
10

Κυνηγώντας κορυφές
Μια ματιά στη συνεργασία της Forever με  
τις δίδυμες αδελφές που κατέκτησαν τα 
υψηλότερα βουνά στη Γη και εμπνέουν τις 
επόμενες γενιές γυναικών που αγαπούν την 
περιπέτεια να κυνηγήσουν τα όνειρά τους.

ΤΕΥΧΟΣ

Προετοιμάστε την 
καλοκαιρινή λίστα με τις 
επιθυμίες σας

Προετοιμάστε ένα 
τέλειο aloe mocktail

Τα εξαιρετικά οφέλη της 
απόδρασης



Ο χυμός αλόης βέρα με 99,7% αγνό ζελέ αλόης από το εσωτερικό του φύλλου και χωρίς 
συντηρητικά θα σας προσφέρει μια εμπειρία να δοκιμάσετε κάτι όσο πιο κοντά στη φύση!  
Το Forever Aloe Vera Gel υποστηρίζει το πεπτικό και το ανοσοποιητικό σύστημα, ενώ βοηθάει 
στη βέλτιστη απορρόφηση των θρεπτικών συστατικών. 

Forever Aloe Vera Gel® 

Forever Aloe Vera Gel® Mini | κωδ. 71612

Η Forever είναι μέλος του ΕΣΕΑΠ.Μιλήστε με έναν Forever Business Owner για να πραγματοποιήσετε την παραγγελία σας



Η καλύτερη στιγμή  
για να βγείτε έξω 
Αγαπάμε να είμαστε έξω. Έχετε νιώσει ποτέ ότι 
ο χρόνος που περνάτε στη φύση, σας κάνει να 
νιώθετε καλύτερα τόσο ψυχικά, όσο και 
σωματικά; Στην πραγματικότητα σας κάνει πιο 
υγιείς. Η επιστήμη υποστηρίζει ότι το να 
αφιερώνετε χρόνο έξω είναι σημαντικό στοιχείο 
για να έχετε τα ηνία μιας πιο υγιούς και 
ικανοποιητικής ζωής. 

Σε αυτό το τεύχος του Aloe Life, απολαμβάνουμε τις 
εξωτερικές δραστηριότητες με όλους τους τρόπους, 
ώστε να νιώθουμε τη ζωή μας πιο ολοκληρωμένη. Θα 
συναντήσετε τις Nungshi και Tashi Malik, δίδυμες 
αδελφές από την Ινδία που έγραψαν ιστορία όταν 
ανέβηκαν μαζί στην κορυφή του Έβερεστ. Και αυτή 
ήταν μόνο η αρχή της περιπέτειάς τους. Ανακαλύψτε 
περισσότερα στη σελίδα 24! 

Φυσικά, δεν χρειάζεται να ξεκινήσετε μια επική 
περιπέτεια για να επωφεληθείτε από όσα έχει να σας 
προσφέρει η απόδραση στη φύση. Στη σελίδα 9, θα 
ανακαλύψετε για ποιους βασικούς λόγους είναι τόσο 
σημαντικό για την υγεία σας να απολαμβάνετε τον 
χρόνο έξω, καθώς και μερικές ιδέες για να το 
εκμεταλλευτείτε περισσότερο. Για να βεβαιωθούμε 
ότι είστε προετοιμασμένοι δημιουργήσαμε έναν 
χρήσιμο οδηγό για τη δημιουργία της απόλυτης 
τσάντας παραλίας στη σελίδα 6. 

Ίσως έχετε μεγάλα σχέδια στα σκαριά για να κάνετε 
ένα ταξίδι οδικώς ή να ακολουθήσετε ένα νέο πάθος 

σας όπως η φωτογραφία φυσικών τοπίων. Μην 
αφήσετε πίσω τους στόχους σας επειδή έχετε λίγα 
χρήματα. Στη σελίδα 14, θα μάθετε τα πάντα για το 
πώς μπορείτε να δημιουργήσετε ένα επιπλέον 
εισόδημα με την ευελιξία να εργάζεστε μόνοι σας με 
βάση τον δικό σας χρόνο και ρυθμό. 

Φυσικά, δεν μπορείτε να είστε έξω όλη μέρα 
(ωστόσο μερικές φορές, εύχομαι να μπορούσατε!), 
αλλά μπορείτε να νιώσετε περισσότερη ευεξία και 
καλή υγεία στο σπίτι φροντίζοντας ώστε το σώμα 
σας να είναι έτοιμο για την επόμενη περιπέτειά σας. 
Στη σελίδα 21, θα βρείτε έναν οδηγό με εξαιρετικά 
προϊόντα αλόης για καθημερινή χρήση για να σας 
βοηθήσουμε να δείχνετε και να νιώθετε στα 
καλύτερά σας. Έχουμε επίσης συμπεριλάβει έναν 
οδηγό για τα συμπληρώματα διατροφής που θα 
φέρουν την ισορροπία στη διατροφή σας και θα 
καλύψουν τα διατροφικά κενά στη σελίδα 30.

Ελπίζω αυτό το τεύχος να σας εμπνεύσει να βγείτε 
και να απολαύσετε στο έπακρο τις εξωτερικές 
δραστηριότητες, ενώ θα σας δώσουμε και μερικές 
ιδέες για να κάνετε τη ζωή σας στο σπίτι πιο 
ευτυχισμένη και πιο υγιή. 

Executive Director of Marketing
Forever Living Products 
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06   ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΤΕ ΤΗΝ 
ΑΠΟΛΥΤΗ ΤΣΑΝΤΑ 
ΠΑΡΑΛΙΑΣ 
Μην ξεχνάτε τα βασικά όταν 
περνάτε χρόνο έξω, κάτω 
από τον ήλιο.

14   ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΤΕ ΤΗΝ 
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΛΙΣΤΑ 
ΕΠΙΘΥΜΙΏΝ ΣΑΣ 
Κερδίστε έξτρα εισόδημα 
για να εκμεταλλευτείτε στο 
έπακρο τα καλοκαιρινά 
ταξιδιωτικά σας σχέδια.

21  Η ΑΛΟΗ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ
Ένας οδηγός προϊόντων 
αλόης βέρα που δεν πρέπει 
να λείπουν από κανένα σπίτι.

24  ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ ΤΟΥ 
ΚΟΣΜΟΥ 
Γνωρίστε τις νέες Forever 
Brand Ambassadors, Tashi 
και Nungshi Malik, που 
έχουν οδηγήσει το άθλημα 
της γυναικείας ορειβασίας 
στις πιο ψηλές κορυφές του 
κόσμου.

30   ΣΥΜΠΛΗΡΏΜΑΤΑ… 
ΕΤΣΙ ΑΠΛΑ 
Ένας εύκολος οδηγός για 
να ανακαλύψετε πότε και 
γιατί πρέπει να λαμβάνετε τα 
συμπληρώματα.

32   Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΙΣΏ ΑΠΟ ΤΟ 
ΣΤΡΕΣ
Πώς το στρες μπορεί να 
επηρεάσει τη ζωή σας με 
πολλούς απροσδόκητους 
τρόπους.

35   ΚΑΘΕΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΓΏΓΗΣ 
Πώς ο έλεγχος του 
κόστους και της ποιότητας 
λειτουργεί προς όφελος των 
καταναλωτών.
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Το νέο ενυδατικό serum 
της Forever χαρίζει 
βαθιά ενυδάτωση που 
εισχωρεί βαθιά για να 
αναζωογονήσει το δέρμα 
με τέσσερις τύπους 
υαλουρονικόυ οξέος. 
Η ενυδάτωση είναι απαραίτητη ώστε το δέρμα  
σας να δείχνει υγιές, απαλό και νεανικό.  
Περιορίζει τις λεπτές γραμμές και τις  
ρυτίδες, ενώ λειτουργεί ως ασπίδα  
ενάντια στους περιβαλλοντικούς  
παράγοντες. Ενυδατώστε το δέρμα  
σας με τον ορό ενυδάτωσης. 

hydrating serum | Κωδ. 618

Η Forever είναι μέλος του ΕΣΕΑΠ.Μιλήστε με έναν Forever Business Owner για να πραγματοποιήσετε την παραγγελία σας



Υπάρχει τέχνη στην προετοιμασία της τέλειας 
τσάντας παραλίας. Το κλειδί είναι η σωστή 
ισορροπία στα πράγματα που θα έχετε μαζί σας, 
ώστε να μην νιώθετε παραφορτωμένοι χωρίς λόγο.

Για να δημιουργήσετε την απόλυτη τσάντα παραλίας, σκεφτείτε 
πρώτα όλα εκείνα τα πράγματα που σας είναι απολύτως 
απαραίτητα, κάποια αγαπημένα για να απολαύσετε την 
εμπειρία σας στην παραλία και τίποτα από όλα εκείνα  
που θα σας πιάσουν χώρο, χωρίς να το θέλετε!

ΠΕΤΣΕΤΑ 
ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΚΙΑΣΤΡΟ 

Οι μέρες που μας έβρισκαν κάτω από 
ογκώδεις ομπρέλες παραλίας έχουν 

παρέλθει. Αντ’ αυτού, επιλέξτε ένα ελαφρύ 
στη μεταφορά σκίαστρο. Μια αναζήτηση στο 
Amazon θα σας δώσει πολλές επιλογές που 
είναι ελαφριές και ρυθμίζονται εύκολα για 
να παρέχουν επαρκή προστασία από τον 

ήλιο. Μια ελαφριά πετσέτα παραλίας 
είναι ιδανική για να απλωθεί, 
χωρίς να πιάσει πολύ χώρο 

στην τσάντα σας.

6

ΓΥΑΛΙΑ ΗΛΙΟΥ  
ΚΑΙ ΚΑΠΕΛΟ 

Τα γυαλιά ηλίου και ένα καλό καπέλο 
με μεγάλο γείσο θα προστατέψουν τα 

μάτια σας από τον ήλιο και θα παρέχουν 
επαρκή προστασία στο κεφάλι, στον λαιμό 

και τους ώμους σας καθώς περπατάτε. 
Δεν θέλετε να περάσετε την ημέρα 
νιώθοντας αδυναμία κάτω από τον 
ήλιο, ενώ με τα στυλάτα γυαλιά και 

το καπέλο σας θα νιώθετε και 
θα δείχνετε στα 
καλύτερα σας.
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ΜΑΝΤΗΛΑΚΙΑ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 

Μετά από μερικές ώρες στον ήλιο 
– εφίδρωση, άμμος, αντηλιακό και 

θαλασσινό νερό, θα είστε 
ευγνώμονες εάν έχετε στη διάθεση 
σας υγρά μαντηλάκια καθαρισμού. 

Θα νιώσετε καθαροί και 
ανανεωμένοι στον δρόμο της 
επιστροφής ή αν κάνετε μια 

στάση για το γεύμα 
σας.

ΝΕΡΟ 
ΚΑΙ ΣΝΑΚ 

Η ενυδάτωση είναι σημαντική 
όταν είστε έξω στον ήλιο. Φροντίστε 

να έχετε άφθονο νερό για όλη την ημέρα. 
Δοκιμάστε να καταψύξετε μισό μπουκάλι 
τη νύχτα και γεμίστε το υπόλοιπο με νερό 

πριν φύγετε για να το διατηρήσετε δροσερό 
για περισσότερο διάστημα. Ξηροί καρποί ή 

ενεργειακές μπάρες, όπως το Forever 
Fast Break®είναι υπέροχα σνακ που 

θα σας κρατήσουν γεμάτους 
ενέργεια χωρίς να πιάσουν 

πολύ χώρο.

ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ 
ΑΝΤΗΛΙΑΚΟ 

Δεν είναι μυστικό ότι χρειάζεστε ένα 
καλό αδιάβροχο αντηλιακό για προστασία 

κάτω από τον ήλιο. Το Forever Aloe Sunscreen 
με φυσικό οξείδιο του ψευδαργύρου και αλόη 

βέρα θα σας προσφέρει υψηλή προστασία 
διατηρώντας παράλληλα το δέρμα απαλό και 

ενυδατωμένο. Αυτή η σύνθεση με SPF 30 
προστατεύει από τις ακτίνες UVA και UVB και είναι 

ανθεκτική στο νερό για έως 80 λεπτά. Το Aloe 
Sunscreen είναι επίσης παρασκευασμένο με 
συστατικά ασφαλή για τους υφάλους, ώστε 

να μπορείτε να περνάτε περισσότερο 
χρόνο στο νερό χωρίς να απειλείται 

το εύθραυστο οικοσύστημα 
των ωκεανών. 

Aloe Sunscreen | κωδ. 617
Forever Fast Break® | κωδ. 520

Aloe Moisturizing Lotion | κωδ. 063
Aloe Gelly | κωδ. 061

ΕΝΥΔΑΤΏΣΗ 
Ο ήλιος αφήνει το δέρμα 

σας εμφανώς αφυδατωμένο. Δεν 
χρειάζεται να περιμένετε μέχρι να 

φτάσετε στο σπίτι για να 
αποκαταστήσετε την υγρασία στο δέρμα 
σας. Μην ξεχάσετε να έχετε στην τσάντα 
σας την Aloe Moisturizing Lotion για να 
χαρίσετε στο δέρμα σας ενυδάτωση και 

απαλότητα, και το Aloe Gelly σε 
περίπτωση που χρειαστεί να 
καταπραϋνετε το δέρμα σας 

από την πολύωρη έκθεση 
στον ήλιο.
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Απολαύστε τον ήλιο με το Forever Aloe Sunscreen. Η σύνθεση 
του προστατεύει το δέρμα με τη δύναμη της αλόης και του 

φυσικού οξειδίου του ψευδαργύρου από τις επιβλαβείς ακτίνες, 
ενώ το διατηρεί απαλό και ενυδατωμένο.

SPF 30  
Προστασία από  

ακτίνες UVA και UVB

Aloe Sunscreen | κωδ. 617

Η Forever είναι μέλος του ΕΣΕΑΠ.Μιλήστε με έναν Forever Business Owner για να πραγματοποιήσετε την παραγγελία σας



Με ποιoν τρόπο ο χρόνος που περνάμε 
έξω μπορεί να βελτιώσει την υγεία και 
ευτυχία μας.

Βγείτε έξω και
νιώστε υπέροχα

Στους ανθρώπους αρέσει να απολαμβάνουν 
χρόνο έξω. Κατά τη διάρκεια των ηλιόλουστων 
καλοκαιρινών ημερών, ανυπομονούμε να 
απολαύσουμε μια μέρα στο πάρκο, μια 
πεζοπορία στο δάσος ή μια βόλτα στην 
παραλία. 

Όμως, η χαρά που μας προσφέρει σημαίνει πολλά 
περισσότερα από την ευεξία που νιώθουμε στο 
άρωμα των πευκοβελόνων. Απολαμβάνοντας τον 
χρόνο μας έξω και κυρίως στη φύση, θα έχουμε 
σημαντικά οφέλη στην υγεία μας, τόσο σωματικά 
όσο και συναισθηματικά - και πολλά ευρήματα των 
επιστημόνων συνηγορούν σε αυτό. 

Το να περνάς χρόνο σε εξωτερικούς χώρους, 
ιδιαίτερα στη φύση, επηρεάζει θετικά το άγχος, 
την αρτηριακή πίεση, τη διάθεση και γενικότερα 
την ψυχική υγεία. 

Μια μελέτη που δημοσιεύθηκε στο International 
Journal of Environmental Health Research δείχνει 
ότι το να περνάτε μόλις 20 λεπτά την ημέρα σε 
ένα πάρκο μπορεί να βελτιώσει την ευεξία σας.

Κάθε μέρα, οι επιστήμονες ανακαλύπτουν 
περισσότερα σχετικά με τη θετική επίδραση της 
φύσης στην ευεξία μας και τα ευρήματά τους 
μέχρι στιγμής σίγουρα θα μας εμπνεύσουν. 
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ΕΥΤΥΧΙΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΒΑΘΙΑ ΑΝΑΣΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΑΕΡΑ
Το να βρισκόμαστε έξω ανεβάζει πολύ την 
ψυχολογία μας. Η αίσθηση του αέρα στο δέρμα 
μας και η μυρωδιά της φύσης συντελούν σε αυτό. 
Ερευνητές του Harvard θεωρούν ότι το ηλιακό φως 
είναι συνδεδεμένο με την ευτυχία που νιώθουμε 
καθώς βγαίνουμε έξω. Το φως έχει αποδειχθεί ότι 
βελτιώνει τη διάθεση με την πιο ευεργετική πηγή 
φωτός, τον ήλιο. Και ο ήλιος δεν φτιάχνει μόνο την 
διάθεση - μπορεί πραγματικά να σας βοηθήσει να 
θεραπευτείτε σωματικά. Σε μια μελέτη, άτομα που 
εκτέθηκαν στο φυσικό φως και αναρρώνουν από 
χειρουργική επέμβαση ένιωθαν λιγότερο πόνο και 
άγχος - και πήραν λιγότερα φάρμακα.

Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΑΣ ΤΡΕΦΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ 
ΚΟΣΜΟ ΓΥΡΏ ΜΑΣ
Όταν το φως του ήλιου αντανακλά στο δέρμα σας, 
ξεκινά μια διαδικασία που δημιουργεί και 
ενεργοποιεί τη βιταμίνη D. Αυτή είναι μια πολύ 
σημαντική θρεπτική ουσία καθώς έχει αποδειχθεί ότι 
συμβάλλει στην καλή υγεία των οστών, στην διάθεση 
και στην καρδιαγγειακή λειτουργία. Προσοχή όμως, 
μην το παρακάνετε. Ενώ ο ήλιος έχει πολλά οφέλη, η 
υπερέκθεση μπορεί να προκαλέσει φθορές στο 
δέρμα, οπότε φροντίστε να φοράτε αντηλιακό και να 
μένετε περισσότερη ώρα στη σκιά.

ΚΑΘΕ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΛΕΠΤΟ ΠΟΥ 
ΠΕΡΝΑΤΕ ΕΞΏ ΒΟΗΘΑ ΣΤΟ 
ΑΙΣΘΗΜΑ ΤΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ ΚΑΙ 
ΤΗΣ ΕΥΕΞΙΑΣ...”

ΒΓΕΙΤΕ ΕΞΏ ΚΑΙ ΚΟΙΜΗΘΕΙΤΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ
Έρευνες έδειξαν ότι άνθρωποι που περνούν πολύ 
χρόνο έξω, ειδικά σε μέρη όπου υπάρχει πράσινο, 
κοιμούνται καλύτερα. Ερευνητές στο Πανεπιστήμιο 
του Ιλλινόις πιστεύουν ότι ο λόγος είναι ότι όσο 
περισσότερο χρόνο περνάτε σε εξωτερικούς χώρους 
βοηθά τον οργανισμό σας να είναι σε αρμονία, και 
ενισχύει τη μελατονίνη η οποία ενισχύει το αίσθημα 
της υπνηλίας τη νύχτα. Η παραμονή στο σπίτι σας 
εκθέτει στο τεχνητό φως, καθώς και στο μπλε φως 
από τις οθόνες, που αποτρέπουν την δημιουργία της 
μελατονίνης και διαταράσσουν τον κύκλο του ύπνου.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΞΥΔΕΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΜΥΑΛΟΥ ΣΑΣ 
ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ ΤΗΝ ΦΥΣΗ
Μελέτες έχουν δείξει ότι τα παιδιά με ΔΕΠΥ 
σημειώνουν βελτίωση αφού περάσουν χρόνο σε 
εξωτερικούς χώρους. Οι ειδικοί πιστεύουν ότι η 
υπαίθρια δραστηριότητα μπορεί να βοηθήσει τους 
ενήλικες να βελτιώσουν τη συγκέντρωσή τους. Οι 
εξωτερικές δραστηριότητες βοηθούν τους ανθρώπους 
να χαλαρώσουν και να νιώσουν ευεξία, οπότε λίγος 
χρόνος στη φύση είναι αυτο που χρειάζεστε μετά από 
μια απαιτητική μέρα. Το να βγείτε έξω μπορεί να 
βοηθήσει στη μείωση της εποχικής ψυχολογικής 
κατάπτωσης, μια μορφή εποχικής κατάθλιψης που 
χαρακτηρίζεται από άγχος, θλίψη και εξάντληση. Ενώ 
οι περισσότεροι άνθρωποι επηρεάζονται το χειμώνα, 
μπορεί να συμβεί κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε 
εποχής. Τα καλά νέα είναι ότι το να είσαι έξω βοηθά 
στην καταπολέμηση της εποχικής κατάθλιψης 
ανεξάρτητα από το πώς είναι ο καιρός.

ΒΓΕΙΤΕ ΕΞΏ ΚΑΙ ΚΙΝΗΘΕΙΤΕ 
Οι δραστηριοτητες έξω εμπνέουν τους ανθρώπους 
να είναι πιο δραστήριοι. Είτε αυτό σημαίνει μια 
βόλτα στο δρόμο, μια πεζοπορία ή μια βόλτα με το 
ποδήλατο, περισσότερος χρόνος έξω σημαίνει 
λιγότερος χρόνος μπροστά από την τηλεόραση ή 
τον υπολογιστή. Μια μελέτη που δημοσιεύθηκε από 
το Πανεπιστήμιο του Σαν Ντιέγκο στην Καλιφόρνια, 
έδειξε ότι οι άνθρωποι που ασκούνται σε 
εξωτερικούς χώρους ασχολούνται τουλάχιστον 30 
λεπτά περισσότερο με μέτρια έως έντονη σωματική 
δραστηριότητα σε σχέση με άτομα που ασκούνται 
μόνο σε εσωτερικούς χώρους.
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Γνωρίστε τα οφέλη που μπορεί να προσφέρει η 
φύση στην εύρεση μικρών τρόπων ενσωμάτωσης 
των εξωτερικών δραστηριοτήτων στη ζωή σας. 

ΑΛΛΑΞΤΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΤΏΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΏΝ ΣΑΣ 
Χρειάζεται να οδηγείτε ή να παίρνετε τα μέσα 
μαζικής μεταφοράς; Υπάρχουν κάποιες τακτικές 
διαδρομές που κάνετε και θα μπορούσαν να γίνουν 
με τα πόδια ή με ποδήλατο; Εάν είστε αρκετά 
τυχεροί και μπορείτε να φτάσετε με ποδήλατο στην 
δουλειά σας αντί για το αυτοκίνητο, δοκιμάστε να 
κάνετε πετάλι μέχρι τη δουλειά δυο φορές την 
εβδομάδα. Μπορεί να διαπιστώσετε ότι σας αρέσει 
αυτό που νιώθετε και να συνεχίσετε το πετάλι κάθε 
ημέρα. Μπορεί και στις υπόλοιπες δουλειές που 
διεκπεραιώνετε κατά την διάρκεια της εβδομάδας 
να αποφύγετε να πάρετε το αυτοκίνητό σας ή να 
καλέσετε ένα Uber. 

ΑΣΚΗΘΕΙΤΕ ΣΕ ΕΞΏΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΏΡΟΥΣ 
Όταν ο καιρός είναι καλός, μπορείτε πάντα να 
αναβάλετε την εγγραφή σας στο γυμναστήριο για 
μερικούς μήνες και να ασκηθείτε σε εξωτερικούς 
χώρους. Θα εξοικονομήσετε κάποια χρήματα και 
θα έχετε πολλές υπέροχες επιλογές για 
δραστηριότητες. Υπάρχουν τα κλασικά, τρέξιμο και 
πεζοπορία, αλλά αυτή είναι μόνο η αρχή. 

Μπορείτε να κάνετε μια βόλτα στο μεσημεριανό 
σας διάλειμμα ή να κολυμπήσετε το 
σαββατοκύριακο. Ό,τι και να επιλέξετε, οι 
πιθανότητες είναι να χαρείτε πολύ που 
αποφασίσατε να εγκαταλείψετε το γεμάτο 
γυμναστήριο και να απολαύσετε τον κόσμο έξω 
από την κλειστή σας πόρτα.

Πώς να εντάξετε τις 
εξωτερικές δραστηριότητες 
στην καθημερινότητά σας 

ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΙ 
Προσπαθήστε να παραμείνετε δημιουργικοί 
ακόμα κι όταν είστε εκτός. Η απασχόληση με 
δημιουργικές δραστηριότητες δεν είναι μόνο 
χαλαρωτική, αλλά παράλληλα βοηθάει την 
κριτική σκέψη, μειώνει το στρες και αυξάνει τα 
επίπεδα ενέργειας. Ίσως να έχετε σκεφτεί να 
φωτογραφίσετε τη φύση ή να εξασκηθείτε στη 
ζωγραφική. Όποιο κι αν είναι το πάθος σας, 
υπάρχει τρόπος να συμπεριλάβετε στοιχεία της 
φύσης, αφήστε τους εξωτερικούς χώρους να σας 
εμπνεύσουν. 

Ακόμα κι αν δεν θεωρείτε τον εαυτό σας 
φυσιολάτρη, προσπαθήστε να βάλετε τη φύση 
στην ζωή σας. Έχει αποδειχθεί ότι θα νιώθετε πιο 
χαρούμενοι και πιο υγιείς. 
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ΓΕΥΜΑΤΙΣΤΕ ΣΤΗ ΦΥΣΗ 
Από το μπάρμπεκιου του 
σαββατοκύριακου έως πικνίκ ακόμη και 
μεσημεριανό στο αίθριο του 
αγαπημένου σας εστιατορίου, 
απολαμβάνοντας τα γεύματά σας έξω 
κάθε τόσο, μπορεί να είναι μια ωραία 
αλλαγή στους ρυθμούς σας. 
Γευματίζοντας σε εξωτερικούς χώρους 
με αγαπημένα σας άτομα είναι ένας 
πολύ καλός τρόπος για να περάσετε 
λίγο χρόνο έξω απολαμβάνοντας μερικά 
από τα αγαπημένα σας φαγητά.

ΟΡΓΑΝΏΣΤΕ ΜΙΑ ΕΞΟΡΜΗΣΗ  
ΣΕ CAMPING 
Υπάρχει καλύτερος τρόπος να 
προσφέρετε στο μυαλό και στον 
οργανισμό σας τα οφέλη της φύσης 
από το να γίνετε ένα με αυτή; Είναι ένα 
αναζωογονητικό συναίσθημα να 
απολαύσετε τις εικόνες, τις μυρωδιές 
και τους ήχους της φύσης ενώ περνάτε 
χρόνο με φίλους και αγαπημένα 
πρόσωπα γύρω από τις φλόγες της 
φωτιάς. Είναι η τέλεια στιγμή για να 
ενθαρρύνετε την οικογένειά σας να 
απομακρυνθεί από τηλέφωνα και tablet 
και να απολαύσετε τις συζητήσεις σας.  
Το κάμπινγκ είναι ένας υπέροχος 
τρόπος αποτοξίνωσης από την  
αναταραχή της καθημερινής  
ζωής και να απολαύσετε  
ό, τι έχει να προσφέρει  
ο έξω κόσμος. 

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΑΓΑΠΗΜΕΝΕΣ ΣΑΣ 
ΤΑΙΝΙΕΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΣΕ 
ΕΞΏΤΕΡΙΚΟ ΧΏΡΟ 
Δεν υπάρχει κανένας κανόνας που να 
λέει ότι μπορείτε να παρακολουθείτε 
τηλεόραση καρφωμένοι στον καναπέ 
σας. Μπορείτε να προβάλετε την 
αγαπημένη σας ταινία σε προτζέκτορα 
και να την δείτε κάτω από τα αστέρια. Το 
να βρεθείτε έξω θα είναι μια ευχάριστη 
αλλαγή στους ρυθμούς σας ενώ 
παράλληλα θα εισπνέετε καθαρό αέρα. 

ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΤΙΣ ΚΟΝΤΙΝΕΣ ΣΑΣ 
ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ 
Εξερευνήστε μερικά από τα κρυμμένα 
μονοπάτια και υπαίθρια στολίδια στην 
περιοχή σας. Πιθανότητα θα 
ανακαλύψετε κάποια νέα αγαπημένα 
μονοπάτια για πεζοπορία, τρέξιμο ή για 
να κάνετε ποδήλατο στο βουνό. Ρωτήστε 
σε κάποιο μαγαζί της γειτονιάς ή κάντε 
μια μικρή έρευνα στο διαδίκτυο 
αναζητώντας μονοπάτια που μπορεί να 
μην τα γνωρίζετε στην περιοχή σας.
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Κερδίστε ένα επιπλέον εισόδημα για να ενισχύσετε οικονομικά την 
επόμενη περιπέτειά σας προτείνοντας τα αγαπημένα σας προϊόντα 
της Forever. Μπορείτε να γίνετε ένας από τους πελάτες σε όλο 
τον κόσμο που μετέτρεψαν την αγάπη τους για τα προϊόντα της 
Forever σε μια κερδοφόρα επιχείρηση. Μάθετε πώς να ξεκινήσετε 
επικοινωνώντας με το άτομο που σας έδωσε αυτό το περιοδικό,  
ή επισκεφθείτε την σελίδα μας foreverliving.com.

Η Forever είναι μέλος του ΕΣΕΑΠ.Μιλήστε με έναν Forever Business Owner για να πραγματοποιήσετε την παραγγελία σας



Όταν ο καλός καιρός είναι σύμμαχος, η 
ελευθερία που προσφέρουν οι εξωτερικοί 
χώροι είναι δελεαστική και ανυπομονούμε 
για τις εξορμήσεις μας στην παραλία ή σε 
κάποιο καινούργιο μέρος του κόσμου.

Χρηματοδοτήστε την 
καλοκαιρινή σας 
λίστα επιθυμιών 
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Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή να κάνετε το 
πρόγραμμά σας, αλλά δεν είναι πάντα εύκολο να 
πραγματοποιήσετε τα όνειρά σας για το 
καλοκαίρι. Πόσα μπορείτε να διαγράψετε από την 
λίστα των επιθυμιών σας κάθε χρονιά – και τι 
είναι αυτό που σας κρατά πίσω; 

Εάν είστε σαν τους περισσότερους ανθρώπους, ο 
συνδυασμός χρόνου-χρήματος δεν είναι πάντα 
ανάλογος, το οποίο σας αναγκάζει να μην 
προχωράτε με τα καλοκαιρινά σας σχέδια. Όμως 
αυτό δεν είναι απαραίτητο να συμβεί. Είτε ο σκοπός 
σας είναι να εξοικονομήσετε τα έξοδα της βενζίνης, 
είτε να επενδύσετε σε μια σανίδα του σερφ και σε 
μαθήματα – υπάρχει τρόπος να χρηματοδοτήσετε 
τα καλοκαιρινά σας σχέδια.

Κάποιοι σκέφτονται να αναζητήσουν μια δεύτερη 
απογευματινή δουλειά, όμως οι προγραμματισμένες 
υποχρεώσεις και η έλλειψη ελεύθερου χρόνου 
οδηγεί μόνο σε εξάντληση και κάτι τέτοιο θα σήμαινε 
δραματική μείωση του ελεύθερου χρόνου. 
Θυσιάζοντας τον πολύτιμο χρόνο που έχουμε κάθε 
μέρα για τους φίλους, την οικογένειά μας ή απλά για 
να χαλαρώσουμε μπορεί να δημιουργήσει τόση 
πίεση που πραγματικά δεν αξίζει τον κόπο. 

Αυτό καθιστά τις απευθείας πωλήσεις μια ελκυστική 
επιλογή για να κερδίσετε επιπλέον χρήματα. Το 
επιχειρηματικό μοντέλο έχει σχεδιαστεί για να είναι 
ευέλικτο και δεν υπάρχει πιο κατάλληλη στιγμή από 
τώρα για να γίνετε μέλος. Οι απευθείας πωλήσεις 
περιλαμβάνουν προϊόντα που δεν διατίθενται στα 
ράφια των καταστημάτων. Βασίζονται αποκλειστικά 
στις διαπροσωπικές σχέσεις, συστήνοντας τα 
αγαπημένα σας προϊόντα – με την ευελιξία να το 
κάνετε online, αυτοπροσώπως ή και τα δύο. 
Υπάρχουν πολλές εμβληματικές εταιρείες που έχουν 
αναπτυχθεί τις τέσσερις τελευταίες δεκαετίες 
χρησιμοποιώντας αυτό το επιχειρηματικό μοντέλο 
και η Forever είναι μια από αυτές. Η εταιρεία έχει 

αναπτυχθεί σε 160 χώρες προσφέροντας μια ευρεία 
γκάμα εξαιρετικών προϊόντων και ένα πρόγραμμα 
απευθείας πώλησης που προσφέρει τον τέλειο 
συνδυασμό ελευθερίας και επιχειρηματικής 
ευκαιρίας. 

ΠΏΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΛΟΙΠΟΝ;
Η Forever αναφέρεται στους επαγγελματίες των 
απευθείας πωλήσεων ως Forever Business Owners 
επειδή αυτή είναι η δική τους επιχείρηση. 
Αποφασίζουν ποιες ώρες θα ασχοληθούν, ποια 
προϊόντα θέλουν να πουλήσουν και να θέσουν τους 
δικούς τους στόχους πωλήσεων. Για μερικούς, 
αυτό μπορεί να σημαίνει κάποια επιπλέον μετρητά. 
Για άλλους, με την μηνιαία απασχόλησή τους 
μπορεί να καλύψουν τα έξοδα για τα αεροπορικά 
εισιτήρια και το ξενοδοχείο κατά την καλοκαιρινή 
τους απόδραση ή πολλά περισσότερα. 

Εάν χρησιμοποιείτε και απολαμβάνετε τα προϊόντα 
της Forever, είστε ο τέλειος υποψήφιος Forever 
Business Owner. Είναι μέρος της ανθρώπινης φύσης 
μας να μοιραζόμαστε τα πράγματα που αγαπάμε. Η 
άμεση πώληση τροφοδοτείται από τη δύναμη της 
σύστασης. Σκεφτείτε πόσες φορές έχετε δει μια 
ταινία, αγοράσατε ένα βιβλίο ή δοκιμάσατε ένα νέο 
εστιατόριο επειδή σας το πρότεινε κάποιος που 
εμπιστεύεστε. Αυτό είναι το μάρκετινγκ από στόμα 
σε στόμα που οδηγεί τη βιομηχανία και τη σημερινή 
τεχνολογία και προσφέρει στους ανθρώπους 
περισσότερη ελευθερία από ποτέ. Μπορείτε να 
προτείνετε τα προϊόντα μέσω αλληλεπιδράσεων 
πρόσωπο με πρόσωπο, με παρουσιάσεις προϊόντων 
και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το άτομο που σας σύστησε τα προϊόντα της Forever 
ή σας έδωσε αυτό το περιοδικό μπορεί να σας 
βοηθήσει να εγγραφείτε και να ξεκινήσετε να χτίζετε 
μια επιχείρηση. Θα ενταχθείτε στο πρόγραμμα 
ανταμοιβής και μπορεί να αρχίσετε να κερδίζετε ένα 
επιπλέον εισόδημα μόλις είστε έτοιμοι.

Χρηματοδοτήστε την 

Η FOREVER ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΤΏΝ 
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΠΏΛΗΣΕΏΝ ΏΣ FOREVER BUSINESS OWNERS 
ΕΠΕΙΔΗ ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΔΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ.”
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Ξεκίνησα στην Forever ως καταναλωτής επειδή 
μου αρέσουν πολύ τα προϊόντα της αλόης.  
Η επιχειρηματική ευκαιρία ήταν ιδανική για μένα 
καθώς μου προσέφερε το πεδίο για προσωπική 
εξέλιξη και θετικότητα. Επιπλέον, ήταν κάτι που 
θα μπορούσα να κάνω παράλληλα, και το οποίο 
μου έδινε μεγαλύτερη χαρά από την κανονική 
μου δουλειά. 
 
Καθώς μάθαινα περισσότερα για την 
επιχείρηση άρχισα να επενδύω περισσότερο 
χρόνο και να κερδίζω περισσότερα. Μου 
αρέσει να βοηθάω τους άλλους να επιτύχουν 
τους στόχους τους μέσω της Forever, όπως το 
να ταξιδεύεις στον κόσμο. Μια συμβουλή που 
θα έδινα είναι να δημιουργήσετε ένα πλάνο 
που να ταιριάζει στη δική σας ζωή. Ξεκινήστε 
με την πώληση των προϊόντων που σας αρέσει 
να χρησιμοποιείτε. 

ΓΙΑΤΙ Η FOREVER; 
Εάν το διαβάζετε, γνωρίζετε ήδη τα προϊόντα της Forever και πιθανώς τα χρησιμοποιείτε. Γνωρίζατε 
όμως ότι η Forever Living Products είναι ηγέτης στον κλάδο των απευθείας πωλήσεων εδώ και 43 
χρόνια; Η εταιρεία έχει παρουσία σε περισσότερες από 160 χώρες παρέχοντας προϊόντα υψηλής 
ποιότητας αλόης βέρα και μια ευκαιρία για τους ανθρώπους να κερδίσουν ένα επιπλέον εισόδημα 
προτείνοντας απλά τα αγαπημένα τους προϊόντα. 

Ως ο μεγαλύτερος παραγωγός προϊόντων αλόης βέρα στον κόσμο, η Forever προσφέρει διάφορες κατηγορίες 
προϊόντων, από τον κορυφαίο χυμό Aloe Vera Gel®, τα προϊόντα περιποίησης δέρματος και προσωπικής 
φροντίδας, συμπληρώματα διατροφής, διαχείρισης βάρους και άλλα. 

Η Forever συνδυάζει τα καλύτερα της επιστήμης και της φύσης για να προσφέρει προϊόντα υψηλής 
ποιότητας που πωλούνται από το παγκόσμιο δίκτυο απευθείας πωλήσεων της Forever.

Το καλύτερο μέρος της ανάπτυξης της δικής σας Forever επιχείρησης, είναι ότι έχετε τον έλεγχο και 
μπορείτε να επιλέξετε πόσο χρόνο και προσπάθεια θα επενδύσετε. Ίσως λίγες ώρες την εβδομάδα θα 
σας βοηθήσουν να χρηματοδοτήσετε τη λίστα με τις καλοκαιρινές σας επιθυμίες. Ή ίσως θέλετε να 
θέσετε μεγαλύτερους στόχους, ώστε να μπορέσετε να πετάξετε πρώτη θέση ή να αναβαθμίσετε το 
δωμάτιο του ξενοδοχείου σας. Με την Forever, έχετε την ελευθερία να αποφασίζετε και να εργάζεστε 
για τους στόχους σας με τους δικούς σας όρους.

Κάντε ένα δυνατό ξεκίνημα  
Εάν η σκέψη να αποκτήσετε την δική σας 
επιχείρηση σας φοβίζει, είναι επειδή δεν έχετε 
γνωρίσει ποτέ κάποια σαν την Forever. Δεν 
χρειάζεστε πολύ χρόνο ή χρήμα για να 
ξεκινήσετε, τα ισχυρά κίνητρα και τα κορυφαία 
μπόνους θα σας κρατήσουν παρακινημένους και 
επικεντρωμένους στους στόχους σας.

Πώς είναι να ξεκινάτε 
μια επιχείρηση στην 
Forever; Μιλήσαμε 
με μερικούς Forever 
Business Owners για να 
μάθουμε περισσότερα 
για το τι τους αρέσει 
στην επιχείρησή τους. 
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Υπάρχει ένα ρητό στη Forever ότι είστε στην 
επιχείρηση για τον εαυτό σας, αλλά ποτέ μόνοι σας. 
Γι’ αυτό το άτομο που σας βοήθησε με την εγγραφή 
σας ως Forever Business Owner, ο ανάδοχός σας, 
θα σας καθοδηγήσει στο ξεκίνημά σας για να 
κερδίσετε κάποια επιπλέον χρήματα για να 
αξιοποιήσετε στο έπακρο το δικό σας καλοκαίρι και 
μετά. Δείτε πώς λειτουργεί συνήθως. 
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Κατάγομαι από την Πολωνία αλλά ζούσα στο 
Σικάγο 17 χρόνια πριν μετακομίσω στο 
μέρος που πάντα ονειρευόμουν τη Φλόριντα.  
Έμαθα για την Forever το 2007 όπου και 
ξεκίνησα να χρησιμοποιώ τα προϊόντα 
περιποίησης δέρματος της σειράς Sonya. 
Εργαζόμουν σε μια δουλειά πλήρης 
απασχόλησης ωστόσο χρειαζόμουν ένα 
επιπλέον εισόδημα και να γνωρίσω νέα άτομα, 
έτσι έγινα μέλος στην Forever. 
 
Ήταν πολύ διασκεδαστικό να γνωρίζω νέα άτομα 
και να συστήνω τα προϊόντα της Forever, είχα και 
τον ανάδοχό μου να με καθοδηγεί σε κάθε βήμα. 
Ήταν τέλειο που μπορούσα να έχω επιπλέον 
χρήματα επενδύοντας όσο χρόνο είχα. Μετά από 
λίγα χρόνια, κατάφερα να αφήσω την δουλειά 
που έκανα και να αφοσιωθώ αποκλειστικά στην 
Forever επιχείρησή μου! 

Μεγάλωσα στην Σουηδία και πάντα 
ονειρευόμουν να ασχοληθώ με την 
ιστιοπλοΐα, εκεί που όλοι οι άλλοι έκαναν σκι. 
Μεγάλωσα με ένα ζευγάρι παγοπέδιλα στα 
πόδια μου, αλλά πάντα ανυπομονούσα για το 
καλοκαίρι όπου θα πηγαίναμε με την 
οικογένειά μου για ιστιοπλοΐα στο 
αρχιπέλαγος της Στοκχόλμης. 
 
Το 2007, είχα την ευκαιρία να ταξιδέψω από 
τη Σουηδία στη Σκωτία με ένα σκάφος 20 
μέτρων Αυτό το απίστευτο ταξίδι ξύπνησε 
ένα όνειρο μέσα μου, σε αυτή την ημερήσια 
διαδρομή. Έμελλε να είναι και η γνωριμία με 
τον σύντροφό μου Jorgen, ο οποίος επίσης 
είχε αυτό το όνειρο. Όντας μέλη της Forever 
μας επιτρέπει να ταξιδεύουμε σε όλο τον 
κόσμο και να έχουμε μια πηγή εισοδήματος 
που δεν μας αναγκάζει να ριζώσουμε σε ένα 
μέρος. Ήταν η τέλεια επιχείρηση για εμάς!
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ΑΝΑΖΗΤΗΣΤΕ ΕΝΑΝ FOREVER 
BUSINESS OWNER 
Από ποιόν αγοράζετε τα προϊόντα της 
Forever; Προσεγγίστε αυτό το άτομο και 
ενημερώστε το ότι σας ενδιαφέρει να 
κερδίσετε κάποιο εισόδημα για να 
ενισχύσετε οικονομικά την λίστα των 
καλοκαιρινών σας επιθυμιών. Κανονίστε 
τη συνάντησή σας για να σας 
καθοδηγήσει με την διαδικασία της 
εγγραφής σας! 
 
ΚΑΝΤΕ ΤΗΝ ΠΡΏΤΗ ΣΑΣ  
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΏΣ FBΟ! 
Ξεκινήστε με το πακέτο Start Your Journey 
Pack. Περιλαμβάνει ό,τι χρειάζεστε για να 
ξεκινήσετε τις πωλήσεις λιανικής. 
 
ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ ΝΑ ΣΥΣΤΗΝΕΤΕ ΤΑ 
ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Αφού κάνετε την εγγραφή σας και 
παραλάβετε την πρώτη σας παραγγελία, 
θα είστε έτοιμοι να ξεκινήσετε 
συστήνοντας προϊόντα και έτσι θα έχετε 
άμεσα κέρδη από τις πωλήσεις σας. 

Το καλοκαίρι είναι μόνο η αρχή  
Ακόμα και αφού καταφέρετε να διαγράψετε 
κάποια από την λίστα των επιθυμιών σας με τη 
βοήθεια της Forever, μπορείτε να συνεχίσετε την 
ανάπτυξη της επιχείρησή σας. Υπάρχει πάντα η 
ευκαιρία να κερδίσετε επιπλέον εισόδημα ως 
Forever Business Owner ή απλώς να 
απολαμβάνετε την έκπτωση που θα λάβετε σε 
μερικά από τα αγαπημένα σας προϊόντα. 

Εάν αισθάνεστε έτοιμοι να προχωρήσετε ακόμα 
παραπέρα με την επιχείρησή σας, υπάρχουν και 
άλλα κίνητρα που μπορεί να σας φανούν 
ελκυστικά - τα έξτρα μπόνους μέχρι και να 
ταξιδέψετε σε εκδηλώσεις της Forever σε όλο τον 
κόσμο.

1

2

3

ΕΑΝ Η ΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΝΑ 
ΑΠΟΚΤΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΣΑΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΑΣ ΦΟΒΙΖΕΙ ΕΙΝΑΙ 
ΕΠΕΙΔΗ ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ ΓΝΏΡΙΣΕΙ 
ΚΑΠΟΙΑ ΣΑΝ ΤΗΝ FOREVER.”

Forever Aloe Vera Gel® | κωδ. 715
Start Your Journey pack | κωδ. 634Α | κωδ. 634Β
Sonya™ Daily Skincare System | κωδ. 609
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Τίποτα δεν απογειώνει περισσότερο ένα κοκτέιλ από τη μοναδική και 
αναζωογονητική γεύση του Forever Aloe Vera Gel®. Αυτά τα ροφήματα  
είναι τέλεια για να τα απολαύσετε δίπλα στην πισίνα ή δίπλα  
στο μπάρμπεκιου. 
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κυβάκια καρπουζιού

κούπα Forever Bee Honey®

χυμού λάιμ

κούπα χυμού Forever Aloe 
Vera Gel®

Αλάτι (για το χείλος του 
ποτηριού)

8

Δροσιστικό γλυκό καρπούζι με έντονο 
άρωμα λάιμ και χυμό Aloe Vera Gel 
αποτελούν τον τέλειο συνδυασμό για 
να το απολαμβάνετε το καλοκαίρι 
ξανά και ξανά. 

Βάλτε όλα τα υλικά, εκτός από το 
αλάτι, στο μπλέντερ και χτυπήστε τα 
για 30″ ή έως ότου το μείγμα θα είναι 

ομοιογενές και αφρώδες στην κορυφή. 
Ρίξτε από πάνω θρυμματισμένο πάγο 
και τοποθετήστε αλάτι στο χείλος του 

ποτηριού. Για γαρνιτούρα 
χρησιμοποιήστε μια φέτα λάιμ. 

Τα υλικά αντιστοιχούν σε 
έξι ποτήρια.

Forever Bee Honey® | κωδ. 207

Forever Aloe Vera Gel® | κωδ. 715

Forever Aloe Berry Nectar™ | κωδ. 734
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30
15
15

Αυτό το αφρώδες και δροσιστικό κοκτέιλ 
είναι έτοιμο μετά από λίγα κουνήματα. Είναι 
ένας εύκολος τρόπος για να ευχαριστήσετε 
τους καλεσμένους σας με την φυσική γεύση 
του χυμού Forever Aloe Berry Nectar™. 
Για κάθε ποτήρι θα χρειαστείτε:

Aloe Berry  
με βατόμουρα 

2

ml Forever Aloe Berry Nectar™

ml χυμό λάιμ 

ml Aloe Bee Honey 

βατόμουρα 

Σόδα (στο τέλος)

Πάγο

Ανακινήστε το Aloe Berry Nectar™, με 
χυμό λάϊμ και μέλι σε ένα σέικερ 

γεμάτο με πάγο για τουλάχιστον 30″. 
Ρίχνουμε σε ένα ποτήρι με δύο 

βατόμουρα και τελειώνουμε με σόδα. 
Γαρνιτούρα ένα τρίτο βατόμουρο 

διαπερνώντας το σε στικ και 
τοποθετούμε στην κορυφή 

του ποτηριού.
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Θρέψτε τα μαλλιά σας με το σαμπουάν Aloe Jojoba Shampoo και  
τo μαλακτικό Aloe Jojoba Conditioner. Με αγνό ζελέ αλόης βέρα  
από το εσωτερικό φύλλο και έλαιο jojoba, αυτό το ισχυρό δίδυμο  

είναι ιδανικό για καθημερινή χρήση για απαλά μαλλιά, με εκπληκτική 
λάμψη, εύκολα να τα διαχειριστείτε.

Aloe Jojoba Shampoo | κωδ. 640  Aloe Jojoba Conditioning Rinse | κωδ. 641

Η Forever είναι μέλος του ΕΣΕΑΠ.Μιλήστε με έναν Forever Business Owner για να πραγματοποιήσετε την παραγγελία σας



Η αλόη στο σπίτι

Πώς χρησιμοποιείτε την αλόη; Δεν είναι μυστικό ότι 
το ζελέ της αλόης είναι γνωστό από γενιά σε γενιά 
για την ικανότητά του να καταπραΰνει το δέρμα 
από τσιμπήματα και εγκαύματα. Υπάρχουν πολλοί 
άνθρωποι που έχουν το φυτό της αλόης στον πάγκο 
της κουζίνας τους και κόβουν ένα φύλλο για να 
ανακουφίσουν το δέρμα από ένα μικρό έγκαυμα. 
Ενώ η αλόη εξακολουθεί να είναι ένα προϊόν που 
δεν πρέπει να λείπει από κάθε σπίτι, οι χρήσεις και 
τα οφέλη της είναι πολλα περισσότερα. 

Η αλόη αποτελεί το βασικό συστατικό των 
προϊόντων καθημερινής φροντίδας μας. 
Όσο περισσότερο μαθαίνουμε για τα οφέλη 
της αγνής αλόης βέρα, τόσο περισσότερο 
την ενσωματώνουμε στη ζωή μας. Στην 
πραγματικότητα, υπάρχουν πολλά προϊόντα αλόης 
που μπορείτε να έχετε στο σπίτι σας για να σας 
βοηθήσουν να φαίνεστε αλλά και να αισθάνεστε 
καλύτερα.

21

Ένας οδηγός με τα καλύτερα προϊόντα καθημερινής φροντίδας 
με τη δύναμη της αλόης
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Ένα αναζωογονητικό 
ξεκίνημα 
Για απαλά, υγιή και εύκολα στη διαχείριση μαλλιά και 
καθαρισμό του δέρματός σας από την κορυφή έως τα 
νύχια, εμπιστευτείτε τη δύναμη της αλόης. Φτιάξτε την 
καθημερινή σας ρουτίνα περιποίησης για να νιώσετε 
φρεσκάδα και να είστε έτοιμοι να αδράξετε τη μέρα. 

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΑΛΟΗΣ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΥ JOJOBA  
ΓΙΑ ΝΑ ΔΏΣΕΤΕ ΣΤΑ ΜΑΛΛΙΑ ΣΑΣ ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ 
ΑΠΟ ΤΗ ΦΥΣΗ 
Το Aloe Jojoba Shampoo αποτελείται από έναν 
συνδυασμό αγνής αλόης βέρα και καθαριστικών 
παραγόντων φυτικής προέλευσης που καθαρίζουν 
βαθιά, αφήνοντας τα μαλλιά απαλά και εύκολα στη 
διαχείριση. Για τέλεια αποτελέσματα συνεχίστε με 
το Aloe Jojoba Conditioner. Η ελαφριά σύνθεσή του, 
κλειδώνει την υγρασία μαλακώνοντας και 
λειαίνοντας τα μαλλιά σας χωρίς να τα βαραίνει. Το 
αποτέλεσμα είναι απαλά, εύκολα στη διαχείριση 
μαλλιά που φαίνονται υπέροχα με τρόπο που μόνο  
η αλόη μπορεί να προσφέρει. 

Προηγμένη περιποίηση 
δέρματος για κάθε ηλικία ή 
τύπο δέρματος 
Εάν δεν σχετίζετε την αλόη βέρα με την υψηλή 
περιποίηση του δέρματος, θα πρέπει να το 
ξανασκεφτείτε. Όταν η αλόη βέρα συνδυάζεται με 
συστατικά από τους καλύτερους συνδυασμούς της 
φύσης και της επιστήμης, το αποτέλεσμα είναι μια 
μεγάλη ποικιλία προϊόντων και σειρών περιποίησης 
δέρματος για κάθε τύπο δέρματος. 

ΠΡΟΗΓΜΕΝΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΑΛΟΗΣ  
ΜΕ ΙΣΧΥΡΑ ΒΟΤΑΝΑ
H καθημερινή σειρά φροντίδας δέρματος της Forever 
Sonya ™ Skincare αποτελείται από τέσσερα προϊόντα 
με βάση το αγνό ζελέ αλόης. Ο συνδυασμός της 
αλόης με εκχυλίσματα βοτάνων ενισχύουν την υγρασία 
στο δέρμα σας και προσφέρουν απόλυτο καθαρισμό, 
λάμψη, εξυγίανση και ενυδάτωση. Αυτή η προηγμένη 
σειρά περιποίησης δημιουργήθηκε για να 
αποκαταστήσει την ισορροπία του μεικτού δέρματος, 
η οποία διαταράσσεται λόγω εποχικών και 
περιβαλλοντικών παραγόντων. Το Sonya™ daily 
skincare system αποτελείται από το refining gel 
cleanser, το illuminating gel, τη refining gel mask και το 
soothing gel moisturizer και αποδεικνύει ότι η αλόη 
είναι η ραχοκοκαλιά της προηγμένης καθημερινής 
φροντίδας του δέρματος.

ΟΛΟΚΛΗΡΏΜΕΝΗ ΑΝΤΙΓΗΡΑΝΣΗ  
ΑΠΟ ΜΕΣΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΏ 
Δώστε στο δέρμα σας προηγμένη αντιγήρανση με 
αλόη με τη σειρά infinite by Forever™. Τέσσερα 
προϊόντα που συνδυάζονται αρμονικά για να μειώσουν 
την εμφάνιση των λεπτών γραμμών και των ρυτίδων, 
να βελτιώσουν την απαλότητα και να αναδείξουν το πιο 
λαμπερό και νεανικό σας δέρμα. Με το hydrating 
cleanser, το firming serum, τη restoring crème και το 
firming complex, η σειρά infinite by Forever™ 
καταπολεμά τα σημάδια της γήρανσης και παρέχει 
βασικά θρεπτικά συστατικά για την προώθηση της 
υγείας του δέρματος.
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Aloe MPD® 2X: Υπάρχουν πολλά προϊόντα 
καθαρισμου στις μέρες μας, και δεν είναι 
εύκολο να αναγνωρίζουμε ποια είναι ασφαλή.  
Γι’ αυτό η Forever δημιούργησε το Aloe MPD® 
2X, ένα καθαριστικό πολλαπλών χρήσεων που 
είναι τόσο ευέλικτο όσο και ασφαλές για 
καθημερινή χρήση. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
ως καθαριστικό πολλαπλών χρήσεων για 
δάπεδα και πάγκους, πλακάκια, μπάνια, χαλιά 
ακόμη και ρούχα. Σε αντίθεση με πολλά 
απορρυπαντικά, τα επιφανειοδραστικά που 
χρησιμοποιούνται στο καθαριστικό της Forever 
με αλόη είναι βιοδιασπώμενα και φιλικά προς το 
περιβάλλον. Κάθε μπουκάλι είναι εξαιρετικά 
συμπυκνωμένο, οπότε η προσθήκη λίγης 
ποσότητας νερού παρέχει μια ισχυρή λύση 
καθαρισμού που είναι απαλή στο δέρμα, αλλά 
και ικανή να καθαρίσει και τη πιο δύσκολη 
βρωμιά.

Από την κουζίνα σας μέχρι το μπάνιο, υπάρχουν 
πολλά προϊόντα με τη δύναμη της αλόης, τα 
οποία θα χρησιμοποιήσετε ξανά και ξανά. 

Aloe Liquid Soap*: Το Forever Aloe Liquid Soap 
είναι ένα ευέλικτο καθαριστικό για όλη την 
οικογένεια, πλούσιο σε αλόη, λάδι argan και 
βιταμίνη Ε, όχι μόνο για να καθαρίσει το δέρμα, 
αλλά και να το αφήσει απαλό και ενυδατωμένο 
από το κεφάλι έως τα δάχτυλα. 

Aloe First®: Πρόκειται για μια τέλεια προσθήκη 
στο κουτί πρώτων βοηθειών ή στο οικιακό σας 
φαρμακείο. Το Aloe First® διατίθεται σε ένα 
βολικό σπρέι που είναι έτοιμο να προσφέρει άμεση 
ανακούφιση σε μικρούς ερεθισμούς του 
δέρματος. Συνδυάζει αγνή αλόη βέρα, πρόπολη 
μελισσών και εκχυλίσματα βοτάνων για μια 
αίσθηση δροσιάς στη στιγμή. 

Aloe Ever-Shield®: Εάν το αποσμητικό σας 
περιέχει συστατικά που ερεθίζουν το δέρμα σας, 
σκεφτείτε το ενδεχόμενο να το αλλάξετε με το Aloe 
Ever-Shield® το οποίο προστατεύει χωρίς βλαβερά 
αντιιδρωτικά ή άλατα αλουμινίου. Ιδανικό για όλους 
τους τύπους δέρματος, δεν λεκιάζει τα ρούχα.

ΤΟ ΑΓΝΟ ΖΕΛΕ ΑΛΟΗΣ ΣΥΛΛΕΓΕΤΑΙ 
ΦΡΕΣΚΟ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΚΕΣ ΜΑΣ 
ΦΥΤΕΙΕΣ...”

Forever Bright® Toothgel: Αυτή η οδοντόκρεμα 
με φυσική γεύση μέντας και δυόσμου θα σας 
αφήσει μία υπέροχη αίσθηση φρεσκάδας. Η αλόη 
και τα φυσικά εκχυλίσματα συνδυάζονται 
χαρίζοντας μια αναζωογονητική αίσθηση. Τα 
δόντια σας θα δείχνουν στα καλυτερά τους.

Ρίξτε μια ματιά στο σπίτι σας. Που θα μπορούσατε 
να προσθέσετε περισσότερη αλόη; Το αγνό ζελέ 
αλόης συλλέγεται φρέσκο από τις δικές μας 
φυτείες για να είμαστε σίγουροι ότι 
χρησιμοποιούμε στα προϊόντα μας μόνο το 
καλύτερο ζελέ. Ως παγκόσμιος ηγέτης, η Forever 
εδώ και 43 χρόνια καινοτομεί και παρασκευάζει 
προϊόντα αλόης που κάνουν τη διαφορά στην 
καθημερινότητά σας.

Αξιόπιστα προϊόντα που θα γίνουν αμέσως τα αγαπημένα σας 
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Sonya™ Daily Skincare System | κωδ. 609
Aloe MPD® 2X Ultra | κωδ. 307
infinite by Forever™ Advanced Skincare | κωδ. 553

Aloe First® Spray | κωδ. 040
Aloe Ever-Shield® | κωδ. 067
Forever Bright® Toothgel | κωδ. 028
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Οι νέοι Forever brand 
ambassadors αφήνουν 
ιστορία και ανοίγουν το 
δρόμο για μια νέα γενιά 
γυναικών που είναι 
ηγέτες.
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Για μερικούς ανθρώπους, το μονοπάτι για να 
πετύχουν τα όνειρά τους είναι όπως να βρουν 
έναν νέο δρόμο πάνω στον απότομο γκρεμό ενός 
βουνου. Από το έδαφος, φαίνεται αδύνατο. 
Χρειάζεται μόνο ένα άτομο να σκάψει στον πάγο 
και να περπατήσει στην άκρη του ξυραφιού για να 
δείξει στον κόσμο ότι υπάρχουν περισσότερα από 
ένα μονοπάτια προς την κορυφή. Λοιπόν, μερικές 
φορές χρειάζονται δύο. 

Οι δίδυμες αδελφές Tashi και Nungshi Malik 
ονειρεύτηκαν από την παιδική τους ηλικία να 
ανέβουν βουνά. Ήξεραν ότι μια μέρα θα ανέβαιναν 
το Έβερεστ και ήταν μόλις 21 ετών όταν έγιναν οι 
πρώτες γυναίκες δίδυμες που έφτασαν στην 
κορυφή των 8.850m του ψηλότερου βουνού στη Γη. 
Ως γυναίκες από την Ινδία, η πορεία τους προς την 
κορυφή ήταν πιο δύσκολη από τις περισσότερες. 
Όχι λόγω των δυσκολιών που θα προέκυπταν στον 
δρόμο τους, αλλά λόγω των ξεπερασμένων 
αντιλήψεων για το τι μπορούσαν να πετύχουν.

Μεγαλώνοντας, η Nungshi και η Tashi είχαν πολλές 
φιλοδοξίες, αλλά έπρεπε να αντιμετωπίσουν τα 
δεδομένα της κοινωνίας τους που μαρτυρούσαν ότι 
τα βουνά δεν ήταν μέρος για γυναίκες. Μερικές 
φορές, η αντίληψη προερχόταν από τα πιο κοντινά 
τους πρόσωπα. 

“Νομίζω ότι η πραγματική πρόκληση προήλθε από το 
σπίτι και την οικογένεια», θυμάται η Tashi. “Πολλοί 
από τους συγγενείς μας ανησυχούσαν πολύ, 
συμπεριλαμβανομένης της μητέρας μας. Όταν έχετε 
δύο κόρες που θέλουν να ακολουθήσουν ένα άθλημα 
που είναι προφανώς επικίνδυνο, οι άνθρωποι θα 
προσπαθήσουν να σας αποθαρρύνουν.” 

Οι αδελφές είπαν ότι δεν θα μπορούσαν να 
ανεβάσουν το βάρος του εξοπλισμού τους στο βουνό 
και θα κατέληγαν να χάνουν τα άκρα τους από τα 
κρυοπαγήματα. Ακόμα κι αν οι άνθρωποι δεν βγήκαν 
έξω να το πουν, υπήρχε η εξής διαπίστωση – τα 
κορίτσια δεν ανήκουν στο Έβερεστ.

H ΖΏΗ ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ Ή EΠΕΚΤΕΙΝΕΤΑΙ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΘΑΡΡΟΣ ΕΝΟΣ 
ΑΝΘΡΏΠΟΥ”, ΛΕΕΙ Η NUNGSHI. “ΤΟ ΘΑΡΡΟΣ ΝΑ ΞΕΠΕΡΑΣΟΥΜΕ TA ΕΜΠΟΔΙΑ 
ΤΟΥ ΜΥΑΛΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΣΧΙΣΟΥΜΕ ΤΑ ΒΟΥΝΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΜΑΣ.” 
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Αλλά όπως λέει η Tashi, τα βουνά δεν κάνουν 
διακρίσεις με βάση το φύλο. Η μόνη δύναμη που 
τους εμπόδισε να επιτύχουν τον στόχο τους ήταν 
το ίδιο το βουνό. 

Χωρίς την υποστήριξη από τους φίλους και την 
οικογένειά τους, η Nungshi και η Tashi έπρεπε να 
κάνουν μόνες τους προπόνηση και να βρουν 
κάποιο τρόπο να συγκεντρώσουν αρκετά χρήματα 
για να καταστήσουν δυνατή την αποστολή τους. 
Αυτό δεν είναι μικρό επίτευγμα για δύο νεαρές 
γυναίκες που αναζητούσαν υποστήριξη σε ένα 
άθλημα που για πολύ καιρό θεωρούνταν ανδρική 
υπόθεση – και όμως το έκαναν να συμβεί. 

Στις 19 Μαΐου 2013, η Nungshi και η Tashi 
στάθηκαν στην κορυφή του όρους Έβερεστ. Αυτή 
η στιγμή θα άλλαζε τα πάντα. 

“Σε μια χώρα σαν τη δική μας, οι άνδρες σε 
αμφισβητούν και σε προκαλούν συνεχώς”, λέει η 
Nungshi. 

ΓΝΏΡΙΣΤΕ ΤΙΣ ΝΕΟΤΕΡΕΣ  
FOREVER BRAND AMBASSADORS 

Στη Forever είμαστε ενθουσιασμένοι που 
καλωσορίζουμε τη Nungshi και την Tashi στην 
παγκόσμια οικογένειά μας. Οι αξίες τους για την 
προώθηση ενός υγιούς σώματος και νου, η δυναμή 
τους να καταρρίπτουν τα εμπόδια, εμπνέουν και 
άλλους ανθρώπους να κυνηγήσουν τα όνειρά τους, 
αντιπροσωπεύουν ό, τι σημαίνει η ίδια η Forever. 

Η Forever είναι περήφανη που συνεργάζεται με την 
Nungshi και την Tashi καθώς συνεχίζουν να γράφουν 
ιστορία και να εμπνέουν την επόμενη γενιά ηγετών. 
Γνωρίζουμε ότι αυτές οι απίστευτες γυναίκες θα 
συνεχίσουν να φτάνουν σε νέα ύψη και θα έχουν 
ακόμη περισσότερα παγκόσμια ρεκόρ και 
ανυπομονούμε να τις υποστηρίξουμε στο ταξίδι τους. 

ΕΤΣΙ, ΟΤΑΝ ΜΙΑ ΓΥΝΑΙΚΑ 
ΠΕΤΥΧΑΙΝΕΙ ΚΑΤΙ, ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ 
ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΓΙΟΡΤΑΖΕΙ. ΟΙ 
ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΘΑΡΡΟΣ 
ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΜΑΣ.”
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Η κατάκτηση της κορυφής του Έβερεστ ήταν μόνο 
η αρχή για την Nungshi και την Tashi. Μόλις 
επέστρεψαν στο σπίτι, οι αδελφές άρχισαν να 
σχεδιάζουν την επόμενη αποστολή τους. Κάθε 
κορυφή ήταν ένα άλλο βήμα στην ιστορία και μέσα 
σε τρία μόλις χρόνια έγιναν τα νεότερα άτομα και 
τα μόνα αδέλφια, που ολοκλήρωσαν το Grand Slam 
- ανεβαίνοντας στο ψηλότερο βουνό κάθε ηπείρου. 

ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ 
Οι περιπέτειες της Nungshi και της Tashi έγιναν 
άξιες προσοχής και τις έκαναν γνωστές σε 
ολόκληρη την Ινδία. Σκεφτόντουσαν εκείνες τις 
νύχτες στο βουνό, όπου έμαθαν να κοιμούνται 
καθώς οι άνεμοι χτυπούσαν τη σκηνή τους. Κάθε 
μέρα έφερνε μια νέα δοκιμασία θάρρους και 
αντοχής, προσθέτοντας χιλιάδες λόγους για να 
σταματήσουν. Αλλά δεν το έκαναν. 

Το βουνό ενίσχυε την αποφασιστικότητά τους. Η 
Nungshi και η Tashi χρησιμοποιούσαν το διαδίκτυο 
για να εμπνεύσουν και άλλες γυναίκες στην Ινδία να 
κυνηγήσουν τα όνειρά τους, χωρίς συμβιβασμούς. 
Δεν ήθελαν να σκαρφαλώσουν βουνά για να 
αποκτήσουν δόξα, αλλά για να δείξουν 
περισσότερα μονοπάτια και σε άλλες γυναίκες. 

Ίδρυσαν τον Οργανισμό Nungshi και Tashi με την 
ιδέα ότι η φύση θα διαδραματίσει βασικό ρόλο 
στην καθοδήγηση νεαρών γυναικών. “Υπήρχαν 
τόσα πολλά πράγματα που μάθαμε”, λέει η Tashi. 



 
ΜΑΘΑΙΝΟΥΜΕ ΤΟΣΑ ΠΟΛΛΑ 
ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΚΑΙ 
ΟΡΕΙΒΑΣΙΑ. ΜΑΘΑΙΝΟΥΜΕ ΠΏΣ 
ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΣΟ ΠΙΟ 
ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΕΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ Ο,ΤΙ 
ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΓΥΡΏ ΜΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟ 
ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΠΟΤΥΠΏΜΑ ΜΑΣ ΣΤΟΝ 
ΠΛΑΝΗΤΗ. ΤΟ ΝΑ ΒΡΙΣΚΕΣΑΙ ΕΞΏ 
ΣΕ ΚΑΝΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΝΟΕΙΣ ΤΟ 
ΟΡΑΜΑ ΣΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΒΡΙΣΚΕΙΣ 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΡΏΤΗΜΑΤΑ 
ΤΗΣ ΖΏΗΣ.” 
Η Nungshi και η Tashi λένε ότι η αποστολή τους 
στον Οργανισμό δεν είναι μόνο η καθοδήγηση 
γυναικών, αλλά και η δημιουργία της επόμενης 
γενιάς γυναικών ηγετών που θα εμπνέουν και θα 
καθοδηγούν άλλους. “Το να είσαι μέντορας στην 
Ινδία είναι μια μεγάλη πρόκληση”, λέει η Nungshi.

“Όταν ρωτάς κάποιον ποιος είναι ο μέντορας του, 
συνήθως σου αναφέρει μια ανδρική φιγούρα. Είναι 

Ρίξτε μια ματιά σε μερικά από τα πράγματα που 
έχουν επιτύχει μέχρι τώρα!

Σε ηλικία 21 ετών, οι πρώτες δίδυμες 
γυναίκες στον κόσμο που έφτασαν 
στην κορυφή του Έβερεστ. 

 Ήταν τα πρώτα αδέλφια σε αυτή την 
ηλικία που ολοκλήρωσαν ποτέ το 
Grand Slam, κατακτώντας τις 
υψηλότερες κορυφές σε κάθε ήπειρο 
και κάνοντας σκι στους βόρειους και 
νότιους πόλους.
 
Οι αδελφές κέρδισαν το υψηλότερο 
βραβείο περιπέτειας της Ινδίας, το 
Tenzing Norgay Adventure Award.

Τιμήθηκαν με το βραβείο Leif Erikson 
Young Explorers από τον πρόεδρο της 
Ισλανδίας.

 Ξεκίνησαν την πρώτη Διεθνή Ακαδημία 
Ηγεσίας της Ινδίας, τον Οργανισμό 
NungshiTashi. 

Πέρυσι, η Nungshi και η Tashi 
οδήγησαν την ομάδα Khukuri Warriors 
στον πιο δύσκολο αγώνα του 
Αμαζονίου στον κόσμο, που 
φιλοξενήθηκε από τον Bear Grylls.
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πολύ σπάνιο να συναντήσετε άτομα που αναφέρουν 
ένα γυναικείο όνομα.” Χάρη στον Οργανισμό, αυτή η 
τάση έχει ήδη αρχίσει να εξασθενεί. Και η Nungshi 
και η Tashi δεν βλέπουν απλώς να συμβαίνει αυτό 
από το περιθώριο. Ακολουθούν μια πολύ πρακτική 
προσέγγιση, προσφέροντας συνεχή καθοδήγηση σε 
ανθρώπους για να τους βοηθήσουν να αξιοποιήσουν 
τις δυνατότητές τους.

“Είναι πραγματικά η δημιουργία μιας κουλτούρας 
όπου οι άνθρωποι βρίσκουν έναν ασφαλή χώρο για 
να συζητήσουν πράγματα για τα οποία συνήθως 
δεν θα μιλούσαν”, λέει η Tashi. “Πολλοί άνθρωποι 
δεν το έχουν αυτό στο σπίτι, επομένως καταφέραμε 
να καλύψουμε αυτό το κενό για πολλούς 
ανθρώπους εδώ στην Ινδία.”

Ο Οργανισμός δεν έχει μόνο αντίκτυπο στα κορίτσια 
που εγγράφονται στο πρόγραμμα. Όλο και 
περισσότεροι γονείς υιοθετούν μια διαφορετική 
κουλτούρα, που αναγνωρίζει πόσο σημαντικό είναι να 
αφήσουμε τα κορίτσια να εξερευνήσουν το μέλλον 
τους και να κυνηγήσουν τις δικές τους φιλοδοξίες.

ΠΟΤΕ ΜΗΝ ΧΑΜΗΛΏΝΕΤΕ ΤΑΧΥΤΗΤΑ 
Τον τελευταίο χρόνο, η Nungshi και η Tashi 
παρέμειναν απασχολημένες συνεχώς σχεδιάζοντας 
την επόμενη τους περιπέτεια. 

Και ενώ έχουν ακόμη πολλές περιπέτειες μπροστά 
τους, η Nungshi και η Tashi δουλεύουν ένα βιβλίο 
που θα καταγράφει τις περιπέτειες τους που τις 
οδήγησε στην κατάκτηση των ονείρων τους και 
ενέπνευσε νεαρές γυναίκες από την Ινδία και όλο 
τον κόσμο.
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Απολαύστε τον 
υπέροχο συνδυασμό 
του χυμού αλόης 
βέρα και του ώριμου 
μάνγκο

Τι είναι καλύτερο από τη ζουμερή γεύση 
ενός ώριμου μάνγκο; Τι θα λέγατε να 
συνδυάσετε αυτό το νόστιμο και υγιεινό 
φρούτο με αγνή αλόη βέρα από τις 
φυτείες της Forever! Το ολοκαίνουργιο 
Forever Aloe Mango προσθέτει μια 
τροπική νότα στη σειρά των νόστιμων και 
υγιεινών χυμών αλόης βέρα της Forever. 
Βάλτε το καλύτερο της φύσης στο ποτήρι 
σας κάθε μέρα για να υποστηρίξετε τον 
υγιεινό τρόπο ζωής σας και να νιώσετε 
τον καλύτερο εαυτό σας. 

Το Forever Aloe Mango διαθέτει όλα τα 
οφέλη του Forever Aloe Vera Gel® με 86% 
αγνή αλόη βέρα με μία έξτρα θρεπτική και 
γευστική προσθήκη από φυσικό, τροπικό 
συμπυκνωμένο πολτό μάνγκο. Είναι 
τέλειο να το απολαύσετε αυτούσιο ή να 
το προσθέσετε σε ένα smoothie ή σε ένα 
υπέροχο τροπικό κοκτέιλ.
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ΤΟ ΕΚΠΛΗΚΤΙΚΟ ΜΑΓΚΟ 
Γιατί μάνγκο; Στο νεότερο χυμό μας, θέλαμε να 
βρούμε την τέλεια ισορροπία ανάμεσα στη 
χυμώδη γεύση και τη θρεπτική αξία έτσι ώστε να 
δημιουργήσουμε κάτι μοναδικό, υγιεινό και 
νόστιμο. Η απάντηση ήταν πως είναι ένα από τα 
πιο δημοφιλή φρούτα στον πλανήτη. Τα μάνγκο 
πωλούνται σε όλο τον κόσμο και βραβεύονται για 
τη μοναδική και την αναζωογονητική γεύση τους. 
Επειδή μεγαλώνουν σε τροπικά κλίματα, 
συγκομίζονται όλο το χρόνο και μπορούμε να τα 
απολαμβάνουνουμε ολόφρεσκα ανά πάσα 
στιγμή. 

Αλλά η Forever δεν δημιούργησε ένα χυμό αλόης 
με μάνγκο μόνο για τη γεύση. Τα μάνγκο είναι 
γεμάτα με θρεπτικά συστατικά και περιέχουν 
σημαντικές βιταμίνες όπως η βιταμίνη C, το 
φυλλικό οξύ και οι βιταμίνες Α και Ε. Είναι επίσης 
μια πηγή φυτικών ινών, η οποία προάγει την υγιή 
πέψη. Τα φρούτα που χρησιμοποιούνται στο 
Forever Aloe Mango συγκομίζονται όταν έχουν 
ωριμάσει πλήρως για να διασφαλιστεί ότι η 
πλούσια γεύση και η περιεκτικότητα τους σε 
θρεπτικά συστατικά έχει φτάσει στα σωστά 
επίπεδα.

Το αγνό ζελέ αλόης βέρα είναι ο τέλειος 
σύντροφος με τα θρεπτικά συστατικά του μάνγκο. 
Το εσωτερικό ζελέ του φυτού συλλέγεται με το 
χέρι και υποστηρίζει την υγιή πέψη, την υγεία του 
ανοσοποιητικού, την απορρόφηση των θρεπτικών 
συστατικών και σας βοηθά να διατηρήσετε τη 
φυσική σας ενέργεια σε υψηλά επίπεδα.

Όπως και οι υπόλοιπο χυμοί της αλόης βέρα της 
Forever, το Forever Aloe Mango επεξεργάζεται 
μέσω ασηπτικής διαδικασίας για να μεγιστοποιήσει 
την περιεκτικότητα σε θρεπτικά συστατικά και τη 
φρεσκάδα του χωρίς τη χρήση πρόσθετων 
συντηρητικών. Η συσκευασία Tetra Pak διατηρεί τη 
γεύση του χυμού φρέσκια για περισσότερο και 
είναι από ανακυκλωμένα υλικά.

ΕΧΕΤΕ ΔΟΚΙΜΑΣΕΙ ΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΓΕΥΣΕΙΣ ΜΑΣ; 
Είτε θέλετε να δοκιμάσετε το αγνό ζελέ αλόης βέρα 
είτε μια γευστική εναλλακτική από μήλα και 
cranberries, υπάρχει ένας χυμός που αποτελεί την 
τέλεια προσθήκη στην καθημερινότητά σας. 
Ανεξάρτητα από το ποιο θα διαλέξετε, θα έχετε όλα 
τα οφέλη της αλόης με θρεπτικά συστατικά που θα 
σας κάνουν να φαίνεστε και να αισθάνεστε 
καλύτερα. 

FOREVER ALOE VERA GEL®

Με 99,7% αγνό ζελέ αλόης από το εσωτερικό του 
φυτού, ο κορυφαίος χυμός μας είναι ο τέλειος 
τρόπος να πιείτε την αλόη όπως βρίσκεται στη 
φύση. Ήταν το πρώτο προϊόν στον κόσμο που 
έλαβε πιστοποίηση από το Διεθνές Συμβούλιο 
Επιστήμης Αλόης για την ποιότητά του. Το Forever 
Aloe Vera Gel® υποστηρίζει το ανοσοποιητικό, την 
υγιή πέψη και την απορρόφηση θρεπτικών 
συστατικών. 

FOREVER ALOE BERRY NECTAR™
Τα αναζωογονητικά cranberries και τα ώριμα μήλα 
δημιουργούν την τέλεια ισορροπία σε ένα χυμό με 
βάση την αλόη που βοηθά στην πέψη προσθέτοντας 
βιταμίνες και φυτοθρεπτικά συστατικά στη διατροφή 
σας. Περιέχει 90,7% σταθεροποιημένο, ζελέ αλόης 
από το εσωτερικό του φυτού σε συνδυασμό με 
φυσικούς συμπυκνωμένους χυμούς φρούτων για τη 
ενίσχυση του ανοσοποιητικού σας συστήματος και τη 
διατήρηση των φυσικών ενεργειακών σας επιπέδων.

FOREVER ALOE PEACHES™
Η γλυκιά γεύση των ώριμων ροδάκινων σε 
συνδυασμό με την αλόη δημιουργούν έναν τέλειο 
χυμό με υψηλή περιεκτικότητα σε βιταμίνες και 
αντιοξειδωτικά. Με 84,3% αγνό ζελέ αλόης και πολτό 
ροδάκινου, θα ενισχύσει το ανοσοποιητικό σας και θα 
διατηρήσει τα επίπεδα της ενέργειάς σας.
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Forever Aloe Vera Gel® | κωδ. 715
Forever Aloe Peaches™ | κωδ. 777
Forever Aloe Berry Nectar™ | κωδ. 734
Forever Aloe Mango® | κωδ. 736



5 Κορυφαίοι λόγοι για να 
ωφεληθείτε από τα  
συμπληρώματα διατροφής 

Σε έναν τέλειο κόσμο, θα κοιμάστε αρκετά, θα παραμένετε ενυδατωμένοι 
και δεν θα τρώτε τίποτα άλλο παρά υγιεινά, ισορροπημένα γεύματα με 
όλα τα θρεπτικά συστατικά που χρειάζεστε. Αλλά οι περισσότεροι από 
εμάς δεν ζούμε σε αυτόν τον κόσμο και ακόμα κι αν το κάναμε, υπάρχουν 
πάντα μερικοί λόγοι για να εντάξουμε τα συμπληρώματα διατροφής στην 
καθημερινότητά μας, ανεξάρτητα από τον τρόπο ζωής μας. 

Ο οργανισμός του καθενός από εμάς είναι 
μοναδικός και δυο άνθρωποι δεν απορροφούν 
τα θρεπτικά συστατικά με τον ίδιο τρόπο. 
Μεγαλώνοντας, η ικανότητα του οργανισμού 
μας να διασπά και να απορροφά τα θρεπτικά 
συστατικά από τα τρόφιμα μειώνεται. 
Λαμβάνοντας τα σωστά συμπληρώματα 
διατροφής και βελτιώνοντας το πεπτικό σας 
σύστημα με ένα καλό προβιοτικό θα λαμβάνετε 
τα σωστά επίπεδα βιταμινών και μετάλλων. Το 
Forever Active Pro-B® είναι ένα προηγμένο 
προβιοτικό με περισσότερα από 8 δις CFU 
καλών βακτηρίων που προωθούν ένα υγιές 
πεπτικό σύστημα. 

Παρά την αφθονία που έχουμε σε θρεπτικά τρόφιμα,οι 
ανεπάρκειες στις βιταμίνες A, D και B12 εξακολουθούν 
να είναι πολύ συχνές σε όλο τον κόσμο. Εάν δεν 
λαμβάνετε αρκετά από αυτά τα σημαντικά θρεπτικά 
συστατικά από το φαγητό σας, μπορεί να είναι καιρός 
να αρχίσετε να λαμβάνετε μια καλή πολυβιταμίνη όπως 
το Forever Daily®.
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1 2ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΘΡΕΠΤΙΚΏΝ 
ΣΥΣΤΑΤΙΚΏΝ ΦΑΓΗΤΟ ΚΑΘ’ ΟΔΟΝ
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Γνωρίζατε ότι το Forever Aloe Vera Gel® βοηθά 
στη λειτουργία του πεπτικού συστήματος και στην 
απορρόφηση των θρεπτικών συστατικών; Καταναλώστε 
λίγη ποσότητα κάθε μέρα για να βοηθήσετε τον 
οργανισμό σας να λάβει όλα τα οφέλη από τα 
συμπληρώματα που λαμβάνετε καθημερινά! 

Δεν είναι όλα τα γεύματα ισορροπημένα. Εάν 
καταναλώνετε ένα γεύμα καθ’ οδόν ή 
προετοιμάζετε γρήγορα και εύκολα γεύματα 
λόγω της πολυάσχολης καθημερινότητάς σας, 
είναι πιθανό να έχετε κάποια διατροφικά κενά. Η 
λήψη συμπληρωμάτων διατροφής μπορεί να σας 
βοηθήσει να διασφαλίσετε ότι παίρνετε τα 
θρεπτικά συστατικά που έχει ανάγκη ο 
οργανισμό σας. Έρευνες δείχνουν ότι το 90% 
των ανθρώπων δεν λαμβάνουν την ΣΗΠ 
θρεπτικών συστατικών μόνο από το φαγητό. Το 
Forever Supergreens™ είναι ένα γευστικό 
ρόφημα που προσφέρει ένα ιδανικό μείγμα 
θρεπτικών συστατικών με περισσότερα από 20 
φρούτα και λαχανικά. Απλώς ανακατέψτε ένα 
φακελάκι με 240 ml νερό ή τον αγαπημένο σας 
χυμό.



5 Κορυφαίοι λόγοι για να 
ωφεληθείτε από τα  
συμπληρώματα διατροφής 

Τα περισσότερα από τα προϊόντα που βλέπετε στο μανάβικο δεν καλλιεργήθηκαν στην αυλή σας. Στην 
πραγματικότητα, μεγάλο μέρος τους έπρεπε να ταξιδέψει εκατοντάδες, αν όχι χιλιάδες χιλιόμετρα, πριν μπει 
στο ράφι. Σύμφωνα με έρευνα από το Κέντρο Περιβαλλοντικών Συστημάτων Γεωργίας, oι βιταμίνες σε 
ορισμένους τύπους προϊόντων μπορούν να μειωθούν από την αποθήκευση και την αποστολή σε μεγάλες 
αποστάσεις. Επιπλέον, το μαγείρεμα ορισμένων προϊόντων μπορεί να μειώσει ακόμη περισσότερο την 
περιεκτικότητα τους σε θρεπτικά συστατικά. Αυτός είναι ένας σημαντικός λόγος για να προσπαθήσετε να 
αγοράσετε προϊόντα από τοπικούς παραγωγούς και να χρησιμοποιείτε μια καλή πολυβιταμίνη για να 
βεβαιωθείτε ότι λαμβάνετε καθημερινά, τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά!

Εάν αθλείστε τακτικά, είναι πιθανό να 
χρειαστεί να παρέχετε στον οργανισμό σας 
περισσότερα θρεπτικά συστατικά από ό, τι 
νομίζετε. Όταν αθλείστε, ο οργανισμό σας 
καταναλώνει υψηλότερα επίπεδα ενέργειας 
και θρεπτικών συστατικών. Είναι σημαντικό να 
αναπληρώνετε τα βασικά θρεπτικά συστατικά 
μετά από μια έντονη προπόνηση για να 
κρατήσετε το σώμα σας έτοιμο για τον 
επόμενο γύρο.
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5 ΔΕΝ ΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΟΣΑ ΝΟΜΙΖΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΟΥΜΕ 

ΑΘΛΕΙΣΤΕ ΑΡΚΕΤΑ4

Το ασβέστιο και το μαγνήσιο είναι δύο 
από τα πιο κοινά μεταλλικά στοιχεία 
στα οποία παρουσιάζουν ελλείψεις 
οι ενήλικες. Παίζουν ρόλο στο υγεία 
των μυών, στη δύναμη των οστών και 
την υγεία της καρδιάς. Το Forever 
Nature-Min® είναι ένα καθημερινό 
πολυμεταλλικό συμπλήρωμα που 
μπορεί να βοηθήσει να διατηρήσετε 
τα ιδανικά επίπεδα των μεταλλικών 
στοιχείων στον οργανισμό σας.

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, 
οι περισσότεροι άνθρωποι δεν λαμβάνουν τα 
ίδια επίπεδα μετάλλων εξαιτίας των σύγχρονων 
μεθόδων διάθεσης νερού. Το υπερβολικό 
φιλτράρισμα και οι μέθοδοι επεξεργασίας 
πόσιμου νερού αφαιρούν τα απαραίτητα 
μεταλλικά στοιχεία που χρειάζονται για τη 
συνολική υγεία και αντοχή των οστών. Για να 
διασφαλίσετε ότι λαμβάνετε αρκετά μεταλλικά 
στοιχεία καταναλώστε καθημερινά ένα 
συμπλήρωμα με ασβέστιο, μαγνήσιο και άλλα 
σημαντικά μέταλλα.

ΔΕΝ ΑΝΑΠΛΗΡΏΝΕΤΕ ΤΑ  
ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  3

Forever Active Pro-B™ | κωδ. 610
Forever Supergreens™ | κωδ. 621
Forever Lite Ultra® vanilla | κωδ. 470
Forever ARGI+™ | κωδ. 473

Forever Aloe Vera Gel® | κωδ. 715
Forever Nature-Min® | κωδ. 037
Forever Daily® | κωδ. 439
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Πώς το άγχος επηρεάζει 
την καθημερινή σας ζωή με 
απροσδόκητους τρόπους

Όλοι βιώνουν άγχος. Για τους περισσότερους ενήλικες, προκαλείται 
από την πίεση της εργασίας, της οικογένειας, του σχολείου και των 
καθημερινών ευθυνών. Είτε αντιμετωπίζετε μεγάλες περιόδους 
άγχους, είτε βραχυπρόθεσμο άγχος από ένα  
συγκεκριμένο γεγονός, αυτό μπορεί να  
επηρεάσει τη ζωή σας με τρόπους που  
δεν έχετε συνειδητοποιήσει καν. 

ΒΡΕΣ ΛΙΓΟ ΧΡΟΝΟ 
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΝΑ 
ΕΣΤΙΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ 
ΕΑΥΤΟ ΣΟΥ ΏΣΤΕ  
ΟΙ ΕΞΏΤΕΡΙΚΕΣ 
ΠΙΕΣΕΙΣ ΝΑ ΜΗΝ 
ΚΥΡΙΑΡΧΗΣΟΥΝ.”
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Πώς το άγχος επηρεάζει 
την καθημερινή σας ζωή με 
απροσδόκητους τρόπους

ΤΟ ΑΓΧΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ, 
ΑΛΛΑ ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΔΟΣΕΙΣ
Το άγχος δεν είναι πάντα κακό. Οι ειδικοί λένε ότι 
όταν πρόκειται για μικρές δόσεις, αυτό σας δίνει 
την ώθηση και την αίσθηση του επείγοντος που 
απαιτείται για να διεκπεραιώσετε τις δουλειές σας. 
Αυτό συμβαίνει επειδή το άγχος είναι μια φυσική 
αντίδραση στους ανθρώπους. Παλαιότερα όταν η 
ζωή έκρυβε κινδύνους, το άγχος επιτάχυνε τον 
παλμό και ενδυνάμωνε τους μύες όταν ο κίνδυνος 
ήταν κοντά. Σήμερα, μια παρόμοια αντίδραση 
συμβαίνει όταν οι άνθρωποι έχουν πολλή δουλειά 
να κάνουν ή να χειριστούν ζητήματα που απαιτούν 
άμεση προσοχή. Δρα ως κίνητρο σε μικρές δόσεις, 
αλλά το παρατεταμένο στρες μπορεί να είναι 
εξαιρετικά επιβλαβές για τη ψυχική και σωματική 
υγεία.

Πώς να το διορθώσετε: Μην αφήσετε το άγχος 
να κυριαρχήσει. Αν αυτό το αίσθημα της 
δημιουργικότητας και παραγωγικότητας αρχίζει 
να σας καταβάλει ή να σας πνίγει, κάντε ένα βήμα 
πίσω. Κάντε διαλείμματα όταν εσείς τα χρειάζεστε 
και βρείτε χρόνο για να χαλαρώσετε.

ΤΟ ΑΓΧΟΣ ΣΑΣ ΚΑΝΕΙ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΠΑΡΑΓΏΓΙΚΟΥΣ 
Ενώ το λίγο άγχος μπορεί να είναι το κίνητρο για να 
αναλάβετε την ευθύνη και να τα καταφέρετε, το 
συνεχές άγχος θα σας φθείρει. Μπορεί να μειώσει  
την ικανότητά σας να συγκεντρωθείτε και να πάρετε 
σημαντικές αποφάσεις. Το άγχος μπορεί ακόμη και  
να σας κάνει να ξεχνάτε. Όσο περισσότερο άγχος 
προσθέτετε, τόσο περισσότερο η ψυχική απόδοση  
θα επηρεάζεται. 

Πώς να το διορθώσετε: Επαναφέρετε τη συγκέντρωσή 
σας, κάνοντας μερικές ασκήσεις αναπνοής που μπορεί 
να σας βοηθήσουν να επιβραδύνετε τον καρδιακό σας 
ρυθμό και να νιώσετε πιο άνετα. Η διατροφή, επίσης, 
μπορεί να βοηθήσει στην καταπολέμηση του στρες. Το 
σέσκουλο περιέχει σχεδόν το 40% της ΣΗΠ μαγνησίου 
που χρειάζεται ο οργανισμός, διαδραματίζοντας 
σημαντικό ρόλο στη βελτίωση του άγχους. Τα τρόφιμα 
με βιταμίνη Β12 βοηθούν στη ρύθμιση της διάθεσης 
χάρη στην παραγωγή ντοπαμίνης και σεροτονίνης. Εάν 
δεν λαμβάνετε αρκετά από τη διατροφή σας, υπάρχουν 
συμπληρώματα διατροφής που μπορούν να σας 
βοηθήσουν να μειώσετε το άγχος και να βελτιώσετε  
την πνευματική διαύγεια.

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΓΧΟΣ ΑΥΤΟ ΠΟΥ 
ΑΙΣΘΑΝΕΣΤΕ ΣΤΟΥΣ ΜΥΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΝΤΕΡΟ ΣΑΣ 
Πολλοί άνθρωποι επηρεάζονται συναισθηματικά από 
το άγχος με συμπτώματα όπως ανησυχία, ή 
ευερεθιστότητα. Αλλά το άγχος μπορεί επίσης να 
εκδηλώνεται με τη μορφή πονοκεφάλων, μυϊκής 
έντασης ή προβλημάτων στην πέψη. Εάν αισθάνεστε 
υπερένταση ή νωθρότητα, η μείωση του άγχους στη 
ζωή σας θα μπορούσε να βοηθήσει.

Πώς να το διορθώσετε: Βοηθήστε στην ανακούφιση 
της έντασης των μυών με περισσότερη άσκηση. 
Μελέτες δείχνουν ότι η άσκηση μειώνει τις ορμόνες του 
στρες και βοηθά στην απελευθέρωση ενδορφινών που 
βελτιώνουν τη διάθεση. Τρόφιμα που έχουν υποστεί 
ζύμωση όπως το Kimchi (παραδοσιακό κορεάτικο 
φαγητό), το tempeh(ινδονησιακό πιάτο) και το 
ξινολάχανο περιέχουν υγιή προβιοτικά βακτήρια, 
βιταμίνες και αντιοξειδωτικά που βοηθούν στη βελτίωση 
της υγείας του εντέρου. Όταν δεν έχετε πρόσβαση σε 
αυτές τις τροφές, μια πολυβιταμίνη καθημερινά 
αποτελεί το τέλειο υποκατάστατο.

ΤΟ ΑΓΧΟΣ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΚΟΥΡΑΣΗ ΚΑΙ ΑΫΠΝΙΑ 
Ακόμη και το βραχυπρόθεσμο επίμονο άγχος μπορεί 
να προκαλέσει αυπνία και να αυξήσει το αίσθημα 
κόπωσης κατά τη διάρκεια της μέρας. Δεν είναι 
δύσκολο να μπείτε σε ένα φαύλο κύκλο. Εάν η 
δουλειά, σας κάνει να χάνετε τον ύπνο σας και να 
αυξάνετε την κόπωση σας, αυτό θα μπορούσε να  
έχει αντίκτυπο στην παραγωγικότητά σας. 

Πώς να το διορθώσετε: Απομακρυνθείτε από τις 
οθόνες μια ώρα πριν κοιμηθείτε και δοκιμάστε να 
διαβάσετε ένα βιβλίο. Αρωματίζοντας τον χώρο με 
αιθέριο έλαιο λεβάντας θα χαλαρώσετε 
απολαμβάνοντας ένα αίσθημα γαλήνης και ηρεμίας. 
Ανεξάρτητα από το πώς αποφασίζετε να μειώσετε το 
άγχος στη ζωή σας, να θυμάστε ότι ξεκινά με καλή 
φροντίδα του εαυτού σας. Αφιερώστε λίγο χρόνο 
κάθε μέρα για να εστιάζετε στον εαυτό σας, ώστε να 
μην σας καταβάλουν οι εξωτερικές πιέσεις. Μπορεί 
να χρειαστεί χρόνος για να βρείτε τι λειτουργεί 
καλύτερα για εσάς, αλλά η προσπάθεια αξίζει τον 
κόπο όταν αφορά τη συνολική σας ευεξία.
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ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΠΗΡΕΑΣΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ ΣΑΣ 
Μερικές φορές το άγχος γράφεται στο πρόσωπό 
σας. Έρευνα έχει δείξει ότι το παρατεταμένο στρες 
αυξάνει τα επίπεδα μιας ορμόνης που ονομάζεται 
κορτιζόλη, η οποία οδηγεί σε ακμή. Το άγχος έχει 
επίσης συνδεθεί με πολλά άλλα δερματικά 
προβλήματα, όπως η ξηρότητα, οι λεπτές γραμμές 
και οι ρυτίδες.

Πώς να το διορθώσετε: Για να μειώσετε το άγχος, 
σκεφτείτε να κάνετε μαθήματα γιόγκα που 
συνδυάζουν την άσκηση με την εκμάθηση της σωστής 
αναπνοής. Η γιόγκα έχει αποδειχθεί ότι ανακουφίζει 
το άγχος βελτιώνοντας τη διάθεση και μειώνοντας το 
στρες. Εκτός από τη μείωση του άγχους, σκεφτείτε να 
κάνετε κάποιες αλλαγές στη καθημερινή περιποίηση 
του δέρματος όπως η βαθιά ενυδάτωση.
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Η Forever είναι μέλος του ΕΣΕΑΠ.Μιλήστε με έναν Forever Business Owner για να πραγματοποιήσετε την παραγγελία σας

Forever Aloe Vera Gel®  
Το Forever Aloe Vera Gel® περιέχει 99,7% αγνό ζελέ αλόης βέρα χωρίς συντηρητικά για να 
απολαύσετε ένα προϊόν όσο πιο κοντά σε αυτό που σας προσφέρει η φύση. Το Forever Aloe 
Vera Gel® υποστηρίζει το πεπτικό και το ανοσοποιητικό σύστημα, ενώ συντελεί στη βέλτιστη 
απορρόφηση των θρεπτικών συστατικών. 

Forever Aloe Vera Gel® Mini (12 x 330ml) | κωδ. 71612

Forever Aloe Peaches® Mini (12 x 330ml) | κωδ. 77812

Forever Aloe Aloe Berry Nectar® Mini (12 x 330ml) | κωδ. 73512



Πώς η καθετοποιημένη παραγωγή φέρνει 
την Forever στην πρώτη γραμμή της 
ποιότητας και της τεχνολογίας
Όταν ιδρύθηκε η Forever Living Products το 1978, 
ο ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος Rex Maughan 
ήθελε να προσφέρει υψηλής ποιότητας προϊόντα 
αλόης βέρας στην αγορά και άλλαξε τον τρόπο 
που οι άνθρωποι βλέπουν και χρησιμοποιούν την 
αλόη στην καθημερινή τους ζωή. 

Ήξερε ότι μπορούσε να χρησιμοποιήσει αλόη βέρα 
από εξωτερικούς καλλιεργητές για την παρασκευή 
των προϊόντων, αλλά αυτό θα τον δυσκόλευε να 
διατηρεί την ποιότητα και τη συνέπεια που απαιτείται 
για να διασφαλίσει ότι οι πελάτες θα λάμβαναν αγνή 
αλόη βέρα από το εσωτερικό του φύλλου. Αυτός 
είναι ένας από τους λόγους που ο Rex αποφάσισε να 
αγοράσει τη γη και να καλλιεργήσει την αλόη βέρα 
που θα χρησιμοποιούσε η Forever στα προϊόντα 
της. Κάτι τέτοιο εξασφάλιζε ότι κάθε φύλλο θα 

συλλέγεται και θα φιλετάρεται στο χέρι και ότι θα 
χρησιμοποιείται μόνο το αγνό ζελέ αλόης βέρα από το 
εσωτερικό του φύλλου στην ωρίμανσή του. 

Αυτή η απόφαση oδήγησε την Forever στον σωστό 
δρόμο για την καθετοποίηση της παραγωγής. 
Σύντομα, η Forever διαθέτει ιδιόκτητες εγκαταστάσεις 
παραγωγής, τμήμα Έρευνας & Ανάπτυξης, τα 
εργαστήρια ποιοτικού ελέγχου και κανάλια διανομής 
των προϊόντων σε πελάτες σε όλο τον κόσμο. 

Η καθετοποιημένη παραγωγή ουσιαστικά σημαίνει 
ότι μια εταιρεία ελέγχει και κατέχει τη δική της 
εφοδιαστική αλυσίδα και παραγωγή. Αυτό το 
επιχειρηματικό μοντέλο επέτρεψε στη Forever να 
διατηρήσει υψηλά πρότυπα ποιότητας από τη στιγμή 
που το φυτό τοποθετείται στο έδαφος μέχρι το τελικό 
προϊόν να φτάνει στους πελάτες. 

35|  ΤΕΥΧΟΣ 10



ΠΏΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ Η FOREVER 
Η Forever κατέχει εκτάσεις αλόης στο Τέξας και 
στη Δομινικανή Δημοκρατία, όπου περισσότερα 
από 50 εκατομμύρια φυτά αλόης καλλιεργούνται 
και αναπτύσσονται. Φροντίζουμε κάθε φυτό 
προσεκτικά έως ότου τα φύλλα της αλόης 
φτάσουν στο μέγιστο πάχος και με τη μεγαλύτερη 
περιεκτικότητα σε θρεπτικά συστατικά. Στη 
συνέχεια τα ώριμα φύλλα που βρίσκονται 
εξωτερικά συλλέγονται προσεκτικά με το χέρι, 
αφήνοντας τα εσωτερικά φύλλα να μεγαλώσουν. 

Στη συνέχεια τα φύλλα ελέγχονται, φιλετάρονται με 
το χέρι και το εσωτερικό ζελέ με όλη του τη 
φρεσκάδα αποστέλλεται στη μονάδα παραγωγής της 
Forever, στην ΑVA στο Ντάλας, του Τέξας. Εδώ 
συνδυάζεται η αλόη με άλλα φυσικά και επιστημονικά 
προηγμένα συστατικά για να δημιουργηθούν πολλά 
από τα προϊόντα της Forever. 

Τα συμπληρώματα διατροφής της Forever 
παράγονται στο Forever Nutraceutical στο Tempe 
της Αριζόνα. Αυτή η υπερσύγχρονη εγκατάσταση 
χρησιμοποιεί βιομηχανικό εξοπλισμό και τεχνολογία 
υψηλών προδιαγραφών. Με συνεχείς επενδύσεις 
εκατομμυρίων σε νέο εξοπλισμό και μια 
πιστοποίηση ISO που προορίζεται συνήθως για 
εργαστήρια τρίτων, το Forever Nutraceutical 
χρησιμοποιεί τεχνολογία αιχμής στον κλάδο των 
συμπληρωμάτων.

ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 
ΚΑΘΕΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΑΡΑΓΏΓΗ; 
Η καθετοποιημένη παραγωγή είναι ακριβή. Απαιτεί 
οι εταιρείες να επενδύσουν πολλά στο προσωπικό, 
στις εγκαταστάσεις παραγωγής και στα δίκτυα 
διανομής, διατηρώντας τα πάντα σε λειτουργία όσο 
πιο αποτελεσματικά γίνεται. Οι εταιρείες μπορούν  
να κερδίσουν πολλά χρήματα με εξωτερική ανάθεση 
μερικών ή των περισσότερων λειτουργιών της 
αλυσίδας εφοδιασμού τους, αλλά αυτό σημαίνει ότι 
θυσιάζουν τον ποιοτικό έλεγχο και έχουν λιγότερη 
επιρροή στο τελικό προϊόν. 

Η Forever αποφάσισε νωρίς ότι επιθυμούσε να είναι  
μια εταιρεία με καθετοποιημένη παραγωγή και ότι  
αυτό θα ήταν το κλειδί για ανάπτυξη και σταθερότητα. 
Η επένδυση μπορεί να είναι υψηλότερη στην αρχή 
αλλά χτίζοντας μια εταιρεία σε σωστά θεμέλια θα ήταν 
το κλειδί για να κερδίσει την εμπιστοσύνη και να 
δημιουργήσει μακροχρόνιες σχέσεις με τους πελάτες 
σε όλο τον κόσμο. 

Αυτές οι επενδύσεις δεν περιορίζονται μόνο στον 
προηγμένο επιστημονικό εξοπλισμό και στις βιώσιμες 
μεθόδους βιομηχανικής παραγωγής. Πρόκειται και  
για επένδυση σε σωστό ανθρώπινο δυναμικό. Από την 
ομάδα που καλλιεργεί και συλλέγει με το χέρι κάθε 
φυτό αλόης βέρα μέχρι τα φωτεινά επιστημονικά 
μυαλά που βοηθούν στη δημιουργία και την 
παρασκευή των προϊόντων περιποίησης δέρματος  
και των συμπληρωμάτων διατροφής, η Forever είναι 
περήφανη που έχει παγκοσμίως μία ομάδα 
παθιασμένων και εξειδικευμένων επαγγελματιών. 

36

Μόλις παρασκευαστούν τα προϊόντα της Forever, 
είναι έτοιμα να διανεμηθούν σε όλο τον κόσμο. Η 
Forever Direct, που βρίσκεται στην Ολλανδία, είναι 
ο κόμβος διανομής για τις περισσότερες από τις 
160 χώρες όπου η Forever δραστηριοποιείται. 

Η καθετοποιημένη παραγωγή επιτρέπει στη Forever 
να παρέχει στους πελάτες την καλύτερη ποιότητα 
με την προσεκτική παρακολούθηση όλων των 
επιπέδων παραγωγής και εξασφαλίζοντας ότι τα 
προϊόντα φτάνουν σε περισσότερες από 160 χώρες 
διατηρώντας την αποτελεσματικότητά τους.

ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ 
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΟΥΝ ΠΟΛΛΑ 
ΧΡΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΕ 
ΤΡΙΤΟΥΣ ΚΑΠΟΙΏΝ ΣΤΑΔΙΏΝ ΤΗΣ 
ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ...”
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Η καθετοποιημένη παραγωγή επιτρέπει 
στη Forever τη συνεχή βελτίωση της 
αειφορίας σε κάθε επίπεδο, από τις 
εκτάσεις της αλόης έως τις εγκαταστάσεις 
παραγωγής και τα κέντρα διανομής. Εδώ 
είναι μερικοί από τους τρόπους που η 
εταιρεία έχει θετικό αντίκτυπο στο 
περιβάλλον. 

Η χρήση ηλιακών αντλιών και τα 
συστήματα στάγδην άρδευσης έχουν 
επιτρέψει στη Forever τη μείωση της 
χρήσης νερού κατά 90%. 

Το νερό επιστρέφει για χρηση στις 
φυτείες, ενώ το εξωτερικό των 
φύλλων επανατοποθετείται στο 
έδαφος ως φυσικό λίπασμα. 

Τα 50 εκατομμύρια φυτά της Forever 
βοηθούν τον πλανήτη να καθαρίσει 
από εκατοντάδες εκατομμύρια 
τόνους CO2 κάθε χρόνο. 

Οι χυμοί αλόης βέρα της Forever 
συσκευάζονται χρησιμοποιώντας 
100% ανακυκλωμένες συσκευασίες 
Tetra Pak. Αυτές οι συσκευασίες 
αποστέλλονται πάντα σε οριζόντια 
θέση, επιτρέποντας να μεταφερθούν 
ταυτόχρονα περισσότερες, 
μειώνοντας το αποτύπωμα άνθρακα 
της Forever.

Η ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΕΛΙΞΙΑΣ ΤΗΣ 
ΚΑΘΕΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΏΓΗΣ ΣΤΗ 
ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΓΟΡΑ
Ενώ η καθετοποιημένη παραγωγή είναι η καρδιά 
του επιχειρηματικού μοντέλου της Forever, σε 
παγκόσμιο επίπεδο, κάθε συνδεδεμένη οικονομία 
εξακολουθεί να απαιτεί συνεργάτες - κλειδιά σε 
ορισμένους τομείς. Να γιατί η Forever ακολουθεί 
μια ευέλικτη προσέγγιση δουλεύοντας με βασικούς 
συνεργάτες όταν απαιτείται εξειδικευμένη 
παραγωγική διαδικασία ή συσκευασία. 

Για παράδειγμα, όταν η Forever άρχισε να 
χρησιμοποιεί την ασηπτική επεξεργασία για τη 
δημιουργία των χυμών αλόης με υψηλότερη 
περιεκτικότητα σε θρεπτικά συστατικά και χωρίς 
πρόσθετα συντηρητικά, η εταιρεία συνεργάστηκε με 
την Tetra Pak για να διασφαλίσει ότι η συσκευασία 
θα διατηρήσει τη φρεσκάδα, θα φαίνεται υπέροχη 
και θα προέρχεται από 100 % ανακυκλωμένα υλικά. 
Ο χυμός εσωτερικά περιέχει το αγνό ζελέ της 
Forever από το εσωτερικο του φύλλου 
παρασκευασμένο μέσω μιας καινοτόμου 
διαδικασίας, το οποίο συσκευάζεται από έναν 
αξιόπιστο συνεργάτη που μας επιτρέπει να έχουμε 
πρόσβαση σε αυτήν την ισχυρή τεχνολογία 
συσκευασίας και να το μοιραστούμε με τον κόσμο.

Aloe Bio-Cellulose Mask | κωδ. 616

Τα πλεονεκτήματα της καθετοποιημένης παραγωγής 
επιτρέπουν στη Forever να ελέγχει την αλυσίδα 
εφοδιασμού και να αποφεύγει απρόοπτα, ενώ είναι 
σε θέση να βελτιστοποιεί τις διαδικασίες και να 
προσαρμόζεται γρήγορα. Η παραγωγή μπορεί να 
αυξηθεί ή να μειωθεί αναλόγως, με τη ζήτηση των 
πελατών. Αυτό το επίπεδο ελέγχου βοηθά τη Forever 
να ελέγχει το κόστος και να παρέχει την καλύτερη 
δυνατή ποιότητα στους πελάτες της. 

Παραμένοντας ευέλικτοι, στη Forever κάνουμε 
κομβικές συνεργασίες για να παραμένουμε στην 
πρώτη γραμμή αναφορικά με τη συσκευασία και τις 
τελευταίες τεχνολογίες διατηρώντας παράλληλα  
τον πυρήνα της παραγωγής και διανομής  
εσωτερικά. Έτσι η εταιρεία δίνει προτεραιότητα 
στους πελάτες, φροντίζοντας, κάθε προϊόν  
που αναπτύσσεται να πληροί τα υψηλότερα  
πρότυπα υπεροχής.



Η ίδια ισχυρή
 σύνθεση από 

τη φύση

Οι μέλισσες διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην ισορροπία των 
οικοσυστημάτων μας. Τα προϊόντα μέλισσας της Forever μπορούν να 
βοηθήσουν στην ισορροπία της διατροφής, της υγείας και ευεξίας σας 
καθημερινά. Δώστε στον οργανισμό σας το καλύτερο που προσφέρει 
η φύση με προϊόντα μέλισσας της Forever.

Forever Bee Pollen | κωδ. 026
Forever Bee Propolis | κωδ. 027
Forever Royal Jelly | κωδ. 036

Η Forever είναι μέλος του ΕΣΕΑΠ.Μιλήστε με έναν Forever Business Owner για να πραγματοποιήσετε την παραγγελία σας



Η οικογένεια της Forever επεκτείνεται σε όλο τον κόσμο. Εδώ είναι μερικά από 
τα υπέροχα πράγματα που οι πελάτες μας και οι Forever Business Owners 
μοιράστηκαν σε ορισμένες από τις 160 χώρες. Ελπίζουμε και εσείς να μοιραστείτε 
μερικές από τις υπέροχες στιγμές σας. Μην ξεχάσετε να χρησιμοποιήσετε το 
#LookBetterFeelBetter ή το #ForeverProud! 

akwasifrimpong86
Πρώτη φορά μια πλήρη σεζόν Σκέλετον 
στην Ευρώπη. Εμπιστεύομαι την Forever 
Aloe Heat Lotion για να καταπραΰνω 
τους μυς μου.  
#foreverlivingaloevera 
#foreverlivingcompany #foreverliving 
#lookbetterfeelbetter

cristinawellnessmaker
Όταν σταματήσετε να νοιάζεστε για το 
τι σκέφτονται οι άλλοι άνθρωποι, είναι 
η στιγμή που αρχίζετε να νοιάζεστε για 
αυτό που σκέφτεστε εσείς!

...και αυτό αγαπητοί μου, είναι όταν 
συμβαίνει η μαγεία!

koketsotloboro
Υπέροχη μέρα στο γραφείο. @awieforum
Μάθημα E-Commerce το πρωί. Ευχαριστώ 
όλους τους εισηγητές για αυτό το υπέροχο 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Ευχαριστώ για 
όλους τους καταπληκτικούς ανθρώπους 
που έχω συναντήσει μέσω της Forever 
επιχείρησής μου. 
#mindfulness #gratitudeattitude

aloe_love_by_kasia
Δεν μου άρεσαν ποτέ οι τονωτικές λοσιόν 
...αλλά μου αρέσει το Aloe Activator 
που είναι μια ιδανική προσθήκη στη 
περιποίηση κάθε τύπου δέρματος 
#facetonic #liquidmoisturizer 
#healthyskin #glowingskincare

iulianamirelapopescu
#foreverliving #aloevera 
#foreverlivingproducts #forever 
#thealoeveracompany #aloeveragel 
#aloe #foreverlivingproduct 
#skincare #healthylifestyle 
#networkmarketing

healthyfit.kenya
Κάντε επαναφορά. Ποιος θέλει να νιώσει 
καλύτερα; Κι εμείς! Το 2021 είναι η χρονιά 
που θα δεσμευτούμε. Αποκτήστε το πακέτο 
C9™ και επαναφέρετε το μυαλό, το σώμα 
και τις συνήθειες σας! 
#C9 #C9challenge #fit #fitness 
#aloehealth

aloe_love_by_kasia
Croydon, United Kingdom

cristinawellnessmaker 
Athens, Greece

iulianamirelapopescu
Romania

koketsotloboro
Piza Ē Vino

healthyfit.kenya
Kenya

akwasifrimpong86
Altenberg, Saxony
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Διαδώστε το  forevergreececyprushq

ForeverGreeceHQ

forevergreececyprushq



Η Forever είναι μέλος του ΕΣΕΑΠ.Μιλήστε με έναν Forever Business Owner για να πραγματοποιήσετε την παραγγελία σας

Δεν είναι ποτέ πολύ νωρίς ή πολύ αργά, να θέσετε την υγεία 
των ματιών σας σε προτεραιότητα. Το Forever iVision™ 
σας προσφέρει τα κατάλληλα θρεπτικά συστατικά τα οποία 
προάγουν την όραση σε όλες τις ηλικίες.

Forever iVision™ | κωδ. 624


