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Nápoje
Zázračná dužina listov aloe vera obsahuje viac
ako 200 rôznych zložiek. Tento gél, produkt nášho
patentovaného aloe stabilizačného procesu,
je určený pre tých, ktorí si chcú udržiavať zdravý
tráviaci systém a životnú energiu.

Forever Aloe Berry Nectar™ môžete piť pri jedle
alebo samostatne. Má vynikajúcu prírodnú chuť
vďaka zmesi čerstvých brusníc a sladkých zrelých
jabĺk. Pridaním fruktózy (prírodný ovocný cukor)
je dostatočne sladký, aby chutil nielen dospelým,
ale aj deťom.

Forever Aloe Vera Gel™

Forever Aloe Berry Nectar™

29,20 € | Obj. č. 15

29,20 € | Obj. č. 34

(1 liter)

(1 liter)

Vďaka Forever Aloe Bits N ‘PeachesTM si môžete
vychutnať svoj 100% stabilizovaný aloe vera
gél s prírodnou broskyňovou príchuťou. Je to
nenapodobiteľná chuť čistých výživných kúskov
aloe vera, ponorených do chutných, na slnku
dozretých broskýň.

Forever FreedomTM poskytuje obvyklú
dennú dávku glukozamínsulfátu (1500
mg), chondroitínsulfátu (1200 mg) a
metylsulfonylmetánu (750 mg) v 120 ml.
Kombináciou týchto látok v synergickom účinku
s výživnými látkami aloe vera gélu, maximálne
podporuje zdravú funkciu našich kĺbov. Tak ako
pri ostatných výrobkoch FLP, sú tieto živiny
z prírodných zdrojov. Nech je Forever FreedomTM
praktickým a výživným začiatkom vášho dňa!
Obsahuje mäkkýše (garnáty, kraby, homáre).

Forever Aloe Bits N’ PeachesTM

Forever FreedomTM

33,91 € | Obj. č. 77

42,52 € | Obj. č. 196

(1 liter)

(1 liter)

Predstavené výrobky obsahujú vitamíny a minerálne látky, dopĺňajú ich nedostatok vo výžive a tým pomáhajú posilňovať zdravie.
Nemajú za účel diagnostikovať, zmierňovať, liečiť, uzdravovať alebo predchádzať špecifickým chorobám alebo skupinám ochorení. Ak máte zdravotný problém, konzultujte ho so svojím lekárom.
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Nápoje

Náš fantastický prírodný energetický nápoj
FAB Forever Active Boost vám dodá extra
povzbudenie, ktoré potrebujete, aby ste
zostali aktívni. Vďaka aloe a vlastnej zmesi
adaptogénnych bylín, vitamínov a iných prísad,
vám tento úžasne chutiaci nápoj umožní udržať
„váš motor v pohybe“ po celý deň!

FAB Forever Active Boost
(250 ml)

3,06 € | Obj. č. 321

Milujete priaznivé účinky Forever Aloe Vera GeluTM, ako aj sladkú a výživnú
chuť nápoja Pomesteen PowerTM? Vzali sme to najlepšie z oboch nápojov
a spojili ich do jednorázového, pohodlného fóliového vrecúška.
30 vrecúšok v jednom balení, vrecúška samostatne nepredajné.

Forever Aloe2GoTM

(88,7 ml)

86,58 € | Obj. č. 270

Vychutnajte si všetky priaznivé účinky nápoja Forever FreedomTM
skombinované s exotickou chuťou granátového jablka v pohodlnom,
jednorázovom vrecúšku. Stačí vziať, otvoriť a vypiť chutné priaznivé účinky
nápoja Forever Freedom2GoTM! Obsahuje extrakt z mäkkýšov (garnátov,
krabov a homárov). 30 vrecúšok v jednom balení, vrecúška samostatne
nepredajné.

Forever Freedom2GoTM
(88,7 ml)

101,40 € | Obj. č. 306

Forever Pomesteen PowerTM je chutná zmes ovocných štiav a extraktov
z granátových jabĺk, hrušiek, mangostany, malín, černíc, čučoriedok
a hroznových jadierok. Vyskúšajte neuveriteľnú silu antioxidantov
prostredníctvom Forever Pomesteen PowerTM!

Forever Pomesteen PowerTM
(473 ml)

32,60 € | Obj. č. 262

Jednoducho je to ten najlepší bylinkový čaj.
Má vynikajúcu chuť vďaka správnej dávke
kvetov aloe, prímesi škorice a zázvoru,
voňavým klinčekom, upokojujúcemu
novému koreniu, pomarančovej kôre,
kardamonu, feniklu, rumančeku, listom
černice a Gymnemna sylvestre.

Aloe Blossom Herbal TeaTM

(25 jednotlivo balených čajových vrecúšok)

20,16 € | Obj. č. 200

Predstavené výrobky obsahujú vitamíny a minerálne látky, dopĺňajú ich nedostatok vo výžive a tým pomáhajú posilňovať zdravie.
Nemajú za účel diagnostikovať, zmierňovať, liečiť, uzdravovať alebo predchádzať špecifickým chorobám alebo skupinám ochorení. Ak máte zdravotný problém, konzultujte ho so svojím lekárom.
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Výživové doplnky
Dajte svojim deťom každý deň živiny, ktoré potrebujú,
s Forever KidsTM žuvacími multivitamínmi. Tieto zábavné
a lahodné multivitamíny s hroznovou príchuťou poskytujú
dospelým aj rastúcim deťom od dvoch rokov nevyhnutné
vitamíny, minerálne látky a rastlinné živiny, ktoré im
možno chýbajú.

Žuvateľné tablety Forever Nature’s 18TM
sú dôležitým zdrojom antioxidantov
z ovocia a zeleniny, ktoré náš
organizmus každý deň potrebuje.
Forever Nature’s 18TM sú pohodlný
spôsob, ako si zabezpečiť príjem
antioxidantov obsiahnutých
v 5 dávkach ovocia a zeleniny denne,
bez ohľadu na vaše každodenné
povinnosti!

Forever KidsTM žuvateľné multivitamíny

Forever Nature’s 18TM

(120 tabliet)

16,32 € | Obj. č. 354

(120 tabliet)

49,63 € | Obj. č. 271

Forever ImmuBlend™ obsahuje patentovanú zmes
fruktooligosacharidov, laktoferínu, húb maitake a shiitake a
ďalších špecifických živín určených na podporu imunitného
systému. Tento výživový doplnok pomáha biologickému
obrannému systému tela fungovať naplno, takže sa môžete
naplno venovať svojmu každodennému programu bez
prerušenia.

Nature-MinTM má vylepšené, multi-minerálne zloženie
s použitím biologicky dostupných foriem minerálnych látok pre
maximálnu absorpciu. Poskytuje minerálne látky a stopové
minerálne látky v dokonale vyváženom pomere pre maximálny
účinok. Nature-MinTM poskytuje väčšinu základných
minerálnych látok nachádzajúcich sa v ľudskom tele,
využívajúc minerálny základ prírodných usadenín z morského
dna a chelatovaných morských rastlín a živočíchov.

Forever ImmuBlend™

Nature-MinTM

20,74 € | Obj. č. 355

20,94 € | Obj. č. 37

(60 tabliet)

(180 tabliet)

Forever Echinacea SupremeTM obsahuje obidva vysoko
cenené druhy Echinacea (purpurea a angustifolia) a extrakt
z hroznových jadierok pre maximálne výhody doplnku.

Pri dnešnom uponáhľanom životnom štýle a pohodlnom fastfood stravovaní všetci príliš často zanedbávame konzumáciu
čerstvých, zelených potravín. Forever Living Products
ponúka jednoduché riešenie v podobe Fields of GreensTM.
Jediný pohľad na jeho zoznam zložiek odhaľuje hojnosť
zelených potravín, ktoré túto medzeru zaplnia.
Obsahuje pšenicu.

Forever Echinacea SupremeTM

Fields of GreensTM

(60 tabliet)

(80 tabliet)

25,69 € | Obj. č. 214

13,70 € | Obj. č. 68

Predstavené výrobky obsahujú vitamíny a minerálne látky, dopĺňajú ich nedostatok vo výžive a tým pomáhajú posilňovať zdravie.
Nemajú za účel diagnostikovať, zmierňovať, liečiť, uzdravovať alebo predchádzať špecifickým chorobám alebo skupinám ochorení. Ak máte zdravotný problém, konzultujte ho so svojím lekárom.
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Výživové doplnky

Forever Active HATM má jedinečné zloženie:
kyselina hyalurónová s nízkou molekulárnou
hmotnosťou, ktorá má hydratačné a lubrikačné
vlastnosti, plus zázvorový olej a kurkuma. Vďaka
tomuto zloženiu je jedným z najúčinnejších
výživových doplnkov pre zdravú funkciu kĺbov
a hydratáciu pokožky na trhu.
Obsahuje sóju.

Forever Active HATM
(60 kapsúl)

37,14 € | Obj. č. 264

ARGI+TM obsahuje v jednej dávke 5 gramov
L-arginínu spolu so synergicky pôsobiacimi
vitamínmi, aby vášmu telu dodali povzbudenie,
ktoré potrebuje na to, aby celý deň fungovalo.
L-arginín je aminokyselina, ktorá v tele zohráva
množstvo dôležitých úloh - napomáha deleniu
buniek, buduje bielkoviny a povzbudzuje
tvorbu oxidu dusnatého. Zmiešajte s vodou
alebo s Forever Aloe Vera GelTM na zvýšenie
povzbudzujúceho účinku.

Cesnak a materina dúška, dva účinné antioxidanty,
vytvárajú silnú zbraň na udržanie dobrého zdravia.
Keď cesnak narežeme alebo podrvíme, enzýmy začnú
reagovať a vznikne veľmi účinná látka. Štúdie ukázali,
že ďalšie aktívne zložky v cesnaku pomáhajú organizmu
premieňať tuky na energiu a ochraňujú telo pred voľnými
radikálmi.
Obsahuje sóju.

ARGI+TM L-arginín a vitamínový komplex

Forever Garlic-ThymeTM

(300 g)

67,50 € | Obj. č. 320

(100 kapsúl)

20,71 € | Obj. č. 65

Forever A-Beta-CarETM obsahuje kombináciu vitamínu
A (betakarotén) a E, ako aj minerálny antioxidant selén.
Antioxidanty sú dôležité v boji proti voľným radikálom
(chemické molekuly, ktoré vznikajú zo škodlivín v tele
a poškodujú zdravé bunky).
Obsahuje sóju.

Posilnite svoju kreativitu pomocou Ginkgo biloba.
Ginkgo zvyšuje cirkuláciu krvi v mozgu, pozitívne
pôsobí na pamäť a psychické vyčerpanie, zlepšuje
náladu a energiu, zvyšuje koncentráciu a činnosť
metabolizmu.

A-Beta-CarETM

Forever Ginkgo PlusTM

36,54 € | Obj. č. 54

36,78 € | Obj. č. 73

(100 kapsúl)

(60 tabliet)

Forever Multi-MacaTM kombinuje legendárnu peruánsku
maku s inými účinnými rastlinami a vybranými prídavnými
látkami pre podporu reprodukčného zdravia.
Obsahuje sóju.

Forever VisionTM je výživový doplnok, ktorý
obsahuje čučoriedky, luteín a zeaxantín,
ako aj superantioxidanty a iné výživné látky.

Forever Multi-MacaTM

Forever VisionTM

(60 tabliet)

32,47 € | Obj. č. 215

(60 tabliet)

24,05 € | Obj. č. 235

Predstavené výrobky obsahujú vitamíny a minerálne látky, dopĺňajú ich nedostatok vo výžive a tým pomáhajú posilňovať zdravie.
Nemajú za účel diagnostikovať, zmierňovať, liečiť, uzdravovať alebo predchádzať špecifickým chorobám alebo skupinám ochorení. Ak máte zdravotný problém, konzultujte ho so svojím lekárom.
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Výživové doplnky

Doplnok pre vitalitu mužov Vit♂lize™ má všetky
účinky Pro6, ale navyše obsahuje viac výživných
látok, biologicky dostupných foriem živín
a silnejších bylín. Toto jedinečné komplexné
zloženie dodáva vysokoefektívnu zmes účinných
rastlín, vitamínov, minerálnych látok a antioxidantov
na dosiahnutie normálneho prietoku moču,
podporu zdravej testikulárnej funkcie a posilnenie
optimálneho zdravia prostaty.

Prírodná zmes ovocia bohatého na antioxidanty,
bylín, vitamínov a minerálnych látok v doplnku pre
vitalitu žien Vit♂lize™, je špeciálne navrhnutá so
zreteľom na zdravotné potreby žien. Vit♂lize™
obsahuje patentovanú zmes bylín, vrátane jablčného
prášku, múčenky a plody schizandry. Všetky tieto
byliny boli používané po stáročia v tradičnej bylinnej
medicíne na vyrovnanie hormónov žien, podporu
zdravia močových ciest a celkovej pohody.

♂

♀

VIT LIZE™
Doplnok pre vitalitu žien

VIT LIZE™
Doplnok pre vitalitu mužov

(120 tabliet)

(60 kapsúl)

33,76 € | Obj. č. 375

31,88 € | Obj. č. 374

Nový a vylepšený Forever Arctic-SeaTM poskytuje
dokonalú rovnováhu omega-3 mastných kyselín
v patentovanej zmesi prírodného rybieho
a kalmarového oleja, s olivovým olejom, aby ešte
viac podporoval váš kardiovaskulárny systém,
mozog a oči. Táto unikátna zmes od Forever Living
poskytuje nielen o 33% viac DHA denne, ale vytvára
aj dokonalú rovnováhu DHA a EPA pre optimálne
zdravie a pohodu.

Absorbent-CTM s ovsenými otrubami je vynikajúcim
výživovým doplnkom. Spája dve dôležité živiny do
jedného pohodlného produktu. Jeho zloženie je
výsledkom jedinečného procesu, ktoré pomáha
efektívnejšiemu vstrebávaniu vitamínu C z každej
tablety. Pre zachovanie dobrého zdravia je
odporúčané užívať Absorbent-CTM denne.

Forever Arctic SeaTM
Super Omega-3 v zmesi prírodného rybieho a
kalmarového oleja, s olivovým olejom

Absorbent-CTM
(100 tabliet)

(120 kapsúl)

20,17 € | Obj. č. 48

33,76 € | Obj. č. 376

Forever CardioHealthTM s koenzýmom Q10 je špeciálny prášok vytvorený
tak, aby sa rozpustil v našom Forever Aloe vera géle a poskytol
organizmu tri dôležité látky podporujúce zdravý kardiovaskulárny systém.
Obsahuje sóju.

Forever Active ProbioticTM pomáha predchádzať nerovnováhe spôsobenej
nesprávnym stravovaním a životným štýlom, ktorá môže viesť k zníženiu
množstva prirodzene sa vyskytujúcich probiotík v našom organizme. Forever
Aloe Vera GelTM pôsobí ako prebiotikum, ktoré podporuje ich rast a poskytuje
ideálne prostredie pre probiotickú funkciu.
Obsahuje sóju.

Forever CardioHealthTM s CoQ10

Forever Active ProbioticTM

(30 individuálne balených vrecúšok)

29,64 € | Obj.č.312

(30 dražé)

31,80 € | Obj. č. 222

Predstavené výrobky obsahujú vitamíny a minerálne látky, dopĺňajú ich nedostatok vo výžive a tým pomáhajú posilňovať zdravie.
Nemajú za účel diagnostikovať, zmierňovať, liečiť, uzdravovať alebo predchádzať špecifickým chorobám alebo skupinám ochorení. Ak máte zdravotný problém, konzultujte ho so svojím lekárom.
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Včelie
produkty

Forever B12 PlusTM s kyselinou listovou
(60 tabliet)

18,91 € | Obj. č. 188

Lycium, po stáročia používané čínske ovocie, môže
zlepšiť kvalitu pleti, udržiavať životnú energiu a dobrý
zrak. Tento výživový doplnok obsahuje antioxidanty,
bioflavonoidy a fytonutrienty.

Forever Lycium PlusTM
(100 tabliet)

38,69 € | Obj. č. 72

Tento vynikajúci med je plný dobrôt z prírody.
Forever Bee HoneyTM je ľahko stráviteľný a môže
byť okamžitým zdrojom energie pri každej
príležitosti!

Výživové doplnky

Vitamín B12 a kyselina listová, skombinované v tomto
prípravku s postupným uvoľňovaním, podporujú životne
dôležité metabolické procesy, vrátane delenia buniek,
syntézy DNA, produkcie červených krviniek a správne
nervové funkcie, zároveň pomáhajú udržať zdravé hladiny
homocysteínu.

Forever Bee HoneyTM
(0,5 kg)

19,43 € | Obj. č. 207

Dve staroveké bylinky: zlatá chia zo Západu a ženšen
z Východu prinavrátia vášmu telu to, o čo ho oberá
dnešný zaneprázdnený životný štýl.
Obsahuje sóju.

Gin-ChiaTM
(100 tabliet)

20,94 € | Obj. č. 47

Propolis je ochranná látka, ktorú včely zbierajú
a používajú na zachovanie čistoty vo svojich úľoch.
Forever Bee PropolisTM je zbieraný z neznečistených
oblastí. K zabezpečeniu čistoty je včelí propolis
zbieraný špeciálnymi kolektormi. Forever Bee
PropolisTM je 100% prírodný, bez konzervačných
prísad a umelých farbív.
Obsahuje sóju, orechy (mandle).

Forever Bee PropolisTM
(60 tabliet)

36,67 € | Obj. č. 27

Štúdie potvrdili, že včelia materská kašička
podporuje imunitný systém, zvyšuje energiu
a prospieva pokožke a vlasom. Naša včelia
materská kašička je získavaná zo suchých,
odľahlých, vysoko položených oblastí, kde
pôvodné prírodné podmienky poskytujú ideálne
prostredie.

Forever Royal JellyTM
(60 tabliet)

38,00 € | Obj. č. 36

Forever včelí peľ je zhromažďovaný do špeciálne
navrhnutých zberačov z nerezovej ocele, z kvetov,
ktoré pokrývajú odľahlé, vysoko položené púštne
oblasti. To zaručuje najvyššiu čerstvosť a účinok
tejto prírodnej potravy. Forever Bee PollenTM
je 100% prírodný, bez konzervačných prísad
a umelých farbív.

Forever Bee PollenTM
(100 tabliet)

17,63 € | Obj. č. 26
Predstavené výrobky obsahujú vitamíny a minerálne látky, dopĺňajú ich nedostatok vo výžive a tým pomáhajú posilňovať zdravie.
Nemajú za účel diagnostikovať, zmierňovať, liečiť, uzdravovať alebo predchádzať špecifickým chorobám alebo skupinám ochorení. Ak máte zdravotný problém, konzultujte ho so svojím lekárom.
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SÓJA

Riešenie pre trvalý zdroj proteínov
• S
 ójový proteín je
vysokokvalitný, založený na
rastlinnej báze

Kontrola hmotnosti

• S
 ójový proteín je rovnocenný
s kvalitou proteínu mliečnych
výrobkov a vajec
• S
 nízkym obsahom tuku
a nasýtených tukov

Heart
Smart!

Bolo preukázané, že ovocie garcinia cambogia
obsahuje zložku, ktorá prechodne potláča
premenu cukrov na tuky v tele. Obsahuje sóju.

Forever Garcinia PlusTM
(70 kapsúl)

38,69 | Obj. č. 71

• Bez cholesterolu
• Bez laktózy
• Ideálna ako alternatíva
pre vegetariánov
• J ediný proteín
s osvedčenými klinickými
zdravotnými tvrdeniami

25 gramov sójového proteínu denne
ako súčasť diéty s nízkym obsahom
nasýtených tukov a cholesterolu, môže
znížiť riziko srdcových ochorení. Dve porcie
Forever Lite UltraTM s aminoteínom®††
poskytuje 34 gramov sójových proteínov.

Forever Lite UltraTM s aminoteínom®†† je skvelým doplnkom pre váš
zdravý Forever Living životný štýl. Spája nové myslenie s novými
technológiami, aby vám pomohol dodržiavať správnu životosprávu
a zdravý životný štýl.
Obsahuje sóju.

Forever Lite UltraTM s aminoteínom ††

33,90 | Obj. č. 324 – vanilkový (525 g)
| Obj. č. 325 – čokoládový (545 g)
††Aminoteín® a aminogén® sú registrované ochranné známky Triarco Industries. Aminogén®
je chránená americkým patentovým úradom pod číslom 5 387 422.

Forever LeanTM obsahuje dve revolučné
prísady, ktoré môžu pomôcť redukovať
vstrebávanie kalórií z tukov a sacharidov v tele.

Forever Fast BreakTM je skvelou náhradou bežného jedla pri
dnešnom uponáhľanom životnom štýle. Je ideálny pre aktívnych ľudí
na udržanie energie počas dňa. 220 kcal v jednej tyčinke.
Obsahuje arašidy, mlieko a sóju.

Forever LeanTM

Forever Fast BreakTM energetická tyčinka

(120 kapsúl)

37,25 | Obj. č. 289

(57 g)

4,07 € | Obj. č. 267

Predstavené výrobky obsahujú vitamíny a minerálne látky, dopĺňajú ich nedostatok vo výžive a tým pomáhajú posilňovať zdravie.
Nemajú za účel diagnostikovať, zmierňovať, liečiť, uzdravovať alebo predchádzať špecifickým chorobám alebo skupinám ochorení. Ak máte zdravotný problém, konzultujte ho so svojím lekárom.
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Kontrola hmotnosti

mi
i

Prvým krokom k zdravému organizmu je prečistenie tráviaceho
systému. Clean 9 vám poskytne všetky potrebné prostriedky, aby
ste si prečistili organizmus, boli štíhlejší a prevzali kontrolu nad svojím
zdravím. Clean 9 obsahuje Forever Aloe Vera Gel (3), Forever Lite
Ultra s aminoteínom (1), Forever Garcinia Plus (1), Forever Bee
Pollen (1), šejker, krajčírsky meter a potrebnú literatúru.

Nie je to len skvelý začiatok vašej finančnej budúcnosti. V tomto balení
nájdete všetko, čo potrebujete na vybudovanie alebo rozšírenie vášho
podnikania s Forever Living. Každé balenie Business Pak obsahuje: 3 balenia
programu Clean 9, Forever Fast Break (12) a rôzny doplnkový tovar zdarma.

Clean 9

Clean 9 Business Pak

††Aminoteín® a aminogén® sú registrované ochranné známky Triarco Industries.
Aminogén® je chránená americkým patentovým úradom pod číslom 5 387 422.

††Aminoteín® a aminogén® sú registrované ochranné známky Triarco Industries. Aminogén® je
chránená americkým patentovým úradom pod číslom 5 387 422.

175,74 €
Obj. č. 216 | Lite Ultra Chocolate s aminoteínom
Obj. č. 217 | Lite Ultra Vanilla s aminoteínom

514,33 €
Obj. č. 221 | Lite Ultra Vanilla s aminoteínom
Obj. č. 231 | Lite Ultra Chocolate s aminoteínom

Predstavené výrobky obsahujú vitamíny a minerálne látky, dopĺňajú ich nedostatok vo výžive a tým pomáhajú posilňovať zdravie.
Nemajú za účel diagnostikovať, zmierňovať, liečiť, uzdravovať alebo predchádzať špecifickým chorobám alebo skupinám ochorení. Ak máte zdravotný problém, konzultujte ho so svojím lekárom.
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Nové produkty
Energetický nápoj FAB X – zdravá alternatíva
prísunu energie so všetkými vitamínmi,
aminokyselinami a elektrolytmi, bez kalórií,
sacharidov a cukru. S FAB X získate
okamžite dlhodobú energiu, ktorú budete
počas dňa potrebovať, aby ste splnili
všetko, čo ste si naplánovali!

FAB X Forever Active Boost
(250 ml)

3,06 € | Obj. č. 440

Forever DailyTM s komplexom AOS poskytuje
najmodernejšiu dostupnú formu prísunu výživných
látok. Naša vlastná nová receptúra obsahuje
55 perfektne vyvážených živín, navyše s obsahom
aloe, vrátane odporúčanej dennej dávky
esenciálnych vitamínov a minerálnych látok.

Forever DailyTM
(60 tabliet)

21,36 € | Obj. č. 439

Predstavené výrobky obsahujú vitamíny a minerálne látky, dopĺňajú ich nedostatok vo výžive a tým pomáhajú posilňovať zdravie.
Nemajú za účel diagnostikovať, zmierňovať, liečiť, uzdravovať alebo predchádzať špecifickým chorobám alebo skupinám ochorení. Ak máte zdravotný problém, konzultujte ho so svojím lekárom.
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Predstavujeme nový aloe BB krém
z kolekcie flawless by SonyaTM v dvoch
odtieňoch: telový s ochranným faktorom
20 a kakaový s ochranným faktorom
10. Krém poskytuje exkluzívny multi-aktívny
komplex, ktorý pleť hydratuje, zlepšuje jej
kvalitu, ukrýva nedostatky, a taktiež chráni
pred slnečným žiarením. Zároveň zanecháva
vašu pleť jemnú, matnú, žiarivú, prirodzenú
a bezchybnú. Objavte základné tajomstvo
krásy pre dokonalú pleť.

aloe BB crème

Nové produkty

Pre FLP SR v ponuke čoskoro!

(45 g)

42,00 €
Obj. č. 373 – Cocoa

Obj. č. 371 – Nude

Forever CalciumTM ponúka maximálnu podporu
pre kompletné zdravie kostí. Starnutím sa naša
schopnosť vstrebávať vápnik znižuje.
Ak chcete bojovať proti tomuto procesu,
nový a vylepšený Forever CalciumTM
využíva špičkové formy vápnika a ďalších
patentovaných vysoko účinných minerálnych
látok pre zaistenie maximálnej absorpcie a
biologickej dostupnosti. Forever CalciumTM
vám zaistí tie najkvalitnejšie zložky pre podporu
zdravia.

Forever CalciumTM
(90 tabliet)

29,76 € | Obj. č. 206

Predstavené výrobky obsahujú vitamíny a minerálne látky, dopĺňajú ich nedostatok vo výžive a tým pomáhajú posilňovať zdravie.
Nemajú za účel diagnostikovať, zmierňovať, liečiť, uzdravovať alebo predchádzať špecifickým chorobám alebo skupinám ochorení. Ak máte zdravotný problém, konzultujte ho so svojím lekárom.
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Osobná starostlivosť

Vďaka 100%-nému stabilizovanému aloe vera gélu bezpečne
premazáva citlivé tkanivo. Toto husté, priesvitné želé s obsahom
hydratačných látok sa rýchlo vstrebe do pokožky a má úžasný
upokojujúci účinok.

Aloe Vera Gelly
(118 ml)

17,20 € | Obj. č. 61

Krém na opaľovanie Aloe Sunscreen s ochranným faktorom
30 zabraňuje pôsobeniu UVA a UVB lúčov. Táto hodvábne jemná
emulzia, obsahujúca čistý stabilizovaný aloe vera gél, obnovuje
prirodzenú rovnováhu a hydratáciu pokožky, vyhladzuje ju a zvláčňuje.

Aloe Sunscreen
(118 ml)

Doprajte si domáci zábal tela za účelom jeho sformovania,
spevnenia a odstránenia nerovnomerného povrchu pri
celulitíde. Každá súprava obsahuje: • Aloe Body Toner
• Aloe Body Conditioning Creme • Aloe Bath Gelée
• Lufa (na vyhladenie pokožky a zvýšenie krvného obehu)
• Zábalová fólia

Aloe Body Toning Kit

Súprava: 101,82 € | Obj. č. 55
Tento hrejivý krém s prenikavou silou stabilizovaného
aloe vera gélu sa používa spolu so zábalovou fóliou
na formovanie a spevnenie pokožky.

Aloe Body Toner
(113 g)

34,09 € | Obj. č. 56
Krémová emulzia, bohatá na extrakty z európskych rastlín
a kondicionér, zjemní a zvláčni vašu pokožku.

Aloe Body Conditioning Creme
(113 g)

18,31 € | Obj. č. 199

Ochrana vašej pokožky pred starnutím a škodlivými dôsledkami
opaľovania nebola nikdy jednoduchšia. Nechajte silu nášho Aloe
Sunscreen Spray na opaľovanie s SPF 30 spolu s výhodami
vodeodolného zloženia a pohodlnou sprejovou aplikáciou urobiť
prácu za vás!

Aloe Sunscreen Spray
(178 ml)

18,71 € | Obj. č. 319

Doprajte si jemné a prirodzené zlatisté opálenie bez pôsobenia
škodlivých UV lúčov. Táto samoopaľovacia emulzia navyše ošetrí
vašu pokožku bezpečne počas celého roka pomocou výživnej
a hydratačnej zmesi na báze aloe vera.

Aloe Sunless Tanning Lotion
(118 ml)

29,76 € | Obj. č. 239

41,66 € | Obj. č. 57
Tento jemný sprchovací gél, bohatý na čistý aloe vera gél,
upokojuje a hydratuje vašu pokožku. Pri použití s lufou
pomáha odstraňovať odumreté kožné bunky, pričom
zanechá vašu pokožku hladkú a čistú.

Aloe Bath Gelée
(251 ml)

20,92 € | Obj. č. 14
Tento vynikajúci krém pôsobí ako účinný
zvlhčovač na tvár i telo. Aloe Lotion kombinuje
najvyššiu koncentráciu čistého stabilizovaného
aloe vera s jojobovým olejom, kolagénom,
elastínom a vitamínom E v jemnej krémovej
štruktúre s ľahkým, avšak dlhotrvajúcim účinkom
na upokojenie suchej a podráždenej pokožky.

Aloe Lotion
(118 ml)

17,20 € | Obj. č. 62
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Doprajte svojej pokožke viac starostlivosti ako len hydratáciu
a kondicionér. Siahnite po hustom, bohatom, konzistentnom kréme
zo stabilizovaného aloe vera gélu a včelieho propolisu. Pridaný je tiež
rumanček, jedna z najznámejších rastlín pre starostlivosť o pokožku,
spolu s vitamínmi A a E.

Aloe Propolis Creme
(113 g)

22,70 € | Obj. č. 51

Tento jedinečný krém má vynikajúce hydratačné vlastnosti. Obsahuje
kolagén a elastín pre udržanie hladkej, jemnej a pružnej pokožky,
pričom zachováva prirodzenú pH rovnováhu pleti. Je hustejší ako náš
Aloe Lotion a je ideálny pre obnovenie stratenej vlhkosti a jemnosti
pokožky.

Aloe Moisturizing Lotion
(118 ml)

17,20 € | Obj. č. 63

Biologicky odbúrateľné, pH vyvážené a nedráždivé tekuté
mydlo. Je dostatočne jemné pre každodenné použitie
na tvár, ruky alebo telo, vhodné aj pre osoby s citlivou
pokožkou. Dodáva sa v praktickom balení s pumpičkou.
Tento nádherne voňajúci produkt je ideálny pre celú rodinu!

Aloe FirstTM

Aloe Hand & Face Soap

(473 ml)

(473 ml)

MSM znamená metylsulfonylmetán, čo je prírodný zdroj
organickej síry, ktorá je treťou najviac sa vyskytujúcou
látkou v našom organizme. Spojili sme ju s čistým,
stabilizovaným aloe vera gélom, s bylinnými extraktmi
a ďalšími vybranými účinnými zložkami, pre upokojujúci
účinok.

Toto prírodné jemné mydlo má bohaté výživné
a hydratačné vlastnosti avokádového masla, ktoré
zanechajú vašu pokožku tváre a tela krásne hebkú
a čistú. Svieža citrusová vôňa vás osvieži
pri každom použití.

Aloe MSM Gel

Avocado Face & Body Soap

(118 ml)

(142 g)

22,70 € | Obj. č. 40

28,40 € | Obj. č. 205

Aby ste dosiahli rýchly ústup únavy a bolesti svalov,
stačí siahnuť po masážnom hrejivom kréme Aloe Heat
Lotion. Bohatá upokojujúca emulzia obsahuje látky
s hrejivými účinkami a aloe. Je ideálna na zmiernenie
stresu a napätia.

15,13 € | Obj. č. 38

6,01 € | Obj. č. 284

Tento antibakteriálny gél na ruky je navrhnutý tak, aby
zlikvidoval 99,99 % baktérií. Naša hydratačná formula
obsahuje upokojujúci aloe vera gél spolu s pozitívnymi
účinkami medu. Forever Hand SanitizerTM má ideálnu
veľkosť, aby ste ho mohli mať poruke kdekoľvek
a kedykoľvek!

Aloe Heat Lotion

Forever Hand SanitizerTM
s aloe a medom

(118 ml)

(59 ml)

Forever BrightTM je jemný zubný gél, namiešaný na
báze 100%-ného aloe vera gélu so včelím propolisom.
Neobsahuje fluór.

Upokojujúce vlastnosti aloe vera sú ideálne aj pre starostlivosť o pery.
Kombináciou aloe, jojobového oleja a včelieho vosku sme vytvorili
najjemnejší balzam na pery, vhodný do každého ročného obdobia.
Chráni, zjemňuje a hydratuje popraskané a suché pery.

Forever BrightTM Toothgel

Aloe Lips™

(130 g)

(4,25 g)

17,20 € | Obj. č. 64

8,94 € | Obj. č. 28

Osobná starostlivosť

Aloe FirstTM je vynikajúci prostriedok pre prvú pomoc,
pri menších kožných podráždeniach.Tento ľahko
aplikovateľný sprej je založený na báze stabilizovaného
aloe vera gélu, včelieho propolisu, alantoínu
a 11 starostlivo vybraných rastlinných extraktov.

3,79 € | Obj.č. 318

4,01 € | Obj. č. 22

Tento univerzálny prací a čistiaci prostriedok
je biologicky odbúrateľný, mnohoúčelový,
koncentrovaný saponát. Rozpúšťa mastnoty,
odstraňuje špinu a škvrny.

Forever Aloe MPDTM 2X Ultra
(0,95 l)

27,60 € | Obj. č. 307
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Rozpustite svoje starosti v upokojujúcom relaxačnom kúpeli
s našou aromatickou zmesou legendárnej soli z Mŕtveho
mora, levanduľového a ďalších esenciálnych olejov.

Osobná starostlivosť

Relaxation Bath Salts
(350 g)

24,53 € | Obj. č. 286
Vychutnajte si prvotriednu starostlivosť o pokožku zakaždým,
keď sa sprchujete s naším voňavým relaxačným sprchovým gélom,
ktorý obsahuje aloe vera, esenciálne oleje a výťažky z ovocia.

Relaxation Shower Gel
(192 ml)

20,29 € | Obj. č. 287
Doprajte svojej pokožke skutočný zážitok! Priaznivé účinky aloe
vera, esenciálnych olejov, bieleho čaju a výťažkov z ovocia – to
všetko obsahuje naše zvláčňujúce nemastné relaxačné mlieko.

Relaxation Massage Lotion
(192 ml)

22,97 € | Obj. č. 288

Forever Aroma Spa Collection
Sada: 67,58 € | Obj. č. 285

25th EditionTM pre ženy je kombináciou sviežej
vône kytice bielych kvetov s teplou zmyselnou
vôňou dreva, ktoré spolu vytvárajú jemný,
ale výnimočný základ pre každú ženu.

25th EditionTM for Men je voňavá kolínska voda pre
mužov s dráždivo zmyselnou kombináciou ovocnej,
rastlinnej a drevenej zložky, ktoré sú stále svieže
a dlho pretrvávajú.

25th EditionTM Perfume Spray
for Women

25TH EditionTM Cologne Spray
for Men

(50 ml)

(50 ml)

Tento sprej na vlasy bez alkoholu, s vysokým
obsahom proteínov, vlasy posilňuje, formuje
a dodáva im vlhkosť, pričom udržiava ich
dlhotrvajúci prirodzený vzhľad.

Revolučný tvarovací gél na vlasy na báze aloe vera,
ktorý posilňuje a regeneruje vlasy. Neobsahuje
alkohol a pôsobí ako optimálne tužidlo pri zachovaní
maximálneho lesku a objemu pre štýlové, silné
a zdravé vlasy.

54,70 € | Obj. č. 208

Forever Aloe Pro-SetTM

54,70 € | Obj. č. 209

Forever Aloe Styling GelTM

(178 ml)

(227 g)

Vaše vlasy budú lesklé, hebké a ľahko
upraviteľné pomocou tohto šampónu
s aloe vera a vyváženým pH.

Kondicionér obohatený o vitamínový B-komplex
a hydrolyzovaný proteín, pôsobí ešte väčšou hydratačnou
silou, ktorá dodá vašim vlasom perfektný vzhľad a lesk!

Aloe-Jojoba Shampoo

Aloe-Jojoba Conditioning Rinse

20,32 € | Obj. č. 260

20,32 € | Obj. č. 261

10,01 € | Obj. č. 66

(296 ml)

18,31 € | Obj. č. 194

(296 ml)

Tuhý dezodorant s obsahom
stabilizovaného aloe vera gélu. Toto jemné
zloženie neobsahuje škodlivé alumíniové
soli, ktoré sa nachádzajú v mnohých iných
dezodorantoch na trhu.

Bezalkoholová zmes lubrikantov a zvlhčovačov,
kombinovaných s čistým stabilizovaným aloe
vera gélom. Tento zjemňujúci balzam po holení
s príjemnou mužskou vôňou, kombinovaný
s rozmarínom a rumančekom, pôsobí zjemňujúco
a upokojujúco.

Aloe Ever-ShieldTM

Gentleman’s PrideTM

(92,1 g)

8,22 € | Obj. č. 67
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Doprajte svojim zmyslom túto kolekciu troch prípravkov zo série našich
aromaterapeutických výrobkov do kúpeľa. Ponorte sa do kúpeľa s relaxačnou soľou,
umyte sa relaxačným sprchovým gélom a potešte sa relaxačnou masážnou emulziou.
To všetko vám vo vašej kúpeľni prinesie maximálny pôžitok!

(118 ml)

17,20 € | Obj. č. 70

SonyaTM Skin Care Collection
277 Aloe Purifying Cleanser
281 Aloe Nourishing Serum

279 Aloe Refreshing Toner
280 Aloe Balancing Cream

278 Aloe Deep-Cleansing Exfoliator

Toto čistiace mlieko s aloe a výťažkami z ovocia zanechá vašu pleť nádherne
jemnú, sviežu a čistú.

SonyaTM Aloe Purifying Cleanser
(177 ml)

35,14 € | Obj. č. 277
Táto osviežujúca pleťová voda bez alkoholu s obsahom aloe a bieleho čaju
dodáva pleti potrebnú vitalitu a pomáha ju udržiavať perfektne hydratovanú.

164,46 € | Obj. č. 282

SonyaTM Aloe Refreshing Toner
(177 ml)

35,14 € | Obj. č. 279
Toto jedinečné sérum s obsahom aloe a bieleho čaju obnovuje a chráni vašu žiarivú pleť.

SonyaTM Aloe Nourishing Serum

Produkty SonyaTM

Táto kolekcia starostlivosti o pleť obsahuje päť základných
produktov pre čistenie, hydratáciu a udržanie
celkového zdravého vzhľadu pleti.

(118 ml)

43,64 € | Obj. č. 281
Revitalizujúce zložky pomáhajú udržiavať správnu rovnováhu vlhkosti. Vaša pleť bude
krásna, jemná a hydratovaná ako nikdy predtým.

SonyaTM Aloe Balancing Cream
(71 g)

33,49 € | Obj. č. 280
Tento hlbokočistiaci píling s obsahom aloe a mikroperličiek z jojobového oleja zanechá
vašu pleť jemnú, čistú a hebkú.

SonyaTM Aloe Deep-Cleansing Exfoliator
(118 ml)

26,35 € | Obj. č. 278
Toto jedinečné zloženie na báze Aloe vera gélu umožňuje jemné
a pritom účinné odstránenie očného mejkapu. Aloe Barbadensis
Gel poskytuje vašej pleti kompletnú starostlivosť a výživu, ideálnu
pre jemné okolie očí.

Aloe a extrakt z borovicovej kôry pomáhajú
obnovovať a zachovávať hydratáciu pleti.

SonyaTM Aloe Eye Makeup Remover

SonyaTM Aloe Deep Moisturizing Cream

(118 ml)

(71 g)

13,50 € | Obj. č. 186

29,64 € | Obj. č. 311

Tento šampón má jedinečné ultrahydratačné
zloženie, vďaka ktorému budú vlasy pružnejšie
a plné energie. Aloe vera a včelia materská
kašička pomáhajú regulovať prirodzenú
rovnováhu vlhkosti. Vlasy budú viditeľne
lesklejšie, zdravšie a ľahšie upraviteľné.

Vďaka nášmu exkluzívnemu šampónu budú
vaše vlasy objemnejšie a lesklejšie
od korienkov po končeky. Pre bujnejšie
a hustejšie vyzerajúce vlasy sme pridali
aj aloe vera a včeliu materskú kašičku.

SonyaTM Hydrate Shampoo

SonyaTM Volume Shampoo

21,41 € | Obj. č. 349

21,41 € | Obj. č. 351

(355 ml)

(355 ml)

Náš kondicionér, vhodný aj pre farbené vlasy,
hydratuje, oddeľuje zamotané vlasy, zjemňuje
suché krepovité vlasy a zlepšuje ich poddajnosť.
Aloe vera a včelia materská kašička pomáhajú
vyživovať aj pokožku hlavy. Po jeho použití budú
vlasy žiarivo lesklé a ľahšie upraviteľné.

Tento kondicionér je ideálny doplnok k SonyaTM
Volume šampónu, na zväčšenie objemu
a hustoty vašich vlasov. Kondicionér je vhodný
aj na farbené vlasy. Obľúbite si ho pre úžasnú
jemnosť, poddajnosť a lesk svojich vlasov.

SonyaTM Hydrate Conditioner

SonyaTM Volume Conditioner

21,41 € | Obj. č. 350

21,41 € | Obj. č. 352

(355 ml)

(355 ml)
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Starostlivosť o pokožku - tvár

Aloe Fleur de JouvenceTM (Kvet mladosti)
je jedna z najúčinnejších regeneračných kolekcií
pre krásu, aké boli kedy vytvorené. Skladá sa zo
šiestich vynikajúcich produktov, navrhnutých tak,
aby plnili osobitnú úlohu v tomto kompletnom
režime starostlivosti o pleť: Aloe Cleanser,
Rehydrating Toner, Firming Day Lotion,
Recovering Night Creme, Mask Powder a Aloe
Activator. (Naviac obsahuje aj lyžičku
na miešanie, aplikačný štetec a misku.)

Aloe Fleur de JouvenceTM
109,32 € | Obj. č. 337
Toto čistiace mlieko je vyrobené
z hypoalergénnych zložiek. Má ľahkú,
nemastnú, nedráždivú konzistenciu s vyrovnaným
pH a hydratačnými vlastnosťami.

Aloe Cleanser
(118 ml)

13,15 € | Obj. č. 339

Toto tonikum bez alkoholu nevysúša pokožku.
Obsahuje prírodné aloe vera, hamamel virgínsky a
špeciálne pleťové hydratačné látky a rastlinné výťažky
na tonizáciu pleti. Obsahuje aj kolagén a alantoín na
zjemnenie pleťových buniek.

Rehydrating Toner
(118 ml)

13,15 € | Obj. č. 338
Tento bohatý hydratačný prípravok z aloe vera je
ideálny na denné použitie. Pomáha udržať zdravý
vzhľad pleti.

Firming Day Lotion
(59 ml)

20,52 € | Obj. č. 340
Špeciálne pleťové zložky vyťažené z extraktov z rastlín
a včelích produktov skombinované s aloe vera na
hydratáciu, zjemnenie a regeneráciu vašej pleti počas
spánku.

Recovering Night Creme
(57 g)

28,78 € | Obj. č. 342
Tento skvelý hydratačný prostriedok obsahuje
enzýmy, aminokyseliny a polysacharidy, ktoré tvoria
dokonalú kombináciu s našou práškovou maskou,
pre hydratáciu, čistenie a výživu pleti. Aloe aktivátor je
veľmi účinný aj na čistenie alebo osvieženie pleti.

Aloe Activator

(118 ml samostatný výrobok / 59 ml v súprave)

Suspenzia jojobového oleja v čistej aloe vera,
dostatočne jemná na každodenné použitie,
dokonca aj na tvár. Odstraňuje odumreté
bunky z povrchovej časti pokožky, otvára póry
a umožňuje jedinečný vlastný regeneračný
proces kože na dosiahnutie požadovaného
„nového“ zdravého vzhľadu pokožky.

Forever Aloe ScrubTM
(99 g)

17,84 € | Obj. č. 238
Táto pleťová maska prečistí vašu pleť
do hĺbky, pričom ju vyhladí pôsobením
minerálnych látok z mora a zlepší jej kvalitu
vďaka hydratačným vlastnostiam aloe vera,
medu a výťažku z uhorky.

Forever Marine Mask

R3 FactorTM
Skin Defense Creme

20,40 € | Obj. č. 234

37,88 € | Obj. č. 69

TM

(113 g)

Forever Alpha-E FactorTM
(30 ml)

40,62 € | Obj. č. 187

Táto jedinečná kombinácia množstva zložiek sa dá
vynikajúco zmiešať s naším aloe aktivátorom, aby sa
vytvorila tenučká maska, ktorá sa jednoducho nanesie
na tvár a krk.

Mask Powder

Forever EpiblancTM

(29 g)

18,73 € | Obj. č. 341
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(56,7 g)

Forever Alpha-E FactorTM obsahuje bohatú
zmes aktívne pôsobiacich zložiek na
regeneráciu pokožky. Zároveň ju hydratuje do
hĺbky, pričom jej dodáva maximálnu jemnosť
a mladší vzhľad.

Forever Epiblanc je exkluzívny prípravok, ktorý
bol špeciálne navrhnutý k zlepšeniu vzhľadu
vašej pleti, dokonca aj odtieňu pleti. Naše 100%
stabilizované aloe vera tvorí vynikajúci základ
pre prírodné rastlinné látky a prírodný vitamín E,
výsledkom čoho je tento mimoriadny produkt.

13,15 € | Obj. č. 343

Udržujte (Retain) prirodzenú vlhkosť
pokožky, obnovte (Restore) jej pružnosť,
a oživte (Renew) jej žiarivý vzhľad.
R3 Factor obsahuje kombináciu
stabilizovaného aloe vera gélu,
rozpustného kolagénu, alfa-hydroxy
kyselín (AHA) a pleťovej výživnej zmesi,
ktorá obsahuje vitamíny A a E, teda
všetky zložky pre zdravú pokožku.

(28,3 g)

18,10 € | Obj.č. 236

Tento revitalizačný krém na oči zlepšuje
pružnosť a elasticitu pokožky, pričom
redukuje tvorbu jemných vrások, zjemňuje
opuchy dolných viečok a tmavé kruhy pod
očami.

Forever Alluring EyesTM

(28,3 g)

29,78 € | Obj. č. 233

Naša úvodná sada výrobkov obsahuje: Forever
Aloe Vera Gel (1), Aloe Lips (2), Forever Bee
Pollen (1), Forever Bright Toothgel (1), Forever
Aloe Berry Nectar (1), Forever Royal Jelly (1),
Forever Nature-Min (1), Aloe Hand & Face Soap
(1), Aloe First (1), Aloe Propolis Creme (1), Aloe
Vera Gelly (1), Aloe Moisturizing Lotion (1), Aloe
Heat Lotion (1), Forever Garlic-Thyme (1), Aloe
Ever-Shield Deodorant (1), Gentleman´s Pride
(1), Forever Lycium Plus (1), Forever Aloe Bits´n
Peaches (1), Forever Kids (1), Aloe Jojoba
Shampoo (1), Aloe Jojoba Condit.Rinse (1),
Pomesteen Power (1), Relaxation Shower Gel
(1), Forever Argi+ (1) a rôzny doplnkový tovar
zdarma.

Súpravy Touch

Touch of Forever

514,33 € | Obj. č. 1

Touch TOP 10
Súprava desiatich najpredávanejších výrobkov FLP
obsahuje: Forever Aloe Vera Gel (4), Aloe Lips (5),
Forever Bright Toothgel (3), Forever Aloe Berry Nectar
(3), Aloe First (1), Aloe Propolis Creme (1), Aloe
Vera Gelly (2), Aloe Heat Lotion (3), Aloe Ever-Shield
Deodorant (3), Forever Freedom (2), Forever Arctic-Sea
(2) a rôzny doplnkový tovar zdarma.

514,33 € | Obj. č. 2

Mini Touch TOP 10
Táto zmenšená sada desiatich najpredávanejších
výrobkov obsahuje: Forever Aloe Vera Gel (2), Aloe
Lips (1), Forever Bright Toothgel (1), Forever Aloe Berry
Nectar (1), Aloe First (1), Aloe Propolis Creme (1), Aloe
Vera Gelly (1), Aloe Heat Lotion (1), Aloe Ever-Shield
Deodorant (2), Forever Freedom (1), Forever Arctic-Sea
(1) a rôzny doplnkový tovar zdarma.

257,16 € | Obj. č. 3

Mini Touch Family
V tejto súprave sa nachádza kombinácia výživových
doplnkov a kozmetických výrobkov, určených pre
osobnú starostlivosť: Forever Aloe Vera Gel (1), Aloe
Lips (1), Forever Bright Toothgel (1), Forever Aloe
Berry Nectar (1), Forever Arctic-Sea (1), Aloe First (1),
Forever Gin-Chia (1), Forever Absorbent C (1), Aloe
Ever-Shield Deodorant (1), Fields of Greens (1), Aloe
Blossom Herbal Tea (1), Aloe Deep Moisturizing Lotion
(1), Forever Aloe Bits n´Peaches (1) a rôzny doplnkový
tovar zdarma.

257,16 € | Obj.č. 4

ilustračné foto

(FLP si vyhradzuje právo zmeny obsahu súprav.)
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Rex Maughan

výkonný riaditeľ FLP Int., Inc.
Ďakujem, že ste si prezreli tento katalóg s našimi exkluzívnymi prírodnými produktmi.
Už viac než tri desaťročia sa venujeme vyhľadávaniu najlepších prírodných zdrojov pre
zdravie a krásu. Výrobky uvedené na týchto stranách sú výsledkom tohto hľadania.
Naše stabilizované aloe vera je vysoko kvalitné a aby také aj zostalo, spoločnosť je
vertikálne integrovaná, čo znamená, že kontrolujeme všetko - od polí, cez továrne, výskum
a vývoj, až po balenie, prepravu a distribúciu - od rastliny cez výrobky k vám. To nás
oprávňuje garantovať kvalitu FLP produktov miliónom zákazníkov a distribútorov, ktorí sa
prostredníctvom nich snažia zlepšiť svoje zdravie a životný štýl.
Sme hrdí na to, že z našich produktov majú úžitok milióny ľudí vo viac ako 150 krajinách
sveta. Sľubujeme, že sa aj naďalej budeme snažiť, aby boli vždy v najvyššej kvalite!
Navždy Váš,

Rex Maughan, výkonný riaditeľ FLP Int., Inc.

ZÁRUKA NAJVYŠŠEJ KVALITY

®®

Vlastníme viaceré patenty na stabilizáciu aloe vera, ktoré dávajú záruku najvyššej kvality výrobkov pre zdravie, krásu a kvalitnejší životný
štýl na báze aloe vera. Naše aloe vera výrobky dostali ako prvé certifikačnú pečať udelenú Medzinárodnou vedeckou radou pre aloe vera
za konzistentnosť a čistotu. Mnohým výrobkom bolo udelené aj označenie Kosher, Halal a Islamská certifikačná pečať, čím sa dokazuje
globálna príťažlivosť výrobkov Forever Living Products. Tieto výrobky nie sú testované na zvieratách.

FOREVER CORPOR ATE PLAZ A
Medzinárodná centrála Forever Living Products v Scottsdale, Arizona
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