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Η ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ  
ΚΑΝΕΙ ΜΙΑ ΧΡΟΝΙΑ 
AΣΚΗΣΗ 7-ΛΕΠΤΩΝ ΜΕ  
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΟΛΟΦΡΕΣΚΟ ΑΠΟ ΤΙΣ  
ΔΙΚΕΣ ΜΑΣ ΦΥΤΕΙΕΣ 
ΝΟΣΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΕΣ  
ΣΥΝΤΑΓΕΣ

Επιπλέον...

ΑΦΗΣΤΕ ΤΗ ΒΑΛΙΤΣΑ  
ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΟΥ 
ΠΕΡΑΣΕ ΠΙΣΩ ΣΑΣ ΚΑΙ 
ΟΔΕΥΣΤΕ ΣΤΟ 2020 ΜΕ 
ΚΑΘΑΡΟ ΠΙΝΑΚΑ.

Νέα
Αρχή



Η Forever είναι μέλος του ΕΣΕΑΠ.

συνδυασμός
ιδανικόςΟ

pair

ARGI+® και Forever Aloe Vera Gel®  

Mini Tripack  ΚΩΔ. 71633

Ενέργεια στα ύψη με 
ARGI+® και Aloe Minis!

Θέστε τους στόχους της φυσικής σας  
κατάστασης σε προτεραιότητα φέτος με  

την προηγμένη διατροφή του ARGI+®  
και του Forever Aloe Vera Gel®.

Το νέο πακέτο της Forever είναι ο ιδανικός 
συνδυασμός για να σας βοηθήσει να  

δείχνετε και να νιώθετε στα καλύτερά σας.
Αυτό περιλαμβάνει τρία mini Forever  

Aloe Vera Gel® των 330ml
και τρία στικ ARGI+®. 



συνδυασμός
Είσαστε έτοιμοι  
για μια

Νέα
Αρχή;
Στην σελίδα 16, θα γνωρίσετε τρία άτομα που 
βίωσαν μεγάλες αλλαγές στη ζωή τους κατά τη 
διάρκεια μιας χρονιάς, είτε από επιλογή είτε γιατί η 
ζωή τους έφερε αντιμέτωπους με μια πρόκληση. 
Στην πραγματικότητα, αυτό το τεύχος είναι 
αφιερωμένο σε ανθρώπους που σχεδιάζουν να 
αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις αυτήν την χρονιά και 
να κάνουν μια ουσιώδη αλλαγή, είτε σωματική, είτε 
συναισθηματική ή οικονομική.

Ανεξάρτητα με το τι ελπίζετε να αλλάξετε φέτος, 
αυτό το τεύχος θα σας αποκαλύψει τη δύναμη της 
συνήθειας και πώς το να αντικαθιστάτε τις κακές 
σας συνήθειες με καλές μπορεί να επηρεάσει κάθε 
πτυχή της ζωής σας. Μπορείτε να διαβάσετε για το 
τι κρύβεται πίσω από τις συνήθειες και τι θα 
χρειαστεί για να αναπρογραμματίσετε τις δικές σας 
στη σελίδα 23. 

Όταν οι μέρες σας είναι κατακλυσμένες από τις 
οικογενειακές σας υποχρεώσεις, τη δουλειά και 
άλλες ευθύνες, είναι πολύ εύκολο να καταφύγετε 
στη συνήθεια του να τρώτε έξω. Δεν υπάρχει 
καλύτερη στιγμή από το ξεκίνημα μιας νέας χρονιάς 
για να δείτε τη ζωή σας με μια άλλη, νέα ματιά. Στη 
σελίδα 30, θα βρείτε υγιεινές, ισορροπημένες 
συνταγές που θα μπορείτε να τις φτιάξετε εύκολα 
και γρήγορα. Επίσης, θα μπορείτε να τις ετοιμάσετε 
εκ των προτέρων για να καταναλώνετε φρέσκα, 
υγιεινά γεύματα για να παραμείνετε δραστήριοι 
κατά τις πολυάσχολες ημέρες. 

Μην επιτρέψετε στη δραστήρια καθημερινότητά 
σας να σταθεί εμπόδιο για να δείχνετε και να 
νιώθετε στα καλύτερά σας. Αυτή θα μπορούσε να 
γίνει η χρονιά που θα επικεντρωθείτε στην άσκηση 
και μπορείτε να ξεκινήσετε με τις ασκήσεις 
υψηλής έντασης που θα βρείτε στη σελίδα 6. 
Επιλέξαμε αυτό το πρόγραμμα επειδή μπορείτε να 
κάνετε αυτές τις ασκήσεις μυϊκής ενδυνάμωσης 
όπου κι αν βρίσκεστε σε μόλις επτά λεπτά. 

Εφόσον μιλάμε για καινούργια ξεκινήματα, 
έχουμε αφιερώσει ένα άρθρο για να σας βάλουμε 
μέσα στις φυτείες και να δείτε από πρώτο χέρι 
πώς παρασκευάζονται τα πιο φρέσκα και αγνά 
προϊόντα αλόης βέρα στη σελίδα 12. Από τις 
φυτείες, όπου η αλόη συλλέγεται με το χέρι, έως 
την καινοτόμο επεξεργασία, θα ανακαλύψετε 
γιατί τα προϊόντα της Forever έχουν φανατικό 
κοινό σε ολόκληρο τον κόσμο.

Αυτά και άλλα πολλά θα τα ανακαλύψετε στις 
σελίδες που ακολουθούν και ανεξάρτητα με το 
είδος της αλλαγής που θα τολμήσετε το 2020, 
εύχομαι αυτό το τεύχος να σας εμπνεύσει να κάνετε 
ένα δυνατό ξεκίνημα και να συνεχίσετε έτσι.

Executive Director of Marketing
Forever Living Products 

Η χρονιά είναι αστείο πράγμα. Μπορεί να περάσει 
χωρίς πολλές φανφάρες ή μπορεί να φέρει την 
ανατροπή που θα αλλάξει τελείως τη ζωή σας.
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16  ΤΙ ΑΛΛΑΓΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΦΕΡΕΙ 
ΜΙΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΧΡΟΝΙΑ

  Αυτές οι πραγματικές ιστορίες 
ζωής θα αλλάξουν τον τρόπο 
που σκέφτεστε για το πόσα 
μπορεί να καταφέρει ο 
άνθρωπος μέσα σε μια χρονιά.

10  ΡΟΦΗΜΑ ΕΠΟΧΗΣ 
  Πώς να απογειώσετε το 

καθημερινό σας ρόφημα 
πρωτεΐνης, για να πετύχετε 
τους στόχους της προπόνησής 
σας.

36  ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΔΕΡΜΑ ΤΟ 2020 
  Εκμεταλλευτείτε στο έπακρον 

τα οφέλη από την καθημερινή 
φροντίδα του δέρματός σας 
επιλέγοντας προϊόντα που 
αξιοποιούν την δύναμη της 
φύσης και της επιστήμης.

12  ΦΡΕΣΚΟ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΚΕΣ ΜΑΣ 
ΦΥΤΕΙΕΣ 
Μάθετε πώς η Forever καλλιεργεί, 
συλλέγει και επεξεργάζεται το 
φυτό για να προσφέρει στους 
πελάτες της τα πιο φρέσκα, τα πιο 
αγνά και υψίστης ποιότητας  
        προϊόντα αλόης βέρας στον  

                      πλανήτη. 

30  ΥΓΙΕΙΝΕΣ, ΓΡΗΓΟΡΕΣ ΚΑΙ 
ΝΟΣΤΙΜΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ

  Αυτές οι υγιεινές συνταγές 
είναι τόσο ισορροπημένες και 
νόστιμες που θα ξεχάσετε να 
μετράτε τις θερμίδες. 

40  Η ΑΛΟΗ ΤΑΞΙΔΕΥΕΙ ΣΕ ΟΛΟ 
ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

06  Η ΑΠΟΛΥΤΗ ΑΣΚΗΣΗ 
7-ΛΕΠΤΩΝ

  Ακόμα και όταν οι ρυθμοί 
ανεβαίνουν, μπορείτε πάντα 
να βρείτε χρόνο για να 
ακολουθήσετε μια έντονη 
προπόνηση 7 λεπτών όπου και 
αν βρίσκεστε.

ΑΠΑΛΛΑΓΕΙΤΕ ΑΠΟ 
ΤΙΣ ΠΑΛΙΕΣ ΣΑΣ 
ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ 
ΥΙΟΘΕΤΗΣΤΕ ΝΕΕΣ
Πώς μπορείτε να αλλάξετε 
τη ζωή σας αλλάζοντας 
απλά τις συνήθειές σας 
και πώς θα καταφέρετε να 
φτάσετε στους στόχους 
σας.

23
Περιεχόμενα



Η Forever είναι μέλος του ΕΣΕΑΠ.

H αλλαγή σας θα πρέπει να ξεκινήσει 
με λευκό πίνακα. Το εύκολο πρόγραμμα 

αποτοξίνωσης 9 ημερών παρέχει 
όλα τα εργαλεία που χρειάζεστε για 

να δημιουργήσετε μια γερή βάση 
θρεπτικών συστατικών για να αρχίσετε 

να δείχνετε και να νιώθετε στα 
καλύτερά σας το 2020. 

Ισορροπημένη διατροφή σε συνδυασμό 
με τους αγαπημένους σας χυμούς αλόης. 

Επιλέξτε ανάμεσα στο
 Forever Aloe Vera Gel®,  
Forever Aloe Peaches™ ή  

Forever Aloe Berry Nectar™. 

Ξεκινήστε

Δυνατά

Βανίλια / Forever Aloe Vera Gel®  ΚΩΔ. 475
Σοκολάτα / Forever Aloe Vera Gel®  ΚΩΔ. 476 

Βανίλια / Aloe Berry Nectar™  ΚΩΔ. 625
Σοκολάτα / Aloe Berry Nectar™  ΚΩΔ. 626 

Βανίλια / Aloe Peaches™  ΚΩΔ. 629
Σοκολάτα / Aloe Peaches™  ΚΩΔ. 630

Ξεκινήστε το ταξίδι σας 
για ένα πιο αδύνατο  

και υγιή εαυτό.

Παρακολουθήστε την πρόοδό σας και 
παραμείνετε κινητοποιημένοι κατεβάζοντας 
την εφαρμογή Forever F.I.T.!  
Αυτό το εργαλείο θα είναι ο πιστός σας 
σύντροφος σε κάθε στάδιο της φυσικής σας 
κατάστασης.
.

Περιεχόμενα



Το κλειδί είναι η ένταση και η ανάκαμψη. Εκτελέστε τις 
ασκήσεις διαδοχικά και γρήγορα για 30” την κάθε μία. 
Αν δυσκολεύεστε, είναι καλό.

Για γρηγορότερα αποτελέσματα, ο βαθμός δυσκολίας θα 
πρέπει να αγγίζει το 8 στην κλίμακα από 1-10, σύμφωνα 
με το Human Performance Institute. Επιβάλλετε στο 
πρόγραμμά σας αυτό το 7λεπτο πρόγραμμα ασκήσεων 
και πολύ σύντομα θα νιώθετε περήφανοι, μπορείτε να τις 
κάνετε στο σπίτι σας είτε στο γραφείο είτε οπουδήποτε κι 
αν βρεθείτε.

Νιώθετε ότι ο τρόπος ζωής σας 
στέκεται εμπόδιο στο να διατηρείστε 
σε φόρμα; 
Οι ατέλειωτες ώρες στην εργασία μας, οι 
οικογενειακές υποχρεώσεις, τα ραντεβού και άλλες 
δεσμεύσεις είναι εύκολο να σας βγάλουν εκτός 
προγράμματος και να μην μπορέσετε να διαθέσετε μια 
ώρα στο γυμναστήριο όπως σχεδιάζατε. Αν 
χαλαρώσετε έστω και για λίγο θα είναι ένα ατόπημα 
που μπορεί να σας στοιχίσει. Η μία ημέρα που θα 
μείνετε εκτός γυμναστηρίου μπορεί να σας οδηγήσει 
σε ακόμα μία ημέρα εκτός και στο τέλος θα έχει 
περάσει μια ολόκληρη εβδομάδα.

Αυτό που χρειάζεστε είναι μια γρήγορη προπόνηση, 
που δεν θα απαιτεί χρόνο και εξοπλισμό. Οι ασκήσεις 
των 7-λεπτών που ακολουθούν δεν είναι απλά ένα σετ 
ασκήσεων που θα σας βάλουν σε κίνηση, πρόκειται για 
μια κυκλική προπόνηση όπου θα δείτε αποτελέσματα 
και θα σας βοηθήσει να επιτύχετε τη φυσική κατάσταση 
που επιθυμείτε. Σύμφωνα με το American College of 
Sports Medicine, η άσκηση που χρησιμοποιεί το βάρος 
του σώματος για να δημιουργήσει αντίσταση μπορεί να 
είναι ο πιο γρήγορος και αποτελεσματικός τρόπος να 
κάψετε λίπος και να ενδυναμώσετε τους μυς. 

Ασκήσεις 7 λεπτών, χωρίς 
εξοπλισμό, που μπορούν  
να ενταχθούν άνετα στο 
καθημερινό σας πρόγραμμα.

ΕΚΤΕΛΕΣΤΕ ΤΗΝ  
ΚΑΘΕ ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ 30” 

ΜΕ ΕΝΑ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ  
10” ΑΝΑΜΕΣΑ ΤΟΥΣ.

Ben Cohen 
Αστέρας του Ράγκμπι, Αγγλία

Forever Ambassador
 

Διατηρήστε  
τη φόρμα σας
σε 7 λεπτά
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Οι εκτάσεις και οι ανατάσεις με αναπήδηση είναι η τέλεια 
προθέρμανση. Σας βοηθούν να ανεβάσετε τους παλμούς 
σας και σύμφωνα με μια έρευνα αυτή η απλή άσκηση 
μπορεί να βελτιώσει τον συντονισμό, την ισορροπία, τον 
ρυθμό, τον χρόνο και τη στάση του σώματος.

Τα καθίσματα στον τοίχο ενδυναμώνουν τους 
τετρακέφαλους, τους μυς μπροστά από τον μηρό. 
Ξεκινήστε ακουμπώντας την πλάτη σας στον τοίχο, 
τοποθετήστε τα πόδια σας ελαφρώς πιο μπροστά στο 
άνοιγμα των ώμων. Ξεκινήστε να κατεβαίνετε προς τα 
κάτω μέχρι τα γόνατά σας να σχηματίσουν μια ορθή 
γωνία. Μείνετε σε αυτή τη στάση για λίγα δευτερόλεπτα 
και γυρίστε με τον ίδιο τρόπο σε όρθια στάση.

Αυτή η άσκηση θα σας βοηθήσει να ενδυναμώσετε τον 
κορμό σας και θα έχετε καλύτερη απόδοση και 
ισορροπία. Ξαπλώστε σε μια σανίδα με τα γόνατα 
λυγισμένα. Τα χέρια σας μπορείτε να τα βάλετε είτε πίσω 
από το κεφάλι σας ή σταυρωτά στο στήθος σας. Αν τα 
βάλετε στο στήθος σας δεν θα μπείτε στον πειρασμό να 
δώσετε ώθηση σπρώχνοντας τον αυχένα σας. Σφίξτε 
τους κοιλιακούς σας και σηκώστε τις ωμοπλάτες σας 
περίπου 5 εκ. από το έδαφος πριν κατεβείτε ξανά.

Το μόνο που χρειάζεστε για αυτό είναι ένα ανθεκτικό 
κάθισμα ή ένας πάγκος. Τοποθετήστε ένα πόδι στην 
καρέκλα και το γόνατό σας θα πρέπει να είναι σε γωνία 
90ο, τότε το ύψος θα είναι σωστό. Αυτή είναι η τέλεια 
άσκηση για τους γλουτούς και τους μηρούς. 
Βεβαιωθείτε ότι το δεξί σας πόδι είναι στην καρέκλα. 
Σπρώξτε προς τα κάτω τη φτέρνα σας, ενώ φέρνετε το 
αριστερό πόδι σας, έτσι στέκεστε στην καρέκλα. 
Επιστρέψτε στην αρχική σας θέση πατώντας κάτω με 
το δεξί σας πόδι, στη συνέχεια και το αριστερό ώστε 
και τα δύο πόδια να είναι στο πάτωμα. Εναλλαγή 
ανάμεσα στο δεξί και το αριστερό πόδι.

Οι κάμψεις είναι ο κλασικός τρόπος για να 
ενδυναμώσετε το πάνω μέρος του σώματός σας. 
Βεβαιωθείτε ότι θα έχετε τη σωστή στάση σώματος για 
να έχετε όσο το δυνατόν καλύτερα αποτελέσματα. Η 
πλάτη σας θα πρέπει να είναι ίσια και να κοιτάτε 
μπροστά. Οι αγκώνες σας πρέπει να φτάσουν ακριβώς 
δίπλα στα πλευρά σας σχηματίζοντας γωνία 90ο. Εάν οι 
κάμψεις σας δυσκολεύουν, προσπαθήστε 
ακουμπώντας τα γόνατα στο έδαφος.

ΕΚΤΑΣΕΙΣ & ΑΝΑΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΑΝΑΠΗΔΗΣΗ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΤΟΙΧΟ

ΚΟΙΛΙΑΚΟΙ (ΡΟΚΑΝΙΣΜΑΤΑ)

STEP UP ΣΕ ΚΑΡΕΚΛΑ

ΚΑΜΨΕΙΣ

01 02

04

05

Θέση 1

Θέση 2

Θέση 3

03

Διατηρήστε  
τη φόρμα σας
σε 7 λεπτά
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Αυτή η άσκηση σας βοηθά να ενδυναμώσετε τα 
πόδια και τους γλουτούς σας, ενώ βελτιώνει την 
κινητικότητα και τις αρθρώσεις. Βρείτε μια στάση 
ποδιών που θα νιώθετε άνετα. Τα δάχτυλα των ποδιών 
σας μπορούν να δείχνουν ευθεία προς τα εμπρός ή 
ελαφρά προς τα έξω. Σφίξτε τους κοιλιακούς σας 
κοιτάξτε μπροστά και κάντε βαθύ κάθισμα. Θα ξέρετε 
ότι έχετε σωστή γωνία 90ο εάν οι μηροί σας είναι 
παράλληλοι με το έδαφος.

Όταν πρόκειται για ενδυνάμωση μυών και τoνισμένους μυς 
στα πόδια σας, οι προβολές είναι η τέλεια άσκηση. 
Βεβαιωθείτε ότι έχετε κρατήσει το πάνω μέρος του σώματος 
ίσια με το πηγούνι σας και τους ώμους σας πίσω και 
χαλαρούς. Καθώς κάνετε βήμα μπροστά με ένα πόδι, 
χαμηλώστε τους γοφούς μέχρι να λυγίσουν τα δύο γόνατα σε 
περίπου 90 μοίρες. Το μπροστινό γόνατό σας πρέπει να είναι 
αμέσως πάνω από τον αστράγαλο σας και δεν πρέπει να 
αφήσετε το άλλο γόνατο να αγγίξει το πάτωμα.

Η πλάγια σανίδα είναι μια άσκηση που δυναμώνει 
τους πλευρικούς μυς διατηρώντας έτσι μια 
σταθερή σπονδυλική στήλη. Ξαπλώστε στο πλάι με 
τον πήχη σας στο έδαφος και τα πόδια σας 
προτεταμένα ή απλωμένα ανάλογα πώς νιώθετε πιο 
βολικά. Ο κορμός συμμετέχει στην άσκηση καθώς 
σηκώνετε τους γοφούς από το πάτωμα. Μείνετε για 
15” και αλλάξτε πλευρά. 

Η σανίδα είναι μια απλή άσκηση, αλλά πολύ ωφέλιμη 
για την ενδυνάμωση των μυών, ιδιαίτερα για τους 
μύες που ενώνουν το πάνω με το κάτω μέρος του 
κορμού. Ξεκινήστε ακουμπώντας τους βραχίονες στο 
πάτωμα με τους αγκώνες ευθυγραμμισμένους με τους 
ώμους. Κρατήστε την πλάτη σας ίσια και το υπόλοιπο 
σώμα σας σε στάση σαν να κάνετε κάμψεις. Μείνετε σε 
αυτή τη στάση για 30”. Όπως και στις κάμψεις αν είναι 
πολύ δύσκολο να στηριχτείτε στις μύτες ακουμπήστε 
τα γόνατα στο έδαφος.

ΒΑΘΙΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ

ΠΡΟΒΟΛΕΣ

ΠΛΑΓΙΑ ΣΑΝΙΔΑ ΣΑΝΙΔΑ

06

09

07 08
Θέση 1 Θέση 2

8



Η κυκλική άσκηση φέρνει μια νέα δυναμική στην 
άσκηση ενδυναμώνοντας το στήθος, ενώ παράλληλα 
γυμνάζετε χέρια και ώμους. Ξεκινήστε με κάμψεις και 
στην συνέχεια σηκωθείτε και περιστρέψτε το σώμα σας 
έτσι ώστε το ένα χέρι να βρίσκεται στο έδαφος και το 
άλλο να εκτείνεται προς τα πάνω. Κάντε και πάλι 
κάμψεις, εναλλαγή τώρα με το άλλο χέρι στο έδαφος 
και το άλλο προτεταμένο προς τα πάνω. Μη διστάσετε 
να λυγίσετε τα γόνατά σας, αν σας δυσκολεύουν οι 
κάμψεις.

Σίγουρα τις πρώτες φορές θα νιώσετε το κάψιμο κατά τη διάρκεια 
αυτής της 7λεπτης άσκησης. Όσο όμως θα είστε συνεπείς και 
ολοκληρώνετε το πρόγραμμα των ασκήσεων κάθε μέρα θα αρχίσετε να 
βλέπετε τα αποτελέσματα. Εάν μετά από λίγο νιώσετε ότι θέλετε να 
αντιμετωπίσετε μεγαλύτερες προκλήσεις, προσπαθήστε να επαναλάβετε 
το ίδιο ή προσθέστε λίγα βάρη για να αυξήσετε τον βαθμό δυσκολίας.
Μην αφήσετε τους ρυθμούς της καθημερινότητας να σταθούν εμπόδιο 
στη φυσική σας κατάσταση, εξοικονομήστε 7 λεπτά για να ακολουθήσετε 
αυτές τις ασκήσεις που γυμνάζουν όλο το σώμα με υψηλής έντασης 
ασκήσεις. Επιστρέψτε στις δουλειές σας σαν να μην τρέχει τίποτα.

Συνεχίστε  
με βάση την 
πρόοδό σας

Αυτή είναι μια απλή άσκηση κατά την οποία τρέχεις 
επιτόπου και προσπαθείς να ανεβάσεις όσο πιο 
ψηλά τα γόνατα. Ενώ η άσκηση φαίνεται υπερβολική 
θα βελτιώσει τη φυσική σας κατάσταση, προάγει την 
ευελιξία και αυξάνει την ενδυνάμωση στο κάτω μέρος 
του σώματος.

Εντάσσοντας αυτή την άσκηση στο πρόγραμμα θα σας 
βοηθήσει να ενδυναμώσετε τον βραχίονα και τον ώμο 
και μπορεί να γίνει σχεδόν οπουδήποτε. Ξεκινήστε 
καθισμένος στην άκρη μιας σταθερής καρέκλας και 
πιάστε την άκρη. Εκτείνετε τα πόδια σας περίπου στο 
πλάτος των γοφών με τις φτέρνες σας να αγγίζουν το 
έδαφος. Σύρετε τους γλουτούς σας από την άκρη του 
καθίσματος και χρησιμοποιήστε τα χέρια σας για να 
χαμηλώσετε μέχρι να λυγίσουν οι αγκώνες σας σε μια 
γωνία οπουδήποτε μεταξύ 45ο και 90ο. Επαναφέρετε αργά 
το σώμα σας και επαναλάβετε.

PUSH-UP ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΓΗ

ΕΠΙΤΟΠΙΟ ΤΡΟΧΑΔΗΝ ΜΕ ΤΑ ΓΟΝΑΤΑ ΨΗΛΑ

ΤΡΙΚΕΦΑΛΟΙ

11

12

10

9



ΠΡΟΑΓΕΤΕ ΤΗΝ ΚΑΛΗ ΥΓΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ: 
Ενισχύστε την υγεία της καρδιάς σας με το Forever 
NutraQ10™. Περιέχει ένα μείγμα βιταμινών Β, εκχυλίσματα 
βοτάνων, φολικό οξύ και συνένζυμο Q10 το οποίο είναι 
γνωστό ότι προάγει την καλή λειτουργία των κυττάρων. 
To Forever NutraQ10™ με το CoQ10 προσφέρει ένα ήπιο 
άρωμα φρούτων και εσπεριδοειδών.

ΔΩΣΤΕ ΕΝΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ: 
Το ARGI+™ σας παρέχει την συνιστώμενη καθημερινή 
ποσότητα της L-Αργινίνης, ένα ισχυρό αμινοξύ που βοηθά 
το σώμα να παράγει το «θαυματουργό μόριο», το νιτρικό 
οξείδιο, το οποίο αυξάνει την κυκλοφορία του αίματος 
στα ζωτικά όργανα και στηρίζει την κυτταρική λειτουργία. 
Προσθέτοντας ένα στικ θα λάβετε όλα τα οφέλη του και 
γεύση από φρούτα του δάσους που συμπληρώνουν τέλεια 
την σοκολάτα ή την βανίλια του Forever Lite Ultra™.

Ρόφημα
εποχής

Αναβαθμίστε το καθημερινό σας ρόφημα πρωτεΐνης προσθέτοντας 
ένα ακόμα θρεπτικό συστατικό που ταιριάζει απόλυτα με τον τρόπο 
ζωής σας και τους στόχους της φυσικής σας κατάστασης. Ξεκινήστε 
με μια μεζούρα Forever Lite Ultra™ με Αμινοτεΐνη σοκολάτα ή βανίλια 
συνδυασμένο με 300 ml αποβουτυρωμένο γάλα ή το αγαπημένο 
σας γάλα αμυγδάλου, καρύδας ή σόγιας. Αυτό το γευστικότατο 
ρόφημα παρέχει 24 γρ. φυτικής πρωτεΐνης και 18 αμινοξέα, μαζί με τα 
απαραίτητα, τα μη απαραίτητα και αλυσιδωτά διακλαδισμένα αμινοξέα. 

Αναμειγνύοντας με το αποβουτυρωμένο γάλα, 
το Forever Lite Ultra™ παρέχει 5.3 γραμμάρια 
αλυσιδωτών διακλαδισμένων αμινοξέων.
Στη συνέχεια, επιλέξτε οποιαδήποτε από τις 
παρακάτω επιλογές για να ενισχύσετε το ρόφημά σας.

ΕΝΙΣΧΥΣΤΕ ΤΟ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ ΣΑΣ 
ΡΟΦΗΜΑ ΠΡΩΤΕΪΝΗΣ

Ρόφημαεποχής
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Forever Lite Ultra™ Vanilla  ΚΩΔ. 470

Forever Lite Ultra™ Chocolate  ΚΩΔ. 471

Forever NutraQ10™  ΚΩΔ. 312

ARGI+™  ΚΩΔ. 473

Forever Supergreens™  ΚΩΔ. 621

Forever Fiber™  ΚΩΔ. 464

ΛΑΒΕΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΑΣΙΝΑ: 
Σχεδιασμένο με ένα ιδανικό μείγμα από 20 
φρούτα και λαχανικά, τα Forever Supergreens™ 
προσθέτουν νόστιμη γεύση από μούρα στο ρόφημά 
σας, ενώ ενισχύουν τον μεταβολισμό σας, βοηθούν 
στη γρήγορη αποκατάσταση των μυών και στη 
στήριξη του ανοσοποιητικού.

ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ ΤΙΣ ΦΥΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ: 
To Forever Fiber™ είναι ένας εύκολος τρόπος για 
να διασφαλίσετε ότι λαμβάνετε αρκετές φυτικές 
ίνες στην καθημερινή σας διατροφή. Κάθε στικ 
περιέχει τόσο πολλές ίνες όσο δύο φέτες τοστ 
ολικής άλεσης για την υποστήριξη του πεπτικού  
και του ανοσοποιητικού, χωρίς να αλλάξει τη  
γεύση του ροφήματος σας.
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Είναι εύκολο να κοιτάς μια καλλιέργεια αλόης 
ανάμεσα στις φυτείες της Forever και να 
αναρωτιέσαι πώς η εταιρεία κατάφερε να σπείρει, 
να καλλιεργήσει και να συλλέξει τα φύλλα της 
αλόης με την ίδια μέθοδο εδώ και 41 χρόνια – 
προσεχτική φροντίδα για κάθε φυτό που στη 
συνέχεια συλλέγεται με τα χέρια.

Μπορεί να ήταν πιο εύκολο και πιο κερδοφόρο αν 
χρησιμοποιούσαμε αυτοματοποιημένα συστήματα 
για να καλλιεργούμε τα φυτά πιο γρήγορα και να 
βασιζόμασταν λιγότερο στην ανθρώπινη 
παρέμβαση. Όμως στην ουσία, αυτός ο εξελιγμένος 
τρόπος κοστίζει παραπάνω. Διαλύει και 
καταστρέφει το μεγαλύτερο μέρος του φυτού, 
προκαλώντας περιβαλλοντική καταστροφή και ένα 
μέτριο τελικό προϊόν. 

Το να μένεις πιστός στις ρίζες σου χωρίς όμως 
να μένεις πίσω από τις ραγδαίες εξελίξεις που 
συμβαίνουν στον κόσμο κάτι σημαίνει. Εδώ και 
τέσσερις δεκαετίες, η Forever Living έχει 
αναπτυχθεί και έχει γίνει ο μεγαλύτερος 
παραγωγός προϊόντων αλόης βέρας στον 
κόσμο καθώς λειτουργεί με τη σωστή αναλογία 
της παράδοσης και της καινοτομίας.

Μια παράδοση που αξίζει να 
διατηρήσουμε 

Όταν ο Rex Maughan ίδρυσε την Forever Living 
Products, ήθελε να δημιουργήσει δεσμούς που θα 
υπερβαίνουν την γλώσσα ή τα σύνορα και να φέρει 
τους ανθρώπους κοντά κάνοντας πράγματα με το 
σωστό τρόπο.

Στις φυτείες της αλόης της Forever, το να κάνουμε 
τα πράγματα με το σωστό τρόπο σημαίνει να τα 
κάνουμε χειρωνακτικά. Οι άντρες και οι γυναίκες 
που καλλιεργούν τα φύλλα της αλόης βέρα 
αναπτύσσονται κάτω από τον ήλιο, τα φύλλα 
επιλέγονται προσεχτικά με το χέρι όταν είναι αρκετά 
ώριμα και είναι πλούσια σε θρεπτικά συστατικά.

φρεσκάδα
φυτείες μας

κατευθείαν 
από τις

Με όλη του τ
η
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Δεν υπάρχει υποκατάστατο για το ανθρώπινο άγγιγμα, όταν πρόκειται για 
την επιλογή των καλύτερων φύλλων. Οι άνθρωποι που γνωρίζουν 
καλύτερα πότε φτάνει η ώρα της συγκομιδής είναι αυτοί που τα 
καλλιεργούν, τα φροντίζουν και ασχολούνται με τις καλλιέργειες κάθε 
χρονιά. Ελέγχουν το χρώμα των φύλλων, το μέγεθος και την υφή τους για 
να αποφασίσουν ποια φύλλα είναι έτοιμα για συγκομιδή και ποια 
χρειάζονται λίγο χρόνο ακόμα.

Τα εξωτερικά ώριμα φύλλα αφαιρούνται προσεκτικά από το φυτό, 
επιτρέποντας στα εσωτερικά φύλλα να συνεχίσουν να μεγαλώνουν. 
Χρειάζεται ένας χρόνος περίπου για κάθε φύλλο για να ωριμάσει και κάθε 
φυτό συνεχίζει να παράγει φύλλα για πολλά χρόνια υπό ευνοϊκές 
συνθήκες. Τα φύλλα συλλέγονται και εν συνεχεία μεταφέρονται για τον 
πρώτο γύρο επεξεργασίας στις εγκαταστάσεις μας.

ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΠΟΥ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ 
ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΠΟΤΕ ΦΤΑΝΕΙ Η ΩΡΑ ΤΗΣ 
ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΤΑ 
ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΝ, ΤΑ ΦΡΟΝΤΙΖΟΥΝ ΚΑΙ 
ΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 
ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΙΑ.
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Καινοτομία εν δράσει 
Αμέσως μόλις το φύλλο της αλόης αφαιρείται από  
το φυτό, ο χρόνος παίζει καθοριστικό ρόλο για να 
διασφαλιστεί ότι η αλόη διατηρεί τα θρεπτικά της 
συστατικά καθόλη την διάρκεια της επεξεργασίας  
και της παραγωγής. Μετά την συγκομιδή, η επόμενη 
στάση είναι σε εγκαταστάσεις εκεί όπου κάθε φύλλο 
φιλετάρεται στο χέρι για να αφαιρέσουμε την 
μεγαλύτερη δυνατή ποσότητα αγνού τζελ από το 
εσωτερικό του φύλλου της αλόης βέρα. Το  
φιλετάρισμα γίνεται ομαλά, σε υγρό περιβάλλον και 
απαιτείται συνδυασμός ταχύτητας και ακρίβειας.

Μετά τον έλεγχο, το ζελέ, διαπερνά ασηπτική 
διαδικασία, κατά την οποία χρησιμοποιείται  
στιγμιαία θερμική μέθοδος για να κλειδώσει τα  
οφέλη και την φρεσκάδα του εσωτερικού φύλλου,  
ενώ με ασφάλεια αφαιρεί τα κακά βακτήρια και 
εξουδετερώνει την ανάγκη για προσθήκη συντηρητικών.

Αυτή η διαδικασία έδειξε ότι διατηρεί 300% περισσότερο 
τις φυσικές βιταμίνες της αλόης. Για να διασφαλίσουμε 
ότι διατηρούνται υψηλά τα επίπεδα των θρεπτικών 
συστατικών, η αλόη της Forever επεξεργάζεται πάντα 
μέσα σε έξι ώρες από την συγκομιδή.

Forever Aloe Peaches™ mini  ΚΩΔ. 7783 (3 τμχ)  ΚΩΔ. 77812 (12 τμχ) 

Forever Aloe Vera Gel®  ΚΩΔ. 715

Forever Aloe Berry Nectar™ mini  ΚΩΔ. 7353 (3 τμχ)  ΚΩΔ. 73512 (12 τμχ)

Το Forever Aloe Vera Gel® είναι ότι 
πιο φυσικό μπορείτε να λάβετε και 
περιέχει 99,7% αγνό τζελ από το 
εσωτερικό του φύλλου της αλόης. Οι 
άλλες δημοφιλείς γεύσεις, Forever 
Aloe Berry Nectar™ και Forever Aloe 
Peaches™ συνδυάζουν τα οφέλη της 
αλόης βέρα με τα αντιοξειδωτικά και 
τις νόστιμες γεύσεις από τα cranberry 
και τα ροδάκινα.

   Το 
γνωρίζατε;
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Οι άνθρωποι που το 
υλοποιούν 
Το να επενδύεις στη σωστή 
διαδικασία δεν έχει από μόνο του 
αποτελέσματα εκτός αν επενδύσεις 
και στους κατάλληλους ανθρώπους. 
Οι μισθοί που πληρώνει η Forever 
στους υπαλλήλους της Δομινικανής 
Δημοκρατίας είναι 40-50% 
μεγαλύτεροι συγκριτικά με τους 
μισθούς που δίνουν οι άλλες εταιρείες 
της περιοχής. Οι υπάλληλοι που 
απασχολούνται στις καλλιέργειες και 
στις εγκαταστάσεις παραγωγής 
γνωρίζουν ότι η ποιότητα της 
δουλειάς που κάνουν κάθε μέρα είναι 
απαραίτητη για να δημιουργηθούν τα 
προϊόντα της Forever στα οποία 
στηρίζονται πολλοί άνθρωποι σε όλο 
τον κόσμο.

Ο Miguel Silverio και ο Alejandro 
Rodriguez έχουν συνολικά 18 χρόνια 
εμπειρίας στις καλλιέργειες της 
αλόης. Και οι δύο έχουν αποκτήσει 

πολύτιμες γνώσεις φροντίζοντας 
προσωπικά τις καλλιέργειες χρονιά με 
χρονιά. Η μακροχρόνια συνεργασία με 
την εταιρεία βασίζεται στο γεγονός ότι 
νιώθουν περήφανοι για την δουλειά 
τους και ότι είναι σημαντικά μέλη της 
οικογένειας της Forever.

“Μου αρέσει που ανήκω σε αυτή την 
ομάδα σπουδαίων ανθρώπων”, λέει ο 
Miguel.

H Rafaelina Taveras είναι επίσης 
περήφανη που είναι μέλος της 
οικογένειας. Εδώ και 16 χρόνια, αυτή η 
μητέρα τριών παιδιών εργάζεται στον 
ποιοτικό έλεγχο, διασφαλίζει ότι οι 
καλλιέργειες της αλόης είναι αγνές, 
φρέσκες και με υψηλά θρεπτικά 
συστατικά.

“Λαμβάνω δείγματα από κάθε παρτίδα 
που επεξεργαζόμαστε και εξετάζω το 
pH και την μικροβιολογία” λέει η 
Rafaelina. 

“Αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να 
παρέχουμε τέλεια προϊόντα.”

ΑΥΤΗ ΗΤΑΝ Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ 
ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΠΟΥ ΕΙΧΑ 
ΠΟΤΕ, ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΔΟΥΛΕΥΩ 
ΕΔΩ ΓΙΑ ΠΟΛΥ ΚΑΙΡΟ.

O Ruddy Reyes, Βοηθός Αποθήκης, 
καμαρώνει με το γεγονός ότι ο ρόλος 
του, να διατηρεί απόθεμα και να το 
οργανώνει, διασφαλίζει ότι όλοι θα 
έχουν τα εργαλεία για να μπορούν να 
δουλέψουν. Είναι μέλος της Forever 
οικογένειας εδώ και 16 χρόνια και 
μεγαλώνει δύο παιδιά. 

“Είναι η καλύτερη εργασιακή εμπειρία 
που είχα ποτέ,” λέει ο Ruddy. “Θα 
ήθελα να δουλεύω εδώ για πάρα πολύ 
καιρό.”

Σε κάθε στάδιο της παραγωγής θα 
ακούσετε ιστορίες ανθρώπων που 
δουλεύουν εδώ και χρόνια στην 
Forever και παραμένουν πιστοί στην 
ποιότητα και την αγνότητα των 
προϊόντων. Για αυτούς είναι κάτι 
παραπάνω από μία απλή δουλειά. 
Έχουν πάθος με την σχέση που 
έχουν με τα φυτά, μεταξύ τους αλλά 
και με τα προϊόντα που δίνουν την 
ευκαιρία σε ανθρώπους σε όλο τον 
κόσμο.

•  Χρησιμοποιούνται αντλίες ηλιακής ενέργειας  
 και αρδευτικά συστήματα  μειώνοντας την 
 χρήση νερού κατά 90%. 

•  Το νερό επαναχρησιμοποιείται στις φυτείες  
 ενώ τα υπολείμματα από τα φύλλα της αλόης  
 καταλήγουν στο έδαφος ως φυσικό λίπασμα. 

•  Τα 50 εκ. φυτών της Forever καθαρίζουν τον πλανήτη  
 από εκατοντάδες εκατομμύρια τόνους CO2 κάθε χρόνο. 

•  H ναυαρχίδα της Forever είναι οι χυμοί της αλόης βέρα και  
 συσκευάζονται σε 100% ανακυκλώσιμα TetraPak υλικά.  
 Αυτές οι συσκευασίες αποστέλλονται πάντα επίπεδες ώστε  
 να καταλαμβάνουν λιγότερο χώρο, το οποίο μας επιτρέπει  
 να μεταφέρονται περισσότερες σε ένα φορτίο, με αυτό  
 μειώνουμε δραματικά το αποτύπωμα του άνθρακα.

ΕΣΤΙΑΣΗ ΣΤΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ
Η δέσμευση της Forever στο περιβάλλον είναι εμφανής σε κάθε στάδιο 
της παραγωγής.
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Ο χρόνος που ξεκινά όπως κάθε άλλος 
μπορεί να σας φέρει μπροστά στην πιο 
δύσκολη μάχη της ζωής σας χωρίς 
καμιά προειδοποίηση, για να τεστάρει 
κάθε ρανίδα δύναμης που κρύβεται 
μέσα σας ώσπου να συνειδητοποιήσετε 
ότι μπορείτε να καταφέρετε 
περισσότερα από όσα φαντάζεστε.

Στις σελίδες που ακολουθούν θα 
γνωρίσετε ανθρώπους που ξεκίνησαν το 
προσωπικό τους ταξίδι για να αλλάξουν 
τις ζωές τους προς το καλύτερο. 
Είτε από επιλογή είτε κατ’ ανάγκη 
βρέθηκαν αντιμέτωποι με προκλήσεις 
που διαμόρφωσαν τη ζωή τους και 
ενέπνευσαν και άλλους με το κουράγιο 
και τη δύναμη της ψυχής τους. 

Αν πούμε ότι ο Nick και η Laura Woodward-Shaw 
ασχολούνται με πολλά είναι τόσο λίγο όσο το να 
πούμε ότι οι Rolling Stones έχουν ωραίες 
μελωδίες. Όταν ο Nick δεν ταξιδεύει σε κάποιο 
σημείο του πλανήτη με την Forever, αυτός και η 
Laura φροντίζουν τις ακαδημαϊκές υποχρεώσεις 
των κοριτσιών τους, τα μαθήματα μουσικής και τις 
θεατρικές τους παραγωγές.

Laura 
Woodward-Shaw:
Το ταξίδι της αλλαγής

Πόσες αλλαγέ
ς μπορεί 

να φέρειο χρόνος

Όμως όταν μια οικογενειακή τους φίλη διαγνώστηκε με 
καρκίνο του στήθους, δεν είχαν δεύτερες σκέψεις για το αν 
θα έδιναν την ενέργειά τους σε αυτό. Ο Nick και η Laura 
στήριξαν την φίλη τους με κάθε δυνατό μέσο, από τις 
δουλειές του σπιτιού μέχρι να προσέχουν τα παιδιά.

Το να βλέπεις κάποιον τόσο νέο και υγιή να παλεύει με τον 
καρκίνο επηρέασε την Laura καθώς σκεφτόταν ότι αυτό 
μπορεί να συμβεί στον οποιοδήποτε. Παρά το γεγονός  
ότι ήταν υγιής και χωρίς κανένα σύμπτωμα, η Laura 
αποφάσισε να κάνει την πρώτη της μαστογραφία,  
για να είναι σίγουρη.
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“Και τότε… μπουμ” λέει η Laura, “Βρήκαν όγκο.”

H βιοψία επιβεβαίωσε τους φόβους της Laura. 
Είχε καρκίνο στο στήθος και μάλιστα επιθετικό. 
Δεν είχε χρόνο για χάσιμο με την αρχική θεραπεία. 
Ο γιατρός πρότεινε διπλή μαστεκτομή και στην 
συνέχεια χημειοθεραπείες.

Στο άκουσμα αυτών των λέξεων η Laura νόμιζε ότι 
ονειρευόταν. Ήταν φοβισμένη, θυμωμένη και 
μουδιασμένη, τα συναισθήματα την κατέκλυζαν. 
To να μεγαλώνει παιδιά την δίδαξε ότι σε κάθε 
αίνιγμα θα έβρισκε τον τρόπο και ότι δεν υπήρχε 
πρόβλημα που δεν θα έβρισκε λύση. Για πρώτη 
φορά, όμως, είχε να αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα 
που της άφηνε μόνο μια επιλογή - να πολεμήσει. 

Αλλά σε αυτή τη μάχη δεν θα ήταν μόνη της. Στο 
σπίτι των Woodward-Shaw, η οικογένεια έρχεται 
πάντα πρώτη και ανεξάρτητα από τις προκλήσεις 
που είχε η ζωή, παρέμεναν ένα ενωμένο κύμα 
αγάπης, υποστήριξης και θυσίας. Αυτό ήταν 
μεγαλύτερο από οτιδήποτε άλλο είχαν 
αντιμετωπίσει μέχρι τώρα, αλλά δεσμεύτηκαν 
αυτό το ταξίδι να το κάνουν μαζί.

Ο Nick και η Laura χρειάστηκαν λίγες ημέρες να 
επεξεργαστούν τις πληροφορίες και να 
αποφασίσουν πώς θα ανακοινώσουν τα νέα στις 
κόρες τους.

“Έως σήμερα αυτή ήταν η δυσκολότερη κουβέντα 
που κάναμε ποτέ”, η Laura μας εξιστορεί πώς 
ανακοίνωσε στις κόρες της για τα νέα. “Ένιωθα 
ενοχές που φόρτωνα στα αθώα τους παιδικά 
μυαλουδάκια αυτά τα άσχημα νέα. Μισούσα το 
κάθε λεπτό.

Ήξερα ότι θα έπρεπε να επιστρέψουν στο σχολείο 
και να ξεκινήσουν αυτή την χρονιά με αυτό το 
βάρος, και δεν ήξερα πώς να τα προστατέψω. Σαν 
μητέρα, αυτό ήταν το μόνο που ήθελα να κάνω.” 

Οι ημέρες 
που πέρασαν 
μέχρι την εγχείρηση της 
Laura ήταν οι δυσκολότερες. Είχε τρομοκρατηθεί, 
δεν είχε κάνει ποτέ αναισθησία. Αυτή και ο Nick 
έβγαζαν τον σκύλο βόλτα κάθε βράδυ. Η Laura 
ήθελε να είναι δυνατή για τις κόρες της και σε αυτή 
τη νυχτερινή συνήθεια μπορούσε να κλαίει και να 
μιλάει ελεύθερα.

H Laura και ο Nick είχαν περισσότερη στήριξη 
από όσο θα μπορούσαν να φανταστούν, από 
άτομα που πλέον θεωρούσαν οικογένεια, τα 
διοικητικά μέλη της Forever. To πρώτο πράγμα 
που είπαν στον Nick ήταν να πάρει τον χρόνο του 
και να μην ανησυχεί για τίποτα σε ό,τι αφορά τη 
δουλειά. Αυτή η στήριξη ήταν τα πάντα για την 
οικογένεια την στιγμή που το πιο σημαντικό ήταν 
να φροντίσουν ο ένας τον άλλο.

“O Nick ήταν και είναι το στήριγμά μου,” λέει η 
Laura.

Ήρθε η ώρα για την Laura να μαζέψει το κουράγιο 
που είχε πάρει από φίλους και συγγενείς για να 
μπει στο χειρουργείο. Η διαδικασία πήγε όπως ήταν 
προγραμματισμένη, αλλά η μάχη δεν είχε 
τελειώσει. Η διπλή μαστεκτομή άλλαξε την εικόνα 
της Laura και η ανάκαμψη ήταν οδυνηρή. Ωστόσο η 
οικογένεια των Woodward- Shaw παρέμεινε 
αισιόδοξη. Το πρώτο μεγάλο εμπόδιο είχε 
ξεπεραστεί. 

Ο NICK ΗΤΑΝ 
ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ 
ΣΤΗΡΙΓΜΑ 
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Μετά από ακόμα μια εγχείρηση για να 
ετοιμαστεί για την χημειοθεραπεία, η 
Laura ξεκίνησε την θεραπεία. 
Ενημερώθηκε για τις παρενέργειες 
της χημειοθεραπείας και ήταν έτοιμη 
να δεχθεί κάθε σωματική πρόκληση 
αλλά η σκέψη ότι θα έχανε τα μαλλιά 
της ήταν κάτι δύσκολο να το 
αποδεχτεί.

“Νομίζω ότι μου στοίχισε περισσότερο 
και από την μαστεκτομή,” θυμάται η 
Laura. “Δεν είμαι σίγουρη γιατί το 
έκανα, αλλά ήθελα να κάνω αυτό που 
έπρεπε.Πήρα πρωτοβουλία και 
ζήτησα από μια φίλη μου να μου 
ξυρίσει το κεφάλι!” 

Πήγε μαζί με τον Nick στο κατάστημα 
με τις περούκες. Της θύμισε την 
ντουλάπα με τα κοστούμια από τις 
θεατρικές παραστάσεις των παιδιών 
της. Η Laura έκλαιγε καθ’ όλη τη 
διάρκεια του ραντεβού. 

“Όμως ο Nick ήταν εκεί και μου έλεγε 
πως είμαι όμορφη, το οποίο με έκανε 
να κλαίω ακόμα πιο πολύ,” είπε η 
Laura. Επέλεξα μια που ήταν κοντά 
στο κούρεμα που είχα. Είχε μια 
μπούκλα και ήταν πολύ χαριτωμένη. 

Την ονομάσαμε Στέλλα, δεν ξέρω 
γιατί έπρεπε να της δώσουμε ένα 
όνομα, αλλά το κάναμε.”

Αυτές οι στιγμές αυθόρμητου χιούμορ 
και ενότητας βοήθησαν την Laura να 
ξεπεράσει τις δύσκολες ώρες κατά τη 
χημειοθεραπεία. Τις μέρες που ήταν 
πνευματικά και σωματικά 
εξουθενωμένη και δεν μπορούσε να 
σηκωθεί από το κρεβάτι, οι κόρες της 
ετοίμασαν μια χάρτινη αλυσίδα και την 
κρέμασαν στο δωμάτιο για να 
εμπνέεται τις δύσκολες μέρες. Κάθε 
μέρα μετά τη θεραπεία θα έσκιζε έναν 
κρίκο της αλυσίδας για να βλέπει 
πόσες ημέρες έμειναν.

Τελικά δεν έμεινε κανένας κρίκος, οι 
χημειοθεραπείες της Laura είχαν 
ολοκληρωθεί. Θα είχε ολοκληρωθεί 
ακόμα ένα σημαντικό βήμα της μάχης 
της, αλλά είχε μείνει ακόμα μια 
σημαντική επέμβαση - η διόρθωση 
των μαστών.

Οι μήνες που ακολούθησαν ήταν 
εξίσου δύσκολοι. Ο πόνος της 
ανάκαμψης από τις πολλαπλές 
χειρουργικές επεμβάσεις αύξησε το 
σωματικό και συναισθηματικό βάρος 
της χημειοθεραπείας.”Δεν είχα ακόμα 
μαλλιά, και ήμουν τόσο κουρασμένη 
όλη την ώρα, επίσης είχα πάρει βάρος, 
αλλά ήμουν ζωντανή”, λέει η Laura. 
“Δεν ένιωθα ο εαυτός μου, αλλά 
ήμουν ευτυχής που ήμουν ακόμα εδώ. 
Ήμουν τόσο ευτυχής που ήμουν με τα 
παιδιά και τον άντρα μου.” Στη 

συνέχεια, η οικογένεια πήρε τα νέα 
που περίμεναν καιρό: Η Laura ήταν 
και επίσημα απαλλαγμένη από τον 
καρκίνο. Τα συναισθήματά της ήταν 
ανάμεικτα, από ανακούφιση και 
ευγνωμοσύνη για το γεγονός ότι είχε 
μια νέα ευκαιρία στη ζωή.

Καθώς η ζωή άρχισε να επιστρέφει 
στην κανονικότητα, η Laura βρέθηκε 
να σκέφτεται ολοένα και 
περισσότερο τις αλλαγές που είχαν 
γίνει στο σώμα της. Για κάθε καλό 
που κάνουν οι χημειοθεραπείες 
στους ασθενείς, υπάρχει μια μόνιμη 
ζημιά. Ήξερε ότι θα έπρεπε να 
ξεκινήσει σοβαρά τη σωματική 
άσκηση για να ανακτήσει τη δύναμή 
της και να ξαναγίνει ο εαυτός της.

Ήταν κάτι που την φόβιζε, 
ανησυχούσε για το αν θα τα 
κατάφερνε. Τα πράγματα όμως ήταν 
διαφορετικά τώρα. Ο καρκίνος έδωσε 
στην Laura μια νέα οπτική για το 
πόσα μπορεί να αντέξει ο 
ανθρώπινος οργανισμός. Με τον Nick 
και τα κορίτσια στο πλευρό της, 
ήξερε ότι μπορούσε να ανταπεξέλθει 
σε κάθε πρόκληση.

Η Laura γράφτηκε σε ένα εντατικό 
πρόγραμμα προπόνησης, τα έδωσε 
όλα, 45 λεπτά άσκησης πέντε ημέρες 
την εβδομάδα. Είπε ότι το σκεφτόταν 
σαν μια οποιαδήποτε δουλειά –  
ακόμα και αν δεν μοιάζει με δουλειά, 
πρέπει να πας οπωσδήποτε.

Ένα χρόνο μετά, χωρίς καρκίνο, ήταν 
στην καλύτερη φόρμα που είχε ποτέ 
στην ζωή της. Έχασε 13 κιλά και 
βελτίωσε τη φυσική της κατάσταση. 
Ξεκίνησε για να ξαναβρεί τον εαυτό 
της αλλά κέρδισε κάτι ακόμα. Είναι πιο 
δυνατή σωματικά, ψυχολογικά και η 
οικογένεια Woodward-Shaw ήταν πιο 
ενωμένη από ποτέ.

.

ΣΑΝ ΑΠΟ ΑΛΛΗ ΖΩΗ, Η 
LAURA ΑΓΧΩΝΟΤΑΝ ΜΕ 
ΤΗΝ ΙΔΕΑ ΝΑ ΠΑΕΙ ΣΕ ΕΝΑ 
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ.
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“Παρακολουθούσα τον πατέρα μου 
να πέφτει σιγά σιγά λόγω των 
επιλογών που έκανε,” θυμάται η 
Miriam. “Όταν πέθανε ήμουν πολύ 
θυμωμένη μαζί του διότι δεν είχε σε 
προτεραιότητα την υγεία του και με 
τον ίδιο μου τον εαυτό που έκανα 
το ίδιο.”

Αυτή η ιστορία στο Νότιο Τέξας 
είναι κοινή. Με ποσοστό 
παχυσαρκίας 30%, το Υπουργείο 
Υγείας έχει κατηγοριοποιήσει την 
παχυσαρκία και τον διαβήτη ως τις 
μεγαλύτερες απειλές για την υγεία 
σε όλη την περιοχή.

Ο καταιγισμός των γονιδίων και οι 
διατροφικές συνήθειες έκαναν την 
Miriam μέρος των δημογραφικών 
στοιχείων – από τα οποία ήταν 
αποφασισμένη να απαλλαγεί.

Με τον θάνατο του πατέρα της 
ακόμα νωπό στο μυαλό της, η 
Miriam στράφηκε σε ένα οικείο 

μέρος για να βρει τα εργαλεία και 
την έμπνευση που χρειαζόταν για 
να αλλάξει τη ζωή της: την Forever 
Living. Η μητέρα της είναι Forever 
Business Owner πολύ καιρό και 
μεγάλωσε παρακολουθώντας από 
πρώτο χέρι το οικονομικό όφελος 
που είχε η εταιρεία στην οικογένεια. 
Η Miriam το μετέτρεψε σε 
οικογενειακή παράδοση και έγινε 
και η ίδια Forever Business Owner.

“Πριν ξεκινήσει η μητέρα μου την 
επιχείρησή της ήμασταν εποχιακοί 
αγροτικοί εργάτες,” λέει η Miriam. 
“H Forever έδειξε στους γονείς μου 
τον κόσμο. Η Forever είναι το 
Αμερικάνικο όνειρο.”

Η Miriam δεν είχε καμία αμφιβολία 
ότι η Forever θα της άλλαζε τη ζωή 
με έναν πιο ουσιώδη τρόπο πέρα 
από τα οικονομικά κέρδη που 
έφερε στην οικογένειά της.

Θα μπορούσε να την βοηθήσει να 

αποδράσει από την φυλακή του 
εφησυχασμού και της άρνησης που 
ζούσε εδώ και πολύ καιρό. 
Μοιραζόταν την επιχειρηματική 
ευκαιρία και με άλλους αλλά η ίδια 
έπρεπε να επωφεληθεί από τα 
προϊόντα.

“Δεν ήμουν ποτέ προσεχτική με την 
υγεία μου,” παραδέχεται η Miriam. 
“Ειλικρινά, δεν ήξερα ότι ζούσα 
τόσο ανθυγιεινά. Υποθέτω ότι αυτό 
είναι άρνηση. Δεν μπορούσα να 
ανέβω σκάλες χωρίς να λαχανιάσω, 
δεν μπορούσα να δέσω τα 
κορδόνια μου, δεν μπορούσα να 
κάνω βασικές δουλειές στο σπίτι 
χωρίς να κάνω διαλείμματα. Ήταν 
αδύνατο να φροντίσω τα κορίτσια 
μου. Ήμουν θεατής της ζωής μου. 
Πριν από έναν χρόνο ο σύζυγός 
μου μέτρησε τους καρδιακούς 
παλμούς μου και ήταν κοντά στο 
100 bpm. “

 

Miriam Silva:
σπάζοντας το καλούπι
Όταν η Miriam Silva έχασε τον πατέρα της από μια 
ανίατη αρρώστια που είχε σχέση με την παχυσαρκία, 
της άνοιξε τα μάτια γύρω από κάποιες αλήθειες που 
αφορούσαν τη ζωή της. Εάν δεν έκανε κάτι να 
αλλάξει, θα ακολουθούσε την ίδια διαδρομή. Η Miriam 
μεγάλωνε μόνη τις δύο κόρες της και δεν άντεχε στη 
σκέψη ότι η ζωή της θα είχε την ίδια τροχιά. 

ΕΙΛΙΚΡΙΝΑ,ΔΕΝ 
ΗΞΕΡΑ ΟΤΙ ΖΟΥΣΑ 
ΤΟΣΟ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΑ. 
ΥΠΟΘΕΤΩ ΟΤΙ ΑΥΤΟ 
ΕΙΝΑΙ ΑΡΝΗΣΗ.
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Γνώριζε ανθρώπους που είχαν εξαιρετικά 
αποτελέσματα με το Clean 9, το θρεπτικό πρόγραμμα 
επαναφοράς που προσφέρει στον οργανισμό τα 
απαραίτητα θρεπτικά συστατικά που υποστηρίζουν 
τον δραστήριο τρόπο ζωής. H Miriam, στο παρελθόν, 
είχε ξανακάνει αυτό το πρόγραμμα,– δεν κατάφερε 
ποτέ όμως να το ολοκληρώσει. Αυτό βέβαια συνέβη 
πριν πεθάνει ο πατέρα της.

Η Miriam ήταν πεπεισμένη ότι αυτή την φορά θα 
ολοκλήρωνε την πρόκληση του Clean 9. Το χρώσταγε 
στον εαυτό της, την οικογένειά της και στην μνήμη του 
πατέρα της. Επίσης ήθελε να δει τι μπορεί να 
καταφέρει και ανακάλυψε πόση δύναμη έκρυβε μέσα 
της, περιμένοντας να ελευθερωθεί.

“Άφησα τον εαυτό μου να πιστέψει σε μένα,” λέει η 
Miriam. “Οραματιζόμουν τον εαυτό μου να 

ολοκληρώνει τις 9 ημέρες. Ένιωθα αποφασισμένη και 
δεσμευμένη.”

Αυτή την φορά, η Miriam δεν ολοκλήρωσε απλά το 
Clean 9 το απογείωσε.

“Στις 9 ημέρες που μεσολάβησαν, οραματιζόμουν την 
ζωή που είχα και αυτή που ήμουν αποφασισμένη να 
έχω,” λέει η Miriam.  

ΜΟΛΙΣ ΕΝΝΙΑ ΗΜΕΡΕΣ ΜΕΤΑ 
ΜΠΟΡΟΥΣΑ ΝΑ ΔΩ ΚΑΙ ΕΝΙΩΘΑ ΤΑ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ! ΕΝΙΩΣΑ ΟΤΙ ΚΕΡΔΙΖΑ 
ΠΙΣΩ ΤΗΝ ΖΩΗ ΜΟΥ.
Δεν σταμάτησε εκεί. Αφού δεσμεύτηκε να 
ολοκληρώσει το Clean 9, η Miriam συνέχισε με το 
πρόγραμμα F15. To πρόγραμμα διατροφής και 
άσκησης 15 ημερών βοήθησε την Miriam να χάσει 
βάρος και να νιώθει καλύτερα. Η ενέργειά της 
αυξήθηκε. Πλέον έκανε ευκολότερα τις καθημερινές 
δουλειές. Η Miriam έχει επίγνωση ότι έχει ακόμα 
δρόμο μπροστά της έως τον τελικό στόχο, αλλά 
σύμφωνα με τα μέχρι τώρα αποτελέσματά της δεν 
υπάρχει αμφιβολία ότι θα τα καταφέρει.

“O τρόπος ζωής μου αλλάζει, αλλά 36 χρόνια 
ανθυγιεινών επιλογών δεν διαγράφετε εν μια νυχτί,” 
λέει η Miriam. “Είμαι υπομονετική με το σώμα μου. 
Απολαμβάνω κάθε στιγμή, κάθε μικρή νίκη. Ο σύζυγός 
μου έλεγξε πρόσφατα τον καρδιακό παλμό μου και 
ήταν στα 56 bpm!

Φαίνεται ότι το 2020 θα είναι έτος μεταμόρφωσης για 
τη Miriam και σκοπεύει να αξιοποιήσει στο έπακρο τη 
δυναμική της με στόχο να χάσει συνολικά 30 κιλά 
μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου.

Η Miriam μέσα από την τραγωδία βγήκε ισχυρότερη, 
θέτοντας ένα σημαντικό παράδειγμα γι’ αυτήν και την 
οικογένειά της, καθώς ολοκλήρωσε κάτι που θα έκανε 
περήφανο τον πατέρας της.

Η MIRIAM ΣΥΝΕΧΙΣΕ ΜΕ ΤΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ F15™, ΕΝΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ 
ΑΣΚΗΣΗΣ 15 ΗΜΕΡΩΝ, ΠΟΥ ΤΗ 
ΒΟΗΘΗΣΕ ΝΑ ΧΑΣΕΙ ΒΑΡΟΣ ΚΑΙ  
ΝΑ ΝΙΩΘΕΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ

F15™:

Beginner ΚΩΔ. 528-529  Intermediate ΚΩΔ. 532-533  Advanced ΚΩΔ. 536-537
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Η Emma Spruell αισθάνεται 
ως οικογένεια με την πόλη 
της. Αποπνέει μια σοφία 
όχι από αυτές που αποκτά 
κανείς στο σχολείο, αλλά 
από αυτούς τους 
αντίλογους και τις 
συζητήσεις που γίνονται 
πίνοντας μπύρα στις 
ατμοσφαιρικές πάμπ με 
χαμηλό φωτισμό. 

Η πόλη της είναι το Liverpool, η 
πέμπτη μεγαλύτερη μητροπολιτική 
περιοχή στο Ηνωμένο Βασίλειο, 
που χάρη στα πολιτιστικά έγινε 
γνωστή σε κάθε σημείο του 
πλανήτη. To Liverpool έχει βγάλει 
αμέτρητους ηθοποιούς, 
καλλιτέχνες, κωμικούς, 
συγγραφείς, αθλητές και φυσικά 
τους Beatles.

“Μου αρέσει που μεγάλωσα στο 
Liverpool,” λέει η Emma. “Οι 
άνθρωποι εκεί είναι εκδηλωτικοί και 
έτσι είμαι και εγώ. Αυτό που 
βλέπεις, είναι αυτό που παίρνεις.”

ΜΟΥ ΑΡΕΣΕΙ ΠΟΥ 
ΜΕΓΑΛΩΣΑ ΣΤΟ LIVERPOOL. 
OI ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΕΚΕΙ ΕΙΝΑΙ 
ΕΚΔΗΛΩΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΤΣΙ 
ΕΙΜΑΙ ΚΑΙ ΕΓΩ. ΑΥΤΟ ΠΟΥ 
ΒΛΕΠΕΙΣ, ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟ ΠΟΥ 
ΠΑΙΡΝΕΙΣ.

Emma Spruell:
Έχτισε το μέλλον της με τους
δικούς της κανόνες

H Emma έως το 2016 εργαζόταν ως 
δασκάλα, ώσπου ένιωσε ότι ήρθε η 
ώρα να αλλάξει κατεύθυνση και να 
δοκιμαστεί ως επιχειρηματίας. Οι 
αυξανόμενες απαιτήσεις στον τομέα 
της εκπαίδευσης την αποσπούσαν 
από αυτό που έβλεπε σαν την πιο 
σπουδαία δουλειά καθώς μεγάλωνε 
τις τρεις κόρες της.

 Η Emma ήξερε ακριβώς που να 
στραφεί για τη νέα αυτή ευκαιρία. 
Χρησιμοποιούσε τα προϊόντα της 
Forever ως πελάτης και ένιωσε ότι 
ήρθε η στιγμή να γίνει Forever 
Business Owner. Έκανε την 
εγγραφή της και μελέτησε το 
Marketing Plan προσεχτικά, 
σχεδίασε μια πορεία για την 
επιχείρησή της που θα την 
βοηθούσε να αποκτήσει την 
ελευθερία που λαχταρούσε.

Ο στόχος της την πρώτη χρονιά 
ήταν το κίνητρο του Eagle Manager. 
Οι Forever Business Owner που 
εκπληρώνουν τις προϋποθέσεις 
κερδίζουν ένα ταξίδι σε έναν 
κορυφαίο προορισμό σε κάποιο 
σημείο του πλανήτη.

Το να φτάσει εκεί μέσα σε ένα χρόνο 
ήταν υψηλός στόχος, αλλά ο δρόμος 
ήταν κομμένος και ραμμένος για την 
Emma. H επιμονή, της άνοιγε τον 
δρόμο να εστιάσει αποκλειστικά 
στους στόχους της, ακόμα κι όταν 
πάλευε με την καθημερινότητα.

Το να συστήνει την επιχειρηματική 
ευκαιρία και σε άλλους, της έβγαινε 
φυσικά. Η ενασχόλησή της πίσω από 
το bar κατά τα φοιτητικά της χρόνια 
την έκανε πολύ καλή με τις 
συζητήσεις. 

Είχε ακόμα ένα πλεονέκτημα. Ως 
καταναλώτρια της Forever, η Emma 
γνώριζε τα πάντα για τα οφέλη και 
την ποιότητα των προϊόντων, έτσι η 
απόφασή της για τη νέα επιχείρηση 
ήταν σωστή από κάθε οπτική. 
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Η Emma μοιράστηκε την αγάπη της 
για τα προϊόντα της Forever με 
όλους όσους μίλαγε έχοντας πάντα 
βλέψεις για το κίνητρο του Eagle. 
To να φτάσει σε αυτό το σημείο θα 
σήμαινε πολλά περισσότερα για 
εκείνη από τα χρήματα που θα 
κέρδιζε ή την ευκαιρία να ταξιδέψει 
σε κάποιο σημείο του πλανήτη. 

Με την επίτευξη του Eagle θα 
αφιέρωνε περισσότερη ενέργεια 
στα παιδιά της και θα αξιοποιούσε 
στο έπακρον αυτές τις φευγαλέες 
και αναντικατάστατες στιγμές που 
συντροφεύουν την μητρότητα. 

Όμως η επιτυχία δεν είναι ποτέ 
αυτόματη.Η Emma δούλεψε σκληρά 
για να αποκτήσει μια αξιόπιστη βάση 
πελατών και για να μοιραστεί με 
ακόμα περισσότερους την 
επιχειρηματική ευκαιρία της Forever. 
Έκανε πρόοδο, αλλά όχι αυτή που 
ήλπιζε. Όπως και πολλοί άλλοι 
επιχειρηματίες, συνειδητοποίησε ότι 
τα άγνωστα νερά της πρώτης 
χρονιάς έφεραν μερικές από τις πιο 
δύσκολες προκλήσεις και τα πιο 
σημαντικά μαθήματα για την 
επιχείρησή της. 

Καθώς η περίοδος επίτευξης του 
κινήτρου Eagle Manager πλησίαζε, 
η Emma συνειδητοποίησε ότι δεν 

θα κατάφερνε να εκπληρώσει 
έγκαιρα τις προϋποθέσεις. 
Δούλεψε γι’αυτό με πάθος και 
έφτασε πολύ κοντά, έχασε το 
κίνητρο στην κόψη του ξυραφιού. 

Εκεί είναι που οι περισσότεροι τα 
παρατούν – εκεί που αναλογίζονται 
τη δουλειά που έκαναν και 
αναρωτιούνται αν άξιζε. Αυτές τις 
στιγμές είναι που νιώθουν ότι το να 
μην καταφέρεις να πιάσεις τον 
στόχο σου είναι αποτυχία, και η 
απογοήτευση του να φτάνεις τόσο 
κοντά και τελικά να το χάνεις μπορεί 
να επισκιάσει τη μεγαλύτερη εικόνα.

Πολλοί επιχειρηματίες τα παρατούν 
όταν η πρώτη χρονιά δεν 
εξελίσσεται όπως θα ήλπιζαν.

Η Emma όμως δεν ήταν από αυτές 
που τα παρατάνε. Αυτό είναι το 
Liverpool που ξυπνάει μέσα της. Με 
το να μοιράζεται την Forever με 
φίλους της και με την κοινότητά της 
δημιούργησε ακόμα βαθύτερους 
δεσμούς που γέμιζαν την Emma με 
περηφάνια καθώς έβλεπε κι άλλους 
να κάνουν κάτι με την ευκαιρία 
αυτή. Αν τα παράταγε θα ήταν σαν 
να εγκατέλειπε όλη της την ομάδα, 
την ομάδα της Liverpool F.C. Δεν 
ήταν καν στις εναλλακτικές της.

Ενώ απογοητεύτηκε που έφτασε 
τόσο κοντά, αλλά δεν τα κατάφερε 

η Emma είχε καταφέρει να βάλει 
τον εαυτό της σε πλεονεκτική θέση 
για να εκπληρώσει τις προϋποθέσεις 
την επόμενη χρονιά και ήξερε 
ακριβώς τι έπρεπε να κάνει για να 
τα καταφέρει.

ΤΟ ΝΑ ΧΑΣΩ ΤΟ EAGLE 
MANAGER ΗΤΑΝ ΤΟ 
ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΠΡΑΓΜΑ ΠΟΥ 
ΜΟΥ ΣΥΝΕΒΕΙ ΓΙΑ ΝΑ 
ΕΙΜΑΙ ΕΙΛΙΚΡΙΝΗΣ, ΜΕ 
ΑΛΛΑΞΕ ΩΣ ΗΓΕΤΗ, ΤΟ ΙΔΙΟ 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΟΥ.
Αυτό το μάθημα της αποτυχίας 
τελικά άλλαξε την τροχιά της 
επιχείρησης της Emma. 
Επικεντρώθηκε περισσότερο στις 
προσπάθειες  ανάπτυξης και άλλων 
Forever Business Owners με τους 
οποίους μοιράστηκε το πάθος της και 
πίστευαν στον εαυτό τους και στην 
ευκαιρία αυτή. Η Emma όχι μόνο 
κατάφερε να εκπληρώσει τις 
προϋποθέσεις του Eagle την επόμενη 
χρονιά, αλλά το ξανακέρδισε και την 
αμέσως επόμενη βοηθώντας κι 
άλλους να κάνουν το ίδιο. Τώρα 
οδεύει ακάθεκτη προς το 2020 με 
αμείωτο ενδιαφέρον και μια 
επιχείρηση δυνατότερη από ποτέ.
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Η ζωή σας αυτή την στιγμή συνοψίζει κάθε 
συνήθειά σας που ακολουθείτε εδώ και χρόνια. 
Οι καλές και οι κακές συνήθειες έχουν 
διαδραματίσει τον ρόλο τους στη φυσική σας 
κατάσταση, την ευτυχία και την επιτυχία σας.

Ο συγγραφέας του βιβλίου Atomic Habits, 
James Clear κάνει μια συναρπαστική υπόθεση 
εάν θέλετε να βελτιώσετε την ζωή σας, 
ξεκινήστε με το να αλλάξετε τις συνήθειές σας. 
Λέει ότι τα πράγματα που σκέφτεστε και τελικά 
κάνετε καταλήγουν να σχηματίζουν το ποιοι 
είστε, αυτό που πιστεύετε και την 
προσωπικότητα σας στον κόσμο κάθε μέρα.

Ακόμα πιο σημαντικό, ο Clear πιστεύει ότι 
αφήνοντας τις κακές συνήθειες ενώ 
αναπτύσσετε άλλες καλύτερες σας βάζει σε 
έναν γρήγορο δρόμο προς βελτίωση της υγείας 
σας, της εργασίας και της ζωής σας γενικότερα.

Η επιστήμη πίσω από τη συνήθεια 
To να αλλάζεις μια συνήθεια με μια άλλη δεν 
είναι τόσο εύκολο όσο ακούγεται. Εξάλλου, 
χρειάστηκαν χρόνια για να αποκτήσουμε αυτές 
τις συνήθειες. Δεν το σκεφτόμαστε καν. Είναι 
καταναγκαστικό και αυθόρμητο – αλλά όχι 
αδύνατο να το αλλάξετε. 

Πώς να βελτιώσετε τη ζωή σας 
αλλάζοντας συνήθειες.

καλύτερα
 Στοχεύστε  
     στα

ΟΙ ΚΑΛΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΚΕΣ 
ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ 
ΔΙΑΔΡΑΜΑΤΙΖΟΥΝ ΤΟΝ 
ΡΟΛΟ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ 
ΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ.
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Οι επιστήμονες έχουν διαπιστώσει ότι υπάρχουν 
τέσσερα βασικά βήματα για να δημιουργήσετε μια 
συνήθεια και η αναγνώριση της κάθε σας συνήθειας 
θα σας βοηθήσει να την έχετε υπό έλεγχο.

Το να ανοίξετε την τηλεόραση είναι το πρώτο 
πράγμα που κάνετε όταν κάθεστε στον καναπέ; 
Αυτό είναι μια συνθήκη– μια μικρή πληροφορία 
που προβλέπεται ότι θα έχει ανταμοιβή. Μόλις 
καθίσετε, θα πάρετε το τηλεκοντρόλ επειδή ξέρετε 
ότι θα ανταμειφθείτε με κάτι που σας διασκεδάζει. 

1. Συνθήκη:

Πώς θα σπάσετε τον 
κύκλο με τις κακές 
συνήθειες; 
Δεν μας ανταμείβουν μόνο οι 
καλές συνήθειες. Για παράδειγμα 
όταν καταναλώνετε γλυκά, ο 
εγκέφαλός σας απελευθερώνει 
ντοπαμίνη, μια ουσία που σε 
κάνει να “νιώθεις καλά”. Την ίδια 
ανταμοιβή παίρνετε και όταν 
κολλάτε σε ένα έργο στην εργασία 
σας και αποφασίζετε να ρίξετε 
μια ματιά στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης αντί να τα δώσετε όλα 
στην ολοκλήρωση της δουλειάς.

Όποια κι αν είναι η κακιά συνήθειά 
σας υπάρχει πάντα ένα σήμα που 
προκαλεί την λαχτάρα και την 
αντίδραση. 

Την επόμενη φορά που θα 
κολλήσετε και θα λαχταράτε να 
αρπάξετε το κινητό σας, αλλάξτε 
την αντίδρασή σας. Αντί γι’ αυτό 
πηγαίνετε μια βόλτα και αφήστε τα 
μάτια σας να ξεκουραστούν. 

Αν νιώθετε ακόμα την ανάγκη 
του κινητού σας, απομακρύνετέ 
το, βάλτε το σε κάποιο συρτάρι – 
κλειδώστε το εν ανάγκη.

Τελικά, η συνθήκη που σε ανάγκαζε 
να πάρεις το κινητό σου θα σου 
δώσει την ευκαιρία να καθαρίσεις 
το μυαλό σου και να καταφέρεις 
να ξανασυγκεντρωθείς. Θα έχεις 
αλλάξει την αντίδρασή σου και θα 
ανταμειφθείς. 

Αντί να έχετε την λαχτάρα να 
προσφέρετε στον εαυτό σας την 
ικανοποίηση των μέσων κοινωνικής 
δικτύωσης όταν συναντάτε ένα 

Η λαχτάρα είναι η επιθυμία σας για 
επιβράβευση. Στην περίπτωση του καναπέ, 
η επιβράβευση μπορεί να είναι κάποια 
επεισόδια από μια νέα σειρά ή μια ταινία που 
θέλετε απεγνωσμένα να δείτε. Η λαχτάρα της 
επιβράβευσης είναι που σας τραβά προς τον 
καναπέ, ακόμα και όταν κατά βάθος  
γνωρίζετε ότι υπάρχουν πιο δημιουργικά 
πράγματα να κάνετε. 

2. Λαχτάρα:

εμπόδιο σε ένα project στη δουλειά, 
θα λαχταράτε το συναίσθημα 
της ανακούφισης και της 
αυτοπεποίθησης που νιώθετε όταν 
ολοκληρώνετε μια δουλειά από 
αυτές της λίστας σας.

Δημιουργήστε καλές 
συνήθειες
Όταν δημιουργείτε καλές 
συνήθειες ξεκινήστε με τρία απλά 
βήματα για να προετοιμάσετε το 
έδαφος για μακροχρόνια αλλαγή. 

1: Κάντε το ξεκίνημα 
πανεύκολο 
Το να έχετε συνέπεια είναι το πιο 
σημαντικό μέρος στη δημιουργία 
μιας καλής συνήθειας. Εξάλλου 
οι συνήθειες δημιουργούνται 
αυθόρμητα χωρίς δεύτερες 
σκέψεις. Έτσι μια νέα συνήθεια θα 
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πρέπει να αποκτηθεί εύκολα ώστε 
να μην την απορρίψετε. 

Αν η καθημερινή άσκηση είναι ο 
στόχος, δεσμευθείτε να κάνετε 
έστω λίγα λεπτά άσκησης κάθε 
μέρα. Εάν το ζητούμενο είναι 
να τρώτε πιο υγιεινά, δώστε την 
υπόσχεση στον εαυτό σας ότι 
θα καταναλώνετε τουλάχιστον 
ένα υγιεινό γεύμα την εβδομάδα. 
Δεν χρειάζεται να ξεκινήσετε 
αλλάζοντας όλες τις διατροφικές 
σας συνήθειες ή να αφιερώνετε 
μια ώρα στο γυμναστήριο. Μόλις 
οι μικρές αλλαγές σας γίνουν 
συνήθεια, το να ανεβάσετε την 
ένταση θα είναι ακόμα πιο εύκολο.

2: Συμφιλιωθείτε με ό,τι 
σας κρατά πίσω
Μπορεί να μην είναι το φαγητό 
που σας κρατά από τις υγιεινές 
συνήθειες. Μπορεί να είναι η 

Όταν εσείς εκτελείτε την συνήθειά σας. Σε αυτό 
το παράδειγμα, η συνήθειά σας είναι να παίρνετε 
το τηλεκοντρόλ ενστικτωδώς και να ανοίγετε 
την τηλεόραση. Η λαχτάρα αντιπροσωπεύει την 
επιθυμία για ανταμοιβή, ενώ η ανταπόκριση τη 
δράση σας ώστε να λάβετε την ανταμοιβή. 

Η ανταμοιβή εξυπηρετεί δύο σκοπούς: ικανοποιείτε την 
λαχτάρα σας και σας μαθαίνει ποιες πράξεις σας αξίζει να 
θυμάστε. Αυτές οι πράξεις θα πρέπει να γίνουν η δεύτερη 
φύση σας, ή μια συνήθεια. Αυτό το σενάριο μπορεί να σας 
βοηθήσει να εξηγήσετε πώς οδηγείτε κάθε πρωί μέχρι 
την δουλειά σας χωρίς καν να σκέφτεστε. Ενστικτωδώς 
φεύγετε μια συγκεκριμένη ώρα και ακολουθείτε την ίδια 
διαδρομή επειδή ξέρετε ότι θα ανταμειφθείτε με την άνεση 
του να μην κολλήσετε στην κίνηση και να φτάσετε στην 
δουλειά στην ώρα σας, το οποίο θα σας βγάλει από την 
δύσκολη θέση να απολογηθείτε στο αφεντικό σας.

Καθορίζοντας τις συνθήκες ΣΥΝ το πώς ξεκινούν οι τέσσερις 
φάσεις των συνηθειών, είναι η αρχή της αποδόμησης των 
κακών συνηθειών και την υιοθέτηση νέων καλών.

3. Ανταπόκριση:

επιλογή των σωστών υλικών ή 
ο χρόνος που χρειάζεται για να 
μαγειρέψετε τα φρέσκα λαχανικά 
και τα προϊόντα ολικής άλεσης 
τα οποία ομολογουμένως δεν 
αποτελούν κίνητρο μετά από μια 
δύσκολη μέρα στη δουλειά.

Κατά τον ίδιο τρόπο μπορεί να 
απέχετε από το γυμναστήριο, 
επειδή δεν σας αρέσει η άσκηση. 
Ή μπορεί να σας κρατάει πίσω η 
διαδικασία του να ετοιμαστείτε για 
το γυμναστήριο και να οδηγήσετε 
20 λεπτά έως εκεί. Αντί να πείσετε 
τον εαυτό σας ότι δεν σας αρέσει 
το γυμναστήριο ή η υγιεινή 
διατροφή, σκεφθείτε τα μικρότερα 
εμπόδια στον δρόμο σας και πώς 
μπορείτε να ελαχιστοποιήσετε τον 
αριθμό των πραγμάτων που σας 
κρατούν πίσω. 

3: Βάλτε στο πλάνο και 
αποτυχίες
Γιατί οι δεσμεύσεις αποτυγχάνουν; 
Επειδή είναι τόσο εύκολο να 
θεωρήσετε την αποτυχία ως κάτι 
απόλυτο. Μην περιμένετε να 
επιτύχετε χωρίς να αντιμετωπίσετε 
και την αποτυχία κάπου στη 
διαδρομή. Αντ’ αυτού κάντε ένα 
πλάνο για το πώς θα ανακάμψετε 
μετά το ολίσθημά σας και να 
ξαναμπείτε πάλι στον σωστό δρόμο.

Ένας τρόπος που θα σας βοηθήσει 
είναι η προσέγγιση “μην το χάσετε 
και δεύτερη φορά”. Φυσικά, 
μπορείτε να μείνετε μια ημέρα 
εκτός άσκησης αλλά δεν πρέπει να 
χάσετε δύο συνεχόμενες ημέρες. 
Μπορεί να χάσετε ένα υγιεινό 
γεύμα αλλά μην το αφήσετε να 
οδηγήσει σε δυο στην σειρά. Αν 
το χάσετε μόνο μια φορά, δεν θα 
βγείτε πολύ εκτός διαδρομής.

4. Ανταμοιβή:
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ευτυχισμένα
 παιδιά

υγιεινό περι
βάλλον

Πώς να μεγαλώ
νετε

σε ένα πιο

Η καλή υγεία ξεκινά από το σπίτι. To σπίτι σας είναι το καταφύγιο για 
εσάς και τα παιδιά σας όπου πηγαίνετε για χαλάρωση και για 
αποσυμπίεση των όσων συμβαίνουν στον έξω κόσμο. Ωστόσο, στην 
ανεμοζάλη της καθημερινότητας, είναι εύκολο να παραλείψετε να 
δημιουργήσετε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής στο σπίτι.

Δεν υπάρχει καταλληλότερη στιγμή από τη Νέα 
Χρονιά για να επικεντρωθείτε στα σημεία όπου 
θα μπορέσετε να κάνετε μικρές, αλλά θετικές 
αλλαγές στο σπίτι. Ξεπερνώντας μερικά από τα 
κοινά εμπόδια θα σας βοηθήσει να διασφαλίσετε 
ότι το σπίτι σας είναι ένα ευτυχισμένο και υγιεινό 
περιβάλλον. 

Δημιουργήστε καλές διατροφικές 
συνήθειες 
Τα παιδιά είναι επιλεκτικά. Και ενώ ο κάθε γονέας 
κατανοεί το πόσο σημαντικό είναι να τους 
παρέχουμε μια ισορροπημένη σε θρεπτικά 
συστατικά διατροφή το να τα καταφέρει δεν είναι 

πάντα εύκολο. Αυτός είναι ο λόγος που πολλές 
φορές οι γονείς καταλήγουν να ετοιμάζουν δυο 
διαφορετικά γεύματα – ένα για αυτούς και ένα 
για τα παιδιά. Το παιδικό γεύμα συχνά καταλήγει 
να είναι μακαρόνια με τυρί, ή κάποια άλλη 
επεξεργασμένη τροφή πλούσια σε νάτριο και 
χαμηλή σε θρεπτικά συστατικά. Έτσι περνάτε 
περισσότερη ώρα στην κουζίνα και ξοδεύετε 
περισσότερα σε μαναβική, ενώ προσφέρετε στα 
παιδιά σας μια ανθυγιεινή επιλογή για έναν 
οργανισμό που βρίσκεται σε ανάπτυξη.

Μην ανησυχείτε. Η επιθυμία σας να μαγειρέψετε 
κάτι για όλη την οικογένεια δεν είναι χαμένος 
κόπος. Έρευνες δείχνουν ότι με λίγη επιμονή θα 
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φτάσετε στον στόχο σας και θα πείσετε τα 
παιδιά σας να δοκιμάσουν νέες τροφές. Η 
ποικιλία είναι το κλειδί στην καλή διατροφή, ο 
συνδυασμός φρούτων, λαχανικών, σιτηρών, 
κρέατος, ψαριών, καρπών και γαλακτοκομικών.

Σύμφωνα με μια έρευνα της Penn State Hershley 
Medical, ξεκινήστε δινοντάς τους να δοκιμάσουν 
μια νέα τροφή σε μικρή ποσότητα. Ξεκινήστε με 
τον αρακά ή με ένα κομμάτι τυρί. Αν το παιδί σας 
το φάει, συνεχίστε με κάτι που του αρέσει να 
τρώει. Σταδιακά, θα μπορέσετε να αυξήσετε τις 
ποσότητες των νέων τροφών, ενώ στο μέλλον 
δεν θα χρειάζεται να το παρακολουθείτε.

Η έρευνα επίσης έδειξε ότι μπορείτε να εισάγετε 
νέες τροφές τοποθετώντας τις στην άκρη ενός 
φαγητού που ξέρετε ότι το παιδί σας θα φάει 
σίγουρα. Μην εκπλαγείτε αν το παιδί σας αρχικά 

Παροτρύνετε ένα δραστήριο 
τρόπο ζωής 
Τα παιδιά σήμερα είναι λιγότερο δραστήρια από 
ποτέ και τα ποσοστά της παιδικής παχυσαρκίας 
είναι στα ύψη. Οι ειδικοί συνιστούν τουλάχιστον 
60 λεπτά φυσικής άσκησης κάθε μέρα αλλά τα 
παιδιά ανά τον κόσμο απέχουν κατά πολύ.

Η φυσική άσκηση για τα παιδιά είναι σημαντική για 
πολλούς λόγους. Η άσκηση βελτιώνει την σωματική 
διάπλαση, δημιουργεί μυς και γερά κόκκαλα και 
βοηθά τα παιδιά να διατηρούν υγιές βάρος. Η 
σωματική άσκηση από μικρή ηλικία μειώνει τον 
κίνδυνο για καρδιακές παθήσεις καθώς και διαβήτη 
τύπου 2 στη μετέπειτα ζωή τους.

Ανάμεσα στην ώρα της τηλεόρασης, στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης και στις εργασίες του 
σχολείου, τα παιδιά σήμερα περνούν πάνω από 8 
ώρες καθήμενα. Το πρώτο και σημαντικότερο 
ίσως βήμα ώστε να ασχοληθούν τα παιδιά σας με 
μια δραστηριότητα είναι να περιορίσετε αυστηρά 
τον χρόνο μπροστά στις οθόνες. Θα έπρεπε 

ΜΙΑ ΒΌΛΤΑ ΤΌ 
ΣΑΒΒΑΤΌΚΎΡΙΑΚΌ  
ΜΕ ΤΑ ΠΌΔΉΛΑΤΑ Ή ΜΙΑ 
ΑΝΑΡΡΙΧΉΣΉ ΜΠΌΡΕΙ ΝΑ 
ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΣ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΤΙΚΌΣ 
ΤΡΌΠΌΣ ΓΙΑ ΝΑ ΕΡΘΕΙ 
ΚΌΝΤΑ Ή ΌΙΚΌΓΕΝΕΙΑ.

ακόμα να σκεφθείτε το ενδεχόμενο του γονικού 
ελέγχου στα κινητά τους, εάν δεν το έχετε κάνει ήδη. 
Μόλις απομακρυνθούν οι ψηφιακές συσκευές μπορεί 
να είναι ευκολότερο να κινητοποιήσετε τα παιδιά σας 
σε μια δραστηριότητα.

Τα οργανωμένα αθλήματα μπορεί να ενθαρρύνουν τα 
παιδιά σας καθώς συνδυάζουν την άσκηση με 
σημαντικά μαθήματα για την ανάπτυξή τους όπως η 
ομαδικότητα και το να ακολουθούν κανόνες. 

Γίνετε το παράδειγμα κάνοντας την άσκηση 
οικογενειακή υπόθεση. Μια βόλτα το 
Σαββατοκύριακο με τα ποδήλατα ή μια αναρρίχηση 
μπορεί να είναι ένας διασκεδαστικός τρόπος για να 
έρθει κοντά η οικογένεια. Ένα ταξιδάκι στην εξοχή 
είναι ακόμα μια εξαιρετική επιλογή που θα 
προσφέρει στα παιδιά σας  
παιχνίδι, τρέξιμο και  
πολλή διασκέδαση.

αντισταθεί. Τα περισσότερα παιδιά δεν δέχονται 
τις νέες τροφές αν δεν τις δουν πρώτα αρκετές 
φορές, γι’αυτό και πρέπει να οπλιστείτε με 
επιμονή. Οι ειδικοί συστήνουν στους γονείς να 
επιμείνουν στις νέες τροφές επειδή τα παιδιά 
έχουν την τάση να δοκιμάσουν κάτι 15 φορές πριν 
καταλήξουν αν τους αρέσει. Εάν εξακολουθείτε να 
δυσκολεύεστε, οι ειδικοί συνιστούν να περιορίσετε 
τα απογευματινά σνακ και τους χυμούς. Όσο πιο 
πεινασμένα είναι τα παιδιά σας, τόσο πιο πιθανό 
είναι να δοκιμάσουν μια νέα τροφή.

Να θυμάστε ότι η στροφή στις υγιεινές συνήθειες 
δεν θα συμβεί εν μια νυκτί. Μια καθημερινή 
πολυβιταμίνη όπως οι Forever Kids® διασφαλίζει 
ότι τα παιδιά σας λαμβάνουν τα κατάλληλα 
θρεπτικά συστατικά ακόμα και τις ημέρες που το 
να φάνε τα λαχανικά τους φαντάζει ακατόρθωτο. 
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Βρείτε τον χρόνο να ελέγξετε 
Ελέγξτε τους αισθητήρες καπνού και διαρροής 
μονοξειδίου του άνθρακα για να βεβαιωθείτε ότι 
λειτουργούν σωστά. Αυτή είναι μια καλή στιγμή για 
να ελέγξετε και τον πυροσβεστήρα της κουζίνας 
καθώς και σε όποιο άλλο δωμάτιο μπορεί να 
χρειάζεται, όπως αυτά που έχουν τζάκι ή 
ξυλόσομπα. Ελέγξτε την ημερομηνία λήξης και να 
φορτίζετε τον μετρητή ανά τακτά διαστήματα για να 
διασφαλίσετε ότι ο πυροσβεστήρας θα είναι 
αποτελεσματικός αν τον χρειαστείτε ποτέ.

Μην παραμελείτε το φθόριο
Το φθόριο συνήθως περιέχεται σε  
οδοντόκρεμες, σε στοματικό διάλυμα  
και στην δημοτική παροχή νερού.  
Ενώ το φθόριο είναι απαραίτητο για  
την πρόληψη της στοματικής  
κοιλότητας και για υγιή δόντια,  
οι ειδικοί πιστεύουν ότι τα παιδιά  
μπορεί να υποστούν υπερέκθεση.  
Ελαχιστοποιήσετε τον κίνδυνο  
αλλάζοντας την φθοριούχο με  
οδοντόκρεμα χωρίς φθόριο, για  
παράδειγμα, μια οδοντόκρεμα με  
φθόριο το πρωί και μια χωρίς φθόριο  
το βράδυ όπως είναι η οδοντόκρεμα  
Forever Bright®. 

Δημιουργήστε ένα πλάνο έκτακτης 
ανάγκης
Σε κάθε περίπτωση μπορεί να συμβούν έκτακτες 
ανάγκες, από την παρατεταμένη διακοπή ρεύματος 
μέχρι την πλημμύρα και φωτιά. Πρέπει να έχετε ένα 
σχέδιο που θα επιτρέψει στην οικογένειά σας να 
αντιδράσει γρήγορα και να παραμείνουν όλοι 
ασφαλείς. Αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει εξόδους 
κινδύνου και ένα κιτ γεμάτο προμήθειες σαν το κιτ 
πρώτων βοηθειών, φακό και καθαρό πόσιμο νερό. 
Εξοικειωθείτε με τα τοπικά και περιφερειακά 
συστήματα συναγερμού έκτακτης ανάγκης και 
βεβαιωθείτε ότι έχετε υπογράψει για να 
ειδοποιηθείτε μέσω sms σε περίπτωση έκτακτης 
ανάγκης.

Ορισμένες 
συμβουλές:

Forever Bright® Toothgel  ΚΩΔ. 028

Βρείτε και εξουδετερώστε  
τους κρυμμένους  
κινδύνους 
Αναμφισβήτητα έχετε καλύψει  
τα βασικά για την ασφάλεια του  
σπιτιού σας, αλλά ουσιαστικά  
σε κάθε νοικοκυριό υπάρχουν  
κρυμμένοι κίνδυνοι τους  
οποίους εύκολα μπορούμε να  
παραβλέψουμε. Έχουν την  
τάση να κρύβονται κάτω από  
το νεροχύτη, στην κουζίνα σας,  
στο μπάνιο ή στο γκαράζ. 

Πολλά από τα καθαριστικά που έχουμε στο σπίτι 
πιθανόν να περιέχουν τοξικά συστατικά βλαβερά για 
την υγεία σας ή το περιβάλλον. Τα καθαριστικά 
μπορούν να αφήσουν υπολείμματα στα δάπεδα, στους 
πάγκους και σε άλλες επιφάνειες. Αυτό δημιουργεί 
κίνδυνο μετά από παρατεταμένη επαφή με το δέρμα 
των παιδιών, μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό ή 
αλλεργική αντίδραση ή θα μπορούσατε ακούσια να 
μολύνετε τα τρόφιμα με χημικές καθαριστικές ουσίες.

Αντί να αποθηκεύετε πολλά διαφορετικά καθαριστικά 
για κάθε σημείο, σκεφθείτε το ενδεχόμενο να 
αντικαταστήσετε την πλειοψηφία αυτών με ένα 
μπουκάλι αποτελεσματικού, ασφαλούς, μη-τοξικού και 
οικολογικού καθαριστικού, πολλαπλών χρήσεων όπως 
είναι το Aloe MPD® 2X Ultra. Θα γλιτώσετε χώρο από 
τα ντουλάπια σας μειώνοντας και τον κίνδυνο έκθεσης 
των παιδιών σας σε βλαβερά χημικά.

Η καταπολέμηση των παράσιτων είναι ακόμα ένας 
τομέας που πρέπει να παρακολουθείτε. Ενώ τα 
παράσιτα είναι ενοχλητικά στο σπίτι, η καταπολέμησή 
τους θα πρέπει να γίνεται χωρίς τη χρήση δυνατών 
φυτοφαρμάκων όποτε είναι δυνατόν. Σύμφωνα με την 
Αμερικανική Ακαδημία Παιδιατρικής, τα χημικά που 
χρησιμοποιούνται σε πολλά σπρέι που καταπολεμούν 
τα παράσιτα μπορεί να είναι τοξικά για τα μικρά παιδιά 
και η έκθεση σε αυτά κατά τη διάρκεια της 
εγκυμοσύνης μπορεί να οδηγήσει σε επιπλοκές και 
γενετικές ανωμαλίες.

Εάν έχετε θέμα με τα παράσιτα, προσπαθήστε να 
αποκλείσετε τα σημεία εισόδου πριν ψεκάσετε με 
φυτοφάρμακα. Χρησιμοποιήστε στόκο για να κλείσετε 
ρωγμές από τις οποίες εισχωρούν τα ζιζάνια, όπως 
ανάμεσα στα ντουλάπια. Διατηρώντας την κουζίνα σας 
καθαρή και χωρίς ρωγμές θα κρατήσετε μακριά τα 
ζιζάνια. Εάν είναι απαραίτητο να λάβουμε περισσότερα 
μέτρα, αναζητήστε μη-τοξικές λύσεις ή υπηρεσίες και 
αποφύγετε τις πολύ δραστικές λύσεις.
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Μια πλούσια 
πηγή θρεπτικών 
συστατικών  
από τη φύση.
Δώστε ώθηση στη δραστήρια 
καθημερινότητά σας με ένα ιδανικό 
μείγμα από 20 φρούτα και λαχανικά. 

Το Forever Supergreens™ είναι ένα 
εύγευστο ρόφημα που έχει σχεδιασθεί 
για να ενισχύει τα επιπέδα ενέργειας, 
για τη στήριξη του μεταβολισμού, του 
ανοσοποιητικού και της ισορροπίας του 
pH, ενώ προάγει την αποκατάσταση 
των μυών.

Forever Supergreens™  ΚΩΔ. 621

Η Forever είναι μέλος του ΕΣΕΑΠ.

δύναμηΠράσινη
Ορισμένες 
συμβουλές:



Υγιεινά, γρή
γορα

νόστιμα
Εύκολες συνταγές που θα σας 
κάνουν να ξεχάσετε το 
μέτρημα των θερμίδων. 
Η διατροφή παίζει σημαντικό ρόλο στο να κατακτήσετε 
τους στόχους σας το 2020. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι 
θα πρέπει να καταδικάσετε τον εαυτό σας σε άγευστες 
τροφές και μικροσκοπικές ποσότητες. Μπορείτε να 
ακολουθήσετε μια ισορροπημένη διατροφή που θα σας 
κρατά χορτάτους και γεμάτους ενέργεια.

Οι συνταγές που θα βρείτε στις σελίδες που ακολουθούν 
είναι νόστιμες και σας παρέχουν μια καλή ισορροπία από 
υγιή λιπαρά, υδατάνθρακες και πρωτεΐνες.

Πόσες θερμίδες πρέπει να 
καταναλώνετε; 
Γενικότερα, οι γυναίκες πρέπει να καταναλώνουν 1.400 
θερμίδες την ημέρα και οι άντρες έως 1.900 θερμίδες 
αν θέλουν να χάσουν μισό κιλό την εβδομάδα.

Να έχετε κατά νου ότι υπάρχουν διάφοροι 
παράγοντες που μπορεί να επηρεάζουν την ανάγκη 
πρόσληψης θερμίδων όπως: το βάρος, το ύψος, η 
ηλικία και τα επίπεδα δραστηριότητας.

Καταναλώνοντας τον σωστό αριθμό θερμίδων από τις 
κατάλληλες τροφές την σωστή ώρα θα σας βοηθήσει 
να φτάσετε στους στόχους σας, ενώ σας βοηθούν να 
νιώθετε συγκεντρωμένοι και γεμάτοι ενέργεια. Αν τρώτε 
λίγο θα νιώθετε ότι δεν έχετε ενέργεια και θα είστε 
υποτονικοί.

ΓΥΝΑΙΚΕΣ:  
1,400 ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ

ΠΡΩΙΝΟ: 300 ΘΕΡΜΙΔΕΣ

ΣΝΑΚ: 200 ΘΕΡΜΙΔΕΣ

ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ: 450 ΘΕΡΜΙΔΕΣ

ΒΡΑΔΙΝΟ: 450 ΘΕΡΜΙΔΕΣ

 ΑΝΤΡΕΣ: 
1,900 ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ 

ΠΡΩΙΝΟ: 450 ΘΕΡΜΙΔΕΣ

ΣΝΑΚ: 350 ΘΕΡΜΙΔΕΣ

ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ: 550 ΘΕΡΜΙΔΕΣ

ΒΡΑΔΙΝΟ: 550 ΘΕΡΜΙΔΕΣ

ΣΝΑΚ:
Αχλάδι με κανέλα  
και τυρί cottage

Αυτές οι συνταγές πληρούν τις 

απαιτήσεις του οδηγού θερμίδων του 

προγράμματος Forever FIT! Αυτό το 

πρόγραμμα άσκησης και διατροφής 15 

ημερών είναι ο ιδανικό τρόπος για να 

ξεκινήσετε το ταξίδι της διατροφής σας.

 Το ξέρατε;

και
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ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ Ή ΒΡΑΔIΝΟ:
Κοτόπουλο με κάρυ

Δύο βασικά στοιχεία στο 
πρωινό συνθέτουν ένα 
υπέροχο και γευστικό 
ξεκίνημα για την ημέρα. 
1 αυγό (2 για άντρες)

3 ασπράδια αυγών (4 για τους άνδρες) 

½ ΚΟΥΠΑ τριμμένη γλυκοπατάτα 

2 ΚΟΥΤΑΛΙΕΣ ΤΗΣ ΣΟΥΠΑΣ τυρί μοτσαρέλα

 ΚΟΥΠΑΣ πιπεριές κόκκινες

2 κρεμμυδάκια κομμένα σε κύβους 

2 ΚΟΥΤΑΛΙΕΣ ΤΗΣ ΣΟΥΠΑΣ σάλτσα

Βάλτε αλάτι για να δώσετε γεύση

ΟΔΗΓΙΕΣ: Ζεστάνετε την βαφλιέρα και ψεκάστε με λάδι. 
Χτυπήστε τα αυγά με αλάτι και στη συνέχεια ανακατέψτε με 
αλεσμένη γλυκοπατάτα και λαχανικά. Ρίξτε το μισό μείγμα στην 
βαφλιέρα και ψήστε μέχρι να γίνουν τα αυγά. Επαναλάβετε με 
το υπόλοιπο μείγμα και αλείψτε την κάθε βάφλα με σάλτσα και 
τυρί μοτσαρέλα.

  βάφλαΑλμυρή
Πρωινό

Ακολουθήστε μας στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης για περισσότερες προτάσεις. 

 forevergreececyprushq
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ΣΝΑΚ:
Ενεργειακές μπάλες 
φυστικοβούτυρου

ΠΡΩΙΝΟ:
Βρώμη με μήλα  

και κανέλα

Ακολουθήστε μας στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης για περισσότερες προτάσεις. 

 forevergreececyprushq

 forevergreececyprushq
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120 γρ. γαλοπούλα (150 γρ. για τους άνδρες)

1 ½ ΚΟΥΠΑ spaghetti κολοκύθας (2 κούπες για τους άντρες) 

1 ΚΟΥΤΑΛΙΑ ΤΗΣ ΣΟΥΠΑΣ ελαιόλαδο 

1/3 ΚΟΥΠΑΣ σως μαρινάρα (1/2 κούπα για άντρες)

1 ΚΟΥΤΑΛΙΑ ΤΗΣ ΣΟΥΠΑΣ παρμεζάνα (2 για άντρες)

1 ΚΟΥΠΑ φασολάκια στον ατμό 

1 ΚΟΥΠΑ πεπόνι

Spaghetti
κολοκύθας

Μεσημεριανό 
ή βραδινό:

ΟΔΗΓΙΕΣ: Προθερμάνετε τον φούρνο στους 425 βαθμούς και ψήστε τα 
μισά spaghetti κολοκύθας αφού περιχύσετε ελαιόλαδο. Τοποθετήστε την 
κομμένη πλευρά προς τα κάτω σε μια λαδόκολλα και ψήστε μέχρι να ροδίσει. 
Στη συνέχεια ξύστε την κολοκύθα και μετρήστε την μερίδα σας. Ροδίστε την 
γαλοπούλα και προσθέστε την μαρινάρα. Μόλις ζεσταθεί, τοποθετήστε την 
σάλτσα του κρέατος πάνω από τα spaghetti κολοκύθας και πασπαλίστε με 
παρμεζάνα. Γαρνίρετε πράσινα φασόλια και πεπόνι για ένα ολοκληρωμένο 
γεύμα. Μπορείτε να την μετατρέψετε σε χορτοφαγική συνταγή απλά 
αφαιρώντας την γαλοπούλα και προσθέτοντας το αγαπημένο σας λαχανικό.

Χορταστικό, και 
υγιεινό. Τι να μην  
σας αρέσει σε αυτό  
το κλασικό δείπνο;
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ΟΔΗΓΙΕΣ: Τσιγαρίστε το κομμάτι με ελαιόλαδο 
και καρυκεύστε με πιπερόριζα, σκόρδο, αλάτι 
και πιπέρι. Ψήστε σε μέτρια προς υψηλή 
θερμοκρασία για περίπου δύο λεπτά και από 
τις δυο πλευρές. Βγάλτε το από την φωτιά, 
τοποθετήστε το πάνω στο ρύζι και περιχύστε με 
σως από σουσάμι και πιπερόριζα.

Ο τόνος είναι τόσο νόστιμος 
που σε κάνει να ξεχνάς το 
πόσο απλή είναι η 
προετοιμασία του. 
120 γρ. φιλέτο τόνου (140 γρ. για τους άντρες)

1 ΚΟΥΤΑΛΙΑ ΤΟΥ ΓΛΥΚΟΥ ελαιόλαδο 

½ ΚΟΥΠΑ άγριο ρύζι, (1 φλιτζάνι για τους άντρες) 

 ΚΟΥΠΑΣ φασόλια σόγιας

½ ΚΟΥΠΑ κολοκυθάκι στον ατμό

1 ΚΟΥΤΑΛΙΑ ΤΗΣ ΣΟΥΠΑΣ dressing σαλάτας 
με πιπερόριζα και σουσάμι

Πιπερόριζα, σκόρδι, αλάτι και πιπέρι για την γεύση

Μεσημεριανό 
ή βραδινό:

και ρύζιτόνος με σου
σάμι
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ΟΔΗΓΙΕΣ: Βάλτε σε ένα μπώλ κινόα 
μαγειρεμένη μαζί με λάδι καρύδας ή 
καρπούς, Forever Lite Ultra™ βανίλια 
και γάλα αμυγδάλου. Ρίξτε από πάνω 
φρούτα και κανέλα.

Δώστε μια γλυκιά νότα στην 
ημέρα σας με κινόα και 
πρωτεΐνη για μυϊκή 
ενδυνάμωση. 
1 ΜΕΖΟΥΡΑ Forever Lite Ultra™ βανίλια

½ ΚΟΥΠΑ κινόα (3/4 κούπας για άντρες)

1 ΚΟΥΤΑΛΑΚΙ ΤΟΥ ΓΛΥΚΟΥ λάδι καρύδας, 
λιναρόσπορο ή chia 

1 ΚΟΥΤΑΛΙΑ ΤΗΣ ΣΟΥΠΑΣ αποξηραμένα φρούτα ή 
½ κούπα φρέσκα φρούτα

½ ΚΟΥΤΑΛΑΚΙ ΤΟΥ ΓΛΥΚΟΥ εκχύλισμα βανίλιας

170 ΓΡ. γάλα αμυγδάλου χωρίς ζάχαρη

Μία πρέζα κανέλα

κινόαΠόριτζ

ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ Ή ΒΡΑΔΙΝΟ:
Χοιρινό σουβλάκι

Πρωινό:

Ακολουθήστε μας στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης για περισσότερες προτάσεις. 

 forevergreececyprushq

 forevergreececyprushq
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Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για τα συστατικά 
της περιποίησης του δέρματος, τότε η απάντηση είναι 
κάπου ανάμεσα στην επιστήμη και τη φύση.

Θέλετε το 2020 να επιτύχετε το καλύτερο δέρμα 
που είχατε ποτέ; Ίσως ήρθε η ώρα για μια 
φρέσκια προσέγγιση γύρω από τα συστατικά 
της φροντίδας του δέρματος. Εάν είστε ένας 
από τους πολλούς καταναλωτές, τα τελευταία 
χρόνια θα δίνετε μεγαλύτερη προσοχή στα 
συστατικά των προϊόντων που επιλέγετε ώστε να 
είναι φυσικά. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το να 
έχετε επίγνωση γύρω από το τι βάζετε στο 
δέρμα σας και στον οργανισμό σας είναι κάτι 
καλό, ωστόσο είναι δύσκολο να ξεχωρίσετε την 
πραγματικότητα από τους μύθους, ιδιαίτερα 
στην εποχή που τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 
κυριαρχούν. 

Εάν θέλετε πραγματικά αυτή την χρονιά να 
περιποιηθείτε το δέρμα σας, αφήστε τις διαμάχες 
των συνθετικών συστατικών κόντρα στα φυσικά στο 
παρελθόν όπου και ανήκουν. Οδεύστε στη νέα 
χρονιά απελευθερωμένοι από τις παρανοήσεις και 
τα κλισέ γύρω από την περιποίηση του δέρματος 
που στο τέλος θεωρούνται σωστά. Μιλήσαμε με 
μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής της Forever 
Living για να σας παρουσιάσουμε την αλήθεια γύρω 
από τι κάνει τα προϊόντα της περιποίησης του 
δέρματος αποτελεσματικά και να καταρρίψουμε 
όλους τους μύθους που μπορεί να σας κρατούν 
μακριά από τα καλύτερα αποτελέσματα.

ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΦΟΡΑ 
ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ ΝΑ 
ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΟΥ 
ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΜΗΝ ΥΠΟΘΕΣΕΤΕ 
ΑΥΤΟΜΑΤΩΣ ΟΤΙ ΤΑ 
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ 
ΜΟΝΟ ΦΥΣΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 
ΕΙΝΑΙ ΑΣΦΑΛΕΣΤΕΡΑ.

δέρματοςsavvy περιποίηση τ
ουΜάθετε τα πάν

τα για την
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ΣΤΗΝ ΣΦΑΙΡΑ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΤΟΥ 
ΔΕΡΜΑΤΟΣ Η ΚΟΙΝΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ 
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ 
ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΕΙΝΑΙ ΠΙΟ ΑΓΝΑ ΚΑΙ 
ΠΙΟ ΦΙΛΙΚΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΑΥΤΑ 
ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ. ΑΥΤΟ ΑΠΕΧΕΙ 
ΜΑΚΡΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ.
Dr. Wallace Hayes, τοξικολόγος και μέλος της 
Επιστημονικής Επιτροπής της Forever

Γιατί το φυσικό δεν είναι 
απαραίτητα το καλύτερο 
Πρόσφατα, υπήρξε μια τάση των καταναλωτών 
να προτιμούν προϊόντα πιο φυσικά και οργανικά 
για την περιποίηση του δέρματος. Όταν 
η λέξη φυσικά εμφανίζεται σε μια ετικέτα 
προϊόντος, απεικονίζεται συνήθως με έντονα 
χρώματα φύλλων ή με ολόφρεσκα ανθισμένα 
λουλούδια – πράγματα που θεωρούμε όμορφα 
και υγιεινά. Ενώ η ζήτηση για πιο φυσικά και 
οργανικά προϊόντα οδήγησε σε σημαντική 
πρόοδο την φροντίδα του δέρματος, παράλληλα 
τροφοδότησε και μια κοινή πλάνη: ότι τα φυσικά 
προϊόντα είναι πάντα καλύτερα.

αγοράζουν προϊόντα περιποίησης δέρματος 
αναζητούν φυσικά ή οργανικά προϊόντα. Η 
παρουσία των συστατικών που βασίζονται στην 
επιστήμη δεν θα έπρεπε να σας κάνει να θέλετε 
να πάρετε τα βουνά, ειδικά αν σκεφτείτε ότι 
αυτά τα συστατικά ίσως κάνουν τα προϊόντα πιο 
αποτελεσματικά, ασφαλή και σταθερά. Για την 
ακρίβεια, κάτι θα πρέπει θυσιαστεί προκειμένου 
να έχετε ένα προϊόν που θα βασίζεται εξ’ 
ολοκλήρου σε φυσικά συστατικά, όπως για 
παράδειγμα η αποτελεσματικότητα, η απόδοσή 
τους ή η εμπειρία κατά την χρήση τους.

Αναμφίβολα η φύση μας προσφέρει πολλά 
ευεργετικά συστατικά όπως βιταμίνες, μεταλλικά 
στοιχεία και βότανα, όμως αυτά τα συστατικά 
περιέχουν επίσης βακτήρια και μούχλα. Έτσι δεν 
αποτελεί έκπληξη ότι όλα τα φυσικά και οργανικά 
προϊόντα είναι πιο επιρρεπή σε αλλοιώσεις και 
έχουν μικρότερη διάρκεια ζωής σε σχέση με τα 
προϊόντα που αποτελούν συνδυασμό φυσικών και 
συνθετικών συστατικών.

Την επόμενη φορά που θα αγοράσετε προϊόντα 
δέρματος, μην υποθέσετε αυτομάτως ότι τα 
εξ’ ολοκλήρου φυσικά προϊόντα που θα βρείτε 
στο ράφι είναι ασφαλέστερα. Αγοράστε τα για 
τις ιδιότητές τους και σκεφτείτε πώς θα σας 
βοηθήσουν τα συστατικά τους να έχετε τα 
αποτελέσματα που θέλετε, από το να ανησυχείτε 
για το ποια προϊόντα είναι ή δεν είναι φυσικά. Εάν 
η συνολική αποτελεσματικότητα και σταθερότητα 
του προϊόντος είναι βελτιωμένη από συνθετικά 
συστατικά θεωρήστε το ως κάτι καλό. 

Η απάντηση δεν είναι και τόσο απλή, ωστόσο 
δεν λείπουν οι άνθρωποι που όπως φαίνεται 
έχουν πειστεί ότι τα φυσικά είναι πάντα 
καλύτερα. Στην πραγματικότητα, πρόσφατη 
έρευνα έδειξε ότι οι μισές από τις γυναίκες που 

δέρματος
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Σύγχρονος μύθος: Τα συνθετικά 
συστατικά είναι κακά 
Με την όλο και μεγαλύτερη έμφαση στα φυσικά 
συστατικά πλανάται η πλάνη ότι τα συνθετικά ή μη 
φυσικά συστατικά είναι για κάποιο λόγο και κακά.

“Δυστυχώς οι καταναλωτές συχνά θεωρούν ότι 
τα συνθετικά συστατικά είναι ανθυγιεινά και όχι 
ασφαλή,” λέει ο Dr. Roger Clemens, διατροφολόγος 
και μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου της 
Forever. “Πολλοί καταναλωτές έχουν επίσης 
τη λάθος αντίληψη ότι τα συστατικά αυτά 
προκαλούν ασθένειες όπως ο διαβήτης ακόμη και η 
παχυσαρκία.”  

Αυτές οι φήμες μπορούν εύκολα να ξεφύγουν από 
κάθε έλεγχο διαδικτυακά και να προσδώσουν κακή 
φήμη στα συνθετικά συστατικά.

Ο Dr. Clemens επισημαίνει ότι πολλά φυσικά 
συστατικά μπορούν να προκαλέσουν ευαισθησίες 
στο δέρμα, οι οποίες μπορεί να ενταθούν με την 
πάροδο του χρόνου. Στην πραγματικότητα, λέει, 
είναι πολύ πιο πιθανό να αποκτήσουν αλλεργική 
αντίδραση από τα μη επεξεργασμένα φυσικά 
συστατικά. Τα επεξεργασμένα φυσικά συστατικά 
ή οι συνθετικές εκδοχές αυτών μπορούν να 
δημιουργηθούν με όλα τους τα οφέλη, χωρίς να 
είναι αλλεργιογόνα.

Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν φυσικά και συνθετικά 
συστατικά τα οποία είναι υγιεινά και κάποια που 
μπορεί να θεωρηθούν ανθυγιεινά. Είναι λοιπόν πολύ 
σημαντικό να αγοράζετε προϊόντα περιποίησης από 
μια εταιρεία που εξετάζει το κάθε ένα συστατικό για 
να διασφαλίσει ότι προσφέρει τα καλύτερα δυνατά 
αποτελέσματα, αλλά να είναι και ασφαλές.

Όταν η φύση διασταυρώνεται με 
την επιστήμη
Φυσικά και συνθετικά συστατικά έχουν την τάση 
να δαιμονοποιούνται διαδικτυακά από άτομα που 
ισχυρίζονται με σθένος ότι τα μεν είναι καλύτερα 
από τα δε. Η αλήθεια όμως είναι ότι και τα φυσικά 
και τα συνθετικά, μπορεί να είναι απίστευτα 
ισχυρά και ευεργετικά. Αν αναρωτιέστε ποια είναι 
καλύτερα, η απάντηση είναι ούτε το ένα ούτε το 
άλλο. Στην πραγματικότητα, η ιδέα ότι κάποιος θα 
πρέπει να χρησιμοποιεί εντελώς φυσικά ή εντελώς 
συνθετικά συστατικά δεν είναι απλά αναχρονιστική, 
αλλά και δεν προσφέρει γόνιμο έδαφος. 

Εάν υπάρχει κάτι που μπορεί να κάνει και το 
καλύτερο φυσικό συστατικό ακόμα καλύτερο 
αυτό είναι η επιστήμη. Αυτό δεν ισχύει μόνο για 

τα προϊόντα φροντίδας δέρματος. Τα διατροφικά 
συμπληρώματα έγιναν πιο αποτελεσματικά και 
ισχυρά χάρη στον συνδυασμό φύσης και επιστήμης. 

Όταν εφαρμόζεται προηγμένος εξοπλισμός και 
τεχνολογία, τα φυσικά συστατικά ενισχύονται για 
να προσδώσουν ευεργετικές ιδιότητες. Αυτές 
οι διαδικασίες μειώνουν τα αλλεργιογόνα και 
προστατεύουν το τελικό προϊόν από βακτηρίδια και 
μολύνσεις, βελτιώνοντας την αποτελεσματικότητα.

Ο συνδυασμός της επιστήμης με την φύση κάνει 
επίσης τα προϊόντα της φροντίδας του δέρματος 
πιο σταθερά. Τα οργανικά συστατικά που δεν 
υπόκεινται επεξεργασία μπορεί να είναι πολύ 
ασταθή και όχι και τόσο δραστικά. Αυτό μπορεί 
να σημαίνει ότι δυο παρτίδες του ίδιου προϊόντος 
μπορεί να έχουν διαφορετική εφαρμογή. Ακόμα 
και το χρώμα και η σταθερότητα του προϊόντος 
μπορεί να αλλάζει, καθώς και τα αποτελέσματα.

Χάρη στην τεχνολογία, τα φυσικά συστατικά 
μπορούν να σταθεροποιηθούν, να ενισχύσουν, ή 
να αντιγράψουν συνθετικά για να αξιοποιήσουν 
όλα τα οφέλη ώστε τα προϊόντα που 
χρησιμοποιείτε καθημερινά να είναι πάντα το ίδιο 
αποτελεσματικά.

Όταν οι τελευταίες τεχνολογίες χρησιμοποιούνται 
για να κάνουμε τα φυσικά συστατικά ακόμα 
καλύτερα, ο καταναλωτής κερδίζει. Όταν 
διαβάζετε την ετικέτα, μην φοβηθείτε τα 
επιστημονικά συστατικά – αναζητήστε τα! Θα δείτε 
ακόμα καλύτερα αποτελέσματα όταν αποδεχθείτε 
τα ισχυρά οφέλη, κάθε φορά που η επιστήμη 
χρησιμοποιείται για να ενισχύσει και  
να διατηρήσει τα οφέλη της φύσης.
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Αντιγήρανση: H σειρά infinite της Forever™ στοχεύει 
στην αντιγήρανση από μέσα προς τα έξω με έναν 
συνδυασμό φύσης και επιστήμης. Για να 
δημιουργήσουν αυτή την σειρά, οι ειδικοί βρήκαν 
πεπτίδια, φυσικά μέταλλα, βότανα, φυτικά 
εκχυλίσματα και τις τελευταίες επιστημονικές 
εξελίξεις στη φροντίδα του δέρματος όχι μόνο για 
να ολοκληρώσει αλλά και να ενισχύσει τα οφέλη της 
αλόης. Κλινικά μελετημένα συστατικά που δρουν 
αρμονικά ώστε να μειώσουν την εμφάνιση των 
λεπτών γραμμών και των ρυτίδων, να βελτιώσουν 
την απαλότητα του δέρματος και να ενισχύσουν την 
ομορφιά από μέσα προς τα έξω.

Infinite By Forever™ Advanced Skincare  ΚΩΔ. 553

Sonya™ daily skincare system  ΚΩΔ. 609

Targeted Skincare: awakening eye cream  ΚΩΔ. 561, protecting day lotion  ΚΩΔ. 557, smoothing exfoliator  ΚΩΔ. 559, 

balancing toner  ΚΩΔ. 560, aloe activator  ΚΩΔ. 612, aloe bio-cellulose mask  ΚΩΔ. 616

Τα προϊόντα φροντίδας δέρματος της Forever 
έχουν πάντα ένα βασικό συστατικό: αγνή αλόη 
βέρα από τις φυτείες μας. Έπειτα, 
συνδυάζουμε άλλα φυσικά και επιστημονικά 
προηγμένα συστατικά για να συμπληρώσουμε 
και να ενισχύσουμε τα οφέλη της αλόης. 

Το αποτέλεσμα είναι σειρές φροντίδας δέρματος 
που σχεδιάστηκαν για να σας βοηθήσουν να 
πετύχετε τους στόχους σας, από αντιγήρανση έως 
ενυδάτωση. Οι διαδικασίες μας καθησυχάζουν 
τους πελάτες μας διότι ξέρουν ότι τα προϊόντα 
είναι αποτελεσματικά και ασφαλή, δραστικά και με 
διάρκεια.

Περιοχές που σας απασχολούν: Εάν σας 
ενδιαφέρει να στοχεύσετε σε συγκεκριμένες 
περιοχές για προσαρμόσετε την καθημερινή σας 
φροντίδα, η σειρά περιποίησης της Forever 
targeted είναι η ιδανική λύση. Αυτά τα 
μεμονωμένα προϊόντα στοχεύουν σε πανάδες 
και κοκκινίλες, μαύρους κύκλους και 
ανομοιόμορφο δέρμα. Ενισχύστε την περιποίησή 
σας με εξατομικευμένες λύσεις σαν αυτές που 
σας προσφέρει η σειρά targeted.

Μεικτό δέρμα: Κάποιες φορές ξηρό, κάποιες 
φορές λιπαρό, το μεικτό δέρμα αναφέρεται και 
ως “κανονικό”. H Sonya™ daily skincare system  
είναι μια προηγμένη λύση για το μεικτό δέρμα. Η 
σύνθεση με βάση το τζελ ενισχύει τα οφέλη της 
αλόης ώστε να διεισδύσουν ακόμα πιο βαθιά στο 
δέρμα. Ενυδάτωση και θρεπτικά συστατικά που 
προσφέρουν ισορροπία για φωτεινό και απαλό 
δέρμα.

Τι στόχους έχετε για την 
φροντίδα του δέρματος;
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ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΜΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΣΑΣ ΜΕ ΤΟΝ 
ΧΥΜΟ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΣΑΣ 
ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΕΣΕΙΣ Ο ΝΙΚΗΤΗΣ! 
Ας δούμε σε πόσα μέρη του κόσμου μπορούμε 
να μοιραστούμε τους χυμούς της αλόης, σε 
οποιαδήποτε γεύση ή μέγεθος επιθυμείτε. Κάθε 
εβδομάδα θα επιλέγεται ένας νικητής που θα 
κερδίσει εργαλεία της Forever!

ΠΩΣ ΚΕΡΔΙΖΕΤΕ
1. Κρατήστε τον αγαπημένο σας χυμό αλόης μπροστά από 

ένα μέρος του κόσμου που θα επιλέξετε. 

2. Δημοσιεύστε τις φωτογραφίες σας στο Instagram 
ή στο Facebook χρησιμοποιώντας το hashtag 
#AloeAroundTheWorld! 

Κάθε φωτογραφία υπολογίζεται ως μια συμμετοχή στον 
διαγωνισμό. Οι φωτογραφίες σας πρέπει να είναι μοναδικές 
και μπορούν να υπολογιστούν μια φορά κατά τη διάρκεια της 
διαγωνιστικής περιόδου.

Επισκεφτείτε το ForeverLiving.com/AloeAroundtheWorld 
για να διαβάσετε αναλυτικά τους όρους της συμμετοχής.
Οι όροι είναι διαθέσιμοι στα ελληνικά στο www.foreverliving.gr 

World
Where in the

do you

Aloe?

#AloeAroundTheWorld 
1-31 Ιανουαρίου



and
Share gel

win!

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΑΥΤΟ ΠΟΥ 
ΑΓΑΠΑΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ!
Από 1 Ιανουαρίου -31 Μαρτίου 2020, όλοι οι κωδικοί 
και τα πακέτα που περιέχουν το Aloe Vera Gel® και 
έχουν αγοραστεί από νέες προσωπικές εγγραφές σας 
θα εκπληρώνουν τις προϋποθέσεις για να κερδίσετε 
συναρπαστικά βραβεία! Ξεκινήστε δυναμικά το 2020 και 
δείτε τα ονόματα στον πίνακα που θα ανακοινωθούν στο 
Foreverliving.com/aloearoundtheworld.

#AloeAroundTheWorld



ΑΝ Η ΑΛΟΗ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΣΑΣ ΤΟΤΕ 
ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΜΟΙΒΗΣ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΕΣΑΣ!
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΗ ΓΕΥΣΗ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ ΚΑΙ ΚΕΡΔΙΣΤΕ 
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΛΟΗ ΜΕ ΑΓΟΡΕΣ ΣΕ 3, 6 & 12 ΜΗΝΕΣ! 
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Διαβάστε τους όρους του προγράμματος στο www.foreverliving.gr

Νέο! 
2020



Viktor Egyed ( , Ουγγαρία) 
“Λατρεύω τις Δευτέρες, είναι συναρπαστικές 
διότι πάντα κάτι νέο συμβαίνει…”

Η οικογένεια της Forever εκτείνεται από άκρη σε άκρη σε όλο 
τον κόσμο! Από το να είναι σε φόρμα μέχρι να ταξιδεύουν σε νέα 
μέρη, είναι εύκολο να καταλάβετε γιατί τόσοι πολλοί άνθρωποι ήταν 
πρόθυμοι να μοιραστούν την εμπειρία τους το 2019. Ελπίζουμε 
ότι κι εσείς θα μοιραστείτε τις αγαπημένες σας στιγμές με την 
Forever το 2020. Μην ξεχνάτε να χρησιμοποιείτε το hashtag 
#LookBetterFeelBetter ή το #ForeverProud!

s_bayaka (Ulaanbaatar, Μογγολία)
“Με τον Γενικό Διευθυντή της Forever 
Living στο Dallas, Texas.” #dallas #emr19 
#training #happytime #proudofforever 
#foreverlivingproducts 

zagumny_forever_team (Βιταμίνες/
Συμπληρώματα)
“H τρίτη ημέρα του Clean9… νιώθω τέλεια 
όπως πάντα όταν κάνω το πρόγραμμα.” 
#foreverliving #foreverfit #flp #clean9 #c9 #zft 

blandinanjau (Dar es Salaam, Tανζανία) 
“Λατρεύω το γεύμα μου, το ρόφημα με γεύση 
βανίλια. Ιδανικό για ένα γρήγορο γεύμα 
καθώς βρίσκομαι καθ’οδόν για το επόμενο 
επαγγελματικό ραντεβού” #ForeverProud
#LookBetterFeelBetter #TheAloeVeraCompany

Διαδώστε το 
παντού

Lefterisdimos (Ελλάδα)
“To χαμόγελο δεν σημαίνει απαραίτητα ότι 
είσαι ευτυχισμένος. Κάποιες φορές σημαίνει 
ότι απλά είσαι δυνατός. Παραδείγματος χάριν 
εάν κολυμπήσεις 3,8 χλμ., αν κάνεις ποδηλασία 
180 χλμ. και στη συνέχεια να τερματίσεις και 
μαραθώνιο το καλύτερο που έχεις να κάνεις 
είναι να χαμογελάσεις και να πεις ΜΠΟΡΩ να το 
κάνω!” #pameligo #StrongTeam #destothetika 

anthi_varsamopoulou (Ελλάδα)
“Ο χυμός της ομορφιάς λόγω πηκτίνης μήλου!
Ευεξίας λόγω αποτοξίνωσης! Αντοχής λόγω 
βιταμινών! Ενίσχυση ουροποιητικού λόγω των 
προανθοκυανοδύνων” #aloevera #energy  
#stronger #young #detox #happy #aloe  
#berry #nectar #super

forevergreececyprushq

ForeverGreeceHQ

forevergreececyprushq



 νέες
Νέα Χρονιά,

ευκαιρίες

ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ 
ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ.
ΟΠΟΥΔΗΠΟΤΕ.

Μετατρέψτε την αγάπη σας για τα προϊόντα της Forever σε μια 
ευκαιρία που θα μπορούσε να κάνει αυτόν τον νέο χρόνο αξέχαστο.  
Η ευκαιρία της Forever σας δίνει τη δυνατότητα να αλλάξετε τη ζωή 
σας βοηθώντας τους άλλους να δείχνουν και να αισθάνονται καλύτερα.

Απευθυνθείτε στο άτομο που σας έδωσε αυτό το περιοδικό για να 
μάθετε πώς μπορείτε να γίνετε Forever Business Οwner.


