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Για περισσότερα από 45 χρόνια, η Forever παραμένει προσηλωμένη στην δέσμευσή 
της να αλλάζει ζωές μέσω προϊόντων που προάγουν την υγεία και την ευεξία.

Μήνυμα από τον CEO, Gregg Maughan

Αυτή η εταιρεία χτίστηκε με θεμελιώδεις αρχές την 
ποιότητα, την καλοσύνη, με περηφάνια και διάθεση 
να ακολουθήσουμε τον λιγότερο ταξιδεμένο δρόμο. 
Η δέσμευση σε αυτές τις αξίες βοήθησαν στην 
ανάπτυξη της Forever από τον πατέρα μου, Rex, που 
πουλούσε προϊόντα αλόης βέρα από το σπίτι μας και 
έφτασε να έχει παρουσία σε περισσότερες από 160 
χώρες σε όλο τον κόσμο. Σήμερα, αυτές οι αρχές 
αποτελούν τη βάση της επιχείρησής μας.

Ως καθετοποιημένη εταιρεία, διαθέτουμε τις δικές μας 
φυτείες αλόης, εγκαταστάσεις παραγωγής, έρευνας 
και ανάπτυξης, εργαστήρια ποιοτικού ελέγχου 
και κανάλια διανομής. Αυτό μας δίνει τον πλήρη 
έλεγχο πάνω στα προϊόντα μας, διασφαλίζοντας 
την ποιότητα, την ασφάλεια και την ικανοποίηση 
του πελάτη η οποία είναι στην κορυφή των 
προτεραιοτήτων μας.

Βασιζόμαστε στον μοναδικό συνδυασμό συστατικών 
που προέρχονται από τη φύση με τα επιστημονικά 
επιτεύγματα για να προσφέρουμε τα καλύτερα και 
πιο αποτελεσματικά προϊόντα στην αγορά, πάντα με 
γνώμονα την υγεία και την ευεξία σας.

Η ελπίδα μας είναι, ότι όχι μόνο θα φαίνεστε και θα 
αισθάνεστε στα καλύτερά σας λόγω των προϊόντων 
μας, αλλά και εσείς θα βιώσετε την θετική αλλαγή που 
φέρνει η Forever σε εκατομμύρια ζωές σε ολόκληρο 
τον κόσμο.

Στην υγεία σας,

Gregg Maughan 
CEO, Forever Living Products International
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Από το Φυτό, στο Προϊόν σε Εσάς
Με τη φιλοσοφία «Από το φυτό, στο προϊόν, σε 
εσάς», η Forever είναι ο μεγαλύτερος καλλιεργητής 
αλόης στον κόσμο. Με πάνω από 30.300 τ.μ. στο 
Τέξας και τη Δομινικανή Δημοκρατία, καλλιεργούμε 
20 εκατομμύρια φυτά και παράγουμε, κατά μέσο 
όρο, 30.000 τόνους αλόης βέρα κάθε χρόνο που 
συγκομίζονται και αποστέλλονται στις εγκαταστάσεις 
παραγωγής των προϊόντων μας. Αλλά δεν είναι 
μια οποιαδήποτε αλόη βέρα - καλλιεργούμε και 
συλλέγουμε μόνο την Aloe Barbadensis Miller, που 
είναι η πιο πολύτιμη ποικιλία αλόης διατροφικά.

Από το 2200 π.Χ., οι άνθρωποι χρησιμοποιούν την αλόη βέρα για τις 
καταπραϋντικές της ιδιότητες. Η αλόη βέρα έχει ισχυρά οφέλη που 
θρέφουν το σώμα μέσα και έξω, και το αγνό ζελέ αλόης βέρα από το 
εσωτερικό του φύλλου βρίσκεται στην καρδιά όλων όσων κάνουμε στη 
Forever. Γι’ αυτό ελέγχουμε όλες τις διαδικασίες – τις φυτείες αλόης, τις 
εγκαταστάσεις παραγωγής,την έρευνα και ανάπτυξη, τα εργαστήρια 
ποιοτικού ελέγχου και τα κανάλια διανομής – αυτό που ονομάζουμε “Από 
το φυτό, στο προϊόν σε εσάς”. 

Καλλιέργεια
Τα φυτά της αλόης καλλιεργούνται προσεκτικά και μόλις τα φύλλα 
ωριμάσουν μετά από περίπου ένα χρόνο, το καθένα συλλέγεται με το 
χέρι. “Συγκομίζουμε τα φύλλα της αλόης βέρα μόνο αφού έχουν φθάσει 
στην πλήρη ωρίμανση”, λέει ο Leonel Mesa, Senior Director of 
Operations. “Αυτό διασφαλίζει ότι οι μεγαλύτερες ποσότητες αγνού ζελέ 
αλόης βέρα, μαζί με όλα τα θρεπτικά συστατικά του, διατηρούνται καθ’ 
όλη τη διάρκεια της παραγωγής. Η διαδικασία με το χέρι μας επιτρέπει 
να αποκτήσουμε την υψηλότερης ποιότητας αλόη, την οποία 
χρησιμοποιούμε στα καταπληκτικά προϊόντα μας”.
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Μετά την απομάκρυνση από τα φυτά, τα φύλλα 
μεταφέρονται σε σταθμό επεξεργασίας όπου 
πλένονται δύο φορές πριν φιλεταριστούν στο 
χέρι. Αυτό διασφαλίζει ότι η φλούδα αφαιρείται 
πλήρως και μένει μόνο το θρεπτικό ζελέ από το 
εσωτερικό του φύλλου.

Στη συνέχεια, το ζελέ αλόης βέρα περνά από 
διάφορους σταθμούς ποιοτικού ελέγχου προτού 
ταξιδέψει στο σημείο όπου γίνεται η ασηπτική 
επεξεργασία. Όλη αυτή η διαδικασία 
ολοκληρώνεται εντός έξι ωρών από τη συγκομιδή, 
έτσι ώστε όλες οι ευεργετικές ιδιότητες της 
αλόης να παραμείνουν ανέπαφες.

Κατά την ασηπτική επεξεργασία, η αλόη υπόκειται 
σε στιγμιαία θερμική επεξεργασία για να κλειδώσει 
τα οφέλη και τη φρεσκάδα, με αποτέλεσμα το 
τελικό προϊόν να είναι φρέσκο   και θρεπτικό. Το αγνό 
ζελέ αλόης βέρα στη συνέχεια συσκευάζεται για 
μεταφορά στις εγκαταστάσεις παραγωγής μας.

H Σύνθεση των Προϊόντων μας
Η Aloe Vera of America (AVA) χρησιμεύει ως ο 
κόμβος παραγωγής για την αλόη μας παγκοσμίως. 
Εδώ ξεκινά η διαδικασία παραγωγής και η βάση για 
πολλά από τα προϊόντα μας. Αυτή η υπερσύγχρονη 
εγκατάσταση διαθέτει την πιο πρόσφατη 
τεχνολογία, εξοπλισμό εργαστηριακών δοκιμών και 
τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης για την παραγωγή 
χυμών και καλλυντικών χρησιμοποιώντας αγνό ζελέ 
αλόης βέρα από το εσωτερικό του φύλλου ως κύριο 
συστατικό.

“Λόγω της δέσμευσής μας στην ποιότητα των 
προϊόντων, θέτουμε υψηλά πρότυπα αναφορικά με 
την παραγωγική διαδικασία”, λέει ο Terry Harkins, 
Διευθυντής Διαχείρισης Ποιότητας της AVA.

Ως μέρος αυτής της διαδικασίας, μόλις φτάσει το 
ζελέ αλόης βέρα από το εσωτερικό του φύλλου, 
ελέγχεται σχολαστικά για να βεβαιωθεί ότι πληροί 
όλες τις προδιαγραφές του προϊόντος και στη 
συνέχεια υπόκειται σε στιγμιαία θερμική 
επεξεργασία για δεύτερη φορά. Από εδώ, η 

σύνθεση κατευθύνεται στη γραμμή συσκευασίας. 
Μόλις πραγματοποιηθούν οι τελικοί ποιοτικοί 
έλεγχοι και οι δοκιμές, τα προϊόντα μας 
ετοιμάζονται για αποστολή.

Παράδοση σε Εσάς 
Μετά την καλλιέργεια και τη δημιουργία των 
προϊόντων, ήρθε η ώρα για διανομή. Η Forever 
διαθέτει περιφερειακά κέντρα διανομής σε όλο τον 
κόσμο που προμηθεύουν προϊόντα σε περισσότερες 
από 160 χώρες σε όλο τον κόσμο. Αυτό μας 
επιτρέπει να ελέγχουμε τους χρόνους παράδοσης, 
να μειώνουμε το κόστος και να διασφαλίζουμε ότι τα 
πρότυπα ποιότητας που θέτουμε τηρούνται σε όλα 
τα κανάλια διανομής μας. 

Ένα πολύπλοκο σύστημα τεχνολογίας αιχμής 
διασφαλίζει ότι κάθε προϊόν που παραγγέλνετε 
συσκευάζεται αποτελεσματικά. Μόλις 
ολοκληρωθεί η παραγγελία, κάθε πακέτο 
ελέγχεται για ακρίβεια και σφραγίζεται με 
προσοχή για να βεβαιωθείτε ότι θα φτάσει με 
ασφάλεια στην πόρτα σας. 

“Η φιλοσοφία μας για τις συσκευασίες που 
εμφυσούμε στους υπαλλήλους μας είναι 
‘Δημιουργήστε το δικό σας αριστούργημα’, κάτι 
που ενστάλαξε ο ιδρυτής μας Rex Maughan”, λέει 
ο Peter van Eijk, Director of Operations της Forever 
Direct. “Κάθε πακέτο πρέπει να αποτυπώνει την 
ακρίβεια, την αποτελεσματικότητα και την 
ποιότητα. Όταν κάποιος λαμβάνει μια παραγγελία 
της Forever, θα πρέπει να μοιάζει με δώρο, που το 
χειριζόμαστε με αγάπη και φροντίδα”.

Με την Forever, τα οφέλη της φύσης συνδυάζονται 
με τις επιστημονικές εξελίξεις. Η φιλοσοφία μας 
“Από το φυτό στο προϊόν σε εσάς” διασφαλίζει ότι 
μπορούμε να ελέγξουμε το κόστος και το πιο 
σημαντικό, την ποιότητα των προϊόντων μας σε 
κάθε βήμα της διαδικασίας. Αυτό σημαίνει ότι 
μπορείτε να αισθάνεστε σίγουροι ότι λαμβάνετε το 
καλύτερο προϊόν που θα σας βοηθήσει να φαίνεστε 
και να αισθάνεστε στα καλύτερά σας.
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Βιώσιμες Λύσεις

Σε όλη αυτή τη 
διαδικασία, η Forever 
συνεχίζει να δίνει 
προτεραιότητα στην 
καινοτομία και τη 
βιωσιμότητα με 
διάφορους τρόπους:

Το νερό που χρησιμοποιείται για 
τον καθαρισμό και το πλύσιμο της 
αλόης μας ανακυκλώνεται πίσω 
στις φυτείες της αλόης για να 
βοηθήσουμε στην εξοικονόμηση 
νερού.

Με πάνω από 20 εκατομμύρια 
φυτά αλόης βέρα στις φυτείες 
μας, καταφέραμε να καθαρίσουμε 
τη Γη από εκατομμύρια τόνους 
CO2. 

Για οκτώ συναπτά έτη, η Aloe Vera 
of America λαμβάνει το βραβείο 
Blue Thumb, το οποίο πιστοποιεί 
ότι έχει εκπληρώσει όλες τις 
τοπικές και ομοσπονδιακές 
απαιτήσεις προεπεξεργασίας για 
την εξάλειψη τυχόν πιθανών 
ρύπων.

Η Aloe Vera of America διαθέτει 
πιστοποιήσεις ISO για την 
αποδοτικότητα του νερού, την 
ενεργειακή απόδοση, την 
ποιότητα, το περιβάλλον, την 
επαγγελματική ασφάλεια και την 
εργαστηριακή αποδοτικότητα.

Για οκτώ συναπτά έτη, η Aloe Vera 
of America έλαβε επίσης το 
βραβείο P2 από την Επιτροπή του 
Τέξας για την Περιβαλλοντική 
Ποιότητα για τα προγράμματα 
ανακύκλωσης και ελαχιστοποίησης 
των απορριμμάτων.

Η Forever Direct μείωσε τα μεγέθη 
των πακέτων αποστολής, άλλαξε 
σε κουτιά από 85% ανακυκλωμένο 
υλικό και αντικατέστησε το 
πλαστικό γέμισμα στα πακέτα με 
χάρτινο.

Παρακολουθήστε 
το βίντεο “Από το 
Φυτό στο Προϊόν 

σε Εσάς”!
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Θεμελιώδης Διατροφή
Οι βιταμίνες και τα μεταλλικά στοιχεία είναι απαραίτητα για να  

λειτουργεί ο οργανισμός σας σωστά. 
Η υγιεινή διατροφή και ο υγιεινός τρόπος ζωής σίγουρα βοηθούν, ωστόσο 

οι περισσότεροι άνθρωποι επωφελούνται από τα θρεπτικά συστατικά 
που βρίσκονται σε συμπληρώματα διατροφής. Η προσθήκη αυτών 

στη διατροφή σας παρέχει στον οργανισμό σας ό,τι χρειάζεται, για να 
διατηρήσει τη βέλτιστη υγεία του, συμπεριλαμβανομένης της υποστήριξης 

του ανοσοποιητικού, του μεταβολισμού, της αύξησης ενέργειας και ενός 
πιο ενεργού τρόπου ζωής. Η Forever αξιολογεί συνεχώς τις συνθέσεις των 
προϊόντων μας για να διασφαλίσει ότι σας παρέχει τα καλύτερα συστατικά, 

βασισμένα στην σύγχρονη επιστήμη. Επιπλέον, οι χυμοί αλόης μας 
περιέχουν έως και 99,7% αγνό σταθεροποιημένο ζελέ αλόης  

βέρα, το οποίο είναι η καρδιά της εταιρείας μας  
και η βάση πολλών από τα προϊόντα μας.
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Θεμελιώδης Διατροφή

Χυμοί Αλόης και Ροφήματα
Το σταθεροποιημένο ζελέ αλόης βέρα της Forever είναι η βάση για τους 
χυμούς μας. Το φρέσκο ζελέ από το εσωτερικό του φύλλου συλλέγεται 
με το χέρι από τις ιδιόκτητες εκτάσεις της Forever στο Τέξας και τη 
Δομινικανή Δημοκρατία και υποβάλλεται σε ασηπτική επεξεργασία, 
γεγονός που επιτρέπει στο χυμό να παραμείνει αναλλοίωτος χωρίς 
πρόσθετα συντηρητικά. 
Το ζελέ αλόης βέρα της Forever είναι πιστοποιημένο από το Διεθνές  
Επιστημονικό Συμβούλιο της Αλόης για την περιεκτικότητα και την 
αγνότητά του σε αλόη. Έτσι λαμβάνετε τα οφέλη της αλόης,  
όπως ακριβώς προέρχεται από τη φύση.

#715, #7153, 7163 & #71612
Forever Aloe Vera Gel™

Χωρίς συντηρητικά, χωρίς ζάχαρη – μόνο 99,7% αγνή 
φυσική αλόη βέρα για να απολαύσετε!

#715 (1 Λίτρο) / 0.115 CC

 GR: 33,67€ | CY: 31,29€ 

#7153 (3 x 1 Λίτρο) / 0.345 CC

 GR: 100,98€ | CY: 93,83€ 

#7163 (3 x 330ml) / 0.114 CC

 GR: 33,67€ | CY: 31,29€ 

#71612 (12 x 330ml) / 0.502 CC

 GR: 134,61€ | CY: 125,08€ 

#7658
Forever Aloe Mini Combo
330ml Forever Aloe Vera Gel™
330ml Forever Aloe Berry Nectar™
330ml Forever Aloe Peaches™.

3 x 330ml / 0.114 CC

 GR: 33,67€ | CY: 31,29€ 

“ Έπινα καθημερινά Forever Aloe Vera Gel από το 1999 
και δεν περνάει μέρα χωρίς αυτό, καθώς έχει βελτιώσει 
την ευεξία μου με πάρα πολλούς τρόπους. Το ονομάζω 
ελιξήριο της νιότης και της ζωής μου. Το απολύτως 
αγαπημένο μου.”

Rosita Nasseri-Darrell, Γερμανία
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#734, #7343, #7353 & 
#73512
Forever Aloe Berry Nectar™

Τα οφέλη του 90,7% αγνού ζελέ 
αλόης βέρα με την αναζωογονητική 
γεύση των cranberries και του μήλου.

#734 (1 Λίτρο) / 0.115 CC

 GR: 33,67€ | CY: 31,29€ 

#7343 (3 x 1 Λίτρο) / 0.345 CC

 GR: 100,98€ | CY: 93,83€ 

#7353 (3 x 330ml) / 0.114 CC

 GR: 33,67€ | CY: 31,29€ 

#73512 (12 x 330ml) / 0.502 CC

 GR: 134,61€ | CY: 125,08€ 

#777, #7773, #7783 & 
#77812
Forever Aloe Peaches™

Απολαύστε τα διατροφικά οφέλη του 
84,3% αγνού ζελέ αλόης βέρα με τη 
γεύση ώριμων ροδάκινων.

#777 (1 Λίτρο) / 0.115 CC

 GR: 33,67€ | CY: 31,29€ 

#7773 (3 x 1 Λίτρο) / 0.345 CC

 GR: 100,98€ | CY: 93,83€ 

#7783 (3 x 330ml) / 0.114 CC

 GR: 33,67€ | CY: 31,29€ 

#77812 (12 x 330ml) / 0.502 CC

 GR: 134,61€ | CY: 125,08€ 

#736 & #7363
Forever Aloe Mango™

Νιώστε τα οφέλη για την υγεία του 
86% αγνού ζελέ αλόης βέρα με τη 
ζουμερή γλυκύτητα του ώριμου 
μάνγκο.

#736 (1 Λίτρο) / 0.115 CC

 GR: 33,67€ | CY: 31,29€ 

#7363 (3 x 1 Λίτρο) / 0.345 CC

 GR: 100,98€ | CY: 93,83€ 

#7333
Forever Aloe Combo Tripack
1 Λίτρο Forever Aloe Vera Gel™
1 Λίτρο Forever Aloe Berry Nectar™
1 Λίτρο Forever Aloe Peaches™

#7333 (3 x 1 Λίτρο) / 0.115 CC

 GR: 100,98€ | CY: 93,83€ 
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Θεμελιώδης Διατροφή

#721
FAB Forever Active Boost®

Πάρτε το ενεργειακό ποτό της Forever 
καθ’ οδόν , ώστε να μπορείτε πάντα 
να επιστρέφετε στο παιχνίδι, όταν οι 
μπαταρίες σας έχουν αδειάσει. Το FAB 
είναι ένα υπέροχο μείγμα εξωτικών 
γεύσεων από εκχύλισμα γκουαρανά, 
ακάι, ασερόλα και cranberry.

269ml / 0.015 CC

 GR: 4,28€ | CY: 3,98€ 

#196
Forever Freedom™

Χονδροϊτίνη, γλυκοζαμίνη και MSM 
συνδυάζονται με μια ζωηρή γεύση 
πορτοκαλιού και 89% αγνού ζελέ 
αλόης βέρα.

1 Λίτρο / 0.158 CC

 GR: 46,36€ | CY: 43,07€ 

#71633
Aloe plus Argi+ 
Ανεβάστε την ενέργειά σας στα ύψη με το νέο πακέτο τριών 
Aloe Mini με τρια φακελάκια στικ Argi+. Κάθε προϊόν έχει 
τα δικά του οφέλη που συμπληρώνουν το ένα το άλλο και 
υποστηρίζουν τον δραστήριο και υγιεινό τρόπο ζωής σας. 

3 x 330ml & 3 στικ Argi+ / 0.139 CC

 GR: 40,90€ | CY: 38,01€ 

Περιέχει 
πολτό 
αλόης
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#200
Aloe Blossom Herbal Tea®

Νόστιμο τόσο ζεστό, όσο και παγωμένο 
ή στην πιο γλυκιά εκδοχή με Forever 
Bee Honey, αυτό το τσάι χωρίς καφεΐνη 
συνδυάζει τις καταπραϋντικές γεύσεις 
του πικάντικου τζίντζερ και της κανέλας 
σε συνδυασμό με χαμομήλι και φλούδα 
πορτοκαλιού για μια χαλαρωτική 
αίσθηση.

25 ατομικά φακελάκια / 0.063 CC

 GR: 19,78€ | CY: 16,75€ 

Ιδανικός 
Συνδυασμός

Το Forever Bee Honey συνδυάζεται τέλεια με το Aloe 
Blossom Herbal Tea. Tο 100% φυσικό μέλι συλλέγεται 

στα βουνά και χαρίζει γλυκύτητα σε κάθε κούπα. 
Ανακαλύψτε περισσότερα για το Forever Bee Honey στη σελίδα 31.
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Θεμελιώδης Διατροφή

Kαθημερινές ανάγκες
Η ευεξία σας ξεκινά από την καθημερινότητά σας. 
Ακόμα και αν ακολουθείτε μια υγιεινή διατροφή, μπορεί να 
έχετε ελλείψεις σε ζωτικής σημασίας θρεπτικά συστατικά. 
Τα συμπληρώματα διατροφής της Forever περιορίζουν 
αυτό το χάσμα με απαραίτητες βιταμίνες, μεταλλικά 
στοιχεία και θρεπτικά συστατικά που υποστηρίζουν τις 
δικές σας ανάγκες, όπως η ενίσχυση της ενέργειας, του 
μεταβολισμού και της υγείας των αρθρώσεων.
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#613
Forever Marine Collagen™

Πολυβραβευμένη και επιστημονικά 
προηγμένη σύνθεση. Περιέχει 3 γρ. 
θαλάσσιου κολλαγόνου σε συνδυασμό 
με βιταμίνες Α και C. Η βιταμίνη C 
συμβάλλει στον φυσιολογικό σχηματισμό 
κολλαγόνου και ο ψευδάργυρος και 
η βιοτίνη βοηθούν στην υγεία του 
δέρματος, των μαλλιών, των οστών και 
των νυχιών.

30 Φακελάκια (15ml) / 0.327 CC

 GR: 102,28€ | CY: 86,61€ 

#622
Forever Focus™

Χρησιμοποιεί ένα κλινικά 
μελετημένο συστατικό Cognizin® 
σε συνδυασμό με βότανα και 
βιταμίνες, συμπεριλαμβανομένου του 
ψευδαργύρου για την υποστήριξη της 
γνωστικής λειτουργίας και τη μείωση 
της κόπωσης.

120 κάψουλες / 0.334 CC

 GR: 104,47€ | CY: 88,46€ 
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#068
Forever Fields Of Greens™

Το πιο πράσινο συμπλήρωμα 
διατροφής μας περιέχει κριθαρόχορτο, 
τριφύλλι άλφαφα και σιταρόχορτο σε 
συνδυασμό με μέλι και πιπέρι καγιέν.

80 δισκία / 0.056 CC

 GR: 17,65€ | CY: 14,95€ 

#624
Forever iVision®

Αυτό το προηγμένο συμπλήρωμα 
ματιών περιέχει βιταμίνη Α και 
ψευδάργυρο για την υποστήριξη της 
υγιούς όρασης και Lutemax 2020, ένα 
κλινικά μελετημένο συστατικό που 
προέρχεται από εκχύλισμα ανθέων 
κίτρινης μαργαρίτας.

60 μαλακές κάψουλες / 0.140 CC

 GR: 43,79€ | CY: 37,08€ 

#439
Forever Daily™

Αυτή η πολυβιταμίνη παρέχει το 100% 
της ΣΗΠ των απαραίτητων βιταμινών 
και μετάλλων, συμπεριλαμβανομένων 
των βιταμινών A, C, D και B12.

60 δισκία / 0.080 CC

 GR: 25,06€ | CY: 21,22€ 

#621
Forever Supergreens™

Κάθε στικ περιλαμβάνει ένα μείγμα 
από περισσότερα από 20 φρούτα, 
λαχανικά, υπερτροφές και αλόη για την 
υποστήριξη διαφόρων λειτουργιών και 
συστημάτων του οργανισμού.

30 φακελάκια στικ (4.4g) / 0.154 CC

 GR: 48,17€ | CY: 40,79€ 



Θεμελιώδης Διατροφή / Kαθημερινές ανάγκες

#072
Forever Lycium Plus™

Το lycium, γνωστό και 
ως goji berry, είναι ένας 
καρπός γνωστός στην 
αρχαία Κίνα ως «τονωτικό 
yin». Το Forever Lycium 
Plus χρησιμοποιεί 
εκχύλισμα lycium και 
γλυκόριζας.

100 δισκία / 0.153 CC

 GR: 47,70€ | CY: 40,39€ 

#464
Forever Fiber™

Οι βολικές συσκευασίες 
σε stick σας διευκολύνουν 
να προσθέσετε επιπλέον 
φυτικές ίνες στην 
καθημερινότητά σας.

30 φακελάκια στικ / 0.090 CC

 GR: 28,23€ | CY: 23,90€ 

Η  
καθημερινή

ενίσχυση του 
οργανισμού 

σας.
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#188
Forever B12 Plus®

Η βιταμίνη Β12 και το 
φολικό οξύ συνδυάζονται 
σε μια προηγμένη σύνθεση 
ελεγχόμενης αποδέσμευσης 
για να υποστηρίξουν τις 
μεταβολικές διεργασίες, 
τη φυσιολογική λειτουργία 
του ανοσοποιητικού, ενώ η 
Β12 βοηθά στην παραγωγή 
ερυθρών αιμοσφαιρίων.

60 δισκία / 0.072 CC

 GR: 22,39€ | CY: 18,96€ 

#037
Forever Nature-Min™

Αποκτήστε βέλτιστα 
επίπεδα 10 βασικών 
μεταλλικών στοιχείων και 
ιχνοστοιχείων. Το μαγνήσιο 
συμβάλλει στην ισορροπία 
των ηλεκτρολυτών και ο 
ψευδάργυρος, ο χαλκός, 
το σελήνιο και ο σίδηρος 
υποστηρίζουν τη λειτουργία 
του ανοσοποιητικού.

180 δισκία / 0.084 CC

 GR: 26,41€ | CY: 22,37€ 



#206
Forever Calcium™

Ένας συνδυασμός 
ασβεστίου, βιταμίνης 
D, ψευδαργύρου και 
μαγνησίου υποστηρίζει 
την υγεία των οστών όταν 
συνδυάζεται με υγιεινή 
διατροφή και άσκηση.

90 δισκία / 0.104 CC

 GR: 32,47€ | CY: 27,50€ 

#354
Forever Kids®

Οι απαραίτητες βιταμίνες, 
μέταλλα και θρεπτικά 
συστατικά που χρειάζεται 
ένα παιδί. Αυτό το μασώμενο 
προϊόν χωρίς ζάχαρη, με 
γεύση σταφυλιού είναι 
ασφαλές για παιδιά ηλικίας 
3 ετών και άνω.

120 δισκία / 0.050 CC

 GR: 15,68€ | CY: 13,28€ 

#375
Vit lize® For Women
Ένα μείγμα βοτάνων 
που περιλαμβάνει σκόνη 
μήλου, πασιφλόρα, 
μούρα schisandra, σκόνη 
cranberry και βιταμίνες 
συμπεριλαμβανομένης 
της Β6 που συμβάλλει στη 
ρύθμιση της ορμονικής 
δραστηριότητας.

120 δισκία / 0.127 CC

 GR: 39,65€ | CY: 33,57€ 

#374
Vit lize® For Men
Με συστατικά όπως το 
εκχύλισμα ροδιού, το 
έλαιο κολοκυθόσπορου 
και μεταλλικά στοιχεία, 
συμπεριλαμβανομένου του 
ψευδαργύρου, συμβάλλει 
στη γονιμότητα και 
αναπαραγωγή.

60 μαλακές κάψουλες / 
0.120 CC

 GR: 37,44€ | CY: 31,70€ 

Εξαιρετική 
διατροφή 

για όλη την 
οικογένεια
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Θεμελιώδης Διατροφή

#048
Forever Absorbent-C™

Αποκτήστε την καθημερινή 
ποσότητα βιταμίνης C με αυτό το 
μασώμενο δισκίο που έχει φυσική 
γεύση πορτοκαλιού και μελιού, 
αναμεμειγμένο με πίτουρο βρώμης.

100 μασώμενα δισκία / 0.063 CC

 GR: 19,78€ | CY: 16,75€ 

#566
Forever Immune™ Gummy
Υποστηρίξτε το ανοσοποιητικό 
σύστημα με αυτό το μείγμα 10 
βιταμινών και ψευδαργύρου, 
συμπεριλαμβανομένων των  
βιταμινών Β6, C και D, που 
συμβάλλουν στη φυσιολογική 
λειτουργία του ανοσοποιητικού. 
Μασώμενο ζελεδάκι με γλυκιά 
τροπική γεύση. Κατάλληλο  
για vegan.

60 ζελεδάκια / 0.148 CC

 GR: 46,25€ | CY: 39,17€ 

Υγεία του Ανοσοποιητικού
Βεβαιωθείτε ότι ενισχύετε σωστά το ανοσοποιητικό 
σας με τα κατάλληλα προϊόντα. Η Forever έχει μια 
εξαιρετική σειρά από ροφήματα, χυμούς αλόης και 
συμπληρώματα που βοηθούν στην υποστήριξη του 
ανοσοποιητικού σας.
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#355
Forever ImmuBlend™

Ένα μείγμα βοτάνων και συστατικών 
όπως οι βιταμίνες D και C και ο 
ψευδάργυρος συμβάλλουν στην υγιή 
λειτουργία του ανοσοποιητικού.

60 δισκία / 0.078 CC

 GR: 24,36€ | CY: 20,63€ 

#610
Forever Active Pro-B™

Ένα μείγμα έξι στελεχών φιλικών 
βακτηρίων, σχεδιασμένων για την 
ικανότητά τους να φτάνουν στον 
προορισμό του παχέος εντέρου, με 
πάνω από 8 δις CFU ανά δόση και 
ψευδάργυρο που συμβάλλουν στην 
υγιή λειτουργία του ανοσοποιητικού 
συστήματος.

30 κάψουλες / 0.147 CC

 GR: 45,88€ | CY: 38,85€ 

#065
Forever Garlic-Thyme™

Το σκόρδο και το θυμάρι είναι 
ισχυρά συστατικά με ιδιότητες που 
προάγουν την καλή υγεία. Στην 
πραγματικότητα, αυτά τα βότανα 
εντοπίζονται χιλιάδες χρόνια πίσω για 
τις διατροφικές τους χρήσεις.

100 μαλακές κάψουλες / 0.084 CC

 GR: 26,41€ | CY: 22,37€ 

Βοηθήστε το 
ανοσοποιητικό 

με αυτά τα 
προϊόντα!

Forever Bee Propolis® 
Σελίδα 30

Forever® Essential Oils Defense  
Σελίδα 32

Το Forever Aloe Vera Gel είναι ο ιδανικός 
συνδυασμός για να λάβετε αυτά τα 
συμπληρώματα για την τόνωση του 
ανοσοποιητικού, καθώς βοηθά στην 

απορρόφηση των θρεπτικών συστατικών. 
Ανακαλύψτε περισσότερα για τα οφέλη 

του προϊόντος στη σελίδα 10.
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Θεμελιώδης Διατροφή

Δραστήριος τρόπος ζωής
Το να παραμένετε δραστήριοι σημαίνει ότι υποστηρίζετε τη συνολική σας 
ευεξία σωματικά και πνευματικά. Είτε τρέχετε σε μαραθωνίους, είτε σας  
αρέσει να χορεύετε, να κάνετε tai chi ή πεζοπορία,  
η κίνηση είναι απαραίτητο συστατικό για έναν υγιεινό τρόπο ζωής. 
Τα εξειδικευμένα προϊόντα της Forever θα σας προσφέρουν την υποστήριξη 
που χρειάζεστε για να διατηρήσετε έναν δραστήριο τρόπο ζωής.
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#215
Forever Multi-Maca™

Σχεδιασμένο τόσο για άνδρες όσο 
και για γυναίκες, αυτό το μείγμα 
συνδυάζει τη θρυλική περουβιανή 
μάκα με Q10, L-αργινίνη και άλλα 
ισχυρά βότανα.

60 δισκία / 0.113 CC

 GR: 35,38€ | CY: 29,96€ 

#264
Forever Active HA®

Συνδυάζει χαμηλού μοριακού βάρους 
HA με έλαιο τζίντζερ και κουρκουμά.

60 μαλακές κάψουλες / 0.128 CC

 GR: 40,04€ | CY: 33,90€ 

#551
Forever Move™

Ιδανικό για άτομα με δραστήριο 
τρόπο ζωής, για τους λάτρεις 
του αθλητισμού και της φυσικής 
κατάστασης, για ηλικιωμένους και για 
άτομα με απαιτητική εργασία.

90 μαλακές κάψουλες / 0.250 CC

 GR: 78,04€ | CY: 66,08€ 

#312
Forever NutraQ10™

Διαθέτει συνδυασμό CoQ10, 
βιταμινών Β και μεταλλικών στοιχείων 
σε ένα βολικό και νόστιμο στικ.

30 φακελάκια στικ / 0.111 CC

 GR: 34,84€ | CY: 29,50€ 

#376
Forever Arctic Sea™

Μείγμα με αναζωογονητική γεύση και 
άρωμα εσπεριδοειδών περιέχει EPA 
και DHA ωμέγα-3 λιπαρά οξέα που 
βοηθούν στη διατήρηση των βασικών 
συστημάτων του οργανισμού, όπως 
η καρδιά, η φυσιολογική αρτηριακή 
πίεση, η λειτουργία του εγκεφάλου 
και η όραση.

120 μαλακές κάψουλες / 0.127 CC

 GR: 39,65€ | CY: 33,57€ 

Υποστηρίξτε 
τον δραστήριο 

τρόπο ζωής 
με αυτά τα 
προϊόντα!

Forever Freedom®  
& FAB Forever Active Boost® 
Σελίδα 12
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Θεμελιώδης Διατροφή / Δραστήριος τρόπος ζωής

#656 
Forever Plant Protein™

Με 17 γρ. πρωτεΐνης ανά μερίδα  
και απολαυστική γεύση βανίλιας, αυτή 

η φυτική πρωτεΐνη υποστηρίζει  
τη μυϊκή μάζα και υγιή οστά.

390g / 0.223 CC

 GR: 69,75€ | CY: 59,06€  

#473 
ARGI+™Προσθέστε το ισχυρό αμινοξύ 
L-Αργινίνη στο αγαπημένο σας ρόφημα 

με αυτό το υπέροχο πακέτο stick 
με γεύση μούρων που βοηθά στην 

υποστήριξη της αθλητικής απόδοσης.

30 φακελάκια στικ / 0.254 CC

 GR: 79,29€ | CY: 67,14€   

“Το ARGI+ πάντα μου δίνει την ενέργεια που 
χρειάζομαι για τις καθημερινές δραστηριότητες. 
Με βοηθάει να ανακάμπτω και νε μένω σε 
φόρμα.”

Petru Medan, Ρουμανία
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Χρησιμοποιήστε αυτά τα προϊόντα για 
την αποθεραπεία του σώματός σας 
μετά την άσκηση:

Forever Move™

Υποστηρίζει την άνεση και ευελιξία των 
αρθρώσεων

Forever Lite Ultra™ 
Συμβάλλει στη διατήρηση και την  
ανάπτυξη της μυϊκής μάζας

Forever Plant Protein™

Συμβάλλει στη διατήρηση και την  
ανάπτυξη της μυϊκής μάζας

Aloe MSM Gel & Aloe Cooling Lotion
Ανακουφίζει τους μυς και τις αρθρώσεις 
μετά την άσκηση

#564
Aloe Cooling Lotion 

Με χαλαρωτική μενθόλη, ευκάλυπτο 
και καμφορά σε συνδυασμό με MSM, 
αυτή η πλούσια αλλά ελαφριά σύνθεση 
προσφέρει μια αίσθηση δροσιάς, 
αναζωογονώντας τους μύες. 

118ml / 0.060 CC

 GR: 18,77€ | CY: 18,01€ 

#205
Aloe MSM Gel
Η αλόη βέρα από το εσωτερικό του 
φύλλου και το MSM συνδυάζονται με 
εκχυλίσματα βοτάνων για να παρέχουν 
καταπραϋντική ανακούφιση.

118ml / 0.079 CC

 GR: 24,75€ | CY: 23,75€ 

Συμπληρώστε την Άσκησή σας
Χρησιμοποιήστε αυτά τα προϊόντα για 
να στηρίξετε το σώμα σας πριν από 
την άσκηση:

ARGI+™

Υποστηρίζει τη ροή του αίματος  
και το καρδιαγγειακό σύστημα

Forever Active HA®

Προάγει τη σωστή λειτουργία των 
αρθρώσεων

Forever Multi-Maca®

Υποστηρίζει την αντοχή
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Πρόγραμμα F.I.T. 
Τα προγράμματα F.I.T. της Forever DX4™, C9™, F15™ και Vital 5™ έχουν 
σχεδιαστεί για να σας βοηθήσουν να επιτύχετε τους στόχους σας. Για την 
επαναφορά του οργανισμού σας κάθε τρεις μήνες, για να διατηρήσετε το σώμα 
σας σε ισορροπία (DX4), για τη διαχείριση του βάρους σας (C9), για την αύξηση 
των επιπέδων ενέργειας και αντοχής κατά τη διάρκεια της άσκησης (F15),  
ή για την υποστήριξη της συνολικής σας ευεξίας (Vital 5). 
Συνεργαστήκαμε με εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό για να 
δημιουργήσουμε αυτά τα προγράμματα, ώστε να μπορείτε να επωφεληθείτε  
από έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής, ανεξάρτητα από τους στόχους σας.

24
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Τα συμπληρώματα διατροφής 
περιλαμβάνουν:

Forever Aloe Vera Gel™
Υποστηρίζει την απορρόφηση των θρεπτικών συστατικών

Forever Plant Protein™
Υποστηρίζει τον κορεσμό, τη μυική μάζα και υγιή οστά

Forever Sensatiable™
Σας βοηθά να νιώθετε πλήρεις

Forever LemonBlast™
Υποστηρίζει το πεπτικό σύστημα

Forever Multi Fizz™
Προσφέρει τις καθημερινές βιταμίνες και βοηθά  
στην ενυδάτωση

Forever DuoPure™
Βοηθά στην αποτοξίνωση του οργανισμού

Forever Therm Plus™
Υποστηρίζει τον μεταβολισμό και τα επίπεδα ενέργειας

#659 
DX4® Body Balancing System

Το DX4 αποτελεί πρόγραμμα 4 ημερών 
που εξισορροπεί το σώμα χάρη σε επτά 

συμπληρώματα διατροφής που έχουν 
σχεδιαστεί για να συνεργάζονται. Το DX4 

μπορεί να ολοκληρώνεται ανά τρίμηνο 
και είναι ιδανικό πριν το C9.

0.560 CC

 GR: 175,16€ | CY: 148,32€ 

Όλα όσα χρειάζεται  
ο οργανισμός σας για 
επανεκκίνηση

 
“Το αγαπημένο μου προϊόν της Forever 

είναι το DX4. Είναι πολύ αποτελεσματικό 
και πλήρες και σε κάνει να νιώθεις 

πολύ καλά. Καθαρίζει, εναρμονίζει και 
επαναπρογραμματίζει.”

Enikő Lehoczky, Ουγγαρία
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Πρόγραμμα F.I.T. 

C9™ Nutritional Change System 
Αυτό το πρόγραμμα 9 ημερών συνδυάζει πέντε  
συμπληρώματα με ελαφριές ασκήσεις και συνταγές  
μειωμένων θερμίδων. Το C9 μπορεί να ολοκληρωθεί  
μετά το DX4 ως ιδανική μετάβαση μετά από μια  
επαναφορά του σώματος. 

#475 C9 Forever Aloe Vera Gel - Forever Lite Ultra Βανίλια / 0.495 CC 
#476 C9 Forever Aloe Vera Gel - Forever Lite Ultra Σοκολάτα / 0.495 CC 
#625 C9 Forever Aloe Berry Nectar - Forever Lite Ultra Βανίλια / 0.495 CC 
#626 C9 Forever Aloe Berry Nectar - Forever Lite Ultra Σοκολάτα / 0.495 CC 
#629 C9 Forever Aloe Peaches - Forever Lite Ultra Βανίλια / 0.495 CC 
#630 C9 Forever Aloe Peaches - Forever Lite Ultra Σοκολάτα / 0.495 CC

 GR: 153,58€ | CY: 130,05€ 

“Πιστεύω ότι δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος  
για να αποτοξινώσετε τον οργανισμό σας και  
να τον τροφοδοτήσετε με βιταμίνες.”

Gordana Zecevic, Σερβία

Βανίλια & Σοκολάτα
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F15™ Πρόγραμμα Ελέγχου Βάρους
Θέστε γερές βασείς στη φυσική σας κατάσταση μέσω αυτού  
του προγράμματος 15 ημερών που συνδυάζει τη διατροφή και  
τα συμπληρώματα με άσκησεις ανάλογα με το επίπεδο της 
φυσικής σας κατάστασης. Το F15 μπορεί να ολοκληρωθεί μετά το 
C9 για να σας βοηθήσει να παραμείνετε στην πορεία για την  
επίτευξη των στόχων σας για διαχείρισης βάρους και φυσικής 
κατάστασης.

#528 F15 Beginner 1 & 2 Forever Lite Ultra Βανίλια / 0.612 CC  
#529 F15 Beginner 1 & 2 Forever Lite Ultra Σοκολάτα / 0.612 CC
#532 F15 Intermediate 1 & 2 Forever Lite Ultra Βανίλια / 0.612 CC  
#533 F15 Intermediate 1 & 2 Forever Lite Ultra Σοκολάτα / 0.612 CC
#536 F15 Advanced 1 & 2 Forever Lite Ultra Βανίλια / 0.612 CC  
#537 F15 Advanced 1 & 2 Forever Lite Ultra Σοκολάτα / 0.612 CC

 GR: 193,46€ | CY: 163,82€ 

Vital5™ Η Προηγμένη Διατροφή Έγινε Απλή 
Υπόθεση
Υποστηρίξτε έναν υγιεινό τρόπο ζωής με αυτό το 
πακέτο πέντε βασικών προϊόντων που συμβάλλουν 
στη γεφύρωση των διατροφικών κενών. Το Vital5 
μπορεί να γίνει σε συνεχή βάση (εκτός κατά τη 
διάρκεια των DX4 και C9).

#456 Vital5 Forever Aloe Vera Gel / 1.000 CC  
#457 Vital5 Forever Aloe Berry Nectar / 1.000 CC  
#458 Vital5 Forever Aloe Peaches / 1.000 CC  

 GR: 320,32€ | CY: 271,24€ 
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Έλεγχος Βάρους
Η διατήρηση ενός υγιούς 
βάρους είναι σημαντική για 
τη συνολική σας υγεία. Τα 
προϊόντα διαχείρισης βάρους 
της Forever έχουν διαμορφωθεί 
με επιστημονικά προηγμένα 
συστατικά υψηλής ποιότητας για 
να σας βοηθήσουν να επιτύχετε 
τα αποτελέσματα που επιθυμείτε. 
Χρησιμοποιήστε τα για να 
συμπληρώσετε τον υγιεινό τρόπο 
ζωής σας στο σπίτι ή όπου και αν 
βρίσκεστε.

28
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#463
Forever Therm™

Αυτή η σύνθεση περιέχει έναν 
ειδικό συνδυασμό βιταμινών, 
συμπεριλαμβανομένων των Β6 κα 
Β12, οι οποίες συμβάλλουν στις 
μεταβολικές διεργασίες.

60 δισκία / 0.139 CC

 GR: 43,52€ | CY: 36,85€ 

#470 & #471
Forever Lite Ultra™

Αυτή η εξαιρετική πηγή βιταμινών και 
μεταλλικών στοιχείων περιλαμβάνει 
18 αμινοξέα και 24 γρ πρωτεΐνης ανά 
μερίδα για να βοηθήσει στην ανάπτυξη 
και τη διατήρηση της μυϊκής μάζας. 
Διατίθεται σε υπέροχες γεύσεις 
σοκολάτας ή βανίλιας. 

#470 Forever Lite Ultra Βανίλια  
375g / 0.100 CC

 GR: 31,38€ | CY: 26,57€ 

#471 Forever Lite Ultra Σοκολάτα 
390g / 0.100 CC

 GR: 28,59€ | CY: 26,57€ 

#289
Forever Lean™

Αυτές οι καλά ισορροπημένες κάψουλες 
έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε 
χρώμιο, το οποίο συμβάλλει τόσο 
στον φυσιολογικό μεταβολισμό των 
μακροθρεπτικών συστατικών, όσο 
και στη διατήρηση των φυσιολογικών 
επιπέδων γλυκόζης στο αίμα.

120 κάψουλες / 0.137 CC

 GR: 43,75€ | CY: 37,05€ 

#520
Forever Fast Break™

Ενεργειακή μπάρα με φυστικοβούτυρο 
και σοκολάτα που περιέχει 11 γρ. 
πρωτεΐνης ανά μερίδα και ένα μείγμα 
βιταμινών και μεταλλικών στοιχείων.

56g / 0.018 CC

 GR: 5,02€ | CY: 4,67€ 

#071
Forever Garcinia Plus™

Το Garcinia Cambogia είναι ένα δέντρο 
στη Νοτιοανατολική Ασία, το οποίο 
παράγει καρπούς με ευεργετικές 
ιδιότητες, όπως το υδροξυκιτρικό οξύ.

70 μαλακές κάψουλες / 0.153 CC

 GR: 47,70€ | CY: 40,39€ 

“To Forever Lite Ultra Chocolate είναι η σωτηρία μου όταν 
χρειάζομαι σοκολάτα. Έχει κρεμώδη και σοκολατένια γεύση 

και το πίνω με ήσυχη τη συνείδησή μου γιατί ξέρω πόσο 
πολύτιμο είναι για τον οργανισμό μου. Από τότε που άρχισα 
να το πίνω, η λαχτάρα μου για σοκολάτα έχει μειωθεί πολύ.”

Melanie Everdiking-Hinz, Γερμανία

Βανίλια & Σοκολάτα
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Προϊόντα Μέλισσας
Υποστηρίξτε την υγεία και ευεξία σας με τη δύναμη των μελισσών. 
Διαδραματίζοντας ζωτικό ρόλο στη φύση, οι μέλισσες γεμίζουν τις 
κυψέλες τους με ευεργετικές ουσίες που τροφοδοτούν το σώμα και 
το πνεύμα. Στην πραγματικότητα τα προϊόντα μέλισσας υποστηρίζουν 
την άμυνα του οργανισμού και μας χαρίζουν ενέργεια. 
Στη Forever, πιστεύουμε ότι οι παραγωγοί μελιού έχουν  
ευθύνη να προστατεύουν τις αποικίες μελισσών και να  
τις βοηθούν να αναπτυχθούν, γι’ αυτό συνεργαζόμαστε  
με εκείνους που είναι αφοσιωμένοι στη  
βιώσιμη προμήθεια με υπεύθυνες  
πρακτικές. Τα προϊόντα μέλισας της  
Forever περιλαμβάνουν μέλι και  
μια ποικιλία προϊόντων για την  
υποστήριξη της υγείας σας  
οποιαδήποτε εποχή.

30

30 / 2023/24 Forever Κατάλογος Προϊόντων



#036
Forever Royal Jelly™

Παρασκευάζεται από την ίδια ουσία 
που τρέφει τη βασίλισσα μέλισσα, ο 
βασιλικός πολτός είναι μια εξαιρετικά 
θρεπτική τροφή.

60 δισκία / 0.134 CC

 GR: 41,86€ | CY: 35,44€ 

#027
Forever Bee Propolis™

Η πρόπολη είναι η προστατευτική 
ουσία που συλλέγουν και 
χρησιμοποιούν οι μέλισσες για την 
προστασία της κυψέλης τους από 
παθογόνους μικροοργανισμούς. 
Παρασκευάζουμε συμπληρώματα 
πρόπολης εδώ και δεκαετίες και 
είμαστε ένας από τους παλαιότερους 
παρασκευαστές στην αγορά.

60 μασώμενα δισκία / 0.121 CC

 GR: 37,75€ | CY: 31,97€ 

#026

Forever Bee Pollen™

Έχουμε συσκευάσει όλη αυτή 
τη θρεπτική αξία της γύρης των 
μελισσών σε ένα εύκολο στη λήψη 
δισκίο αναμειγνύοντάς το με νόστιμο 
μέλι!

100 δισκία / 0.063 CC

 GR: 19,78€ | CY: 16,75€ 

#207
Forever Bee Honey™

Απολαύστε τη γλυκιά, πλούσια και 
απαλή γεύση του 100% φυσικού 
μελιού μας.

500g / 0.070 CC

 GR: 20,04€ | CY: 18,62€ 

#051
Aloe Propolis Creme
Αυτός ο συνδυασμός από αγνό ζελέ 
αλόης βέρα, πρόπολη μελισσών και 
αντιοξειδωτικές βιταμίνες θρέφει, 
καταπραΰνει και αναζωογονεί τον 
τόνο και την υφή του δέρματός σας.

113g / 0.079 CC

 GR: 24,75€ | CY: 23,75€ 
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Αιθέρια Έλαια
Σε συνεργασία με επιστήμονες, αγρότες και βοτανολόγους, 
η Forever έχει προμηθευτεί τα πιο ισχυρά βότανα της φύσης 
για να δημιουργήσει μια αρμονική συλλογή αιθέριων ελαίων.
Κάθε αιθέριο έλαιο εξάγεται από προσεκτικά επιλεγμένα 
μέρη φυτών, όπως άνθη, καρπούς, σπόρους, φύλλα, φλοιούς 
και ρίζες. Πολύτιμα εκχυλίσματα, χρησιμοποιούν κυρίως 
απόσταξη με ατμό και ψυχρή έκθλιψη για τη δημιουργία  
αιθέριων ελαίων υψηλής ποιότητας. Αυτά τα αγνά αιθέρια 
έλαια προάγουν την ηρεμία και τη χαλάρωση.
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#508
Forever™ Essential Oils 
Peppermint
Ιδανικό για τοπική χρήση ή 
αρωματοθεραπεία. Προσφέρει ένα 
χαλαρωτικό, αναζωογονητικό άρωμα 
μέντας με φύλλα που συλλέγονται 
από τους πρόποδες των Ιμαλαΐων 
στην Ινδία και έχουν την υψηλότερη 
περιεκτικότητα σε μενθόλη.

15ml / 0.062 CC

 GR: 19,26€ | CY: 18,48€ 

#507
Forever™ Essential Oils Lemon
Ξυπνήστε τις αισθήσεις σας με 
το ξεχωριστό φρέσκο   άρωμα 
εσπεριδοειδών και ζήστε μια 
ξεχωριστή εμπειρία με ό,τι καλύτερο 
έχει να προσφέρει η φύση. Αιθέριο 
έλαιο που θα σας αναζωογονήσει και 
θα σας τονώσει.

15ml / 0.044 CC

 GR: 13,74€ | CY: 13,19€ 

#510
Forever™ Essential Oils Defense
Μείγμα από γαρύφαλλο, πορτοκάλι, 
κανέλα, δεντρολίβανο, λιβάνι, 
ευκάλυπτο και άρκευθο που θα 
ξυπνήσει τις αισθήσεις σας.

15ml / 0.080 CC

 GR: 24,93€ | CY: 23,92€ 

#506
Forever™ Essential Oils Lavender
Το αγνό έλαιο λεβάντας προάγει το 
συναίσθημα ηρεμίας και χαλάρωσης, 
όταν χρησιμοποιείται για τοπική 
εφαρμογή ή για αρωματοθεραπεία.

15ml / 0.083 CC

 GR: 26,06€ | CY: 25,01€ 
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Περιποίηση Δέρματος
Το δέρμα είναι το μεγαλύτερο 
όργανο του σώματος, επομένως 
είναι σημαντικό να έχετε μια ρουτίνα 
περιποίησης δέρματος, τόσο για το 
πρόσωπο, όσο και για το σώμα σας. 
Ο τρόπος ζωής, η διατροφή και οι 
περιβαλλοντικοί παράγοντες όπως 
ο ήλιος, επηρεάζουν το δέρμα σας, 
καθιστώντας την ανάγκη να το  
θρέψετε και να το προστατέψετε  
ακόμη πιο σημαντική. 
Η Forever συνδύασε την αλόη βέρα 
με άλλα φυσικά και επιστημονικά 
προηγμένα συστατικά για να 
δημιουργήσει ισχυρές συνθέσεις, 
σχεδιασμένες για να ενυδατώνουν 
και να καταπραΰνουν το δέρμα, 
προσφέροντας υπέροχα αποτελέσματα 
από την κορυφή μέχρι τα νύχια.
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#553
Infinite By Forever™  
Advanced Skincare
Αυτή η καθημερινή σειρά στοχεύει στην 
αντιγήρανση από μέσα προς τα έξω με 
αυτόν τον συνδυασμό αγνής αλόης βέρα, 
βοτάνων και επιστημονικά προηγμένων 
συστατικών.

Η σειρά infinite by Forever™ advanced 
skincare system περιλαμβάνει ένα από 
κάθε προϊόν: infinite by Forever hydrating 
cleanser, infinite by Forever restoring 
crème, infinite by Forever firming complex 
και infinite by Forever firming serum. 

0.700 CC

 GR: 218,51€ | CY: 209,70€ 

Περιποίηση Δέρματος

Περιποίηση Προσώπου
Η Forever έχει σχεδιάσει τρεις σειρές προϊόντων περιποίησης προσώπου για 
όλους τους τύπους δέρματος και ανάγκες. Τα προϊόντα περιλαμβάνουν το αγνό 
σταθεροποιημένο ζελέ αλόης βέρα, το οποίο καταπραΰνει και υποστηρίζει το δέρμα. 
Ξεκινήστε με τα βασικά βήματα — καθαρισμός, τόνωση, στοχευμένη περιποίηση και 
ενυδάτωση — και προσαρμόστε την καθημερινή σας περιποίηση έτσι ώστε να βρείτε 
ποιος συνδυασμός περιποίησης προσώπου είναι καλύτερος για εσάς στη σελίδα 41.

#558
infinite by Forever™ 
restoring crème
Περιέχοντας πάνω από 15 
συστατικά περιποίησης 
του δέρματος, αυτή η 
κρέμα που απορροφάται 
γρήγορα περιέχει 
αντιγηραντικά συστατικά 
που υποστηρίζουν τον τόνο 
και την υφή του δέρματος 
χαρίζοντας νεανική όψη.

42g / 0.232 CC

 GR: 72,45€ | CY: 69,53€ 

#556
infinite by Forever™ 
firming complex
Για αντιγήρανση από μέσα 
προς τα έξω προτιμήστε 
αυτό το συμπλήρωμα που 
περιέχει γαλλικό πεπόνι, 
θαλάσσιο κολλαγόνο, 
βιταμίνη C που βοηθά 
στον υγιή σχηματισμό 
κολλαγόνου, καθώς και 
βιοτίνη για την υγεία των 
μαλλιών και του δέρματος.

60 δισκία / 0.207 CC

 GR: 64,63€ | CY: 54,73€ 

#555
infinite by Forever™ 
firming serum
Βελτιώστε τη 
σφριγηλότητα του 
δέρματος με αυτή τη 
σύνθεση που μειώνει 
την εμφάνιση λεπτών 
γραμμών και ρυτίδων, ενώ 
υποστηρίζει τον τόνο του 
δέρματος.

30ml / 0.208 CC

 GR: 64,96€ | CY: 62,34€ 

#554
infinite by Forever™ 
hydrating cleanser
Καθαρίστε απαλά 
τα υπολείμματα, τη 
λιπαρότητα και το 
μακιγιάζ με εκχυλίσματα 
βοτάνων και συστατικά 
πλούσια σε βιταμίνες 
που συνδυάζονται σε 
μια κρεμώδη, ενυδατική 
σύνθεση χωρίς sulfates.

118ml / 0.105 CC

 GR: 32,79€ | CY: 31,46€ 
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#609
Sonya® Daily Skincare System
Αυτή η καθημερινή σειρά περιέχει τέσσερα προϊόντα για 
να καλύψει όλες τις ανάγκες περιποίησης του προσώπου 
σας, καθένα από τα οποία περικλείει τη δύναμη της αλόης 
και επιλεγμένα βότανα.

Η σειρά Sonya™ daily skincare system περιλαμβάνει ένα 
από κάθε προϊόν: Sonya refreshing gel cleanser, Sonya 
refining gel mask, Sonya soothing gel moisturizer και 
Sonya illuminating gel.

0.341 CC

 GR: 106,66€ | CY: 102,36€ 

#605
Sonya™ refreshing  
gel cleanser
Καθαρίστε σχολαστικά 
το δέρμα σας με αυτό 
το απαλό, πλούσιο τζελ 
καθαρισμού, ιδανικό 
για θρέψη της μεικτής 
επιδερμίδας.

118ml / 0.094 CC

 GR: 29,40€ | CY: 28,22€ 

#607
Sonya™ refining  
gel mask
Υποστηρίξτε το δέρμα σας, 
ενώ κοιμάστε με βότανα, 
ενυδατικά συστατικά που 
φωτίζουν την όψη του, 
χωρίς να το αφήνουν 
λιπαρό.

59ml / 0.094 CC

 GR: 29,40€ | CY: 28,22€ 

#608
Sonya™ soothing  
gel moisturizer
Με περισσότερα από 10 
φυτικά εκχυλίσματα και 
έλαια, κολλαγόνο και 
αμινοξέα, αυτή η ενυδατική 
δροσερή κρέμα αφήνει το 
δέρμα αναζωογονημένο 
και ενυδατωμένο.

59ml / 0.103 CC

 GR: GR: 32,22€ | CY: 30,92€ 

#606
Sonya™ illuminating gel
Ένας συνδυασμός 
ασιατικών βοτάνων και 
γλυκόριζας κάνει το δέρμα 
σας εξαιρετικά απαλό, 
βοηθώντας το να λάμψει.

28.3g / 0.089 CC

 GR: 27,84€ | CY: 26,72€ 

 
“Λατρεύω το Sonya Refreshing Gel Cleanser 
γιατί από τότε που άρχισα να χρησιμοποιώ 

αυτό το προϊόν, το πρόσωπό μου είναι υγιές, 
καθαρό και απαλό. Το να έχω καθαρό δέρμα 

με κάνει πιο σίγουρη για τον εαυτό μου,  
με κάνει να χαμογελάω περισσότερο.”

Popa Irina Elena, Γαλλία
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#616
Aloe Bio-Cellulose Mask
Οι ίνες βιοκυτταρίνης 
που χρησιμοποιούνται 
για την παρασκευή αυτής 
της μάσκας ταιριάζει σε 
κάθε περίγραμμα του 
προσώπου, ενώ ο ορός 
εμπλουτισμένος με αλόη 
βέρα και πράσινο τσάι 
αναζωογονεί, καταπραΰνει 
και ενυδατώνει το δέρμα.

5 ατομικές μάσκες x 25g / 
0.210 CC

 GR: 65,69€ | CY: 63,04€ 

#559
Smoothing Exfoliator
Τα φυσικά απολεπιστικά 
από κόκκους jojoba και 
εκχύλισμα μπαμπού, καθώς 
και βρομελίνη και παπαΐνη, 
αναπλάθουν το δέρμα 
αποκαλύπτοντας έναν πιο 
λαμπερό, απαλό τόνο και 
υφή.

60ml / 0.073 CC

 GR: 22,78€ | CY: 21,86€ 

Περιποίηση Δέρματος / Περιποίηση προσώπου

#618
Hydrating Serum
Τονώστε γρήγορα την 
όψη του δέρματός 
σας με αυτόν τον ορό 
γρήγορης απορρόφησης 
που ενυδατώνει με αλόη 
βέρα και τέσσερις τύπους 
υαλουρονικού οξέος.

50ml / 0.140 CC

 GR: 43,79€ | CY: 42,03€ 

#645
Protecting Day Lotion
Διατηρήστε το δέρμα 
σας προστατευμένο 
από περιβαλλοντικούς 
παράγοντες. Θωρακίζει 
και θρέφει με ένα μείγμα 
περιποιητικών συστατικών 
και φυσικό οξείδιο του 
ψευδαργύρου. Με δείκτη 
προστασίας SPF 20 που 
προλαμβάνει τα σημάδια 
της γήρανσης.

60ml / 0.146 CC

 GR: 45,62€ | CY: 43,78€ 

Η σειρά στοχευμένης 
περιποίησης Targeted της 
Forever περιλαμβάνει βασικά 
προϊόντα περιποίησης όπως 
τονωτική λοσιόν, προϊόν 
απολέπισης, ενυδατικό 
σέρουμ και κρέμα ματιών που 
περιποιούνται το δέρμα με τη 
δύναμη της αλόης βέρα.
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#612
Aloe Activator
Με πάνω από 98% 
ζελέ αλόης βέρα, αυτό 
το μοναδικό προϊόν 
ενυδατώνει το δέρμα με 
συνδυασμό αλλαντοΐνης 
και βιταμινών Α, C και Ε.

130ml / 0.064 CC

 GR: 16,62€ | CY: 15,95€ 

#560
Balancing Toner
Η χρήση toner μεταξύ 
καθαρισμού και 
ενυδάτωσης βοηθά 
στη διασφάλιση του 
πλήρους καθαρισμού του 
δέρματος. Αυτό το μείγμα 
υαλουρονικού οξέος και 
βοτάνων καταπραΰνει και 
ενυδατώνει, ενώ μειώνει 
την εμφάνιση των πόρων.

130ml / 0.087 CC

 GR: 27,19€ | CY:26,10€ 

#311
Sonya® Aloe Deep 
Moisturizing Cream
Ξεδιψάστε το δέρμα σας 
με την πλούσια σύνθεσή 
της. Περιέχει κεραμίδια, 
που προσφέρουν 
ενυδάτωση στα πιο 
βαθιά στρώματα της 
επιδερμίδας.

71g / 0.111 CC

 GR: 34,84€ | CY: 33,43€ 

#561
Awakening Eye Cream
Αυτός ο συνδυασμός 
πεπτιδίων, βοτάνων και 
κολλαγόνου βοηθά στη 
μείωση της εμφάνισης 
των μαύρων κύκλων και 
του πρηξίματος, έτσι 
ώστε τα μάτια σας να 
φαίνονται ξεκούραστα και 
αναζωογονημένα.

21g / 0.073 CC

 GR: 22,78€ | CY: 21,86€ 

#069
R3 Factor®

Διατηρήστε, αναδομήστε και 
ανανεώστε το δέρμα σας με αυτή 
τη μοναδική σύνθεση που συνδυάζει 
άλφα υδροξυοξέα, βιταμίνες Α και Ε 
και κολλαγόνο για απαλή απολέπιση 
και αναζωογόνηση του δέρματος.

56.7g / 0.138 CC

 GR: 43,20€ | CY: 41,46€ 

#187
Forever Alpha-E Factor®

Οι βιταμίνες Α, Ε και C προσφέρουν 
ισχυρά αντιοξειδωτικά όπως η 
παλμιτική ρετινόλη. Αυτό το ελαφρύ 
λαδάκι για το δέρμα περιέχει πλούσια 
συστατικά για εξισορρόπηση, μειώνει 
την ξηρότητα και χαρίζει λάμψη.

30ml / 0.088 CC

 GR: 27,66€ | CY: 26,55€ 

#341
Mask Powder
Σχεδιασμένη για να συνδυάζεται με 
το Aloe Activator, αυτή η μάσκα από 
χαμομήλι, καολίνη και αλλαντοΐνη 
καθαρίζει, λειαίνει και συσφίγγει το 
δέρμα.

29g / 0.070 CC

 GR: 21,99€ | CY: 21,11€ 
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Δημιουργήστε την καθημερινότητα 
που ταιριάζει στο δέρμα σας
Είτε έχετε ξηρό, λιπαρό ή μεικτό δέρμα,  
η Forever διαθέτει τρεις σειρές προϊόντων  
για να υποστηρίξει τις ανάγκες σας στην  
περιποίηση του προσώπου σας.  
Χρησιμοποιήστε τον παρακάτω πίνακα  
για να δημιουργήσετε εύκολα μια  
καθημερινή τελετουργία έξι βημάτων  
που υποστηρίζει το δέρμα σας,  
με βάση τις ανάγκες του.

Περιποίηση Δέρματος
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#553 infinite by Forever™ Advanced Skincare Kit

#554 infinite by Forever™ hydrating cleanser

#558 infinite by Forever™ restoring crème

#555 infinite by Forever™ firming serum

#609 Sonya™ Daily Skincare System

#605 Sonya™ refreshing gel cleanser

#607 Sonya™ refining gel mask

#608 Sonya™ soothing gel moisturizer

#606 Sonya™ illuminating gel

#559 Smoothing Exfoliator

#616 Aloe Bio-Cellulose Mask

#645 Protecting Day Lotion

#618 Hydrating Serum

#560 Balancing Toner

#561 Awakening Eye Cream

#612 Aloe Activator

#311 Sonya Aloe Deep Moisturizing Cream

#069 R3 Factor®

#187 Forever Alpha-E Factor®

#341 Mask Powder με Aloe Activator (#612)

#284 Aloe Avocado Face & Body Soap

#238 Forever Aloe Scrub™

#070 Gentleman’s Pride™

#063 Aloe Moisturizing Lotion

#617 Aloe Sunscreen

01
Καθαρίζει

02
Απολεπίζει

03
Τονώνει

04 
Στοχευμένη 
δράση

05
Ενυδατώνει

06
Προστατεύει
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#022
Forever Aloe Lips™

Η καταπραϋντική δύναμη της αλόης 
συνδυάζεται με το jojoba για να 
ενυδατώνει και να μαλακώνει τα χείλη 
ενώ τρεις τύποι κεριού μελισσών 
παρέχουν διαρκή προστασία.

4.25g / 0.016 CC

 GR: 4,89€ | CY: 4,69€ 

#063
Aloe Moisturizing Lotion
Περιποιείται και ενυδατώνει τα χέρια 
και το σώμα. Πλούσια σύνθεση που 
συνδυάζει αγνή αλόη, έλαιο από 
βερίκοκο, jojoba και βιταμίνη Ε.

118ml / 0.064 CC

 GR: 20,18€ | CY: 19,36€ 

#647
Aloe Body Lotion
Η αγνή αλόη, η βιταμίνη Ε και το 
jojoba συνδυάζονται σε μια ελαφριά 
σύνθεση που μαλακώνει το δέρμα 
και το αφήνει λείο, ενυδατωμένο και 
υγιές.

236ml / 0.091 CC

 GR: 28,46€ | CY: 27,32€ 

#617
Aloe Sunscreen
Αυτό το αντηλιακό με SPF 30 
προστατεύει το δέρμα από τις 
ακτίνες UVA και UVB για έως και 80 
λεπτά χωρίς να νιώθετε λιπαρότητα ή 
να αφήνει υπολείμματα.

118ml / 0.083 CC

 GR: 25,96€ | CY: 24,91€ 

#641
Aloe-Jojoba Conditioner
Διατηρήστε τα μαλλιά απαλά, λαμπερά 
και ευκολοχτένιστα με αυτήν την 
ελαφριά σύνθεση μαλλακτικού με 
ισορροπημένο pH, ενισχυμένη με 
βιταμίνη Β5 και έλαιο jojoba. Η αλόη 
βέρα κάνει τα μαλλιά πιο απαλά, 
αναδεικνύοντας τη φυσική τους λάμψη.

296ml / 0.093 CC

 GR: 29,09€ | CY: 27,92€ 

Περιποίηση Δέρματος

Περιποίηση Σώματος
Καθάρισμός και ενυδάτωση από την κορυφή έως 
τα νύχια με τα προϊόντα περιποίησης σώματος της 
Forever. Από την περιποίηση των μαλλιών μέχρι  
τον καθαρισμό του σώματος, κάθε προϊόν  
διαθέτει αγνό ζελέ αλόης βέρα από το  
εσωτερικό του φύλλου, το οποίο προσφέρει  
μια καταπραϋντική αίσθηση. Νιώστε τη δύναμη  
της αλόης με αυτά τα απαραίτητα για την  
καθημερινή φροντίδα του σώματος προϊόντα  
για δέρμα και μαλλιά με υγιή όψη.
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#061
Aloe Vera Gelly
Ιδανικό για κάθε τύπο δέρματος, 
αγνό ζελέ αλόης βέρα από το 
εσωτερικό των φύλλων της αλόης. 
Καταπραΰνει και ενυδατώνει.

118ml / 0.064 CC

 GR: 20,18€ | CY: 19,36€ 

#284
Aloe Avocado Face & Body Soap
Αρκετά απαλό για πρόσωπο, 
σώμα και όλους τους τύπους 
δέρματος.Πλούσιο σε αβοκάντο και 
καταπραϋντική αλόη βέρα, αυτό το 
σαπουνάκι ενυδατώνει και μαλακώνει 
το δέρμα, αφήνοντας σε αυτό ένα 
φρέσκο άρωμα εσπεριδοειδών.

142g / 0.019 CC

 GR: 6,07€ | CY: 6,81€ 

#640
Aloe-Jojoba Shampoo
Ιδανικό για καθημερινή χρήση για 
όλους τους τύπους μαλλιών. Το 
Aloe Jojoba-Shampoo δεν περιέχει 
sulfates και συνδυάζει την αλόη βέρα 
και το jojoba για να καταπραΰνει, 
ενυδατώσει και να καθαρίσει το 
τριχωτό της κεφαλής.

296ml / 0.087 CC

 GR: 27,21€ | CY: 26,12€ 

#646
Aloe Body Wash
Αποκτήστε καθαρό, ενυδατωμένο 
δέρμα με τον κρεμώδη αφρό 
αυτού του απαλού καθαριστικού με 
ισορροπημένο pH που περιέχει αλόη 
και βιταμίνες A, C και E με ένα οικείο 
άρωμα από κεχριμπάρι και ξύλο.

236ml / 0.090 CC

 GR: 28,15€ | CY: 27,02€ 

#238
Forever Aloe Scrub™

Απομακρύνετε απαλά τα νεκρά 
κύτταρα με μικροσφαιρίδια jojoba 
που περιέχονται στο φυσικό 
απολεπιστικό. Αφήνει την επιδερμίδα 
λεία, χωρίς ξηρότητα ή ερεθισμούς.

99g / 0.071 CC

 GR: 22,15€ | CY: 21,26€ 
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44
Προσωπική Φροντίδα
Οι τελευταίες πινελιές — όπως 
ένα απολυμαντικό χεριών ή μια 
οδοντόκρεμα με μέντα —  
είναι εξίσου σημαντικές για την  
υγεία και την προσωπική σας 
υγιεινή. Επομένως, μην ξεχνάτε 
αυτά τα προϊόντα προσωπικής 
φροντίδας που θα σας 
βοηθήσουν να φαίνεστε και  
να αισθάνεστε καλύτερα όλη  
την ημέρα.
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#040
Aloe First™
Περιέχει ζελέ αλόης βέρα, πρόπολη 
μελισσών και 11 φυτικά εκχυλίσματα. Αυτό 
το σπρέι ισορροπημένου pH είναι εξαιρετικό 
τόσο για το δέρμα, όσο και για τα μαλλιά, 
παρέχοντας μια καταπραϋντική αίσθηση. 
Ιδανικό για όλους τους τύπους δέρματος.
473ml / 0.085 CC

 GR: 26,49€ | CY: 25,42€ 

#067
Aloe Ever-Shield™
Διατηρήστε την φρεσκάδα σας όλη την 
ημέρα με αυτό το αποσμητικό που δεν 
περιέχει αντιιδρωτικά άλατα αλουμινίου. 
Με την καταπραϋντική δύναμη της αλόης, 
χαρίζει απαλή αίσθηση στο δέρμα.
92.1g / 0.032 CC

 GR: 10,09€ | CY: 9,68€ 

#070
Gentleman’s Pride™
Το aftershave μας χωρίς οινόπνευμα, 
ενυδατώνει το ευαίσθητο δέρμα μετά 
το ξύρισμα με τη δύναμη της αλόης, 
παρέχοντας μια αίσθηση δροσιάς, 
φρεσκάδας και ένα εκλεπτυσμένο άρωμα.
118ml / 0.064 CC

 GR: 20,18€ | CY: 19,36€ 

#318
Forever Hand Sanitizer®

Αυτή η σύνθεση είναι πλούσια σε αλόη βέρα 
για να διατηρεί τα χέρια απαλά. Σκοτώνει το 
99,9% των μικροοργανισμών αφήνοντας ένα 
ελαφρύ άρωμα λεμονιού-λεβάντας.
59ml / 0.014 CC

 GR: 3,78€ | CY: 4,24€ 

#028
Forever Bright™ Toothgel
Διατηρήστε τα δόντια καθαρά και την 
αναπνοή σας δροσερή με αυτή την 
οδοντόκρεμα χωρίς φθόριο. Φυσικό 
άρωμα μέντας-δυόσμου, είναι ιδανική για 
παιδιά και ενήλικες.
130g / 0.031 CC

 GR: 9,77€ | CY: 9,38€ 

#633
Aloe Liquid Soap
Καθαριστικοί παράγοντες φυσικής 
προέλευσης απομακρύνουν τους ρύπους 
από ολόκληρο το σώμα, θρέφοντας το 
δέρμα με αγνή αλόη βέρα και ένα μείγμα 
ελαίων jojoba και argan για μια δροσερή 
και ανανεωμένη αίσθηση.
473ml / 0.075 CC

 GR: 20,69€ | CY: 23,23€ 
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Η Δύναμη  
της Forever 
είναι η Δύναμη 
Της Αγάπης
Τυλίξτε τις αισθήσεις σας με τη δύναμη και την αγάπη του λαού της 
Σαμόα. Τιμώντας τον ιδρυτή της Forever, Rex Maughan, τα εκλεκτά 
αρώματα Malosi και Alofa αποτίουν φόρο τιμής στη βαθιά του σχέση με  
τη Σαμόα, τους ανθρώπους και την κληρονομιά που άφησε εκεί μέσα από 
την αγάπη του για τα νησιά. Ως λέξεις της Σαμόα, Malosi σημαίνει δύναμη 
και Alofa σημαίνει αγάπη — λέξεις που είναι συνυφασμένες με τον Rex,  
ο οποίος συχνά έλεγε “Η δύναμη της Forever είναι η δύναμη της αγάπης”.

Και τα δύο μπουκάλια έχουν σχεδιαστεί προσεκτικά, με τα πολιτιστικά, 
παραδοσιακά έργα τέχνης που αντιπροσωπεύουν τις έννοιες για το Malosi 
και το Alofa. Διαθέτουν διακριτικά, εκλεπτυσμένα αρώματα φτιαγμένα με έναν 
προσεκτικά επιλεγμένο συνδυασμό βοτάνων. Το Malosi, ένα άρωμα για αυτόν, 
είναι ένα συναρπαστικό ξυλώδες άρωμα με μπαχαρικά. Το Alofa, ένα άρωμα για 
αυτήν, είναι ένα σαγηνευτικό λουλουδένιο άρωμα με μια νότα εσπεριδοειδών.

#644
Forever Malosi™ Fine Fragrance

#643
Forever Alofa™ Fine Fragrance
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Διαθέσιμα 
Καλοκαίρι 

2023
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**Η Forever δεν παρέχει εγγυήσεις για το εισόδημα ή την επιτυχία.  
Η επιτυχία σας εξαρτάται από την προσπάθεια, τη δέσμευσή σας, τις 
δεξιότητες και τις ηγετικές σας ικανότητες, καθώς και από το πόσο 
αποτελεσματικά ασκείτε αυτές τις ιδιότητες.

Ξεκινήστε το Ταξίδι σας 
στην Forever
Ενδιαφέρεστε να κερδίσετε επιπλέον εισόδημα*  
προτείνοντας τα προϊόντα της Forever;  
Ένα πακέτο μπορεί να σας προετοιμάσει  
για επιτυχία ως Forever Business Owner!
Το πακέτο Start Your Journey περιλαμβάνει μια επιλογή από βασικά προϊόντα  
της Forever, ώστε να μπορείτε να δοκιμάσετε μια ποικιλία προϊόντων, να τα 
μοιραστείτε με άλλους και ακόμη και να τα διαθέσετε σε λιανική τιμή. Θα 
λάβετε επίσης προωθητικό υλικό που θα σας βοηθήσει να επιτύχετε τους 
στόχους σας ακόμα πιο γρήγορα.

foreverliving.gr

Για να ξεκινήσετε:

Επισκεφτείτε το  
www.foreverliving.gr

Επιλέξτε ένα πακέτο 
Start Your Journey

Εγγραφείτε ως Forever 
Business Owner

Σκανάρετε το QR 
και ανακαλύψτε  
τα πακέτα μας!

€446,83

€378,36

Πληρώνετε 1.511CC
Κερδίζετε 2.000CC

€453,05

€434,78

Πληρώνετε 1.526CC
Κερδίζετε 2.000CC

Αυτό το πακέτο πληροί τις 
προϋποθέσεις για να πάρετε μια 
γεύση από την Forever, καθώς είναι ο 
απλούστερος τρόπος για να γίνετε 
Assistant Supervisor και να λάβετε 
έκπτωση 30% σε κάθε αγορά 
προϊόντων της Forever.

#634B & 634C
Start Your Personal Use Pack
#634B SYPU - Forever Lite Ultra Σοκολάτα / 2.000 CC 
#634C SYPU - Forever Lite Ultra Βανίλια / 2.000 CC 

 GR: 453,05€ | CY: 434,78€ 

#634Α
Start Your Journey Pack
2.000 CC 

 GR: 446,83 € | CY: 378,36€ 
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Forever Business Owner:


