας ποσότητας των 
απαραίτητων βιταμινών, βιοδιαθέσιμων 
μεταλλικών στοιχείων και θρεπτικών 
συστατικών. Συνδυάζει ένα τέλεια ισορ- 
ροπημένο μείγμα από 55 θρεπτικά συστα- 
τικά για βέλτιστη υγεία και ζωτικότητα.

439 GR	22,10€
CY	18,71€ 60 δισκία

16	/	Έλεγχος Βάρους

ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΑΡΟΥΣ

Forever	Therm
Ισχυρή υποστηρικτική σύνθεση που 
περιέχει μείγμα βιταμινών, συμπερι-
λαμβανομένων των B6, B12 και C που 
συνεισφέρουν στη μείωση του 
αισθήματος της κόπωσης που 
ενδεχομένως να νιώθετε. Πράσινο  
τσάι, γκουαρανά, φυσική καφεΐνη και 
κετόνες βατόμουρου θα ενισχύσουν 
τα επίπεδα ενέργειάς σας και θα 
ενεργοποιήσουν τον μεταβολισμό σας.

463 GR	38,30€
CY	32,43€

60 
ταμπλέτες



Forever	Garcinia	Plus 

Ο καρπός Garcinia Cambogia έχει τις ρίζες του 
στη Νοτιοανατολική Ασία και είναι γνωστός για τις 
ευεργετικές του ιδιότητες. Περιέχει υδροξυκιτρι-
κό οξύ, που μπορεί να συμβάλλει στη μείωση της 
μετατροπής των υδατανθράκων σε λίπη από τον 
οργανισμό. Περιέχει σόγια.

071 GR	42,02€
CY	35,59€

70  
μαλακές 

κάψουλες

Σοκολάτα

471 GR	27,65€
CY	23,42€ 390g
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Forever	PRO	X2 

Eνεργειακές μπάρες πρωτεΐνης που  
βοηθούν στο χτίσιμο των μυών. Περιέχουν 
απομονωμένη πρωτεΐνη σόγιας και απο- 
μονωμένη και συμπυκνωμένη πρωτεΐνη  
ορού γάλακτος μαζί με φυτικές ίνες.  
Παρέχουν 15g πρωτεΐνης ανά μπάρα.  
Διαθέσιμες σε σοκολάτα και κανέλα.

Κανέλα

466 GR	4,25€
CY	3,60€ 45g

Forever	Lite	Ultra

Αυτό το ευέλικτο προϊόν μπορεί να καταναλωθεί ως 
υποκατάστατο γεύματος εάν ελέγχετε την πρόσληψη 
θερμίδων, αλλά και συμπληρωματικά στη διατροφή σας 
εάν θέλετε να αυξήσετε το βάρος σας. Μια μερίδα το πρωί 
και το βράδυ σας παρέχουν το 100% της συνιστώμενης 
ημερήσιας ποσότητας σε βιταμίνες και μεταλλικά στοιχεία. 
Περιέχει σόγια.

Βανίλια

470 GR	27,65€
CY	23,42€ 375g

Σοκολάτα

465 GR	4,25€
CY	3,60€ 45g



264 GR	35,23€
CY	29,83€

60 μαλακές 
κάψουλες

Forever	Active	HA

321 GR	3,17€
CY	2,69€ 250ml

471 GR	27,65€
CY	23,42€ 390g

466 GR	4,25€
CY	3,60€ 45g

470 GR	27,65€
CY	23,42€ 375g

465 GR	4,25€
CY	3,60€ 45g

FAB	

440 GR	3,17€
CY	2,69€ 250ml

FAB	X

312 GR	30,65€
CY	25,96€

30 φακελάκια 
στικ

Forever	NutraQ10

205 GR	21,81€
CY	20,93€ 118ml

Aloe	MSM	Gel

Forever	Lite	Ultra

Forever	PRO	X2

196 GR	43,51€
CY	36,84€ 1 λίτρο

Forever	Freedom

473 GR	69,85€
CY	59,14€

30 φακελάκια 
στικ

ARGI+	

18	/	Διατροφή που εμπιστεύεστε

Σοκολάτα

Κανέλα

Βανίλια

Σοκολάτα

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΠΟΥ 
ΕΜΠΙΣΤΕΥΕΣΤΕ
Για τους αθλητές αλλά και όσους 
ασχολούνται με τα σπορ η ανάγκη να 
λαμβάνουν συμπληρώματα διατροφής  
που εμπιστεύονται αποτελεί πρόκληση. 
Tα προϊόντα της Forever είναι πιστοποιημένα από τον γερμανικό οργανισμό  
Kolner, που πιστοποιεί προϊόντα για τους επαγγελματίες αθλητές.  
Αυτό σημαίνει ότι έχουν ελεγχθεί και έχουν βρεθεί αρνητικά σε παράνομες  
ή άλλες αναβολικές ουσίες και είναι ασφαλή για χρήση.
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MARCUS	LEACH		
ΤΟ ΠΑΘΟΣ ΤΟΥ: Η ΚΑΛΗ ΦΥΣΙΚΗ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ Η ΥΓΕΙΑ
“Η προπόνησή μου θέτει τις βάσεις για την επιτυχία μου.

Είναι όλα αυτά που κάνω όταν κανείς δεν κοιτάζει που
μετρούν για μένα περισσότερο, και στο επίκεντρο είναι η

προσπάθεια να διατηρώ πάντα τον επαγγελματισμό σε
υψηλά επίπεδα σε ό,τι και αν κάνω.

Είμαι προετοιμασμένος να κάνω το κάτι παραπάνω,να κάνω  
κάθετι που είναι δύσκολο τώρα, έτσι ώστε όταν έρθει η κατάλληλη  

στιγμή να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό στη μάχη”.



Η ρυθμική γυμναστική είναι ένα άθλημα που απαιτεί ευλυγισία, 
συντονισμό, χάρη, αλλά και δύναμη, ταχύτητα και αντοχή.  
Οι απαιτήσεις είναι ιδιαίτερα μεγάλες, ενώ η πειθαρχία σε ένα αρκετά απαιτητικό  
πρόγραμμα είναι επιβεβλημένη για την επίτευξη του στόχου. 

Forever	Freedom2Go
Απολαύστε όλα τα οφέλη του Forever Freedom συνδυα-
σμένα με χυμό από ρόδι, σε μια εύχρηστη συσκευασία για 
να την έχετε μαζί σας οποιαδήποτε στιγμή είτε βρίσκεστε 
στο γραφείο, στον δρόμο, στο αυτοκίνητο, είτε ταξιδεύετε 
ή κάνετε κάποιο άθλημα. Περιέχει οστρακοειδή: Γαρίδες, 
καβούρι, αστακό.

306 GR	104,92€
CY	88,84€

30 ατομικές 
συσκευασίες 

των 88,7ml

Forever	Arctic	Sea

Ένα αποκλειστικό μείγμα από αγνό ιχθυέλαιο, έλαιο 
καλαμαριού, ελαιόλαδο πλούσιο σε Ωμέγα-3 με τέλεια 
ισορροπία σε DHA και EPA. Υποστηρίζει βασικές 
λειτουργίες του οργανισμού. Με σημαντικά πλεο-
νεκτήματά τους στο κυκλοφορικό σύστημα και στις 
αρθρώσεις, τα ιχθυέλαια αυξάνουν την ικανότητα του 
οργανισμού να μεταφέρει οξυγόνο και θρεπτικά συ-
στατικά στους μυς. Περιέχει ιχθυέλαια από σολομούς, 
γαύρους και μπακαλιάρους.

376 GR	34,92€
CY	29,57€

120 μαλακές 
κάψουλες

Forever	Active	HA

Το Forever Active HA παρέχει μια 
μοναδική μορφή υαλουρονικού οξέος 
χαμηλού μοριακού βάρους, με ενυ-
δατικές και λιπαντικές ιδιότητες με 
ginger και κουρκουμά. Περιέχει σόγια.

264 GR	35,23€
CY	29,83€

60 μαλακές 
κάψουλες

20	/	Κινητικότητα

KINHTIKOTHTA

Aloe	MSM	Gel
Ο συνδυασμός της Αλόης με το MSM, μια φυσική ουσία 
σημαντική για τις αρθρώσεις και τους συνδετικούς 
ιστούς, αυξάνει τη διεισδυτικότητα στην επιδερμίδα 
καταπραΰνοντας τις αρθρώσεις και τους μυς. Ιδανικό 
για πριν ή μετά την άσκηση.

205 GR	21,81€
CY	20,93€ 118ml

Forever	Freedom

Ξυπνήστε και ξεκινήστε τη μέρα σας με το 
αναζωογονητικό άρωμα χυμού αλόης με 
πορτοκάλι. Το Forever Freedom περιέχει 
όλα τα πλεονεκτήματα της αλόης που συν-
δυάζονται με θειική γλυκοζαμίνη, θειική 
χονδροιτίνη, φυσικές ουσίες που συμ-
βάλλουν στη διατήρηση και τη δομή της 
υγείας των χόνδρων με MSM. Δημοφιλές 
προϊόν για αθλητές, αλλά και για όσους 
έχουν ένα δραστήριο τρόπο ζωής, καθώς 
διατηρεί υγιείς τις αρθρώσεις. Περιέχει 
οστρακοειδή: Γαρίδες, καβούρι, αστακό.

196 GR	43,51€
CY	36,84€ 1 λίτρο
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ΒΑΡΒΑΡΑ ΦΙΛΙΟΥ
ΠΡωΤΑΘΛΗΤΡΙΑ ΡΥΘΜΙΚΗΣ 

ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ
15η ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΤΟΜΙΚΟ 

ΣΤΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ ΑΓωΝΕΣ 
ΤΟΥ ΡΙΟ 2016



Η ενέργεια, η αντοχή και η απόδοση είναι σημαντικά για τους
αθλητές κατά τη διάρκεια της προπόνησης ή τους λάτρεις των σπορ. 
Κρατήστε τα επίπεδα ενέργειας σας σε υψηλό επίπεδο παρέχοντας 
στον οργανισμό σας όλα όσα χρειάζεται για να συνεχίσει.  
Τα προϊόντα της Forever για έλεγχο βάρους και αθλητές είναι ό,τι ακριβώς σας ταιριάζει  
στις αυξημένες απαιτήσεις της προπόνησης.

FABX

Μια εναλλακτική του αγαπημένου 
μας ενεργειακού ποτού χωρίς θερ-
μίδες. Προσφέρει άμεση ενέργεια 
με διάρκεια και έχει εξίσου υπέροχη 
γεύση χωρίς να περιέχει ζάχαρη ή 
υδατάνθρακες. Με βιταμίνες, αμινο-
ξέα και ηλεκτρολύτες για να ανταπε-
ξέλθετε σε κάθε δραστηριότητα.

440 GR	3,17€
CY	2,69€ 250ml

FAB

Ενεργειακό ποτό με υπέροχη γεύ-
ση με ένα αποκλειστικό μείγμα 
βοτάνων και θρεπτικών συστατι-
κών, μαζί με βιταμίνες B6 και B12. 
Προσφέρει άμεση ενέργεια χάρη 
στο γκουαρανά που περιέχει. 
Αναζωογονεί το σώμα τόσο πολύ 
για να ανταπεξέλθετε και στην πιο 
απαιτητική προπόνηση.

321 GR	3,17€
CY	2,69€ 250ml

Forever	NutraQ10

Το Forever Nutra Q10 περιέχει Q10 σε 
συνδυασμό με βιταμίνες και μεταλλι-
κά στοιχεία. Περιέχει βιταμίνες C και 
B12 που συνεισφέρουν στη μείωση 
του αισθήματος κόπωσης. Αναμείξτε 
με το Forever Aloe Vera Gel και η 
καρδιά σας θα σας ευχαριστήσει για 
αυτό! Περιέχει σόγια.

312 GR	30,65€
CY	25,96€

30 
φακελάκια 

στικ

22	/	Ενέργεια

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Forever	Bee	Pollen

Το Forever Bee Pollen συλλέγε-
ται από άνθη που βρίσκονται σε 
απομονωμένες, έρημες περιοχές. 
Η γύρη μελισσών αποτελεί την 
πιο φρέσκια και δυνατή τροφή 
παρέχοντας ένα ευρύ φάσμα 
θρεπτικών συστατικών. Περιέχει 
μέλι και βασιλικό πολτό.

026 GR	17,45€
CY	14,77€

100 
ταμπλέτες

Forever	Bee	Honey

Αυτό το γευστικό μέλι, είναι 
φυσική πηγή ενέργειας και 
απόλαυσης, ό,τι καλύτερο έχει να 
σας προσφέρει η φύση. Ιδανικό 
όταν έχετε ανάγκη για γλυκό μετά 
την προπόνηση. 

207 GR	19,38€
CY	16,41€ 500g

ARGI+	

Αυτό το γευστικό και θρεπτικό ρόφημα 
για αθλητές περιέχει 5 γραμμάρια 
L-Αργινίνης ανά φακελάκι. Είναι 
εμπλουτισμένο με βιταμίνες συμπερι-
λαμβανομένης της βιταμίνης C που συ-
νεισφέρει στη μείωση του αισθήματος 
της κόπωσης. Ένα πλήρες συμπλήρω-
μα που υποστηρίζει όλο το σώμα!

473 GR	69,85€
CY	59,14€

30 
φακελάκια 

στικ
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ΚΟΤΡωΝΑΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙωΤΗΣ  
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΟΡΕΙΒΑΣΙΑΣ 

& ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ 
ΔΙΠΛωΜΑΤΟΥΧΟΣ ΟΔΗΓΟΣ 

ΒΟΥΝΟΥ & ΑΡΧΗΓΟΣ 
ΤΗΣ ΠΡωΤΗΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 
ΚΑΤΑΚΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΡΥΦΗΣ 

ΤΟΥ EVEREST



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

ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΥΨΗΛΟΤΕΡΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

®

Η Forever είναι μια σταθερή οικονομικά εταιρεία, 
πλούσια σε μετρητά, χωρίς χρέη, με παρουσία σε 
περισσότερες από 158 χώρες σε όλο τον κόσμο. Είναι 
μέλος του ΕΣΕΑΠ – Ελληνικός Σύνδεσμος Εταιρειών 
Απευθείας Πωλήσεων, που σημαίνει σεβασμός και 
ασφάλεια στις προσωπικές επιχειρήσεις των Forever 
Business Owners και σεβασμός και ποιότητα παροχής 
υπηρεσιών στους πελάτες.  

Οι Forever Business Owners απολαμβάνουν μεγάλα 
εισοδήματα, γενναιόδωρα κίνητρα, εκτεταμένες 

Για περισσότερα από τριάντα οκτώ χρόνια, η Forever προσφέρει σε απλούς 
καθημερινούς ανθρώπους μια εκπληκτική επιχείρηση: Με πραγματικές δυνατότητες, 
εισόδημα χωρίς όριο και αποδεδειγμένα αποτελέσματα. 

εκπαιδεύσεις, υποστήριξη και φυσικά, εξαιρετικής 
ποιότητας προϊόντα.  

Αν θα θέλατε ευέλικτο ωράριο, έξτρα εισόδημα, να 
είστε αφεντικό του εαυτού σας και να βελτιώσετε 
τη ζωή σας, τότε τι περιμένετε; Ανακαλύψτε πόσο 
υπέροχη είναι η επιχείρηση στην Forever, 
επικοινωνώντας με το άτομο που σας έδωσε αυτόν 
τον κατάλογο και ξεκινήστε ένα εκπληκτικό ταξίδι 
που θα μεταμορφώσει τη ζωή σας.  
www.foreverliving.gr

Γιατί Forever;
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Forever Business Owner:
foreverliving.gr

instagram.com/forevergreececyprushq

youtube.com/forevergreecehq

facebook.com/forevergreececyprushq
facebook.com/forevercyprushq

Εθνικός
Οργανισμός
Φαρμάκων


