
Geriau atrodyk 
geriau jauskis!
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Jau 40 metų Forever visame pasaulyje ieško 
gryniausių natūralių ingredientų ir gamina iš 
jų produktus pasitelkdama naujausius mokslo 
atradimus dėl vienintelio tikslo: kad jūs ir jūsų šeima 
galėtumėte geriau atrodyti ir geriau jaustis.
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Aloe Vera
 kompanija

Didžiuojamės būdami didžiausi 
pasaulyje alavijų augintojai ir produktų 
iš alavijų gamintojai. Kadangi alavijus 
labai vertiname, su 50 milijonų mūsų 
plantacijose esančių augalų elgiamės 
šiek tiek kitaip. 

Skirtingai nei mūsų konkurentai, kurie 
naudoja gremėzdišką techniką, mes 
kruopščiai prižiūrime ir rankomis 
nuimame bei apdorojame alavijus, kad 
vos per keletą valandų nuo derliaus 

nuėmimo švelniai išgautume daug 
vertingų medžiagų turinčią vidinę lapų 
želę ir jus pasiektų šviežiausia, gryniausia 
alavijų želė, kokią ją sukūrė gamta. 
Mūsų produktams iš alavijų pirmiesiems 
suteiktas Tarptautinės alavijų mokslo 
tarybos ženklas, patvirtinantis jų kokybę 
ir grynumą. 

Ir tai tik keletas priežasčių, kodėl mes 
esame Aloe Vera kompanija!

Jei reikėtų išrinkti vienintelį dalyką, kurį išmano Forever,  
tai būtų alavijai. Tiesą sakant, mes esame alavijų ekspertai.
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veikSminGi inGredientai
Mūsų tikslas – surasti geriausius natūralius sveikatos ir 
grožio šaltinius ir pasidalyti jais su pasauliu. Bendrovėje 
Forever gryna alavijų želė derinama su kitais natūraliais 
bei mokslininkų sukurtais progresyviais ingredientais, 
kurie kruopščiai atrenkami taip, kad papildytų alavijus ir 
padėtų geriausiai atsiskleisti jų vertingoms savybėms. 

Alavijų įvairiapusiškumas reiškia, kad juos galima derinti 
su įvairiais ingredientais ir panaudoti daugeliu būdų, 
kad jūs ir jūsų šeima galėtumėte geriau atrodyti ir geriau 
jaustis. 

nuo auGalo iki Produkto iki jūSų
Mes kontroliuojame visą procesą nuo pat tos akimirkos, 
kai alavijai pasodinami į dirvožemį, iki tol, kol jie patenka 
į jūsų rankas. Ši filosofija „nuo augalo iki produkto iki 
jūsų“ leidžia mums kontroliuoti alavijų auginimą, derliaus 
nuėmimą bei produktų gamybą ir pakavimą ir užtikrinti, 
kad jus pasiektų aukščiausios kokybės produktai už 
geriausią kainą.

Mūsų aistra alavijams ir jų produktams atsispindi ir 
mūsų gamybos bei logistikos įmonėse, kur mes nuolat 
investuojame į naujausias technologijas ir įrangą, kad 
visada turėtume tai, kas pažangiausia gamybos, kokybės 
testavimo, pakavimo ir logistikos srityse.

Gera verSlo Praktika
Viską daryti teisingai jau 40 metų yra vienas svarbiausių 
Forever veiklos principų. Mes keliame sau griežtus 
reikalavimus. Ne todėl, kad tai madinga, ar kad kas 
nors mums taip liepė, o todėl, kad mes manome, jog tai 
teisinga. Forever nebando savo produktų su gyvūnais, ir 
daugeliui jų yra suteikti „Kosher“ ir „Halal“ sertifikatai. 

Mes taip tvirtai tikime, kad visiems patiks mūsų 
produktai, jog siūlome savo klientams 30 dienų pinigų 
grąžinimo garantiją, jei jie nėra visiškai patenkinti 
produktais. 

Milijonai žmonių iš beveik 160 pasaulio šalių jau pajuto 
alavijų galią. Nedelskite ir jūs!

Daugiau informacijos: foreverliving.com

Geriau atrodyk.
Geriau jauskis
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galia

Forever alavijų nektaraS
Mūsų Forever alavijų nektaras palaiko virškinamojo 
trakto veiklą bei padeda geriau pasisavinti maisto 
medžiagas. Mes kruopščiai rankomis išimame daug 
vertingų medžiagų turinčią želę ir ją apdorojame, kad jūs 
galėtumėte pajusti tikrąją gamtos galią. 

  015#  27,15 €  

1 litras

Forever alavijų ir uoGų nektaraS
Spanguolės ir saldūs obuoliai suteikia šiam nektarui 
natūraliai saldų, šiek tiek pikantišką skonį. Įrodyta, kad 
spanguolių antioksidacinės savybės 20 kartų stipresnės 
už vitamino C, be to, jose yra proantocianidinų, 
padedančių išsaugoti sveikus šlapimo takus. Ypatinga 
obuoliuose esanti medžiaga, kvercetinas – tai dar 
vienas veiksmingas antioksidantas. Dėl šių nuostabių 
sudedamųjų dalių ir grynos vidinės alavijų lapų želės 
Forever alavijų ir uogų nektaras tampa puikiu pasirinkimu.

  034#  27,15 € 

1 litras

Forever alavijų ir PerSikų nektaraS
Kam laukti vasaros, kad pasimėgautumėte saulėje 
sunokusių persikų skoniu, jei bet kada galima išgerti 
Forever alavijų ir persikų nektaro. Persikuose gausu 
mūsų būklę teigiamai veikiančių antioksidantų. Nektarą 
sudaro gryna alavijų želė, pagardinta natūralia persikų 
kvapiąja medžiaga bei natūralia persikų tyre, todėl jūs 
ne tik pasimėgausite persikų skoniu, bet ir nuostabiai 
jausitės.

  077#  29,55 € 

1 litras

Pasimėgaukite alavijų 
privalumais.

Mūsų trijų skonių alavijų nektarai 
visapusiškai rūpinasi jūsų sveikata. 

Alavijo 
Kaip sukurta gamtos.

+ Iki 97 proc. vidinės alavijų lapų 
želės

+ Be cukraus

+ Daug vitamino C

+ Be gliuteno

Iš stabilizuotos Aloe Vera želės 
pagamintas Forever alavijų nektaras 
palaiko virškinamojo trakto veiklą ir 
maisto medžiagų pasisavinimą, be 
to, jame gausu vitamino C, kuris 
padeda palaikyti normalią imuniteto 
funkciją ir mažinti nuovargį.
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Forever PomeSteen Power
Puikus antioksidantų šaltinis. Tai įvairių 
vaisių ir uogų sulčių – granatų, kriaušių, 
mangostaninių garcinijų, aviečių, gervuogių, 
mėlynių ir vynuogių kauliukų ekstrakto 
derinys. Šiandien jau nėra abejonių, kad 
antioksidantai turi nepaprastai didelės įtakos 
mūsų sveikatai ir gerai savijautai. Pajuskite 
egzotinių vaisių galią!

 262#  28,45 € 

473 ml

arBata Su alavijų žiedaiS
Ši arbata yra puikaus skonio ir išskirtinio 
aromato žolelių, prieskoninių augalų ir 
alavijų žiedų mišinys. Ramina, šalina 
nuovargį, padeda organizmui atsigauti. 
Arbatoje nėra kofeino, tačiau ji suteikia 
jėgų ir žvalumo. Rekomenduojama gerti ir 
karštą, ir šaltą.

 200#  18,85 € 

25 pakeliai

alavijų nektaraS  
Forever Freedom
Maisto papildas, kuriame natūralios Aloe Vera galios 
praturtintos gliukozaminu, chondroitinu, vitaminu C ir 
MSM. Šis nektaras yra puikus būdas apsaugoti sąnarius 
nuo susidėvėjimo. Jis padės palaikyti sveiką sąnarių 
funkcionavimą ir sugrąžins gyvenimo džiaugsmą.

 196#  37,10 € 

1 litras

Forever 
mėGStamiauSi

enerGiniai Gėrimai  
FaB ir FaB X
Sugrąžins jėgas ir suteiks ilgai nesenkančios energijos, 
tad pakaks ištvermės ir susikaupimo atlikti tai, ką 
suplanavote. Gėrimai praturtinti alavijais, ištvermę 
išlaikyti padedančių žolelių mišiniu, vitaminais ir kitais 
ingredientais. Fab X yra be cukraus ir neturi kalorijų.

 321#  2,65 €    1 skardinė (250 ml)

 440#  2,65 €    1 skardinė (250 ml)

adaPtoGenai Palankiai 
veikia orGaniZmĄ ir 
Padeda atkurti jo 
idealiĄ PuSiauSvyrĄ
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Forever 
mėGStamiauSi

Forever Bičių žiedadulkėS
Žiedadulkės dažnai vadinamos papildomu 
gamtiniu maistu. Jos teikia energijos ir 
gyvybingumo. Šių žiedadulkių tabletėje yra 
maistingų medžiagų, būtinų gerai sveikatai, 
energijai ir ištvermingumui palaikyti.

 026#  16,40 € 

100 tablečių

Forever Bičių PikiS
Pikis yra žinomas kaip geriausias 
gamtinis antibiotikas. Jis stiprina 
organizmą. Tai natūrali priemonė, 
kurią gali vartoti visa šeima. Šios 
pikio tabletės yra praturtintos bičių 
pieneliu.

 027#  34,25 € 

60 tablečių

Forever Bičių PieneliS
Bičių pienelis nuo seniausių laikų 
yra laikomas jaunystės eliksyru. Jis 
skatina medžiagų apykaitą, didina 
energiją, mažina stresą, atitolina 
senėjimo procesus.

 036#  35,45 € 

60 tablečių
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Forever Cardiohealth   
Su koenZimu Q10

Suteikia širdies ir kraujagyslių 
sistemai maistinių medžiagų. 
Padeda palaikyti tinkamą 
homocisteino lygį. Aprūpina 
antioksidantais ir koenzimu Q10.

 312#  25,85 € 

30 pakelių

Forever aCtive ProBiotiC   
Gerosios šešių atmainų bakterijos, 
turinčios didelės reikšmės žmogaus 
sveikatai. Šios mažos lengvai 
nuryjamos kapsulės, sukurtos 
palaikyti sveiką virškinimo sistemą. 
Pagerina maistinių medžiagų 
įsisavinimą, stiprina imuninę sistemą.

 222#  27,75 € 

30 kapsulių

Forever viSion
Maisto papildas skirtas regėjimui ir 
akių maitinimui gerinti. Jo sudėtyje 
yra mėlynių ekstrakto, įvairių 
antioksidantų bei kitų maistinių 
medžiagų. Ateina laikas, kai savo 
regėjimu vertėtų pasirūpinti atidžiau.

 235#  21,00 € 

60 tablečių

Forever aCtive ha
Hialurono rūgšties, ciberžolių ir 
imbierų aliejaus derinys. Tai viena 
efektyviausių sąnarių ir odos 
maitinamųjų priemonių, kuri puikiai 
sutepa sąnarius ir drėkina odą. Jei 
norite tapti „gerai sutepta mašina, 
tuomet šios geriamos kapsulės yra 
kaip tik tai, ko jums reikia! 

 264# | 32,40 € 

60 kapsulių 

Forever multi-maCa
Forever Multi-Maca sujungia 
legendinės iš Peru kilusios peruvinės 
pipirnės ir kitų veiksmingų žolelių bei 
rinktinių sudedamųjų dalių savybes. 
Suteikia energijos, didina ištvermę.

 215#  28,35 € 

60 tablečių

Forever Gin-Chia
Tai unikalus ženšenių ir šalavijų 
derinys, kuriame susijungia Rytų ir 
Vakarų išmintis. Šio maisto papildo 
turtinga sudėtis yra panaši į vitaminų 
ir mineralų katalogą. Gin-Chia 
kelia organizmo tonusą, didina 
darbingumą, suteikia energijos ir 
ištvermės.

 047#  19,50 € 

100 tablečių
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Forever FiBer
Šio maisto papildo sudėtyje yra 
patentuoto keturių rūšių maistinių 
skaidulų komplekso, todėl jį vartodami 
nesunkiai praturtinsite mitybą 
maistinėmis skaidulomis. Užberkite 
ant maisto, sumaišykite su alavijų 
nektaru ar kitu gėrimu. Arba įberkite 
į vandens buteliuką ir pasiimkite jį su 
savimi! 

 464#  20,95 € 

Pakuotėje 30 pakelių po 6,1 g

Forever daily
Forever Daily su alavijų oligosacharidų 
kompleksu – pažangus būdas 
aprūpinti organizmą maistinėmis 
medžiagomis. Šio produkto sudėtyje 
yra 55 puikiai subalansuotos maistinės 
medžiagos, kurių įsisavinimą pagerina 
alavijų oligosacharidų kompleksas. 
Forever Daily sudedamosios dalys 
veikia sinergetiškai ir aprūpina 
organizmą visomis jam reikalingomis 
medžiagomis, todėl jaučiamės 
sveikesni ir energingesni!

 439#  18,65 € 

60 tablečių

Forever CalCium
Su amžiumi organizmo gebėjimas 
pasisavinti kalcį mažėja. Tam 
užkirsite kelią pasitelkę atnaujintą 
Forever Calcium su efektyvesnėmis 
kalcio ir kitų mineralų formomis, 
kurias organizmas absorbuoja ir 
pasisavina maksimaliai. Vartodami 
Forever Calcium galite būti tikri, kad 
pasirinkote aukščiausios kokybės 
maistines medžiagas.

 206#  25,95 € 

90 tablečių

Forever nature-min
Mineralų šaltinis, kuris aprūpina 
organizmą makro- ir mikroelementais 
gerai subalansuotu santykiu. 
Pažangiai šio maisto papildo 
formulei sukurti panaudoti mineralai, 
susikaupę jūros dugno nuosėdose. 
Nature-Min iš esmės turi visų 
žmogaus organizmui reikalingų 
mikroelementų.

 037#  19,50 € 

180 tablečių

dha rūGŠtieS yra viSame 
orGaniZme, ir ji Padeda 
iŠSauGoti GerĄ SmeGenų 
veiklĄ ir reGėjimĄ Bei 
SveikĄ ŠirdĮ

Forever arCtiC Sea
Tai ypatingas omega-3 riebalų 
rūgščių šaltinis, kuriame yra 
patentuoto nesočiųjų riebalų rūgščių 
mišinio, sudaryto iš kalmarų riebalų, 
ypač grynų žuvies taukų ir alyvuogių 
aliejaus. Kiekvienoje kapsulėje puikiai 
subalansuotas omega-3 riebalų 
rūgščių santykis, o tai ypač svarbu, 
jei norite būti sveiki ir gerai jaustis.

 376#  29,45 € 

120 kapsulių

Forever 
mėGStamiauSi
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arGi+
L-arginino ir vitaminų kompleksas ARGI+ 
suteikia visas L-arginino galias. Be to, jo poveikis 
sustiprintas maistinėmis medžiagomis ir vitaminais. 
Visos kartu šios sudedamosios dalys tampa 
naujos kartos maisto papildu, gerinančiu bendrą 
organizmo būklę. Tik vienas pakelis ARGI+, 
sumaišytas su vandeniu ar mėgstamu alavijų 
gėrimu, suteiks geresnę savijautą. Papildykite savo 
mitybą veiksminguoju L-argininu.

 473#  58,90 € 

300 g (30 porcijų)

Forever a-Beta-Care
Šio maisto papildo 
sudėtyje yra antioksidantų 
kompleksas: vitaminas A 
(beta karotinas), vitaminas 
E ir mineralas selenas. 
Antioksidantai yra gyvybiškai 
svarbūs, organizmui kovojant 
su laisvaisiais radikalais. Šis 
antioksidantų derinys padės 
išlaikyti ne tik gerą sveikatą, 
bet ir puikią išvaizdą.

 054#  31,90 € 

100 kapsulių

Forever kidS
Pasirūpinkite, kad jūsų 
vaikai kasdien gautų 
reikalingų maistinių 
medžiagų – duokite jiems 
Forever Kids kramtomų 
multivitaminų tablečių. 
Vartodami šiuos smagius 
ir skanius multivitaminus 
ir suaugusieji, ir vaikai 
gaus svarbiausių vitaminų, 
mineralų, geležies ir 
fitomedžiagų.

 354#  11,70 € 

120 tablečių

Forever move
Judėkite nevaržomai ir palaikykite gerą sąnarių būklę ir 
lankstumą su Forever naujausiu ir kliniškai pažangiausiu 
maisto papildu sąnariams ir raumenims, Forever Move. Tai 
puikus produktas norintiems išsaugoti sveikus raumenis ir 
sąnarius su patentuotu dviejų itin veiksmingų ingredientų 
deriniu, kurio nerasite niekur kitur pasaulyje: NEM ir 
BioCurc! Forever Move yra beveik penkis kartus kliniškai 
efektyvesnis už gliukozaminą ir chondroitiną ir padeda 
išsaugoti normalią judesių amplitudę, gerina sąnarių būklę 
ir lankstumą, padeda išsaugoti sveikas kremzles, mažina 
raumenų ir sąnarių sustingimą ir padeda greičiau atgauti 
jėgas po treniruočių vos per 7 – 10 dienų!

 551#  57,95 € 

90 kapsulių

vit  liZe
maiSto PaPildaS moterimS

Vit lize sukurtas atsižvelgiant 
į ypatingus moterų poreikius. 
Tai natūralus, daug 
antioksidantų turinčių vaisių, 
žolelių, vitaminų ir mineralų 
derinys padedantis išsaugoti 
moterų sveikatą ir hormonų 
pusiausvyrą.

 375#  29,45 € 

120 tablečių

vit liZe 

maiSto PaPildaS vyramS

Vit lize – tai specialiai 
vyrams sukurtas veiksmingų 
komponentų derinys. Jame 
esantys vitaminai, mineralai, 
antioksidantai ir patentuotas 
augalinių medžiagų mišinys 
padeda išsaugoti sveikatą ir 
optimalią prostatos funkciją.

 374#  27,80 € 

60 kapsulių
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Forever GinkGo PluS
Šis maisto papildas dar vadinamas 
„smegenų toniku“. Tai keturių 
augalų mišinys: ginkmedžio, tikrinio 
blizgučio, kininės citrinvytės ir 
daugiažiedės baltašaknės. Toks 
augalų derinys sustiprina ginkmedžio 
naudą. Ginkmedis gerina galvos 
smegenų kraujotaką, padeda 
susikaupti, kelia nuotaiką, suteikia 
energijos, gerina medžiagų apykaitą.

 073#  33,70 € 

60 tablečių

Forever immuBlend
Forever Immublend skirtas palaikyti 
imuninę sistemą visais jos veikimo 
aspektais. Kiekvienas patentuoto 
mišinio ingredientas yra parinktas 
taip, kad suteiktų stiprinantį poveikį 
tam tikrai imuninės sistemos 
funkcijai. Forever Immublend 
padeda mūsų biologinei organizmo 
gynybos sistemai dirbti didžiausiu 
efektyvumu.

 355#  18,10 € 

60 tablečių

Forever aBSorBent-C
Vitamino C ir avižų sėlenų derinys. 
Unikali patentuota sudėtis užtikrina, 
kad organizmas pasisavins visus 
tabletėje esančius 60 miligramų 
vitamino C. Tai puikus pasirinkimas 
norintiems palaikyti gerą sveikatą. 

 048#  18,85 € 

100 tablečių

Forever lyCium PluS
Šis maisto papildas yra gaminamas 
iš ožerškio ir saldymedžio. Tai puikus 
antioksidantų šaltinis. Tūkstančius 
metų žmonės Kinijoje vartojo 
ožerškio vaisius ir saldymedžio 
ekstraktą sveikatai stiprinti.

 072#  35,50 € 

100 tablečių

žalumynų laukai
Ypač gerai subalansuotas maisto 
papildas. Jame yra maistinių 
medžiagų iš liucernos, miežių, kviečių 
želmenų ir raudonųjų ankštinių pipirų. 
Tai vitaminų, mineralų, aminorūgščių 
ir fermentų kokteilis, turintis chlorofilo 
ir ląstelienos. Šis maisto papildas yra 
puikus maistinių medžiagų šaltinis ir 
galimybė greitai aprūpinti organizmą 
gyvybiškai svarbiomis medžiagomis.

 068#  12,95 € 

80 tablečių

čeSnakų ir čioBrelių 
kaPSulėS
Tai dviejų iš senų laikų žinomų 
augalų derinys. Česnakas skatina 
riebalų virtimą energija, yra puikus 
antioksidantas. Vienoje kapsulėje yra 
1 g česnako koncentratas ir 50 mg 
čiobrelių miltelių. 

 065#  19,50 € 

100 kapsulių
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Forever lite ultra 
vaniliniS ir ŠokoladiniS 
kokteiliai

Tai puikus sveiko gyvenimo būdo 
papildymas. Dvi porcijos kokteilio 
per dieną, paruoštos su neriebiu 
pienu, suteikia 100% vitaminų 
ir mineralų rekomenduojamos 
paros normos. Forever Lite Ultra 
kokteiliai padės susikurti veiksmingą 
optimalaus svorio palaikymo 
programą.

 470#  23,35 € 

Vanilinis | 375 g (15 porcijų) 

 471#  23,35 € 

Šokoladinis | 390 g (15 porcijų) 

24  
Gramai 
Baltymų 
vienoje 
PorCijoje

Siekite

geriausio r
ezultato

Forever 
mėGStamiauSi
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Forever therm
Tai organizmo funkcijas palaikantis 
maisto papildas su ypatingu 
augalų ekstraktų ir maistinių 
medžiagų kompleksu. Jis suteikia 
energijos ir gali padėti paspartinti 
medžiagų apykaitą. Tai puikus 
pagalbininkas siekiant sureguliuoti 
svorį ir palengvinti lieknėjimą kad 
greičiau pamatytumėte rezultatą ir 
pasiektumėte norimą fizinę formą.

 463#  32,30 € 

60 tablečių

Forever GarCinia PluS
Tai svorio kontroliavimo programų 
papildas. Jo pagrindą sudaro 
hidrocitrinos rūgštis (HCR), kuri yra 
išgauta iš garcinijų vaisių. Šis maisto 
papildas skatina natūralią organizmo 
medžiagų apykaitą, suteikia sotumo 
jausmą ir padeda sureguliuoti 
apetitą. Jo sudėtyje yra chromo, 
kurio dažnai trūksta daugeliui 
dietų, nors jis yra būtinas tinkamai 
medžiagų apykaitai. 

 071#  35,50 € 

70 kapsulių

Forever lean
Mažina kalorijų įsisavinimą iš riebalų 
ir angliavandenių. Skatina natūralų 
organizmo gebėjimą reguliuoti 
cukraus kiekį kraujyje. Šio maisto 
papildo poveikis bus maksimalus, 
jei į svorio reguliavimo programą dar 
įtrauksite sveiką mitybą ir reguliarią 
mankštą.

 289#  32,50 € 

120 kapsulių

Forever FaStBreak
Vienas batonėlis patenkina daugiau nei 50% beveik visų 
svarbiausių vitaminų ir mineralų paros poreikio. Aprūpina 
baltymais, esminėmis riebalų rūgštimis ir ląsteliena. Pakeičia 
vieną valgymą per dieną. Puikus užkandis skubant, tinka po 
fizinio krūvio ar sportuojant.

 520#  4,10 € 

1 batonėlis (57 g)
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Viskas, ko reikia, kad 
galėtumėte geriau 
atrodyti ir geriau 
jaustis. Atraskite 
Forever F.I.T. – tris 
veiksmingus produktų 
rinkinius, kurie padės 
jums reguliuoti svorį ir 
išmokti sveikos 
gyvensenos, kad ir 
kokia būtų jūsų fizinė 
forma. 

C9
Programa Clean 9 gali tapti 
pirmuoju žingsniu lieknesnio ir 
sveikesnio kūno link. Ši veiksminga 
ir nesudėtinga 9 dienų organizmo 
valymo programa aprūpins jus 
visomis reikalingomis priemonėmis, 
kad galėtumėte pradėti keistis jau 
šiandien!

Rinkinį Clean 9 sudaro:
+  Aloe Vera nektaras  

(du 1 litro talpos buteliai)
+ Kokteilis Forever Lite Ultra (1 
pakuotė)
+ Forever Therm (18 tablečių)
+ Forever Fiber (9 pakeliai)
+ Forever Garcinia Plus (54 kapsulės)
+ Centimetras
547#   Su vanilės skonio kokteiliu  

(15 porcijų)
548#   Su šokolado skonio kokteiliu  

(15 porcijų)

 547-548#  110,20 € 

F15
Ženkite dar vieną žingsnį geresnės 
išvaizdos ir savijautos link. Nesvarbu, ar tik 
pradedate, ar jau turite sukaupę nemažai 
patirties – F15 siūlo mitybos ir mankštos 
programas pradedantiems, pažengusiems ir 
ištvermingiems, kurios padės jums sutvirtėti 
ir sulieknėti. Kiekviena 15 dienų programa 
sukurta taip, kad suteiktų žinių, iš kurių 
galėtumėte pasisemti įkvėpimo, padėtų 
visam laikui pakeisti gyvensenos įpročius ir 
sudarytų galimybę nuosekliai pasikeisti.

Rinkinį F15 sudaro:

+  Aloe Vera nektaras (du 1 litro talpos buteliai);
+ Kokteilis Forever Lite Ultra (1 pakuotė);
+ Forever Garcinia Plus (90 kapsulių);
+ Forever Fiber (15 pakeliai); 
+ Forever Therm (30 tablečių).
528#   F15 Pradedantiems 1 ir 2 programos su 

vanilės skonio kokteiliu
529#   F15 Pradedantiems 1 ir 2 programos su 

šokolado skonio kokteiliu
532#   F15 Pažengusiems 1 ir 2 programos su 

vanilės skonio kokteiliu
533#   F15 Pažengusiems 1 ir 2 programos su 

šokolado skonio kokteiliu
536#   F15 Ištvermingiems 1 ir 2 programos su 

vanilės skonio kokteiliu
537#   F15 Ištvermingiems 1 ir 2 programos su 

šokolado skonio kokteiliu

 528-537#  142,20 € 

stipresniLieknesni ir
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vital5
Rinkinį Vital 5 sudaro penki puikūs 
Forever produktai, kurie veikia kartu, 
kad užpildytų mitybos spragas ir 
aprūpintų organizmą svarbiausiomis 
maisto medžiagomis, kurių reikia norint 
geriau atrodyti ir geriau jaustis.

Rinkinį Vital 5 sudaro:

+  4 vnt. Aloe Vera nektaro  
arba 4 vnt. Alavijų ir uogų nektaro  
arba 4 vnt. Alavijų ir persikų nektaro  
arba 4 vnt. Forever Freedom 

+ 1 pakuotė Forever Daily

+ 1 pakuotė Forever Active Probiotic

+ 1 pakuotė Forever Arctic Sea

+ 1 pakuotė ARGI+

456# su Aloe Vera nektaru 

457# su Alavijų ir uogų nektaru

 456-457#  231,10 € 

458# su Alavijų ir persikų nektaru

 458#  240,25 € 

459# su Forever Freedom

 459#  268,80 € 
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rinkinyS
verSlaS dėžėje
Aloe Vera nektaras; Alavijų ir uogų nektaras; Alavijų ir 
persikų nektaras; Alavijų nektaras Forever Freedom; 
Forever bičių pikis; Nature-Min; Absorbent-C; Česnakų 
ir čiobrelių kapsulės; Žalumynų laukai; Forever Active 
Probiotic; Forever Vision; Forever Active HA; Forever 
CardioHealth; ARGI+; Forever Kids; Forever Arctic Sea; 
Forever Daily; Dantų želė; Skystas muilas; Dezodorantas; 
Aloe First; Lūpų pieštukas Aloe Lips; Alavijų kremas 
su bičių pikiu; Aloe Vera gelis; Šildomasis losjonas su 
alavijais; MSM gelis su alavijais; Produktų bukletas.

 001#  2 CC vertėS 

rinkinyS
mini
Aloe Vera nektaras; Alavijų ir uogų nektaras; Alavijų ir 
persikų nektaras; Alavijų nektaras Forever Freedom; 
Česnakų ir čiobrelių kapsulės; Forever Active Probiotic; 
Forever Active HA; Forever Arctic Sea; Forever Daily; 
Dantų želė; Dezodorantas; Lūpų pieštukas Aloe Lips; 
Aloe Vera gelis; Šildomasis losjonas su alavijais; 
Produktų bukletas. 

 003#  1 CC vertėS 

rinkinyS
StartaS Su aloe vera
Aloe Vera nektaras – 2 vnt, Alavijų ir uogų nektaras – 2 
vnt., Alavijų nektaras Forever Freedom – 2 vnt, Alavijų 
kremas su bičių pikiu – 3 vnt., Aloe Vera gelis – 3 vnt., 
Šildomasis losjonas su alavijais – 3 vnt., Dantų želė – 5 
vnt., Dezodorantas su alavijais – 5 vnt., Lūpų pieštukas 
Aloe Lips – 12 vnt., Produktų katalogas, Produktų 
bukletas, darbo sąsiuvinis „Pirmieji žingsniai versle“, 
Forever verslo savininko sutarties blankas. 

 007#  1,699 CC vertėS 

rinkinyS
GreitaS StartaS
Aloe Vera nektaras; Alavijų ir uogų nektaras; Alavijų ir 
persikų nektaras; Alavijų nektaras Forever Freedom; 
Forever bičių žiedadulkės; Forever bičių pikis; Nature-
Min; Absorbent-C; Česnakų ir čiobrelių kapsulės; 
Žalumynų laukai; Forever Active Probiotic; ARGI+; 
Forever Kids, Forever Arctic Sea; Forever Daily; Dantų 
želė; Dezodorantas; Aloe First; Lūpų pieštukas Aloe Lips 
– 2 vnt.; Alavijų kremas su bičių pikiu; Aloe Vera gelis; 
Šildomasis losjonas su alavijais; Produktų katalogas, 
Produktų bukletas, darbo sąsiuvinis Pirmieji žingsniai 
versle, brošiūra Aloe Vera kompanija, Forever verslo 
savininko sutarties blankas. 

 005#  1,699 CC vertėS 

SkirtinGi Produktai, 
PadėSiantyS PlėSti 
žiniaS ir verSlĄ
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Sonya raminantis  
gelinis drėkiklis 
Šis gelinis drėkiklis su odą 
puoselėjančiais augalų ekstraktais 
ir veiksmingais ingredientais puikiai 
susigeria, prisotindamas odą 
drėgmės. Šis produktas, kuriame 
yra daugiau nei 10 natūralių augalų 
ekstraktų ir aliejų, iš grybų išgauto 
beta gliukano, hidrolizuoto kolageno ir 
obuolių ekstrakto, veiksmingai ramina 
ir drėkina mišrią odą. 

 608#  23,90 €  

59 ml

Sonya atkurianti  
gelinė kaukė
Suteikite posakiui „grožio miegas“ 
naują prasmę. Sonya atkurianti 
gelinė kaukė, mokslininkų specialiai 
sukurta siekiant pagerinti odos 
funkcionavimą naktį, padeda atkurti 
odos pusiausvyrą mažindama 
riebalų išsiskyrimą ir suteikdama jai 
gaivų atspalvį. Kaukėje tiek daug 
įvairių augalų ir vaisių ekstraktų ir 
drėkiklių, kad ryte tikrai pabusite 
gaivesne, jauniau atrodančia, 
nuraminta oda. 

 607#  21,85 €  

59 ml

Odos pusiausvyr
a

Jei šių produktų aprašymuose pastebėjote žodį gelis, 
taip yra todėl, kad mes sukūrėme sinergiškai veikiančių 
odos priežiūros produktų liniją, kur visi produktai yra 
gelio konsistencijos. Ši progresyvi  technologija leidžia 
alavijams, drėkikliams ir augalų ekstraktams, kurių 
šioje linijoje naudojome itin daug, patekti į odą ten, kur 
labiausiai reikia. 

kasdienė odos priežiūra

Sonya gaivinantis  
gelinis valiklis
Pamirškite įprastus valiklius. Sonya 
gaivinančio gelinio valiklio sudėtyje yra 
mūsų alavijų želės ir kitų drėkiklių, tokių 
kaip šalto spaudimo baobabų aliejus, 
kurie ramina ir drėkina odą. Veiksmingi 
antioksidantai, tokie kaip obuolių 
aminorūgštys ir hidroksiacetofenonas, 
padeda išsaugoti jaunatvišką mišrios 
odos išvaizdą, o natūralus valiklis, 
muilinių akacijų vaisių ekstraktas, 
padeda pašalinti negyvas ląsteles, 
nešvarumus ir makiažo likučius, kad 
švelniai ir kruopščiai nuvalytų odą.

 605#  21,85 €  

118 ml

Sonya spindesio  
suteikiantis gelis
Šis gelis padės atkurti sveiką ir 
spindinčią odos išvaizdą. Greitai 
susigeriančio, pažangaus gelio sudėtyje 
yra įkapsuliuotų peptidų, kurie padeda 
išsaugoti jaunatvišką odos išvaizdą, o 
penkių iš Azijos kilusių augalų, įskaitant 
saldymedžio šaknį, ekstraktai lygina 
odą ir suteikia jai gaivų atspalvį, kad 
jūs galėtumėte džiaugtis švelnia, lygia ir 
sveikai spindinčia oda. 

 606#  20,65 €   

30 ml

Sonya kasdienės odos  
priežiūros linija
Pagaliau yra tai, ko reikia mišriai odai. 
Sonya kasdienės odos priežiūros 
linijos produktuose, sukurtuose 
specialiai mišriai odai, kuri gali būti 
labai išbalansuota ir nevienoda, yra 
daug alavijų ir kitų drėkinančių augalų 
ekstraktų. Čia susivienija gamta ir 
mokslas, o itin pažangi gelio technologija 
užtikrina, kad alavijai patektų į odą 
ten, kur labiausiai reikia, bei suteikia 
produktams lengvą konsistenciją, kad 
oda atrodytų gaivi ir spindinti.   

 609#  79,20 € 

kasdien
Jau 

greitai!
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Atrodykite 
nuostabiai

infinite by Forever drėkinamasis valiklis
Drėkinamojo valiklio sudėtyje gausu veiksmingų natūralios 
kilmės ingredientų, tokių kaip obuolių ekstraktas, obuolių 
aminorūgštis ir riebalų rūgštys iš kokosų, kurie drėkina 
odą ir švelniai nuplauna nešvarumus ir riebalus jos 
nedžiovindami. Šiuo švelniu kreminės konsistencijos valikliu 
nuvalyta oda bus sudrėkinta, švelni, švari ir paruošta kitų 
senėjimo požymius mažinančių produktų poveikiu.

 554#  24,35 € 

118 ml

infinite by Forever 
pažangi odos priežiūros sistema 
Galbūt manote, kad jau žinote apie alavijų galią – tačiau 
dar niekada jų poveikis nebuvo toks stiprus! infinite by 
Forever kovoja su senėjimu iš vidaus ir iš išorės – ją 
sudaro itin pažangūs produktai, kurie drėkina, mažina 
smulkesnių ir gilesnių raukšlių susidarymą bei padeda 
palaikyti normalią kolageno gamybą, kad jūs galėtumėte 
geriau atrodyti ir geriau jaustis.

 553#  162,25 € 

Atkuria odos drėgmės pusiausvyrą, 
stimuliuoja kolageno gamybą ir mažina 
smulkių raukšlelių bei gilesnių raukšlių 

susidarymą

GeriauSia iŠ mokSlo ir 
GamtoS

Išsausėjusi oda Sudrėkinta oda

infinite by Forever atkuriamasis kremas
Atkuriamasis kremas, kurio sudėtyje yra daugiau nei 15 
odą puoselėjančių ingredientų, greitai susigeria, drėkina 
ir lygina odą. Atkuriamasis kremas sukurtas remiantis 
naujausiais odos priežiūros srities mokslo atradimais, 
jame yra alavijų, daug antioksidantų turinčių aliejinių 
kopūstpalmių uogų ir granatų bei senėjimą lėtinančių 
eterinių aliejų, kurie atkuria ir gaivina išsausėjusią odą. 
Argi ne puikus paskutinis smūgis kovoje su senėjimu?

 558#  53,80 € 

48,2 g

infinite by Forever odą stangrinantis kompleksas
Grožis prasideda iš vidaus – nuo tinkamos mitybos. 
Forever pirmasis, išskirtinis maisto papildas grožiui 
padeda kontroliuoti senėjimo procesą. Odą stangrinančio 
komplekso sudėtyje yra patentuoto raukšlėtųjų melionų 
koncentrato, fitokeramidų ir jūros žuvų kolageno derinio, 
kuris drėkina odą, mažina gilių veido odos raukšlių 
susidarymą ir didina odos stangrumą ir elastingumą.

 556#  48,00 € 

60 tablečių

infinite by Forever stangrinamasis serumas
Stangrinamojo serumo sudėtyje su senėjimu kovoja kliniškai 
patikrintas trijų aminorūgščių peptidas, kuris imituoja 
natūralius odoje vykstančius procesus, suteikdamas jai 
stangrumo. Be to, serumo sudėtyje yra ir veiksmingų 
natūralių ingredientų bei mūsų patentuotų alavijų, ir visi kartu 
šie ingredientai drėkina ir lygina odą ir suteikia jai stangrumo 
bei elastingumo, kad oda atrodytų jaunesnė. 

 555#  48,20 € 

30 ml
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aloe vera GeliS
Tai skaidri drėkinamoji, raminamoji, 
maitinamoji priemonė, pagaminta iš 
alavijų lapų vidinės dalies. Šis gelis 
efektyviai padeda esant pačioms 
įvairiausioms odos problemoms, 
todėl jis visuomet turėtų būti 
pirmosios pagalbos vaistinėlėje. 

 061#  15,95 € 

118 ml

mSm GeliS Su alavijaiS
Gelio sudėtyje yra alavijų, MSM 
(organinės sieros), vaistažolių ekstraktų, 
kurie slopina minkštųjų audinių, 
raumenų, sąnarių skausmą, uždegimą 
ir grąžina judrumą. Šis skaidrus, 
bekvapis, drabužių netepantis gelis – 
puiki priemonė sportuojantiems.

 205#  24,80 € 

118 ml

loSjonaS Su alavijaiS
Tai universalus rankų ir kūno 
kremas. Jame yra didžiausia alavijų 
koncentracija palyginti su kitais 
mūsų kremais (išskyrus Aloe Vera 
gelį). Kremo sudėtyje yra vitamino 
E, kolageno, elastino, lanolino. 
Losjonas su alavijais yra švelnaus 
kvapo, gerai minkština ir drėkina 
ypač sausą, sutrūkinėjusią odą.

 062#  15,95 € 

118 ml

odoS ŠveitikliS Su alavijaiS
Tai švelnus odos šveitiklis, nes jo 
sudėtyje nėra aštrių medžiagų. 
Simondsijų aliejaus mikrodalelės 
švelniai valo odą ir efektyviai pašalina 
suragėjusį odos sluoksnį. Odos 
šveitiklis su alavijais pašalina negyvų 
ląstelių sluoksnį ir paruošia odą 
drėkinimui.

 238#  16,85 € 

99 g

alavijų kremaS Su Bičių 
Pikiu
Šis kremas ypač tinka vėjo bei 
šalčio nugairintai ir permainingo 
oro paveiktai odai. Kremo sudėtyje 
nėra vandens, todėl jis idealiai tinka 
šaltuoju metų laikotarpiu. Tai alavijų 
ir bičių pikio derinys su ramunėlėmis, 
vit. A ir vit. E. 

 051#  21,25 € 

113 g

drėkinamaSiS loSjonaS Su 
alavijaiS
Drėkinamąjį losjoną galima naudoti 
kaip kremą veidui, rankoms ir kūnui, 
mat jis giliai prasiskverbia ir kovoja 
su odos senėjimo procesu. Šis 
kremas ypač gerai drėkina odą. 
Kremo sudėtyje yra kolageno ir 
elastino, padedančių išlaikyti lygią ir 
elastingą odą. Drėkinamąjį losjoną 
galima naudoti ir kaip makiažo 
pagrindą.

 063#  15,95 € 

118 ml

Forever 
mėGStamiauSi
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dieniniS kremaS
Dieninis kremas su alavijais, 
grybų ekstraktu ir daugiau nei 20 
odą puoselėjančių ingredientų 
maitina odą ir saugo ją nuo žalingų 
ultravioletinių spindulių. Jame 
esantys maitinantys vaisių ir žolelių 
ekstraktai bei natūralus plataus 
veikimo spektro mineralinis filtras 
SPF 20 švelnina, saugo ir suteikia 
odai vienodą atspalvį.

 557#  34,00 € 

50 ml

ŠvelninamaSiS ŠveitikliS 
Šiuo šveitikliu švelniai nušveisite 
odą jos nepažeisdami ir suteiksite 
jai vienodą atspalvį. Bambukai, 
simondsijų dalelės ir vaisių fermentai, 
tokie kaip papainas ir bromelainas, 
padeda pašalinti negyvas ląsteles ir 
gaivina bei maitina odą. 

 559#  17,10 € 

60 ml

BalanSuojamaSiS tonikaS 
Atgaivinkite, sudrėkinkite, atkurkite 
odos pH ir sumažinkite poras. 
Balansuojamojo toniko sudėtyje 
yra unikalaus alavijų, jūros dumblių 
ekstrakto ir natrio hialuronato 
derinio, kuris drėkina ir minkština, 
agurkų ekstrakto, kuris lygina odą 
ir suteikia jai vienodą atspalvį, 
ir baltosios arbatos ekstrakto, 
padedančio apsaugoti odą nuo 
laisvųjų radikalų.

 560#  20,40 € 

130 ml

GaivinantiS Paakių kremaS 
Šis kremas su jūros žuvų kolagenu, patentuotais ingredientais, augalų 
ekstraktais ir alavijais, pagamintas naudojant peptidų technologiją, gražina 
ir lygina jautrią odą aplink akis, pastebimai mažindamas smulkių raukšlelių 
ir gilesnių raukšlių bei tamsių ratilų susidarymą. Gaivinančio paakių kremo 
sudėtyje taip pat yra butileno glikolio, kuris, kaip rodo tyrimai, vos per 15 
dienų sumažina akių paburkimą ir tamsių ratilų susidarymą.

 561#  17,10 € 

21 g
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džentelmeno PaSididžiavimaS
Tai balzamas po skutimosi su specialiomis 
drėkinamosiomis medžiagomis. Skutantis 
oda suerzinama, dažnai pažeidžiama, 
todėl ją vertėtų palepinti šiuo balzamu. 
Mėgaukitės švaros ir vyriškumo kvapu. 

 070#  15,95 € 

118 ml

lūPų PieŠtukaS Su alavijaiS
Tai puikus alavijų, simondsijų ir specialių 
drėkinamųjų medžiagų derinys. Šis 
pieštukas maitina ir minkština lūpas, saugo 
nuo išsausėjimo.

 022#  3,75 € 

4,25 g

Forever 
mėGStamiauSi
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Forever 
alPha-e FaCtor
Tai odos jaunystės šaltinis. Emulsijos 
sudėtyje yra gausybė komponentų, 
skirtų odos būklei pagerinti. Emulsija 
drėkina, maitina, saugo odą nuo 
žalingo aplinkos poveikio ir efektyviai 
kovoja su odos jaunystės priešais 
laisvaisiais radikalais.

 187#  35,45 € 

30 ml

Sonya Giliai drėkinantiS 
alavijų kremaS 
Sonya giliai drėkinantis alavijų 
kremas puikiai numalšins odos 
drėgmės troškulį. Su pušies žievės 
ekstraktu, kuris kovoja su laisvaisiais 
radikalais ir taip saugo bei stiprina 
odos kolageną. Padeda atkurti ir 
išsaugoti jaunatvišką odos švytėjimą.

 311#  25,85 € 

71 g

Sonya 
maitinamaSiS SerumaS
Maitinamasis serumas su alavijais ir 
baltosios arbatos ekstraktu padeda 
odai išsaugoti drėgmę. Oda atrodo 
jaunesnė ir skaistesnė. Maitinamasis 
serumas yra puikus pagrindas Sonya 
veido kremui.

 281#  38,05 € 

118 ml

kontūrinėS kaukėS 
milteliai
Tai unikalus medžiagų, parinktų pagal 
jų valomąsias savybes, derinys. Šie 
milteliai yra maišomi su aktyvikliu. Valo 
poras, lygina ir stangrina odą.

 341#  16,35 € 

29 g

GeriauSia iŠ mokSlo ir 
GamtoS
Atkuria odos drėgmės pusiausvyrą, 
stimuliuoja kolageno gamybą ir 
mažina smulkių raukšlelių bei  
gilesnių raukšlių susidarymą.
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r3 FaCtor
Kremo sudėtyje yra alavijų, vaisių 
rūgščių ir vitaminų. Jis padeda pašalinti 
negyvas ląsteles, maitina ir drėkina 
odą, atkuria apsauginį lipidų sluoksnį. 
Kremas kovoja su negailestingo laiko 
poveikiu. 

 069#  35,45 € 

56,7 g

odĄ ŠvieSinantiS GeliS
Skirtas odai ir tamsioms dėmėms 
šviesinti. Šviesina odą, saugo nuo 
pigmentacijos susidarymo, o tamsios 
dėmės tampa mažiau pastebimos.

 236#  15,80 € 

28,3 g

jūroS dumBlių kaukė
Kaukė giliai išvalo odą ir 
subalansuoja jos struktūrą, aktyviai 
drėkina, maitina. Panaudojus kaukę 
veido oda tampa švelni ir elastinga, 
atrodo švytinti ir gyvybinga. 

 234#  17,80 € 

113 g

ŠildomaSiS loSjonaS 
Su alavijaiS
Šį losjoną rekomenduojama naudoti 
padidėjus raumenų apkrovimui, 
peršalus, esant nugaros ir 
sąnarių skausmams. Jis gali būti 
naudojamas kaip atpalaiduojamasis 
losjonas masažui, kuris stimuliuoja 
viso organizmo kraujo apytaką, 
mažina nuovargio padarinius, gerina 
savijautą. 

 064#  15,95 € 

118 ml

PuikuS loSjonaS 
SPortuojantiemS
Veiksmingas odą minkštinantis losjonas 
su giliai į odą prasiskverbiančiais 
šildančiais komponentais padeda 
nuraminti pavargusius raumenis.

Forever 
mėGStamiauSi
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ŠamPūnaS Su alavijaiS ir  
SimondSijomiS
Nauja, dar veiksmingesnė sudėtis! Mums 
nereikia pasikliauti vien dirbtinėmis 
putojimą skatinančiomis medžiagomis: 
mūsų mėgstamo ingrediento, alavijų, 
sudėtyje yra natūralios medžiagos, 
saponinų, kurie švelniai putoja. 
Simondsijos padeda atkurti plauko 
struktūrą, kad plaukai atgautų natūralią 
spalvą ir spindesį. Šie ingredientai taip 
pat pašalina visus nešvarumus ir tuo pat 
metu atgaivina galvos odą. Dabar dar ir 
su Forever eteriniu levandų aliejumi, kad 
sužavėtumėte ne vieną!

 521#  18,90 € 

296 ml

kondiCionieriuS Su alavijaiS 
ir SimondSijomiS
Tobulėjant mokslui keičiasi ir mūsų 
produktų sudėtis. Pakeitėme 
kondicionieriaus sudėtį, kad jis 
sinergiškai veiktų su šampūnu su 
alavijais ir simondsijomis. Šiame 
šampūną papildančiame kondicionieriuje 
yra B grupės vitaminų, makadamijų 
ir simondsijų aliejų ir mūsų Forever 
eterinio levandų aliejaus, kuris suteiks 
plaukams spindesio ir padarys plaukus 
paklusnesnius. Šis subalansuoto pH 
kondicionierius padengia plauką, 
padėdamas išvengti išsišakojusių plaukų 
galiukų.

 522#  17,45 € 

296 ml

Kasdieniai
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PutojantiS SkutimoSi GeliS 
Su alavijaiS
Prabangus putojantis gelis su 
patentuotais alavijais ir gausybe 
odą puoselėjančių ingredientų, 
kurie drėkina ir gaivina odą. Jis yra 
ir veiksmingas, ir švelnus, todėl tai 
puikus pasirinkimas moterims ir 
vyrams, kurie įprastą skutimąsi nori 
paversti maloniu ritualu.

 515#  14,90 € 

142 g

kokoSų aliejuS ir alavijai 
Sukuria ŠvelniaS, 
PraBanGiaS PutaS
Kokosų aliejus taip pat yra puikus 
vitaminų A, C ir E šaltinis.

SkyStaS muilaS Su alavijaiS
Naujas ir patobulintas muilas su alavijais 
ramina odą kaskart plaunantis rankas. 
Gaminamas iš grynos stabilizuotos 
alavijų želės ir natūralių valiklių, šis 
muilas su švelniais vaisių ekstraktais 
minkština ir drėkina jūsų odą.

 523#  14,60 € 

473 ml

avokadų muilaS
Avokadai turi daug maistinių 
medžiagų, įskaitant vitaminus A, C ir 
E. Avokadų riebalai padeda sukurti 
turtingą muilo pagrindą, dėl to sausa 
oda jaučiasi glotniau. Švelnus veidui 
ir visam kūnui. Puikiai valo, drėkina ir 
puoselėja odą. 

 284#  5,25 € 

142 g

deZodorantaS Su alavijaiS
Puiki apsauga nuo nemalonaus 
prakaito kvapo. Be aliuminio druskų. 
Šį dezodorantą galima naudoti iškart 
po depiliacijos. Efektyvu, malonu, 
saugu!

 067#  7,70 € 

92 g
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dantų želė
Yra efektyvi dantų valymo priemonė, 
kurios pagrindą sudaro alavijų želė. 
Puikiai valo dantis, nebraižo emalės, 
suteikia gaivų burnos kvapą. Ši dantų 
želė tinka naudoti visai šeimai! Be fluoro. 

 028#  8,25 € 

130 g

25th edition  
kvaPuSiS vanduo moterimS
Šis prabangus aromatas primena 
gėlių ir miško kvapų puokštę, kuri 
padeda išryškinti jausmingą moters 
prigimtį.

 208#  47,25 € 

50 ml

25th edition  
tualetiniS vanduo vyramS
Tai tualetinis vanduo, kurio pagrindą 
sudaro vaisių, žolių ir miško augalijos 
aromatai.

 209#  47,25 € 

50 ml

Sonya skystas akių apvadas 
Paryškinkite žvilgsnį naudodamos Sonya skystą akių apvadą. 
Šiuo maitinančiu ir drėkinančiu rašalo juodumo apvadu su plonu, 
tiksliu aplikatoriumi nubrėšite lygų kontūrą ir sukursite drąsų 
įvaizdį. Devynios odą puoselėjančios sudedamosios dalys, 
tokios kaip alavijai, ricinos aliejus, vitaminas E ir saulėgrąžų 
aliejus, rūpinasi jautria oda aplink akis bei suteikia Sonya akių 
apvadui puikią konsistenciją, kad lengvai nubrėžtumėte kontūrą 
netempdamos odos.

 569#  18,75 € 

1 ml

Naujiena!
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Forever rankų valikliS
Tai puiki priemonė visada palaikyti 
rankų švarą. Valiklio sudėtyje esantys 
alavijai ir medus saugo odą nuo 
išsausėjimo. Šį mažą, bet galingą 
buteliuką verta turėti su savimi.

 318#  3,30 € 

59 ml

PurŠkiamaS raminamaSiS 
loSjonaS
Tai priemonė, kurios sudėtyje yra 
alavijų, bičių pikio ir 11 rūpestingai 
parinktų augalų ekstraktų. Losjonas 
maitina, ramina odą, pasižymi 
antibakteriniu poveikiu.

 040#  21,25 € 

473 ml

veterinarinė Formulė
Pirmosios pagalbos priemonė 
gyvūnams. Idealiai tinka esant 
išorinėms odos problemoms. 
Pasižymi greitu raminančiu poveikiu. 
Šis purškiamas skystis yra puiki 
odos priežiūros priemonė įvairių 
dydžių ir rūšių gyvūnams.

 030#  21,25 € 

473 ml

Forever 
mėGStamiauSi

Forever 
mėGStamiauSi

Forever aloe mPd  2X
Plataus naudojimo koncentruota skysta 
valymo ir skalbimo priemonė. Ji tinka 
grindims, kilimams, plytelėms, voniai valyti, 
indams plauti, skalbiniams skalbti. Puikiai 
valo nešvarumus, tirpina riebalus, pašalina 
dėmes ir nebraižo paviršių.

 307#  25,95 € 

946 ml
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Forever trijų eterinių 
aliejų rinkinyS 
Forever trijų eterinių aliejų rinkinį sudaro trys 5 ml 
buteliukai su atskiromis eterinių aliejų natomis: 
citrinų, pipirmėčių ir levandų. Išbandykite 
geriausia, ką siūlo gamta, ir išsirinkite 
mėgstamiausią.

 512#  32,15 € 

15 ml

viSame PaSaulyje 
ieŠkome GeriauSių 
ir GryniauSių 
inGredientų

mažiau nei 1 ProC. viSų 
auGalų rūŠių Sudaro 
auGalai, turintyS 
eterinių aliejų 

gamtos 
galias

Pasitelkite 
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Citrinų
Kompanija Forever naudoja 
citrinas, kurios skinamos rankomis 
ir brandinamos tol, kol bus tobulai 
sunokusios. Puikiai sunokusios 
citrinos yra sultingesnės, o iš jų 
išgaunamas eterinis aliejus – ypač 
aukštos kokybės. Forever siūlo 
itin gryną citrinų eterinį aliejų, kuris 
gerina nuotaiką ir suteikia energijos. 

 507#  13,60 € 

15 ml

atPalaiduojantiS
Atpalaiduojantis Forever eterinių 
aliejų mišinys – tai puikiai 
subalansuotos aukščiausios kokybės 
bruknuolių, olandinių levandų, 
eukaliptų, kalendrų, smilkalinių 
bosvelijų, rozmarinų, tauriųjų 
didramunių, pipirmėčių, bazilikų ir 
raudonėlių natos, kurios atpalaiduoja 
ir suteikia vidinės ramybės bei 
pusiausvyros. 

 509#  21,30 € 

10 ml

raminantiS 
Raminantis Forever eterinių aliejų 
mišinys – tai puikiai subalansuotas 
produktas iš aukščiausios kokybės 
dirvinių mėtų, bruknuolių, kamparo, 
kvapiųjų kanangų ir ramunėlių, 
kuris prasiskverbia į gilesnius odos 
sluoksnius ir puikiai ramina.

 511#  35,50 € 

10 ml

aPSauGantiS 
Apsaugantis Forever eterinių aliejų 
mišinys – tai puikiai subalansuotos 
aukščiausios kokybės gvazdikėlių, 
apelsinų, cinamono žievės, 
rozmarinų, smilkalinių bosvelijų, 
eukaliptų ir kadagio uogų natos, 
kurios suteikia jėgų ir energijos.

 510#  24,70 € 

10 ml

BaZiniS aliejuS
Forever bazinis aliejus – tai 
patentuotas alavijų, vitaminų A, 
E ir C, ir natūralių bekvapių aliejų 
mišinys. Forever bazinis aliejus 
padeda Forever eteriniams aliejams 
prasiskverbti į gilesnius odos 
sluoksnius ir didina jų efektyvumą.

 505#  17,20 € 

118 ml

PiPirmėčių
Forever eterinis pipirmėčių aliejus 
išgaunamas iš pipirmėčių, kurias tame 
pačiame ūkyje augina ir renka jau ne 
viena tenykščių ūkininkų karta. Šiuose 
augaluose mentolio koncentracija 
natūraliai didesnė, todėl jos puikiai 
vėsina ir gaivina.

 508#  19,05 € 

15 ml

levandų
Levandos Forever eteriniam aliejui augi-
namos Bulgarijoje, kur klimato sąlygos 
ir dirvožemis yra idealūs, todėl jose 
ypač daug linalilio acetato, suteikiančio 
levandoms būdingą saldų, vaisius pri-
menantį aromatą, ir terpenų. Kompanija 
Forever siūlo itin gryną eterinį levandų 
aliejų, kuris ramina ir atpalaiduoja.

 506#  25,80 € 

15 ml
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Kodas 1031

AUKŠČIAUSIA KOKYBĖ
Kompanijai priklauso nemažai su alavijų stabilizavimo procesu susiju-
sių patentų, todėl galime užtikrinti, kad mūsų alavijų pagrindu gami-
nami sveikatos ir grožio produktai yra aukščiausios kokybės. Mūsų 
alavijų produktams Tarptautinė alavijų mokslo taryba pirmiesiems 
suteikė sertifikatą, patvirtinantį jų nekintančią kokybę ir grynumą. 
Daugeliui produktų taip pat suteikti košeriniai ir islamo sertifikatai. Ir 
žinoma – mūsų produktai nebandomi su gyvūnais.

UAB „Forever Living Products Baltics“
Pylimo g. 30, LT-01135 Vilnius
tel.+370 5 261 0070,
faks. +370 5 261 0306

foreverliving.lt


