obj. č.
004

Mini Touch Family
obsahuje:*
Forever
Aloe Vera Gel™

obj. č.

715

obj. č.

022

4,25 g I 2 kusy v balení

1 liter

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 Aloe
Berry Nectar™

Aloe Lips™
s jojobou

obj. č.

034

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.

Forever
Nature-Min™

Aloe First™

obj. č.

037

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.

Forever
Absorbent C™

Aloe Ever-Shield™

048

100 tabliet

92 g I 2 kusy v balení

obj. č.

067

Forever
Fields of Greens™

Vitamín C bojuje proti voľným
radikálom a prospieva koži
a spojivovým tkanivám.
Doprajte svojmu telu Forever
Absorbent-C™ s obsahom
papáje, medu a ovsených
otrúb. Ovos obsahuje
jedinečný antioxidant nazývaný
avenanthramid, ktorý dokáže
zbaviť vaše telo voľných radikálov.

Gentleman’s
Pride™

Forever
Aloe Peaches™

Aloe Blossom
Herbal Tea™

obj. č.

777

118 ml

1 liter

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.

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.

Forever Arctic Sea™
120 kapsúl

obj. č.

376

Potravinový doplnok s Omega-3,
EPA a DHA, ktorý obsahuje
neprekonateľnú a exkluzívnu zmes
olejov: rybieho oleja, oleja z
kalamárov a olivového oleja
s vysokým obsahom kyseliny
olejovej. Forever Arctic Sea® tiež
obsahuje vitamín E a nie jeden,
ale priamo 3 čisté rybie oleje:
sardelový, lososový a tresčí.
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040

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.

80 tabliet

070

obj. č.

473 ml

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.

obj. č.

028

130 g

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.

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.

180 tabliet

1 liter

Forever Bright™
Toothgel

obj. č.

068

Všetci veľmi dobre vieme, aké
dôležité je jesť čerstvé zelené
potraviny. Keďže šalát nemôžeme
jesť nonstop, predstavujeme
vám Forever Fields of Greens™
s obsahom jačmenných
výhonkov, pšeničných klíčkov
a lucerny.

obj. č.

200

25 jednotlivo balených
vrecúšok
Cíťte sa vitálny vďaka tejto
prírodnej zmesi lístkov,
bylín a korenín. Štúdie
preukázali, že koreniny
môžu obsahovať rovnaké
množstvo antioxidantov
ako denná dávka
niektorých druhov ovocia.

Pre ďalšie informácie o produktoch
od Forever Living Products prosím kontaktujte:

www.foreverliving.com
facebook/ForeverCzechSlovak

* Uvedené produkty sú v balení po jednom kuse, pokiaľ nie je uvedené inak.

