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Γνωρίστε προϊοντα 
πλούσία σε αλοη πού θα 
σασ αναζωοΓονησούν



εδώ και 40 χρόνια, η Forever εχει 
δεσμευτεί να αναζητά τις πιο αγνές 

πρώτες ύλες σε όλο τον κόσμο και να 
τις συνδυάζει με τις πιο σύγχρονες 
επιστημονικές μεθόδους, έχοντας 
μοναδικό σκοπό να βοηθήσει εσάς 
και την οικογένειά σας, να δείχνετε 

και να αισθάνεστε στα καλύτερά σας. 



Καλωσορίσατε στο  
Aloe Life 
Στο νέο τεύχος Aloe Life θα βρείτε υγιεινές συνταγές 
και χρήσιμα tips και ιδέες για να διατηρήσετε την 
ευεξία σας. Ανακαλύψτε περισσότερα για την Forever 
και γιατί αγαπάμε τόσο την αλόη σε ένα ανανεωμένο 
και δροσερό περιοδικό - Απολαύστε το!

Ευεξία
4 πωσ να Γινετε ενασ «Ηρωασ» 

του υΓιεινου τροπου ζωΗσ 

Συνδυάστε χρήσιμα tips για να 
κάνετε απλές αλλαγές που θα 
μεταμορφώσουν τον τρόπο που 
αντιμετωπίζετε τη διατροφή και  
την άσκηση.

12 ροφΗμα Για 
τΗν εποχΗ

Μία συνταγή για μέγιστη απόδοση 
πριν την προπόνηση.

Lifestyle
15 δροσια το 

καλοκαιρι

Δροσιστείτε με ροφήματα αλόης,  
τα οποία θα σας ενυδατώσουν και 
θα σας προστατέψουν.

21 AΓαπΗστε το δερμα 
που σασ φιλοΞενει

Δώστε στο δέρμα σας αυτό 
που χρειάζεται επιλέγοντας το 
συνδυασμό που καλύπτει τις δικές 
σας ανάγκες.

Περιεχόμενα
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Όλοι γνωρίζουμε πως η καθημερινή άσκηση είναι 
ευεργετική για τη συνολική υγεία και ιδιαίτερα για την 

ευεξία της καρδιάς. Ωστόσο, το πλήρες ωράριο καθιστικής 
εργασίας στο γραφείο, η φροντίδα των παιδιών, οι δουλειές 

που πρέπει να ολοκληρώσουμε, η πολύωρη μετακίνηση 
μετά τη δουλειά και εκατοντάδες άλλα πράγματα που 

έχουμε να κάνουμε, κάνουν την ίδέα του τρεξίματος στο 
διάδρομο όλο και λιγότερο ελκυστική.

Eάν η πρόταση «Είμαι πολύ απασχολημένος/η» 
κυριαρχεί στη νοοτροπία σας, αναρωτηθείτε 
τι θα συμβεί στο πιεστικό πρόγραμμά σας 
εάν η υγεία σας δεχτεί ένα χτύπημα. Σίγουρα 
δεν θα μπορέσετε τότε να αρνηθείτε ότι η 
υγεία σας είναι σημαντική για να μπορέσετε 
να ανταπεξέλθετε σε έναν απαιτητικό τρόπο 
ζωής. Η κακή διατροφή και η παράλειψη 
της άσκησης θέτουν σε κίνδυνο πρώτα 

απ’ όλα την υγεία σας, γεγονός που θα 
επηρεάσει ολόκληρο τον τρόπο ζωής σας, 
ματαιώνοντας συχνά αυτά που πρέπει να 
κάνετε και όχι με τον καλύτερο τρόπο. 

Μάθετε πώς να κάνετε μικρές αλλαγές στην 
καθημερινότητά σας για να γίνετε και εσείς 
ένας «ήρωας» του υγιεινού τρόπου ζωής για 
εσάς και την οικογένειά σας!
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Οι ειδικοί προτείνουν να 
γυμναζόμαστε 30-60 λεπτά την 
ημέρα, 5 φορές την εβδομάδα. 

Η 30λεπτη άσκηση 
ειδικότερα, φαίνεται να 
επιδρά στην προσπάθεια 
ελέγχου βάρους. Ωστόσο, 
για αποτελεσματικότερη 
ενίσχυση των καύσεων και 
για να δούμε διαφορά στη 
φόρμα μας, 40 λεπτά ή και 
περισσότερο αποτελούν το 
κλειδί της επιτυχίας. 

Τα καλά νέα είναι ότι τα 40 λεπτά δεν χρειάζεται 
να είναι ένα διάστημα συνεχόμενης άσκησης. 
Μικρά διαστήματα 10-20 λεπτών έχουν το ίδιο 
αποτέλεσμα στη συνολική μας υγεία και ευεξία. 

Το γεγονός αυτό κάνει σημαντική διαφορά 
στον τρόπο που αντιμετωπίζετε την ιδέα της 
γυμναστικής. Χωρίζοντας τον χρόνο που 
απαιτείται σε διαχειρίσιμα και εφικτά διαστήματα 
μας βοηθά να αντιληφθούμε ότι το να είσαι τελικά 
σε φόρμα δεν είναι τόσο δύσκολο. Πιστεύουμε 
ότι κάθε άνθρωπος μπορεί να διαθέσει 40 λεπτά, 
ωστόσο εάν δεν είστε ο τύπος που γυμνάζεται, 
προσπαθήστε να ξεκινήσετε σιγά σιγά με μικρά 
διαστήματα που δεν θα κάνουν διαφορά στην 
καθημερινότητάς σας. 

Πολύ συχνά οι άνθρωποι παραιτούνται από την 
ιδέα της άθλησης πολύ πριν καν ξεκινήσουν, 
καθώς πιστέυουν ότι δεν έχουν τον απαραίτητο 
χρόνο για να αφιερώσουν σ’ αυτή. Σκεφτείτε 
όμως πως θα μπορούσατε να εκμεταλλευθείτε 
τον χρόνο καθώς περιμένετε για παράδειγμα 
να τελειώσει το πλυντήριο, να βράσει το νερό 
ή να κλείσει ο φούρνος μικροκυμάτων. Αυτά τα 
ελάχιστα λεπτά είναι σημαντικός χρόνος, τον 
οποίο θα μπορούσατε να αξιοποιήσετε κάνοντας 
καθίσματα, προβολές ή σανίδα, 2-3 ασκήσεις 
δηλαδή που θα δυναμώσουν τους μύες σας και 
θα τονώσουν τη φυσική σας κατάσταση. 

Αυτές οι ασκήσεις στην κουζίνα είναι μία 
εξαιρετική αρχή για να βρείτε και άλλες 
τέτοιες στιγμές μέσα στην ημέρα σας. 

Δοκιμάστε ας πούμε να κάνετε βάρη την ώρα 
που παρακολουθείτε τηλεόραση, να κάνετε ένα 
περίπατο την ώρα του διαλείμματος από τη 
δουλειά, να πάτε απλά από τις σκάλες αντί να 
χρησιμοποιήσετε το ασανσέρ ή να παρκάρετε το 
αυτοκίνητο λίγο πιο μακριά από τον προορισμό 
σας και να περπατήσετε. Ίσως αξίζει επίσης να 
σηκωθείτε το πρωί 10 λεπτά νωρίτερα για να 
κάνετε λίγες ασκήσεις γιόγκα ή πιλάτες ή κάποια 
άλλη άσκηση που θα σας τονώσει. Για τόνωση 
και ενδυνάμωση των μυών σας, δοκιμάστε να 
συνδυάσετε μία άσκηση με μία δραστηριότητα 
έτσι ώστε να θυμάστε πως κάθε φορά που 
ολοκληρώνετε τη δραστηριότητα αυτή θα κανετε 
και την αντίστοιχη άσκηση. Για παράδειγμα, 
όσο πιο σύντομα βάλετε τα παιδιά για ύπνο, θα 
εξοικονομήσετε λίγα λεπτά για να κάνετε μερικά 
καθίσματα ή κάθε φορά που θα περνάτε το δρόμο, 
να σφίγγετε τους γλουτούς σας. Ξεκινήστε να 
κάνετε ασκήσεις με αυτή τη λογική και θα βρειτε 
τα δικά σας 40 λεπτά αμέσως.
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Επιλέξτε ανάμεσα σε 4 τύπους ασκήσεων: Ασκήσεις αερόβιες, 
ενδυνάμωσης, ευλυγισίας και ισορροπίας. 

Οι αερόβιες ασκήσεις σχετίζονται 
με την αντοχή και οδηγούν σε 
αυξημένο ρυθμό αναπνοής και 
καρδιακό παλμό. Ένα ζωηρό 
περπάτημα, το τζόκινγκ, ο χορός, 
η κηπουρική, η ιστιοπλοϊα, το 
κολύμπι και αθλήματα όπως το 
τέννις, ανήκουν στην κατηγορία 
της αερόβιας γυμναστικής. Τέτοιου 
είδους δραστηριότητες είναι 
ευεργετικές για το κυκλοφορικό και 
αναπνευστικό μας σύστημα. 

Οι ασκήσεις ενδυνάμωσης 
σχετίζονται με ασκήσεις που γίνονται 
με βάρη, λάστιχα αντίστασης 
ή μηχανήματα αντίστασης στο 
γυμναστήριο. Επίσης είναι οι 
ασκήσεις που απαιτούν να 
σηκώσουμε το δικό μας σωματικό 
βάρος, όπως κάνοντας καθίσματα ή 
κάμψεις. Tέτοιες ασκήσεις βοηθούν 

στην ενδυνάμωση του μυοσκελετικού 
σας συστήματος και είναι πρακτικά 
πολύ σημαντικές ιδιαίτερα για 
άτομα προχωρημένης ηλικίας, 
καθώς τα βοηθούν στο να εκτελούν 
καθημερινές κινήσεις όπως το να 
κουβαλούν τα ψώνια ή να κρατούν 
την ισορροπία τους. 

Οι ασκήσεις που βελτιώνουν την 
ευλυγισία θεωρούνται συχνά ως 
λιγότερο σημαντικές από τους 4 
αυτούς τύπους, αλλά εάν επιλέξετε 
να δώσετε έμφαση σε αυτές 
θα διαπιστώσετε ότι θα έχετε 
τη δυνατότητα να υποστηρίξετε 
ένα μεγάλο εύρος κινήσεων. Το 
stretching (διατάσεις) ή η yoga 
βοηθούν στην ενίσχυση της υγείας 
των αρθρώσεων και στην διατήρηση 
της ευλυγισίας του σώματος. 

Οι ασκήσεις ισορροπίας ενισχύουν 
την ευκινησία του σώματος και την 
αποφυγή τραυματισμών, καθώς 
πολλοί από εμάς αντιμετωπίζουμε 
συχνά την ισορροπία του σώματος 
ως κάτι δεδομένο. Εάν θέλετε 
να προστατέψετε το σώμα σας 
από μία πιθανή πτώση, τότε είναι 
σημαντικό να κάνετε ασκήσεις που 
θα ενισχύσουν την ισορροπία σας. 
Μερικές απλές κινήσεις είναι η 
στάση στο ένα πόδι ή το περπάτημα 
στις μύτες των ποδιών σας. Αν πάλι 
επιθυμείτε κάτι πιο εξειδικευμένο 
μπορείτε να ξεκινήσετε για 
παράδειγμα μαθήματα tai chi. 
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•  Απολαύστε ένα σνακ μετά την 
άσκηση – μην ανησυχείτε για τις 
θερμίδες καθώς το χρειάζεστε για 
ενέργεια και αποκατάσταση.

•  Τελειοποιήστε την τεχνική σας 
– ασκήσεις που γίνονται με λάθος 
τρόπο δεν είναι αποτελεσματικές.

•  Θέστε βραχυπρόθεσμους 
στόχους – οι μακρυπρόθεσμοι 
στόχοι μπορεί να σας κάνουν να 
αισθανθείτε πως σας καταβάλλουν.

•  Βρείτε ένα φίλο – η προπόνηση 
παρέα με ένα φίλο βοηθά στο να 
δεσμευτείτε, ενώ απολαμβάνετε 
μία συζήτηση καθώς γυμνάζεστε.

•  Να είστε επιεικείς με τον εαυτό 
σας – το να ξεκινήσετε κάτι 
απότομα δεν θα έχει τα επιθυμητά 
αποτελέσματα.

•  Mετρήστε τις επαναλήψεις 
αντίστροφα – είναι πιο εύκολο να 
σκέφτεστε τι σας έχει απομείνει 
παρά τι έχετε ήδη κάνει.

•  Ξεκινήστε με την άσκηση 
που σας αρέσει λιγότερο – το 
να αποφεύγετε μια άσκηση 
υποδηλώνει μία αδυναμία που 
πιθανόν έχετε και καλό είναι να την 
αντιμετωπίσετε.

•  Πιείτε ένα ρόφημα πρωτεΐνης 
αμέσως μετά την άσκηση – θα 
βοηθήσει να αναπτύξετε μυικό ιστό.

•  Πλύνετε τα ρούχα της προπόνησής 
σας μέσα σε δίχτυ – έτσι θα τα 
βρίσκετε πάντα και το ταίρι σας 
δεν θα παραπονεθεί ότι βρίσκει 
βρώμικες κάλτσες.

•  Κρατήστε ένα ημερολόγιο 
ασκήσεων – Θα σας κρατήσει 
κινητοποιημένους να σημειώνετε 
την πρόοδό σας. 

•  Μην το παρακάνετε με τις 
προπονήσεις – οι ημέρες 
χαλάρωσης επιτρέπουν στο 
σώμα σας να επανέλθει και αυτό 
ενδυναμώνει τους μυς.

Τα 40 λεπτά καθημερινής άσκησης δεν προσφέρουν 
μόνο οφέλη για τη φυσική μας κατάσταση, αλλά κάνουν 
καλό και στην ψυχική μας υγεία. Η τακτική άσκηση 
μπορεί να επηρεάσει τη συνολική μας διάθεση, να 
βελτιώσει τη μνήμη και να μας ανακουφίσει από το στρες. 
Όταν γυμναζόμαστε, ο εγκέφαλος παράγει ενδορφίνες, 
ισχυρές χημικές ενώσεις που ανεβάζουν τη διάθεση και 
αυξάνουν την ενέργειά μας. 

Μια καλή συμβουλή για βέλτιστα αποτελέσματα είναι να 
προσπαθήσετε, όταν γυμνάζεστε να επικεντρωθείτε στον 
ήχο και τον ρυθμό της αναπνοής και της καρδιάς σας, 
έτσι ώστε να εστιάσετε καλύτερα στην άσκηση και να 
βγάλετε από το μυαλό σας άγχη και ανησυχίες που σας 
απασχολούν. Αυτή η τεχνική, μπορεί επίσης να βελτιώσει 
τη συγκέντρωση και τον έλεγχο διαχείρισης καταστάσεων 
η οποία σε συνδυασμό με την τακτική άσκηση, βοηθά και 
τους μυες να χαλαρώσουν αποβάλλοντας κάθε ένταση ή 
στρες που μπορεί να έχουν συγκεντρώσει.
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καταλλΗλα αΘλΗτικα παπουτσια 

Οποιαδήποτε άσκηση, αλλά 
ιδιαίτερα η αερόβια απαιτεί τη 
χρήση πολύ καλών αθλητικών 
παπουτσιών για την αποφυγή 
της κόπωσης των ποδιών και 
τραυματισμών. Στα περισσότερα 
αθλήματα χρησιμοποιούνται 
ειδικά σχεδιασμένα παπούτσια 
για βέλτιστη κίνηση, αλλά και για 
υποστήριξη της συγκεκριμένης 
δραστηριότητας. Έτσι είναι 
σημαντικό να διασφαλίσετε ότι έχετε 
επιλέξει τα κατάλληλα παπούτσια 
πριν ξεκινήσετε.

Aloe HeAt lotion 

Αυτή η πλούσια μαλακτική lotion 
περιέχει θερμαντικούς παράγοντες 
που εισχωρούν βαθιά κάνοντάς 
την ιδανική για μασαζ ώστε να 
απαλύνει τους κουρασμένους 
μυς. Οι λιπαντικές της ιδιότητες 
καταπραΰνουν τους πόνους και τις 
θλάσεις, καθώς η δύναμη της αλόης 
διεισδύει βαθιά προσφέροντας 
στους μυς ό,τι ακριβώς χρειάζονται 
μετά από έντονη άσκηση. 

Forever Move™

Κινηθείτε ελεύθερα και υποστηρίξτε 
την άνεση και την ευελιξία των 
αρθρώσεών σας με το προηγμένο 
συμπλήρωμα της Forever για τις 
αρθρώσεις και τους μυς, το Forever 
Move™. Μία φυσική λύση για να 
υποστηρίξετε την καλή υγεία των 
μυών και των αρθρώσεων με ένα 
αποκλειστικό μείγμα δυο συστατικών 
που δεν εχουν συνδυαστεί πουθενά 
στον κόσμο, ΝΕΜ®και BioCurC®. 
Η φυσική μεμβράνη από το τσόφλι 
του αυγού (ΝΕΜ) προσφέρει την 
χονδροϊτίνη, το υαλουρονικό οξύ, 
τις γλυκοζαμινογλυκάνες και άλλες 
σημαντικές πρωτεΐνες όπως το 
κολλαγόνο για τον οργανισμό, 
ενώ το εκχύλισμα τουρμερικού 
υποστηρίζει τις αρθρώσεις και 
παρέχει αντιοξειδωτικά οφέλη. 
Ιδανικό για δραστήρια άτομα και για 
άτομα που ασκούνται εντατικά καθώς 
προάγει υγιείς χόνδρους, μειώνει 
την ακαμψία των μυών και των 
αρθρώσεων και είναι αποτελεσματικό 
στην ταχεία αποκατάσταση από την 
άσκηση.

Forever FreedoM®

O χυμός αλόης της Forever με 
γεύση πορτοκάλι και προσθήκη 
γλυκοζαμίνης, χονδροϊτίνης και 
MSM είναι απαραίτητος για όσους 
έχουν ένα πολύ δραστήριο τρόπο 
ζωής. Το MSM είναι το κυριότερο 
συστατικό των συνδετικών ιστών και 
των αρθρώσεων το οποίο βοηθάει 
στην αποκατάσταση των χόνδρων. 
Η χονδροϊτίνη επίσης βοηθά στους 
χόνδρους και στους συνδέσμους, 
που φθείρονται με την πάροδο των 
χρόνων.

Aloe Heat Lotion  Κωδ. 064
Forever Move  Κωδ. 551
Forever Freedom  Κωδ. 196
Aloe MSM Gel  Κωδ. 205
Argi+  Κωδ. 473
Argi+ μπουκάλι  Κωδ. 10181
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αλτΗρεσ και λαστιχα αντιστασΗσ 

Δώστε ένταση στο παιχνίδι 
ενδυνάμωσης κατά την προπόνηση 
προσθέτοντας τους κατάλληλους 
αλτήρες και λάστιχα αντίστασης. Τα 
λάστιχα αντίστασης είναι ιδανικά για 
όσους θέλουν να γυμνάζονται ενώ 
ταξιδεύουν, καθώς είναι ελαφριά για 
τη μεταφορά και διπλώνουν εύκολα, 
αλλά οι αλτήρες είναι μακράν 
καλύτεροι για μια ισορροπημένη και 
πιο ελεγχόμενη προπόνηση.

στρωματακι 

Είτε γυμνάζεστε στο σπίτι ή στο 
γυμναστήριο, θα χρειαστείτε το δικό 
σας στρωματάκι. Τα στρωματάκια 
προστατεύουν τα γόνατα και τους 
αγκώνες σας και μπορείτε οι ίδιοι να 
τα καθαρίζετε τακτικά για μια υγιεινή 
προπόνηση.

Aloe MSM Gel

Ανακουφίστε τις αρθρώσεις και τους 
μυς, με αυτό το διάφανο gel που 
δεν λεκιάζει. Σταθεροποιημένη αλόη 
βέρα που έχει συνδυαστεί με MSM 
και άλλα φυτικά εκχυλίσματα για να 
σας προσφέρουν την ανακούφιση 
που χρειάζεστε μετά την άσκηση. 
Η λιγνίνη, ένα συστατικό του 
σταθεροποιημένου ζελέ, προσδίδει 
στην Aloe MSM Gel τη δυνατότητα 
να διεισδύει βαθιά μέσα στο δέρμα.

FitneSS trAcker 

Αυτό δεν είναι απολύτως απαραίτητο, 
αλλά είναι ένα εξαιρετικά χρήσιμο 
gadget να το έχετε. Tα Fitness 
tracker καταγράφουν τα βήματά σας, 
τους παλμούς της καρδιάς, τα σκαλιά 
που ανεβαίνετε, την ποιότητα του 
ύπνου και άλλες χρήσιμες μετρήσεις 
που θα σας βοηθήσουν να μείνετε 
προσηλωμένοι στον στόχο σας.

Το να αποφασίσετε να ασκηθείτε είναι το πρώτο βήμα στο 
ταξίδι σας για να είστε σε φόρμα και υγιείς. Έτσι όταν έρθει το 
επόμενο βήμα – το να κάνετε την άσκηση – είναι σημαντικό να 
διασφαλίσετε ότι το κάνετε με έναν ευχάριστο τρόπο. 

Υπάρχουν πολλά προϊόντα τα οποία μπορούν να σας υποστηρίξουν πριν, 
κατά τη διάρκεια και μετά την προπόνηση, έτσι έχουμε ετοιμάσει μια 
λίστα με όλα τα απαραίτητα που πρέπει να έχετε κοντά σας.

ArGi+™ 

εάν έπρεπε να 
επιλέξετε ένα προϊόν για να 

συνοδεύει την προπόνησή σας, 
τότε βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει 

το ARGI+™. αυτό το υγιεινό ρόφημα με 
γεύση φρούτων είναι ειδικά σχεδιασμένο 

για άτομα με δραστήριο τρόπο ζωής. Κάθε 
γουλιά παρέχει αμινοξύ, θρεπτικά συστατικά 

για τη σύνθεση του αίματος (βιταμίνες 
Β6, Β12 και φυλλικό οξύ). Βοηθά στη 

διατήρηση της μυϊκής λειτουργίας 
(βιταμίνη D3) και ενέργειας 
(βιταμίνες C, B6 και Β12).
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 l-AρΓινινΗ 
Ένα δημοφιλές αμινοξύ και ένα 
δομικό στοιχείο των πρωτεϊνών. 
Παίζει σημαντικό ρόλο στον 
οργανισμό, όπως το να υποστηρίζει 
την κυτταρική λειτουργία και την 
ενίσχυση της παραγωγής νιτρικού 
οξειδίου -γι’ αυτό το ARGI+™ είναι 
τόσο δημοφιλές στους δραστήριους 
ανθρώπους.

 
ΒιταμινΗ c  
Συμβάλλει στην φυσιολογική σύνθεση 
κολλαγόνου για τη φυσιολογική 
λειτουργία των αιμοφόρων αγγείων, 
των οστών, των χόνδρων, στα ούλα, 
στο δέρμα και στα δόντια. Η βιταμίνη 
C συμβάλλει επίσης στις μεταβολικές 
διεργασίες που αποδίδουν ενέργεια, 
στη φυσιολογική λειτουργία του 
ανοσοποιητικού συστήματος και 
στη μείωση της κόπωσης και της 
εξάντλησης. 

ΒιταμινΗ k  
Συμβάλλει στην φυσιολογική πήξη 
του αίματος και στη διατήρηση της 
υγείας των οστών. 

 
ΒιταμινΗ d  
Συμβάλλει στη διατήρηση της 
υγείας των οστών και στη 
λειτουργία των μυών. 

  
ΒιταμινΗ B6  
Συμβάλλει στη φυσιολογική 
λειτουργία του νευρικού 
συστήματος και στον φυσιολογικό 
μεταβολισμό της πρωτεΐνης και του 
γλυκογόνου. 

 ΒιταμινΗ B12 
Συμβάλλει στη φυσιολογική 
ψυχολογική λειτουργία και στη 
φυσιολογική σύνθεση των ερυθρών 
αιμοσφαιρίων. 

 
 

το ArGi+™ επισΗσ περιεχει… 

•  Φολικό οξύ το οποίο συμβάλλει 
στη φυσιολογική σύνθεση 
αμινοξέων, στη φυσιολογική 
σύνθεση του αίματος και παίζει 
καθοριστικό ρόλο στη διαδικασία 
της κυτταρικής διαίρεσης.

•  Εκχύλισμα φλούδας σταφυλιού, 
εκχύλισμα ροδιού, εκχύλισμα 
κόκκινου σταφυλιού, σκόνη 
φρουτοχυμού μαύρων 
φραγκοστάφυλλων, σμέουρου, 
κουφοξυλιάς, κερασιού Morello, 
μαύρου βατόμουρου και 
μύρτιλλου. 

Το ARGI+™ θα το βρείτε σε μια 
βολική συσκευασία που αποτελείται 
από μερίδες σε φακελάκια για να 
τα έχετε πάντα μαζί σας στη τσάντα 
του γυμναστηρίου.

Θα βρείτε πολλά καταπληκτικά 
οφέλη σε ένα ποτήρι ARGI+™ - 
σας παρουσιάζουμε τα βασικά:
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Οι τροφές που καταναλώνουμε είναι πηγές βιταμινών, 
μετάλλων και ενέργειας – και τα τρία είναι απαραίτητα 
για τη σωστή λειτουργία του οργανισμού, και μιας 
ισορροπημένης διατροφής με υδατάνθρακες, υγιή 
λιπαρά και πρωτεΐνες που χρειάζεται ένας ενήλικας για 
να διατηρήσει την υγεία του.

Παρά τα όσα ισχυρίζονται τα περιοδικά και οι δίαιτες των 
διασήμων, οι υδατάνθρακες δεν είναι ο εχθρός που του 
αξίζει να μείνει κλειδωμένος σε κάποιο ντουλάπι και να 
μη δει ποτέ το φως της ημέρας. Στην πραγματικότητα 
οι υδατάνθρακες είναι απαραίτητοι, καθώς αποτελούν 
την κύρια πηγή ενέργειας. Είναι σημαντικό να 
συνειδητοποιήσουμε ότι δεν είναι όλοι ίδιοι! Οι 
υδατάνθρακες που θέλετε να εντάξετε στη διατροφή σας 
είναι υγιεινοί και δεν έχουν υποστεί επεξεργασία και είναι 
αυτοί που διατηρούν τις φυτικές ίνες που απομακρύνουν 
οι εξευγενισμένοι υδατάνθρακες. Λαχανικά, φρούτα, 
πατάτες και δημητριακά ολικής αλέσεως είναι οι 
υδατάνθρακες που πρέπει να μάθετε να λαχταράτε, 
αφήνοντας το άσπρο ψωμί, τα λευκά ζυμαρικά, το άσπρο 
ρύζι,τους χυμούς με ζάχαρη και τα αρτοσκευάσματα στα 
ράφια των σούπερ μάρκετ.

Η ποικιλία και τα χρώματα στις τροφές είναι εξίσου 
σημαντικά, καθώς μαθαίνουμε να αγαπάμε τα λαχανικά, 
αφού αυτός είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος 
στην πρόσληψη όλων των απαιτούμενων βιταμινών 
και μετάλλων. Η διατροφή σας θα πρέπει να περιέχει 
πολλά χρώματα και μάλιστα τα χρώματα του ουράνιου 
τόξου. Ως ένας πρόχειρος οδηγός, τα κίτρινα και τα 
πορτοκαλί φρούτα ή λαχανικά περιέχουν βιταμίνες Α και 
C, τα πράσινα λαχανικά έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε 
βιταμίνες Β και Ε και τα μωβ περιέχουν βιταμίνη Κ.

Συμπεριλάβετε τα λιπαρά στη διατροφή σας. Μπορεί 
να φαίνεται αντιφατικό, όταν το λίπος είναι ακριβώς 
αυτό που προσπαθείτε να χάσετε ή να αποφύγετε να 
αποκτήσετε, αλλά τα υγιή λιπαρά είναι πραγματικά 
απαραίτητα για την καρδιαγγειακή υγεία, το υγιές δέρμα 

και τα ασφαλή επίπεδα χοληστερόλης.

Τα καλά λιπαρά μπορούν να βρεθούν σε ξηρούς 
καρπούς, σπόρους, αβοκάντο, ελιές και ελαιόλαδο, 
σολομό, σε μερικά άπαχα κρέατα, στα αυγά και στη 
μαύρη σοκολάτα - ναι, σοκολάτα (τουλάχιστον 70% 
κακάο)! Επιλέξτε τέτοια λιπαρά για να διατηρήσετε 
την καλή σας υγεία, αντί των τροφίμων που περιέχουν 
κακά, κορεσμένα λιπαρά όπως κέικ και μπισκότα, και 
επεξεργασμένα τρόφιμα όπως τα μπιφτέκια, το βούτυρο, 
την κρέμα και το λιπαρό κρέας.

Εάν τα 40 λεπτά άσκησης προέρχονται από την επιθυμία 
σας να χτίσετε μυς ή να κάψετε λίπος, το μακροθρεπτικό 
συστατικό με το οποίο θα χρειαστεί να εξοικειωθείτε είναι 
σίγουρα η πρωτεΐνη. Κάθε φανατικός με τη γυμναστική 
ξέρει πόση απαραίτητη πρωτεΐνη θα συμπεριλάβει 
καθημερινά αφού η πρωτεΐνη συμβάλλει στην ανάπτυξη 
και τη διατήρηση της μυϊκής μάζας. Η πρωτεΐνη 
συμβάλλει επίσης στη διατήρηση της υγείας των 
οστών, γι’ αυτό μια διατροφή υψηλής 
περιεκτικότητας σε πρωτεΐνες 
συμπληρώνει ιδανικά ένα 
πρόγραμμα εκγύμνασης 
για ενδυνάμωση. Η 
πρωτεΐνη πριν και μετά 
από μια προπόνηση 
είναι ευεργετική 
όταν πρόκειται για 
αποθεραπεία των 
μυών, αλλά είναι επίσης 
συνετό να ξεκινήσετε την 
ημέρα σας με ένα πρωινό 
υψηλής περιεκτικότητας 
σε πρωτεΐνες. Θαλασσινά, 
λευκό κρέας, άπαχο βόειο 
κρέας, αυγά, φασόλια, σόγια 
και γιαούρτι είναι εξαιρετικές πηγές 
πρωτεϊνών.

Η πλειοψηφία των διατροφολόγων θα έλεγαν ότι το 
κυριότερο που πρέπει να θυμάστε σε σχέση με την υγιεινή 

διατροφή είναι ότι μπορείτε να τρώτε τα πάντα με μέτρο 
αρκεί να έχετε υιοθετήσει μια ισορροπημένη διατροφή με 

μια ποικιλία χρωμάτων στις τροφές και σε λογικές μερίδες.
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 1 μεζούρα  
Forever Lite Ultra

   1 χούφτα 
Φράουλες1 Μπανάνα

Το μαγνήσιο συμβάλλει 
στην φυσιολογική 
λειτουργία των μυών.

Κάθε μεζούρα περιέχει 24γρ 
πρωτεΐνης. Η πρωτεΐνη συμβάλλει 
στην αύξηση της μυϊκής μάζας.

Το κάλιο συμβάλλει στην 
διατήρηση της φυσιολογικής 
πίεσης του αίματος.

Forever Lite Ultra  Κωδ. 470 (βανίλια)  
Κωδ. 471 (σοκολάτα)
Forever Bee Honey  Κωδ. 207

Ε
υ

εξία
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125ml φυσικό  

χυμό πορτοκάλι

Πολλές φέτες 

mango

Mία χούφτα 

νιφάδες βρώμης

   1 χούφτα 
Φράουλες

Σέρνεστε στο γυμναστήριο μετά 
τη δουλειά για να τρέξετε στον 
διάδρομο έχοντας φάει για 
μεσημεριανό μια σαλάτα ή ένα 
σάντουιτς με ζαμπόν; Ίσως το 
επιχειρείτε έχοντας μείνει μόνο με 
το χθεσινοβραδινό δείπνο; 

2 κουταλιές του γλυκού 

Forever Bee Honey

Αυτό το φυσικό γλυκαντικό 
είναι μια εξαιρετική πηγή 
ενέργειας για να σας 
βοηθήσει να αντιμετωπίσετε 
την κόπωση.

H Βιταμίνη C συμβάλλει 
στην φυσιολογική 
λειτουργία του 
ανοσοποιητικού κατά 
τη διάρκεια και μετά τη 
σωματική άσκηση.

Η θειαμίνη συμβάλλει στη φυσιολογική 
λειτουργία της καρδιάς.

Οι υδατάνθρακες 
συμβάλλουν στην 
φυσιολογική λειτουργία 
του εγκεφάλου.

Αδιαφορώντας για τις διατροφικές σας 
ανάγκες πριν την άσκηση σημαίνει ότι δεν 
προετοιμάζετε σωστά τον οργανισμό σας, και 
αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να μην αποδώσετε 
τα μέγιστα στον διάδρομο και στις ασκήσεις 
με τα βάρη. Έτσι αν σας αρέσει να γυμνάζεστε 
μετά τη δουλειά ή παρακολουθείτε κάποιο 
πρωινό ομαδικό πρόγραμμα, σιγουρευτείτε 
ότι θα συμπεριφερθείτε στον οργανισμό σας 
με σεβασμό τροφοδοτώντας τον με αυτό 
το ρόφημα 30 λεπτά με μία ώρα πριν το 
γυμναστήριο…
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Argi+: Κωδ. 473 
Argi+ μπουκάλι: Κωδ. 10181 foreverliving.com η Forever είναι μέλος του εσεαπ.

Φτάστε στα όρια της αντοχής σας με ένα 
αθλητικό ποτό με γεύση μούρων που περιέχει 
5 gr L-Αργινίνης, Βιταμίνη C που μειώνει την 
κόπωση και Βιταμίνη D που συνεισφέρει στην 
καλή λειτουργία των μυών – τολμήστε το!

Απίστευτη γεύση.
Μέγιστα αποτελέσματα.
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Η αλόη βέρα έχει όλα τα καλά και γι’ αυτό έχει αποτελέσει τη 
βάση για τις σειρές προϊόντων της Forever. Κανείς δεν ξέρει 
την αλόη καλύτερα από εμάς. Σε αντίθεση με άλλες εταιρείες 
στην αγορά, δεν κάνουμε οικονομία στην ποσότητα της αλόης – 
και εννοούμε υψηλής ποιότητας ζελέ αλόης από το εσωτερικό 
του φύλλου - που χρησιμοποιούμε στα προϊόντα μας. 

Ο χυμός μας Forever Aloe Vera Gel, το 
πρώτο προϊόν μας, περιέχει αγνό ζελέ 
αλόης και ήταν το πρώτο προϊόν που έλαβε 
πιστοποίηση από το Διεθνές Επιστημονικό 
Συμβούλιο της Αλόης (IASC) για την πυκνότητα 
και την αγνότητά του!

Εκτός από τα διατροφικά οφέλη, η αλόη 
αποτελεί ένα αποτελεσματικό συστατικό 
σε προϊόντα τοπικής χρήσης. Όταν 
χρησιμοποιείται τοπικά, η αλόη προσφέρει μια 
δροσερή και ανακουφιστική αίσθηση ιδιαίτερα 
τους καλοκαιρινούς μήνες, προστασία για όλες 
τις εποχές. 

Για να σας βοηθήσουμε να εφοδιαστείτε με 
την αλόη που χρειάζεστε αυτό το καλοκαίρι, 
επιλέξαμε κάποια βασικά προϊόντα με 
μεγάλη περιεκτικότητα σε αλόη για να λάβετε 
τα μέγιστα οφέλη μετά από κάθε χρήση. 
Δροσιστείτε το καλοκαιράκι με αυτά…

Li
fe

st
yl

e

1515



Χάρη στην υψηλή 
περιεκτικότητα σε αλόη,  
το Forever Aloe Vera Gel  
είναι εξαιρετικά κοντά  
στο αγνό ζελέ αλόης  
βέρα που βρίσκουμε στο 
εσωτερικό του φύλλου- αυτό 
σημαίνει ότι είναι πλούσιο 
σε ιδιότητες και θρεπτικά 
συστατικά.

Συστήνουμε να λαμβάνετε ένα 
σφηνάκι αλόης καθημερινά, αλλά 
εάν η αυθεντική γεύση δεν σας 
αρέσει, προτιμήστε φρουτένιες 
εναλλακτικές όπως το Forever 
Aloe Bits N’ Peaches ή το Forever 
Aloe Berry Nectar. Αυτοί οι δυο 
χυμοί περιέχουν ζελέ αλόης 
πανομοιότυπο με το εσωτερικό 
του φύλλου που είναι πλούσιο 
σε θρεπτικά συστατικά και με 
αποτοξινωτικές ιδιότητες, που 
σημαίνει ότι και οι δυο γεύσεις 
είναι εξαιρετικές για το δέρμα, 
το πεπτικό σύστημα και τη 
γενικότερη ευεξία.

Pomegranate
Power

Tropical Sunshine 

30ml Forever Pomesteen Power®
200ml ARGI+™ 
Λίγη γρεναδίνη 
Ένα κλωνάρι θυμάρι

Μήπως ένα ρόφημα με γεύση 
βατόμουρων που θα σας τονώσει είναι 
αυτό που λαχταράτε περισσότερο; 
τότε γιατί δεν αυξάνετε τα επίπεδα 
της βιταμίνης C με αυτό το κοκτέιλ; 
αυτή η σημαντική βιταμίνη προσφέρει 
τόσα πολλά στον οργανισμό σας, 
για αυτό είναι σημαντικό να λάβετε 
την ημερήσια δόση σας. αυτό το 
δροσιστικό ποτό προσφέρει την τέλεια 
λύση το καλοκαιράκι!

25ml Forever Aloe Berry Nectar®

25ml Forever Aloe Bits N’ Peaches®

150ml χυμό ροδάκινο 
30ml χυμό πορτοκάλι 
20ml γρεναδίνη

λαχταράτε κάτι περισσότερο από 
ένα δροσερό σφηνάκι; Δεν υπάρχει 
τίποτα καλύτερο μια ζεστή μέρα του 
καλοκαιριού από ένα παγωμένο και 
αναζωογονητικό ποτό, οπότε γιατί 
να μην δοκιμάσετε αυτό το γευστικό 
κοκτέιλ αλόης; Ένας θαυμάσιος 
τρόπος για να συμπεριλάβετε την 
αλόη στη διατροφή σας, καθώς είναι 
ιδανική όσο ρουφάτε λίγο ήλιο!
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Θα το βρείτε ανησυχητικό εάν μάθετε ότι το 20% 
των ανθρώπων δεν μπορούν να προστατέψουν το 
δέρμα τους από τις βλαβερές ακτίνες UV και αυτά 
τα δεδομένα αναμένεται να αυξηθούν. Πολλοί από 
εμάς εξακολουθούμε να επιλέγουμε ένα χαμηλό 
δείκτη προστασίας, ενώ άλλοι δεν ανανεώνουν 
συχνά το αντηλιακό τους. 

Αυτή η προσέγγιση για την προστασία 
από τον ήλιο δεν εκθέτει μόνο το δέρμα 
σας σε κινδύνους όπως η πρόωρη 
γήρανση ή οι πανάδες, αλλά και σε 
άλλες σοβαρές συνέπειες. Επομένως, 
είναι σημαντικό να εφαρμόζετε μια 
κρέμα με δείκτη προστασίας SPF το 
πρωί, προτού ακόμα βγείτε έξω από το 
σπίτι, καθώς αυτό επιτρέπει στην κρέμα 
να απορροφηθεί και να σας προσφέρει 
τη βέλτιστη προστασία. Εάν αρχίσετε 
να εφαρμόζετε μια κρέμα, ενώ κάθεστε 
στον ήλιο, είναι σίγουρο ότι θα σας 
ξεφύγουν κάποια σημεία του σώματος, 
ιδιαίτερα κοντά στα ρούχα!

Για να αποφύγετε να μοιάζετε με 
αστακό, βεβαιωθείτε ότι εφαρμόζετε 
το αντηλιακό σας πριν ντυθείτε και 
να το έχετε πάντα μαζί σας όταν 
βγαίνετε έξω. Αν σκοπεύετε να 
εκτεθείτε στον ήλιο όλη την ημέρα, 
αξίζει επίσης να μην ξεχάσετε να 
βάλετε το Forever Sun Lips στην 
τσάντα σας, καθώς η σύνθεσή του με 
SPF 30 είναι ιδανική για μικρότερες 
περιοχές όπως τα χείλη, τα αυτιά και 
τα δάχτυλα.

Η επάλειψη με αντηλιακή κρέμα κατά 
τη διάρκεια της ημέρας είναι το Α 
και το Ω, ωστόσο είναι σημαντικό 
να μην παραμελήσετε το δέρμα 
σας μετά την έκθεση στον ήλιο. Για 
να αποφύγετε το ξηρό δέρμα που 
ξεφλουδίζει, χρησιμοποιήστε μια 
καλής ποιότητας κρέμα after-sun που 
κλειδώνει την υγρασία και θρέφει σε 
βάθος. Η Aloe Lotion λειτουργεί ως 
εξαιρετικό after-sun καθώς περιέχει 
αλόη βέρα, έλαιο jojoba, βιταμίνη 
Ε, κολλαγόνο και ελαστίνη. Το έλαιο 
από πυρήνες βερίκοκου συμβάλλει 
επίσης στη δημιουργία ενός 
επιπρόσθετου πέπλου προστασίας.
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Καλοκαιράκι και 
ήλιος! Είναι εύκολο να 
παρασυρθείτε και να 
αφήσετε εκτεθειμένο το 
δέρμα σας – και περιοχές 
που μέχρι τώρα είχατε 
καλά προστατευμένες- 
αφήνοντάς το 
κοκκινισμένο και 
ερεθισμένο με τάση να 
ξεφλουδίζει από τον ήλιο. 

Σίγουρα δεν αποζητάτε μια τέτοια 
εμφάνιση ιδιαίτερα εάν στοχεύετε σε 
τέλειο μαύρισμα, αλλά ευτυχώς οι 
δροσιστικές ιδιότητες του Aloe Vera 
Gelly μπορούν να σας σώσουν!

Δεν αποτελεί μυστικό ότι ο ρόλος της 
αλόης στην ιστορία σχετίζεται με τις 
καταπραϋντικές ιδιότητές της στο δέρμα 
από τον ήλιο. Πολλές νοικοκυρές είχαν 
στο σπίτι τους ένα φυτό αλόης, ή αλλιώς 
“το φυτό για τα εγκαύματα”, για πρώτες 
βοήθειες, αλλά τώρα μπορείτε να έχετε 
τις καταπραϋντικές ιδιότητες της αλόης 
σε ένα βολικό σωληνάριο. Με αγνό ζελέ 
αλόης βέρα στη σύνθεσή του, το Aloe 
Vera Gelly είναι ένα πλούσιο ζελέ που είναι 
ουσιαστικά πανομοιότυπο με το εσωτερικό 
του φύλλου του φυτού. Αυτό σημαίνει 
ότι το ζελέ μπορεί να καταπραΰνει τους 
ευαίσθητους ιστούς και τους ερεθισμούς.

Ο ζεστός καιρός 
δίνει μια εξαιρετική 
ευκαιρία να τολμήσετε 
χαριτωμένα σορτς 
και φούστες, αλλά 
αυτό θα σήμαινε να 
αποκαλύψετε τα πόδια 
σας! 

Εάν είστε από εκείνες που τα 
κρατάτε καλά κρυμμένα κάτω από 
υφάσματα ή maxi φούστες, ήρθε 
η ώρα να δοκιμάσετε την Aloe 
Propolis Crème. 

Μια μικρή ποσότητα από την Aloe 
Propolis Crème είναι γεμάτη με 
πλούσια εκχυλίσματα βοτάνων όπως 
το χαμομήλι. Πλούσια σε βιταμίνες 
Α και Ε είναι η ιδανική επιλογή για 
καθημερινή ενυδάτωση και θρέψη 
του δέρματος, ενώ καταπραΰνει 
ερεθισμούς και ξηρότητα. 

Ολοκληρώστε το καλοκαιρινό 
σας look με μια στρώση από την 
αγαπημένη Aloe Propolis Crème, 
τότε δεν θα θέλετε να ξανακαλύψετε 
τα πόδια σας όλο το καλοκαίρι. 
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Το να ξεχνάμε την προστασία 
των μαλλιών μας με την 
αλλαγή της εποχής είναι 
κάτι που το κάνουμε εύκολα, 
αλλά δεν πρέπει να αφήνετε 
στην τύχη τα μαλλιά σας τους 
καλοκαιρινούς μήνες. 

Συχνά, η άμμος και η θάλασσα είναι συνώνυμα 
της ζέστης που σημαίνει ότι είναι πολλά 
περισσότερα από τον ήλιο που μπορούν να 
βλάψουν τα μαλλιά σας. Το Aloe First, ένα 
προϊόν σε σπρέι που συνδυάζει πρόπολη 
μέλισσας με αγνή αλόη βέρα, είναι ακριβώς 
αυτό που χρειάζεστε για να δώσετε ζωή στα 
μαλλιά σας. 

Ο συνδυασμός της αλόης και των βοτάνων 
παρέχει ένα φυσικά καταπραϋντικό, 
ισορροπημένο αποτέλεσμα που είναι εύκολο 
να εφαρμοστεί ακόμα και σε ευαίσθητο 

δέρμα, ενώ η πρόπολη μελισσών 
αυξάνει τις φυσικές καταπραϋντικές 
ιδιότητες και την καθαριστική 
δράση της αλόης βέρα. Το Aloe 
First, όχι μόνο θα προστατεύει τα 
μαλλιά σας από τις επιδράσεις του 
ήλιου, αλλά η ισχυρή του σύνθεση 
έχει διπλή δράση και ως after-sun 
που μπορεί να καταπραΰνει τους 
μικροερεθισμούς.

Forever Aloe Vera Gel  Κωδ. 015
Forever Aloe Berry Nectar  Κωδ. 034

Forever Aloe Bits N’ Peaches  Κωδ. 077
Forever Sun Lips  Κωδ. 462

Aloe Lotion  Κωδ. 062
Aloe Vera Gelly  Κωδ. 061

Aloe First  Κωδ. 040
Aloe Propolis Crème  Κωδ. 051
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SonyaTM precision liquid eyeliner  Κωδ. 569 foreverliving.com H Forever είναι μέλος του εσεαπ.

Το νέο Sonya Precision Liquid Eyeliner θα σας κάνει 
να εντυπωσιάσετε τους γύρω σας, χωρίς να κάνετε 
συμβιβασμούς στην ποιότητα. Για εντυπωσιακά 
αποτελέσματα και σύνθεση που σέβεται την ευαίσθητη 
περιοχή των ματιών, αφεθείτε στη Sonya!



Κάθε άτομο είναι μοναδικό, και μαζί με τα διαφορετικά 
χαρακτηριστικά που σας κάνουν να είστε ΕΣΕΙΣ, ο τύπος του 
δέρματος είναι άλλος ένας παράγοντας που είναι μέρος του 
προσωπικού σας προφίλ. Όπως με τα περισσότερα πράγματα, 
είναι σημαντικό να καταλαβαίνετε τις ανάγκες του προσώπου 
σας για να του παρέχετε την κατάλληλη φροντίδα για να είναι 
φρέσκο, υγιές και για να δείχνει στα καλύτερά του..

Υπάρχουν τέσσερις βασικοί τύποι δέρματος: 
Κανονικό, ξηρό, λιπαρό και μεικτό. Ο πιο 
αποτελεσματικός τρόπος για να αναγνωρίσετε 
το δικό σας είναι να μελετήσετε την όψη της 
επιδερμίδας του προσώπου σας λίγες ώρες 
αφού την καθαρίσετε. Ωστόσο, σημειώστε 
ότι για να καταλάβετε σωστά, θα πρέπει η 
επιδερμίδα σας να είναι εντελώς καθαρή χωρίς 
κανένα προϊόν. Εάν έχετε ξηρό δέρμα, θα είναι 
τραχύ και ανελαστικό με τάση να ξεφλουδίζει. 
Εάν έχετε λιπαρό δέρμα, θα παρατηρήσετε ότι 
στη μύτη, το μέτωπο και το πηγούνι τα λιπαρά 
σημεία του προσώπου σχηματίζουν «Τ».

Εάν έχετε μεικτό δέρμα, θα παρατηρήσετε 
χαρακτηριστικά τόσο του ξηρού, όσο και του 
λιπαρού δέρματος. Αν έχετε την τύχη να έχετε 
κανονική επιδερμίδα, η επιδερμίδα σας θα 
παραμένει ισορροπημένη και η ξηρότητα ή η 
γυαλάδα θα είναι άγνωστες σε εσάς λέξεις!

Τα καλά νέα είναι ότι ανεξάρτητα από τον τύπο 
του δέρματός σας, η Forever έχει προϊόντα για 
την περιποίηση της επιδερμίδας που κάνουν 
το δέρμα σας να ακτινοβολεί. Στις σελίδες που 
ακολουθούν θα ανακαλύψετε τις διαφορές στα 
προϊόντα περιποίησης έτσι ώστε να δώσετε στο 
δέρμα σας τη φροντίδα που του αξίζει.

Infinite by Forever Skin Care Kit  Κωδ. 553
Hydrating cleanser  Κωδ. 554
Firming serum  Κωδ. 555
Firming complex  Κωδ. 556
Restoring crème  Κωδ. 558
Awakening eye cream  Κωδ. 561
Balancing toner  Κωδ. 560
Protecting day lotion  Κωδ. 557
Smoothing exfoliator  Κωδ. 559
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 HYdrAtinG cleAnSer: 
Αυτό το ήπιο γαλάκτωμα καθαρισμού είναι 
πλούσιο σε φυσικά συστατικά όπως εκχύλισμα 
μήλου, αμινοξέα μήλου και λιπαρά οξέα 

καρύδας που αυξάνουν την ενυδάτωση του δέρματος 
και καθαρίζουν απαλά από την λιπαρότητα χωρίς να 
ξηραίνουν. Αυτά τα συστατικά είναι υποαλλεργικά και με 
σύνθεση χωρίς άρωμα που σημαίνει ότι είναι κατάλληλα 
και για τις πιο ευαίσθητες επιδερμίδες. Η αντιγηραντική 
σύνθεσή του βοηθά επίσης τη διεργασία του φράγματος 
του δέρματος να καταπολεμήσει την ξηρότητα. Μεγάλες 
ποσότητες από λινελαϊκό οξύ και Βιταμίνη Ε που 
βρίσκονται στο έλαιο από ηλιοτρόπιο, υποστηρίζουν τα 
λιπίδια του δέρματος και συμβάλλουν σε μια καθαρή, 
απαλή και ενυδατωμένη επιδερμίδα. To hydrating 
cleanser είναι μια εξαιρετική επιλογή για να βάλετε γερά 
θεμέλια στην καθημερινή σας φροντίδα περιποίησης.

infiniteForever
TM

by
Η Infinite by Forever™ διαθέτει μια επαναστατική σύνθεση 
που είναι κατάλληλη για όλους τους τύπους δέρματος, και  

ιδιαίτερα για το ξηρό. 

Εάν είστε πάνω από 25 ετών, ήρθε η ώρα να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε προϊόντα που καθυστερούν  
ή μειώνουν τα σημάδια της γήρανσης. Εάν παρόλα αυτά τα σημάδια της γήρανσης είναι κάτι που δεν  

σας απασχολεί ακόμα, αλλά θεωρείτε ότι το δέρμα σας είναι ξηρό, και πάλι σας συστήνουμε την  
Infinite by Forever™ για τις πλούσιες ενυδατικές της ιδιότητες.

FirMinG coMPleX: 
To πρώτο συμπλήρωμα της Forever αποκλειστικά 
για την ομορφιά είναι ένα διατροφικό που δρα 
εσωτερικά και στοχεύει κατά της πρόωρης 

γήρανσης. Ειδική σύνθεση που βοηθά την ομορφιά από μέσα 
και συνδυάζει τη βιταμίνη C που βοηθά στη σύνθεση υγιούς 
κολλαγόνου για την επιδερμίδα, με βιοτίνη για υγιή μαλλιά 
και δέρμα και θαλάσσιο κολλαγόνο. Το κολλαγόνο είναι 
μια πρωτεΐνη που αποτελείται από αμινοξέα που παράγει 
φυσικά ο οργανισμός για την δόμηση και την τόνωση των 
συνδετικών ιστών. Έχει δείξει ότι μειώνει την εμφάνιση των 
ρυτίδων έκφρασης σε βάθος αυξάνοντας την ανάπλαση 
της επιδερμίδας, την ελαστικότητα και την ενυδάτωση. H 
προσθήκη των αντιοξειδωτικών που περιέχει το γαλλικό πεπόνι 
καταπολεμούν το οξειδωτικό στρες και τα φυτοκεραμίδια με 
πατενταρισμένη τεχνολογία αποκαθιστούν ένα βασικό συστατικό 
του δέρματος το οποίο παίζει καθοριστικό ρόλο στη λειτουργία 
του ενυδατικού φράγματος, υποστηρίζοντας την ενυδάτωσή 
του και συμβάλλοντας στην αντιγήρανση. Το Firming Complex 
δρα μαζί με το firming serum και άλλες κρέμες της infinite by 
Forever™ προκειμένου να αποτελέσουν το απόλυτο όπλο κατά 
του θαμπού και κουρασμένου δέρματος. (Λαμβάνετε δυο δισκία 

ημερησίως για καλύτερα αποτελέσματα, κατά προτίμηση το πρωί.)
Αυτή η επαναστατική 

σειρά περιποίησης δέρματος 
μας συστήνει αξιόλογες συνθέσεις 

με φυσικά συστατικά που δουλεύουν 
μαζί για την ανάπλαση του δέρματος, 
την εξισορρόπηση της υγρασίας της 

επιδερμίδας, τη διατήρηση του κολλαγόνου 
σε υγιή επίπεδα μειώνοντας την εμφάνιση των 

ρυτίδων και των λεπτών γραμμών.
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FirMinG SerUM: 
Στοχεύστε στα σημάδια της γήρανσης με 
ένα προηγμένο serum που ολοκληρώνει 
τη φυσική διεργασία του δέρματος στην 

αύξηση της σφριγηλότητας και στην μείωση των λεπτών 
γραμμών και των ρυτίδων. Η σύνθεσή του ενισχύει 
τη δύναμη της αλόης με ένα κλινικά δοκιμασμένο 
συστατικό, το τριφθοροακετύλιο τριπεπτίδιο-2, το οποίο 
βελτιώνει σημαντικά την ελαστικότητα της επιδερμίδας 
και είναι γνωστό για την καταπολέμηση της προγηρίνης. 
Η προγηρίνη είναι μια επιβλαβής πρωτεΐνη που αυξάνει 
όσο μεγαλώνουμε και προκαλεί φθορές στο δέρμα 
μας. Αυτό το πεπτίδιο τριών αμινοξέων συνδυάζεται 
με υδρολυμένο υαλουρονικό νάτριο, ένα φυσικό 
υγραντικό συστατικό, που βοηθά στην ενυδάτωση 
και απαλότητα του δέρματος. Το εκχύλισμα ζύμης 
υποστηρίζει τη σύνθεση κολλαγόνου και τη φυσική 
άμυνα του δέρματος έτσι ώστε να μειώσει την εμφάνιση 
ανομοιόμορφου τόνου του δέρματος, ενώ η πρωτεΐνη 
ορού γάλακτος αναζωογονεί το δέρμα αυξάνοντας την 
απαλότητα, τη σφριγηλότητά και τη πυκνότητά του. Με 
την πατενταρισμένη μας αλόη, συστατικά από τη φύση 
και τα πιο προηγμένα τεχνολογικά ευρήματα, αυτό το 
serum δρα ως ένα ενυδατικό για απαλό και λείο δέρμα 
κάνοντάς το να φαίνεται νεότερο. Θα σας κάνει όχι μόνο 
να δείχνετε, αλλά και να νιώθετε στα καλύτερά σας. 

 

Με πάνω από 15 μαλακτικούς παράγοντες, 
η restoring crème απορροφάται γρήγορα 
αφήνοντας το δέρμα ενυδατωμένο και 

απαλό. Αυτή η εντυπωσιακή κρέμα συνδυάζει τις 
τελευταίες επιστημονικές εξελίξεις, την αλόη με 
αντιοξειδωτκά βότανα όπως ακάι και ρόδι, βιταμίνη 
Β3, η οποία βοηθά τον τόνο και την υφή του δέρματος. 
Συστατικά όπως το σκουαλένιο, οι εστέρες jojoba, τα 
γλυκολιπίδια και το κερί της μέλισσας με σημαντικές 
ενυδατικές ιδιότητες βοηθούν την restoring crème να 
έχει επίδραση σε όλη την επιδερμίδα. Ένα μείγμα 
αντιγήρανσης από αιθέρια έλαια λεβάντας, έλαιο 
petitgrain, έλαιο βασιλικού, έλαιο ευκαλύπτου, έλαιο 
από φλούδα λάιμ και πορτοκαλιού βοηθούν την αλόη 
στη διαδικασία της ανασύστασης και αναζωογόνησης 
του αφυδατωμένου δέρματος. Ολοκληρώνοντας αυτό 
το καταπληκτικό προϊόν, με τη βοήθεια της καινοτομίας 
και της προηγμένης τεχνολογίας προσθέσαμε μια νέα 
ένωση σακχάρου φυτικής προέλευσης που βελτιώνει 
το ενυδατικό φράγμα του δέρματος. Τελικό και πολύ 
σημαντικό βήμα στη σειρά infinite by Forever™, η 
restoring crème εσωκλείει όλα τα οφέλη για την 
επιδερμίδα ώστε να επιβραδύνετε την κλεψύδρα του 
χρόνου. Χρησιμοποιήστε καθημερινά για να μειώσετε τα 
σημάδια της πρόωρης γήρανσης.

Forever
TM

23

κα
λο

κα
ίρ

ι 2
01

8



Αφού κατανοήσετε τον τύπο του δέρματός σας, μπορεί  
να παρατηρήσετε ότι το δέρμα σας έχει ανάγκη από  

πρόσθετη υποστήριξη.

Αν το δέρμα σας έχει επαναλαμβανόμενους ερεθισμούς που θα θέλατε να καταπολεμήσετε, ενισχύστε την 
περιποίηση του προσώπου σας με προϊόντα της Forever που θα σας δώσουν τη λύση που περιμένατε, ειδικά 
σχεδιασμένα έτσι ώστε να απευθύνονται σε κοινές ανησυχίες που έχουμε για το δέρμα μας σε συνδυασμό με 

τη μοναδική σύνθεση της σειράς infinite by Forever.

δυσχρωμιεσ στο δερμα;
Εάν ταλαιπωρείστε από δυσχρωμίες και μεγάλους πόρους 
στο δέρμα, η balancing toner είναι το προϊόν που 
αναζητούσατε.

Κάποιες φορές το καθαριστικό προσώπου από μόνο του δεν 
είναι αρκετό για να αφαιρέσει τα κατάλοιπα της σκόνης και 
των ρύπων του περιβάλλοντος, ειδικά όταν χρησιμοποιείτε 
αδιάβροχες συνθέσεις ή makeup. Συμπεριλαμβάνοντας 
ένα toner στην καθημερινή σας περιποίηση είναι ένας 
έξοχος τρόπος για να διασφαλίσετε ότι το δέρμα σας θα 
είναι απολύτως καθαρό. Το balancing toner κάνει ένα 
βήμα παραπέρα μειώνοντας την εμφάνιση των πόρων. Ενα 
μοναδικό μείγμα από εκχύλισμα από φύκια και υαλουρονικό 
νάτριο, το οποίο ενυδατώνει και κάνει απαλό το δέρμα 
κάνοντάς το να δείχνει νεότερο, ενώ το εκχύλισμα αγγουριού 
καταπραΰνει και μαλακώνει το δέρμα παρέχοντας επιπλέον 
ενυδάτωση. Το αγγούρι βοηθά στην άψογη όψη του 
δέρματος καθώς βελτιώνει τον τόνο και την υφή του, ενώ το 
εκχύλισμα λευκού τσαγιού, ένα πλούσιο αντιοξειδωτικό με 
υψηλή συγκέντρωση αλόης για την ισορροπία του δέρματος 
και την καταπολέμηση των ελεύθερων ριζών.

πρΗσμενα ματια;
Αν έχετε πρησμένα μάτια, με μαύρους κύκλους ή λεπτές 
γραμμές γύρω από αυτά, σίγουρα αυτό που χρειάζεστε 
είναι η awakening eye cream. H awakening eye cream 
συνδυάζει πατενταρισμένα συστατικά με τεχνολογία 
πεπτιδίων που βελτιώνει και εξομαλύνει την περιοχή γύρω 
από τα μάτια. Μειώνει ορατά την εμφάνιση των γραμμών, 
των ρυτίδων και των μαύρων κύκλων. Με τη χρήση ενός 
μοναδικού κολλαγόνου με χαμηλό μοριακό βάρος το οποίο 
αποδεδειγμένα βοηθά στη φυσική σύνθεση κολλαγόνου, 
αυτή η απαλή κρέμα βοηθά στην ενυδάτωση και στην λεία 
όψη του δέρματος γύρω από τα μάτια.

Η awakening eye cream περιέχει πολλά μοναδικά 
συστατικά, όπως το Butylene Glycol, το οποίο μπορεί να 
βοηθήσει στην μείωση των ρυτίδων, του πρηξίματος και των 
μαύρων κύκλων. Άλλο ένα επαναστατικό συστατικό είναι το 
Albizia Julibrissin (Αλβιζία η ροδομέταξος) είναι ένα από τα 
πρώτα στο είδος τους που έχει δείξει δράση ανόρθωσης στο 
άνω βλέφαρο. Αυτή η προηγμένη κρέμα ματιών καθυστερεί 
την εμφάνιση του ποδιού της χήνας, ενδυναμώνοντας 
την δομή του δέρματος συγκρατώντας την απώλεια 
υγρασίας. Τώρα θα δείχνουν πιο ξεκούραστα, λαμπερά και 
αναζωογονημένα από ποτέ!

Είναι εύκολο να αγαπήσετε 
το δέρμα που σας φιλοξενεί 

επιλέγοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας 
που θα προσφέρουν στο δέρμα σας την 

περιποίηση που έχει ανάγκη.Ήρθε η ώρα να 
ακούσετε το δέρμα σας και να το περιποιηθείτε  

με τα προηγμένα προϊόντα της Forever!
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Θαμπο δερμα που Ξεφλουδιζει;
Γνωρίζατε ότι ο οργανισμός σας αποβάλλει περίπου 
40.000 νεκρά κύτταρα κάθε μέρα; Ακόμα και αν είστε 
συνεπείς με την καθημερινή φροντίδα καθαρισμού, το 
δέρμα σας κάποιες φορές χρειάζεται βοήθεια για να 
απαλλαγεί από τα νεκρά κύτταρα για να μην δείχνει 
θαμπό και κουρασμένο. Η απολέπιση του δέρματος 
θα βοηθήσει επίσης στην καλύτερη απορρόφηση των 
προϊόντων περιποίησης και γι’ αυτό είναι σημαντικό να 
γίνεται 2-3 φορές την εβδομάδα. Το Smoothing Exfoliator 
θα βοηθήσει το δέρμα σας να δείχνει πιο φωτεινό, πιο 
ελαστικό καθώς θα αναπλάθεται. Περιέχει πέντε φυσικά 
συστατικά με μοναδικές ιδιότητες που προσδίδουν στο 
πρόσωπο μια ολοκληρωμένη εμπειρία καθαρισμού.

Οι κόκκοι jojoba ρολάρουν απαλά σε όλη την επιδερμίδα 
απομακρύνοντας τους ρύπους, ενώ η σκόνη από bamboo 
απομακρύνει τα νεκρά κύτταρα χωρίς να τραυματίζουν την 
επιδερμίδα. Εκχυλίσματα βρομελίνης, που προέρχεται από 
ανανά, βοηθούν στην διάσπαση της κερατίνης των νεκρών 
κυττάρων για να μπορούν να απομακρυνθούν πιο εύκολα. 
Η παπαϊνη από παπάγια αναζωογονεί το δέρμα και είναι μια 
πλούσια πηγή βιταμινών C, A, E και παντοθενικού οξέος. 
Το αιθέριο έλαιο λεμονιού είναι ένα ακόμα ενυδατικό που 
βοηθά το νεότερο δέρμα από κάτω. Tα συστατικά αυτά 
έχουν συνδυαστεί με αντιοξειδωτικά όπως εκχυλίσματα 
σταφυλιού για να χαρίσουν την πιο αποτελεσματική εμπειρία 
απολέπισης που είχατε ποτέ.

το δερμα σασ ειναι eκτεΘειμενο στον Ηλιο;
Aν έχετε ανοιχτόχρωμη επιδερμίδα και σας αρέσει να 
απολαμβάνετε δραστηριότητες στην ύπαιθρο, τότε σίγουρα 
θα θέλετε να προστατέψετε το δέρμα σας από τις βλαβερές 
ακτίνες UV, και σίγουρα θα λατρέψετε τη Protecting Day 
Lotion. Αυτή η καθημερινή κρέμα με ευρύ φάσμα αντηλιακών 
φίλτρων είναι ιδανική για την προστασία του δέρματος από τις 
κηλίδες που προκαλεί η έκθεση στον ήλιο.

Ξεκινήστε την ημέρα σας σωστά! Χάρη στην προσθήκη SPF 
20, αυτή η κρέμα θρέφει την επιδερμίδα περιβάλλοντάς την 
με ένα πέπλο υγρασίας, επιπλέον η αλόη και το εκχύλισμα 
μανιταριού παρέχουν στο δέρμα απίστευτη ενυδάτωση. 
Αυτή η κρέμα είναι εμπλουτισμένη επίσης με εκχυλίσματα 
βοτάνων και φρούτων. Το φυτό crambe έχει ένα ασυνήθιστα 
υψηλό ποσοστό σε λιπαρά οξέα που βρίσκονται στο έλαιό 
του, το οποίο πιστεύεται ότι βελτιώνει τον τόνο και την υφή του 
δέρματος, ενώ οι αντιοξειδωτικές ιδιότητες από το εκχύλισμα 
καρπουζιού βοηθούν στην καταπολέμηση των οξειδωτικών 
διεργασιών.

Η Protecting Day Lotion είναι επίσης ιδανική για όσους 
έχουν λεπτό ή ευαίσθητο δέρμα. Χάρη στα φυσικά αντηλιακά 
φίλτρα, όπως το διοξείδιο του τιτανίου, οξείδιο του 
ψευδαργύρου με ένα σύστημα διασποράς, αυτή η κρέμα 
προσώπου απλώνεται απαλά στο δέρμα για να το απαλύνει 
και να το προστατεύσει.
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προσφερει μια ευκαιρια  
που σασ παρεχει…ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ 

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΣΑΣ  
ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑρΙΕρΑΣ ΣΑΣ

ΕΥΕΛΙΞΙΑ ΚΑΙ 
ΕΛΕΥΘΕρΙΑ ΧρΟΝΟΥ

εχει υψΗλΗ ρευστοτΗτα 
και χωρισ χρεΗ

ΜΕ ΚΑΘΕΤΟΠΟΙΗΣΗ 
ΠΑρΑΓΩΓΗΣ

ειναι ο μεΓαλυτεροσ 
καλλιερΓΗτΗσ, παραΓωΓοσ 

και διανομεασ 

Aloe verA

ειναι ΗΘικΗ 
και φιλικΗ 

προσ τα ζωα

εχει 
πιστοποιΗσεισ 

koSHer, 
HAlAl και τΗσ 

ισλαμικΗσ 
κοινοτΗτασ

BonUS και προΓραμμα 
ανταμοιΒων

εχει παΓκοσμια 
παρουσια σε 

περισσοτερεσ απο

150 
χωρεσ

Γίνετε μέλος μιας εταιρείας που
Γιατι Η FOREVER;

ειναι περΗφανΗ που προσφερει 
υψΗλΗσ ποιοτΗτασ προϊοντα

ΔρΑ ΣΕ ΣΥΝΕρΓΑΣΙΑ ΜΕ 
ΦΙΛΑΝΘρΩΠΙΚΕΣ  
ΟρΓΑΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ 
ΦΤΩΧΕΙΑΣ.

απεριοριστο  
εισοδΗμα

εκπαιδευσΗ και υποστΗριΞΗ 

Βασιζεται σε 
οικοΓενειακεσ αΞιεσ 
και με παΘοσ στον 

ανΘρωπο



Aloe Vera Gelly  Κωδ. 061 foreverliving.com H Forever είναι μέλος του εσεαπ.

Φροντίστε το δέρμα σας αυτό το καλοκαίρι με το 
Aloe Vera Gelly. Χάρη στην υψηλή περιεκτικότητα 
του σε αλόη βέρα, αυτό το ζελέ είναι ιδανικό για 
περιποίηση και ενυδάτωση του ευαίσθητου ιστού 
και για να κρατάει δροσερό το δέρμα σας όταν το 
χρειάζεται περισσότερο.

Καταπραϋνει. 
Δροσίζει.



Η Forever Living Products Ελλάδος-Κύπρου είναι μέλος του ΕΣΕΑΠ

www.foreverliving.com


