obj. č.
001

Touch of Forever
Novus
customer pack
obsahuje:*
obsahuje:*
Forever
Aloe Vera Gel™

obj. č.

715

1 liter

obj. č.

022

4,25 g I 2 kusy v balení

Je prvým produktom, ktorý získal
certifikát Medzinárodnej vedeckej
rady pre aloe (International Aloe
Science Council) za prirodzenú
čistotu. Náš Aloe vera gél
podporuje tráviaci systém
a napomáha vstrebávaniu živín.
Silnú aloe dužinu a tekutinu
extrahujeme s láskou
a patentovaným spôsobom, ktorý
sme priviedli až k dokonalosti.

Forever Bright™
Toothgel

Aloe Lips™
s jojobou

obj. č.

028

Včelí peľ je považovaný za jeden
z najkomplexnejších produktov
prírody. Tento zlatý prach okrem
iného obsahuje bioflavonoidy
a iné silné antioxidačné zložky.
Neobsahuje žiadne konzervačné
látky a umelé arómy. Prinášame
vám priamy kontakt so svetom
včiel!

Forever Aloe
Berry Nectar™

Forever
Royal Jelly™

obj. č.

034

Forever
Nature-Min™

Aloe First™

180 tabliet

Až 10% ľudí trpí nedostatkom
vitamínov a minerálov. Forever
Nature-Min™ obsahuje viac ako
10 stopových a minerálnych
prvkov získaných z prirodzených
zásob minerálov v morskom dne
a morských rastlín.

Aloe Vera Gelly
118 ml

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.

obj. č.

061

obj. č.

036

60 tabliet

Jemné zloženie bez fluóru
v sebe kombinuje aloe vera, včelí
propolis, mätu piepornú
a mätu mentolovú na vytvorenie
zubného gélu s prirodzenou
chuťou a bieliacim účinkom.
Skvelá chuť a pocit čistoty vám
v ústach zostane ešte dlho po
vyčistení zubov.

037

026

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.

Spojenie brusníc a sladkých
jabĺk poskytuje prirodzenú,
sladkú a ostrú chuť. Preukázalo
sa, že antioxidančná sila
v brusniciach je až 20-krát
vyššia ako u vitamínu C.
Brusnice rovnako obsahujú
proanthocyanidin, ktorý pomáha
pri ochrane močových ciest.

obj. č.

obj. č.

100 tabliet

1 liter

130 g

Forever
Bee Pollen™

obj. č.

040

473 ml

Aloe First™ 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.

Aloe Moisturizing
Lotion

obj. č.

063

118 ml

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.

®

Materská kašička, jedinečná
potrava včelej kráľovnej, sa
považuje za dôvod dlhovekosti
kráľovnej úľu, ktorá žije 50
krát dlhšie ako bežná včela
robotnica! Okrem toho, štúdie
dokázali, že materská kašička
môže zlepšovať tiež funkciu
mozgu, imunitu a pomáha
udržiavať človeku zdravú hladinu
cukru a cholesterolu v krvi.

Aloe
Propolis Creme

obj. č.

051

113 g

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 Heat Lotion
118 ml

obj. č.

064

Predstavujeme vám dokonalý
jing a jang – svalstvo uvoľňujúci
krém s ohrevnými zložkami a
zároveň chladivým Aleo Vera
gélom. Toto zvláčňujúce telové
mlieko vonia nádherne mätovo
vďaka výťažkom z mentolu a
eukalyptu, má vyvážené pH a
obsahuje tri oleje, a preto je ako
stvorené pre hĺbkovú masáž
uvoľňujúce unavené svalstvo.

obj. č.
001

Touch of Forever
obsahuje:*
Forever
Garlic-Thyme™

obj. č.

065

100 kapsúl

Aloe Ever-Shield™
92 g

obj. č.

067

Gentleman’s
Pride™
118 ml

Proti oxidačnému stresu môžete
bojovať už jednou-dvomi dávkami
cesnaku a tymiánu v kapsuliach.
Kapsule sú ľahko užiteľné
a úplne bez zápachu. Cesnak
je nielenže prospešný vášmu
kardiovaskulárnemu systému,
keď ho rozkrojíte, enzýmy v ňom
obsiahnuté začnú reagovať a vzniká
silná, imunitu podporujúca látka.

Je vyrobený bez škodlivých
antiperspiračných hliníkových
solí, ktoré sa nachádzajú v
mnohých iných deodorantoch.
Vďaka vysokému obsahu aloe sa
tento deodorant môže aplikovať
hneď po holeni, alebo depilácii
bez toho, aby spôsoboval
podráždenie. Môžete sa naň
spoľahnúť, pretože pôsobí celý
deň a vy sa môžete venovať
svojím povinnostiam.

Forever
Lycium Plus™

Forever
Aloe Peaches™

Forever
Aloe Scrub™

obj. č.

072

Lycium, v Číne tiež známe ako
“jin tonikum” je silný antioxidant.
Vo dvojici so sladkým drievkom,
známym pre jeho schopnosť
zvyšovať účinky iných bylín vám
Lycium Plus™ pomôže zlepšiť
pleť, udržať si energiu a posilniť
zdravie očí.

obj. č.

262

473 ml

Pre zabezpečenie maximálnej
chute a antioxidačnej kapacity,
sme do tohto chutného ovocného
nápoja pridali nie jeden, ale
sedem druhov ovocia. Vďaka
širokej zmesi bobuľovitého ovocia
Forever Pomesteen Power™
ponúka hojnú dávku polyfenolu,
xantónov a vitamínu C v každom
dúšku.

Aloe-Jojoba
Shampoo

777

1 liter

100 tabliet

Forever Pomesteen
Power™

obj. č.

obj. č.

521

296 ml

070

Ak sa nazdávate, že je toto len
hodvábne pleťové mlieko, po jeho
prvom použití zistíte, že má tiež
upokojujúce a povzbudzujúce
účinky balzamu po holení. Tento
dvojitý zázrak dodáva pokožke
po holení chladivý pocit vďaka
sile stabilizovaného aloe vera
gélu.

obj. č.

238

99 g

Tento osviežujúci aloe nápoj z aloe
vera s prírodným broskyňovým
pyré chutí skvele deťom aj
dospelým. 84,5 % čistého Aloe
Vera gélu skombinovaného
s prírodnou broskyňovou
príchuťou a broskyňovým
koncentrátom znamená, že nielen
pocítiťe čistú chuť broskýň, ale
budete sa cítiť broskyňovo svieži.

Na rozdiel od niektorých
pílingov, ktoré obsahujú ostré,
agresívne zložky ako drvené
orechy, ovocné kôstky alebo
plastové mikroguľôčky, my
používame mikroperličky jojoby,
ktoré sa po vašej pokožke šetrne
kĺžu. Ako sa otáčajú, viažu na
seba odumreté bunky, čím
zanechávajú pleť čistú a čerstvú.

Forever Kids™

Forever ARGI+™

120 tablet

obj. č.

354

30 vrecúšok po 10 g

Vaše deti si budú myslieť, že
dostávajú maškrtu a vy budete
mať dobrý pocit, pretože im
dodáte potrebnú dennú dávku
vitamínov a minerálov. Tieto
žuvacie cukríky s prirodzenou
hroznovou príchuťou tiež
obsahujú fytonutrienty získané
z čerstvej brokolice, špenátu,
repy, mrkvy a iného výživného
ovocia a zeleniny. Pomáhajú
rozvoju tela i mysle.

ARGI+™ poskytuje dennú
odporúčanú dávku „zázračnej
molekuly“, tiež známej ako
L-arginín. L-arginín je kľúčová
aminokyselina a zohráva
množstvo dôležitých úloh
v tele, od podpory správnej
bunkovej funkcie po zvýšenie
produkcie oxidu dusnatého,
ktorý napomáha lepšiemu
prietoku krvi do dôležitých
orgánov.

obj. č.
Aloe-Jojoba
522
Conditioning Rinse

Aloe Hand Soap

296 ml

Namiesto toho, aby ste sa museli
neustále spoliehať výhradne na
umelé čistiace zložky, naša
obľúbená prísada aloe vera dodáva
šampónu saponíny, ktoré vytvárajú
jemnú penu. Jojoba pomáha
obnovovať keratín vo vlasovej
štruktúre a podporuje ich
prirodzenú farbu a dodáva im lesk.

obj. č.

Tento komplementárny kondicionér
je obohatený o vitamín B-komplex,
makadamový, jojobový
a levanduľový olej Forever™
Essential Oils Lavender oil, ktorý
dodá vaším vlasom extra lesk
a ľahšiu upraviteľnosť.

473 ml

obj. č.

473

obj. č.

523

Nové a vylepšené mydlo
Aloe Hand Soap vás okúzli
upokojujúcim pocitom pri
každom použití. Mydlo je
vyrobené zo 100 percentne
čistého a stabilizovaného aloe
vera gélu a prírodných čistiacich
prípravkov. Neobsahuje parabén
a vďaka výťažkom z ovocia
zanechá vašu pokožku jemnú
a hydratovanú.
* Uvedené produkty sú v balení po jednom kuse, pokiaľ nie je uvedené inak.
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