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Aloe Vera
 Company
The 

Στην Forever, είμαστε περήφανοι που 
είμαστε ο μεγαλύτερος καλλιεργητής 
και παραγωγός αλόης βέρα στον κόσμο. 
Κάθε φύλλο συλλέγεται με το χέρι και 
επεξεργάζεται μέσα σε λίγες ώρες για 
να διασφαλίσουμε την φρεσκάδα της 
αλόης βέρα, όπως προέρχεται από την 
φύση, από το φυτό, στο προϊόν σε εσάς.

Εδώ και 42 χρόνια, μένουμε πιστοί 
στην δέσμευσή μας να προσφέρουμε 
προϊόντα εξαιρετικής ποιότητας, ενώ 
δεν παραβλέπουμε και τις καινοτομίες 
του μέλλοντος. Συνδυάζουμε την αγνή 
αλόη βέρα με συστατικά από τη φύση 
λαμβάνοντας υπόψιν τις τελευταίες 
επιστημονικές εξελίξεις για να 
ενισχύσουμε τα διαχρονικά οφέλη της 
αλόης.

Η επιχείρηση μας έχει ως θεμέλιο το να  
τα κάνουμε όλα με τον κατάλληλο τρόπο. 
Έχουμε τις δικές μας εγκαταστάσεις 
παραγωγής και διανομής και έτσι 

έχουμε τον έλεγχο του κόστους και 
της ποιότητας σε κάθε στάδιο της 
διαδικασίας. Τα προϊόντα μας ήταν 
τα πρώτα που έλαβαν έγκριση από 
το Διεθνές Επιστημονικό Συμβούλιο 
της Αλόης για την αγνότητα και την 
αποτελεσματικότητά τους. Δεν κάνουμε 
ποτέ δοκιμές σε ζώα και τα περισσότερα 
προϊόντα μας έχουν πιστοποίηση Kosher 
και Halal.

Είμαστε τόσο βέβαιοι ότι θα αγαπήσετε 
τα προϊόντα μας που προσφέρουμε 30 
ημέρες εγγύηση επιστροφής χρημάτων.

Εκατομμύρια άνθρωποι σε πάνω από 
160 χώρες απολαμβάνουν τα οφέλη των 
προϊόντων της Forever. Τώρα είναι η 
σειρά σας.

Για περισσότερες πληροφορίες 
σχετικά με τα προϊόντα μας 
επισκεφθείτε το  
www.foreverliving.gr

LOOK BETTER. FEEL BETTER.
®
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Με 100% ασηπτική διαδικασία και 
χωρίς προσθήκη συντηρητικών, το 
Forever Aloe Vera Gel® υποστηρίζει το 
πεπτικό σύστημα, προάγει την υγεία του 
ανοσοποιητικού συστήματος, υποστηρίζει 
την απορρόφηση των θρεπτικών 
συστατικών και βοηθάει στη διατήρηση 
των φυσιολογικών επιπέδων ενέργειας.

Όπως προέρχεται από 
τη φύση.
+  99,7% ζελέ αλόης βέρα από 

το εσωτερικό του φύλλου

+ Χωρίς προσθήκη συντηρητικών

+ Χωρίς ζάχαρη

+ Πλούσιος σε Βιταμίνη C

+ Χωρίς γλουτένη

Τα προϊόντα που αναφέρονται δεν προορίζονται να διαγνώσουν, κατευνάσουν, θεραπεύσουν ή αναστείλουν μια συγκεκριμένη ασθένεια  
ή μια κατηγορία ασθενειών. Θα πρέπει να συμβουλεύεστε τον οικογενειακό σας γιατρό, εάν αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα υγείας.
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Επεξεργαζόμαστε το αγνό φύλλο της αλόης 
βέρα μέσα σε λίγες ώρες από την συγκομιδή 
του ώστε να διασφαλίσουμε ότι το κάθε 
μπουκάλι Forever Aloe Vera Gel® θα διατηρεί 
όσο το δυνατό περισσότερο τη φρεσκάδα  
του χωρίς προσθήκη συντηρητικών!

100% 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ 
ΥΛΙΚΑ

Όλοι οι χυμοί της Forever 
χαρίζουν υγεία και ευεξία από 
μέσα προς τα έξω.

6 ΣΤΡΩΜΑΤΑ 
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ 
ΥΛΙΚΟΥ

FOREVER ALOE VERA GEL®

To πρώτο προϊόν που έλαβε πιστοποίηση από το Διεθνές 
Επιστημονικό Συμβούλιο της Αλόης για την αγνότητά του, 
το Forever Aloe Vera Gel® περιέχει 99,7% ζελέ αλόης 
βέρα από το εσωτερικό του φύλλου και υποστηρίζει το 
πεπτικό σύστημα ενισχύοντας την απορρόφηση των 
θρεπτικών συστατικών. Διαχωρίζουμε το ζελέ με το χέρι 
και χρησιμοποιούμε ασηπτική επεξεργασία έτσι ώστε να 
μπορείτε να γευτείτε την αληθινή δύναμη της φύσης.

 715 | GR: 30,54€ | CY: 28,38€ 

1 Λίτρο | .115

 7153 | GR: 91,59€ | CY: 85,10€ 

3 x 1 Λίτρο | .345

FOREVER ALOE VERA GEL® MINI

Όλοι γνωρίζουμε ότι τα πιο ξεχωριστά αρώματα μπαίνουν 
σε μικρά μπουκαλάκια και το ίδιο συμβαίνει και με τα 
καταπληκτικά οφέλη του Forever Aloe Vera Gel® που είναι 
διαθέσιμος και σε συσκευασία των 330ml. Απολαύστε όλα 
τα οφέλη του αγνού ζελέ αλόης βέρα παντού και πάντα 
μαζί σας.

 Σε συσκευασία των 12 τμχ. των 330ml 

 71612 | GR: 122,10€ | CY: 113,45€ 

12 x 330ml | .502

 3 τμχ. των 330ml 

 7163 | GR: 30,54€ | CY: 28,38€ 

3 x 330ml | .114

FOREVER ALOE MINI COMBO

1 x 330ml Forever Aloe Vera Gel®

1 x 330ml Forever Aloe Berry Nectar™

1 x 330ml Forever Aloe Peaches™

 7658 | GR: 30,54€ | CY: 28,38€ 

3 x 330ml | .114

FOREVER 
ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ
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FOREVER ALOE BERRY NECTAR™

Τα αναζωογονητικά cranberries έχουν 
συνδυαστεί με γλυκά μήλα και σας παρέχουν 
μια φυσική, γλυκιά και έντονη γεύση. Τα 
cranberries έχουν 20 φορές περισσότερα 
αντιοξειδωτικά από τη βιταμίνη C και 
προανθοκυανιδίνες που υποστηρίζουν την 
υγεία του ουροποιητικού συστήματος. 
Το φυτοθρεπτικό συστατικό του μήλου, 
η κερκετίνη, είναι άλλο ένα ισχυρό 
αντιοξειδωτικό. Αυτά τα συναρπαστικά 
συστατικά σε συνδυασμό με 90,7% αγνό ζελέ 
αλόης βέρα κάνουν το Forever Aloe Berry 
Nectar™ μια εξαιρετική επιλογή. 

 734 | GR: 30,54€ | CY: 28,38€ 

1 Λίτρο | .115

 7343 | GR: 91,59€ | CY: 85,10€ 

3 x 1 Λίτρο | .345

FOREVER ALOE BERRY NECTAR™ MINI

Τώρα έχετε περισσότερες εναλλακτικές 
όσον αφορά το πώς θα απολαύσετε το 
Forever Aloe Berry Nectar™. Μπορείτε να το 
έχετε καθ' οδόν με τη νέα συσκευασία των 
330 ml. Θα λάβετε τα εξαιρετικά οφέλη από 
το εσωτερικό του φύλλου της αγνής αλόης 
βέρα σε μία πρακτική συσκευασία. Ακριβώς 
όπως και η συσκευασία του λίτρου είναι από 
100% ανακυκλώσιμο χαρτί.

 Σε συσκευασία των 12 τμχ. των 330ml 

 73512 | GR: 122,10€ | CY: 113,45€ 

12 x 330ml | .502

 3 τμχ. των 330ml 

 7353 | GR: 30,54€ | CY: 28,38€ 

3 x 330ml | .114
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FOREVER ALOE PEACHES™

Γιατί να περιμένετε το καλοκαίρι για να 
γευτείτε τα ώριμα ροδάκινα όταν μπορείτε 
να τα απολαμβάνετε οποιαδήποτε στιγμή 
επιθυμείτε με το Forever Aloe Peaches™; 
Τα ροδάκινα περιέχουν αντιοξειδωτικά που 
υποστηρίζουν τον οργανισμό. Με 84,3% 
αγνό ζελέ αλόης βέρα σε συνδυασμό με 
πολτό ροδάκινου, όχι μόνο θα απολαύσετε 
αυτόν τον χυμό, αλλά θα νιώθετε υπέροχα.

 777 | GR: 30,54€ | CY: 28,38€ 

1 Λίτρο | .115

 7773 | GR: 91,59€ | CY: 85,10€ 

3 x 1 Λίτρο | .345

FOREVER ALOE PEACHES™ MINI

Απολαύστε την γλυκιά γεύση των 
ώριμων ροδάκινων καθ' οδόν με τη νέα 
συσκευασία του Forever Aloe Peaches™ 
των 330 ml. Αυτή η μικρή συσκευασία 
περιλαμβάνει μια μεγάλη δόση από 
θρεπτικά συστατικά για να μην φεύγετε 
ποτέ από το σπίτι χωρίς την αλόη σας.

 Σε συσκευασία των 12 τμχ. των 330ml 

 77812 | GR: 122,10€ | CY: 113,45€ 

12 x 330ml | .502

 3 τμχ. των 330ml 

 7783 | GR: 30,54€ | CY: 28,38€ 

3 x 330ml | .114
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FAB FOREVER ACTIVE BOOST™

Διατηρήστε υψηλά την ενέργειά σας με το FAB. Είτε έχετε 
ανάγκη από έξτρα ενέργεια όταν νιώθετε λίγο νωχελικοί 
το απόγευμα, είτε να επιταχύνετε στην εργασία σας, 
αυτό το γευστικό ενεργειακό ποτό θα σας βοηθήσει να 
συνεχίζετε. Ένας συνδυασμός από γκουαρανά, καφεΐνη 
και βιταμίνες του συμπλέγματος Β θα διατηρήσει 
τα επίπεδα ενέργειάς σας σε υψηλά επίπεδα και θα 
υποστηρίξει ένα υγιή μεταβολισμό. Η ταυρίνη, άλλο ένα 
συστατικό του, μπορεί να βοηθήσει στην απόδοση κατά 
την προπόνηση. Ανεβάστε την ενέργειά σας με FAB, είτε 
βρίσκεστε στο γραφείο, είτε στο γυμναστήριο...παντού! 

 321 | GR: 2,99€ | CY: 2,78€ 

250ml | .013

FAB X FOREVER ACTIVE BOOST™

Το FAB X™ προσφέρει άμεση ενέργεια με διάρκεια χωρίς 
θερμίδες, υδατάνθρακες και ζάχαρη. Το FAB X™ έχει 
σχεδιαστεί από κορυφαίους επιστήμονες στον χώρο του 
αθλητισμού με βιταμίνες, αμινοξέα και ηλεκτρολύτες για 
άμεση ενέργεια που διαρκεί. 

 440 | GR: 2,99€ | CY: 2,78€ 

250ml | .013
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FOREVER FREEDOM®

Με το Forever Freedom® συμπληρώνετε την απαιτούμενη 
ποσότητα που χρειάζεται ο οργανισμός σε θειική 
γλυκοζαμίνη, θειική χονδροϊτίνη – βασικά θρεπτικά 
συστατικά για την καλή λειτουργία και κινητικότητα των 
αρθρώσεων. Σταθεροποιημένο ζελέ αλόης με βιταμίνη C 
και MSM υποστηρίζει τους συνδετικούς ιστούς. Περιέχει 
οστρακοειδή (γαρίδες, καβούρι, αστακό). 

 196 | GR: 42,05€ | CY: 39,07€ 

1 Λίτρο | .158

FOREVER POMESTEEN POWER®

Για να εξασφαλίσουμε πλούσια γεύση με έξτρα δόση 
αντιοξειδωτικών, συμπεριλάβαμε όχι ένα, αλλά 6 φρούτα 
σε αυτόν τον εύγεστο χυμό. Χάρη στο μείγμα φρούτων, 
το Forever Pomesteen Power® περιέχει πολυφαινόλη, 
ξανθόνες και βιταμίνη C σε κάθε γουλιά. Το ρόδι, το 
αχλάδι, το μύρτιλλο, το blackberry, τα σμέουρα και τα 
σταφύλια θα αναζωογονήσουν τα κύτταρά σας, ενώ 
απολαμβάνετε ένα υπέροχο ποτό. 

 262 | GR: 28,98€ | CY: 26,93€ 

473ml | .112

ALOE BLOSSOM HERBAL TEA®

Αισθανθείτε αναζωογονημένοι με αυτό το αρωματικό 
μείγμα φύλλων από βότανα και μπαχαρικά. Μελέτες 
έχουν δείξει ότι τα μπαχαρικά έχουν αντιοξειδωτικές 
ιδιότητες όπως μια πλήρης μερίδα φρούτων. Tσάι χωρίς 
καφεΐνη και χαμηλό σε θερμίδες με ενισχυμένη σύνθεση 
από άνθη αλόης, κανέλα, γαρύφαλλο, ginger, κάρδαμο 
και αρωματικό πιπέρι που θα σας προσφέρει εξαιρετική 
γεύση και πλούσιο άρωμα είτε θέλετε να το απολαύσετε 
ζεστό ή κρύο.

 200 | GR: 17,94€ | CY: 15,19€ 

25 ατομικά φακελάκια | .063

FOREVER 
ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ
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FOREVER™ BEE HONEY

Από τους αρχαίους χρόνους το μέλι έχει αναγνωριστεί 
για τα οφέλη στην υγεία. Είναι το δώρο των μελισσών 
προς τον άνθρωπο που συνδυάζει πολύτιμα θρεπτικά 
συστατικά. Είναι μια φυσική πηγή ενέργειας και 
απόλαυσης και συνδυάζεται ιδανικά με το Aloe 
Blossom Herbal Tea® ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο 
επιλέξετε εσείς. Η επιλογή είναι δική σας! 

 207 | GR: 18,18€ | CY: 16,89€ 

500g | .070

ΜΙΑ ΚΟΥΤΑΛΙΑ ΤΗΣ 
ΣΟΥΠΑΣ ΜΕΛΙ ΕΧΕΙ 70 
ΘΕΡΜΙΔΕΣ, ΚΑΙ ΔΕΝ 
ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΛΙΠΑΡΑ Η 
ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΑ.
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FOREVER BEE POLLEN®

Η γύρη των μελισσών θεωρείται 
ότι είναι μια από τις πιο πλήρεις 
τροφές της φύσης. Επιπλέον, 
αυτή η χρυσή σκόνη συνδυάζει 
βιοφλαβονοειδή και άλλους 
ισχυρούς αντιοξειδωτικούς 
συνδυασμούς. Δεν περιέχει 
συντηρητικά και τεχνητά χρώματα, 
είναι τόσο φυσικό σαν να το 
πήρατε απευθείας από το μελίσσι.

 026 | GR: 17,96€ | CY: 15,20€ 

100 Δισκία | .063

FOREVER BEE PROPOLIS®

Η πρόπολη είναι η ουσία που 
χρησιμοποιείται από τις μέλισσες 
για να προστατεύσουν την κυψέλη 
τους. Αυτή η καταπληκτική ουσία 
έχει αποδειχθεί ότι ενισχύει το 
ανοσοποιητικό σύστημα, ενώ 
βοηθά στην καταπολέμηση 
των αρνητικών επιπτώσεων 
των ελευθέρων ριζών. Περιέχει 
βασιλικό πολτό και θα σας 
κρατήσει γεμάτους ενέργεια. 
Περιέχει σόγια, αμύγδαλο.

 027 | GR: 34,25€ | CY: 29,00€ 

60 Δισκία | .121

FOREVER ROYAL JELLY®

To Forever Royal Jelly® 
προορίζεται για βασιλιάδες! Ο 
βασιλικός πολτός είναι η τροφή 
της βασίλισσας των μελισσών και 
θεωρείται ότι είναι το μυστικό 
για τη μακροζωία της αφού ζει 
50 φορές περισσότερο από τις 
άλλες μέλισσες. Επιπλέον, έρευνες 
έχουν δείξει ότι ο βασιλικός 
πολτός μπορεί να ενισχύσει 
την πνευματική διαύγεια και το 
ανοσοποιητικό.

 036 | GR: 37,94€ | CY: 32,13€ 

60 Δισκία | .134

FOREVER 
ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ

Τα 450 gr μελιού χρειάζονται  
νέκταρ από πάνω από 2 εκατομμύρια 
λουλούδια. Κάθε μελίσσι κατά μέσο 
όρο παράγει από 13.5 kg έως 45 kg 
μέλι τον χρόνο. Χρειάζονται πολλές 
μέλισσες για να παραχθεί αυτό το 
νόστιμο, χρυσό νέκταρ.
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FOREVER ACTIVE PRO-B™

Tώρα με 8 δις CFU προβιοτικών, το Forever Active 
Pro-B™ περιέχει κλινικά ελεγμένα προβιοτικά σε ένα 
αποκλειστικά ισορροπημένο μείγμα από έξι στελέχη 
που προάγει την υγεία του πεπτικού συστήματος, 
βελτιώνει την απορρόφηση των θρεπτικών συστατικών 
και υποστηρίζει το ανοσοποιητικό σύστημα. Αυτά 
τα στελέχη προβιοτικών επιλέχθηκαν ειδικά για 
την ικανότητά τους να προσεγγίζουν το έντερο. 
Το Forever Active Pro-B™ είναι διαθέσιμο σε ένα 
μοναδικό σωληνάριο για τον έλεγχο της υγρασίας και 
την προστασία των ενεργών στελεχών βακτηριδίων, 
διασφαλίζοντας ότι λαμβάνετε τα μέγιστα οφέλη.  

 610 | GR: 41,58€ | CY: 35,21€ 

30 Κάψουλες | .147

ΤΟ ΜΙΚΡΟΒΙΩΜΑ 
ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ 
ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ 
ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ 
ΝΑ ΕΝΙΣΧΥΘΕΙ 
ΜΕ ΕΥΕΡΓΕΤΙΚΑ 
ΒΑΚΤΗΡΙΑ

ΤΟ DHA ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ 
ΦΥΣΙΚΑ ΣΤΟΝ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΚΑΙ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ 
ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΟΥ 
ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ, ΤΩΝ 
ΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΚΑΡΔΙΑΣ

FOREVER ARCTIC SEA®

Ένα αποκλειστικό μείγμα από αγνό ιχθυέλαιο, έλαιο 
καλαμαριού, ελαιόλαδο, που σας παρέχει Ωμέγα–3 
με τέλεια ισορροπία ανάμεσα στα DHA και τα EPA. 
Το Forever Arctic Sea® περιέχει βιταμίνη Ε και τρεις 
κατηγορίες ιχθυελαίων από σολομούς, γαύρους και 
μπακαλιάρους. Υποστηρίζει βασικές λειτουργίες του 
οργανισμού, όπως το καρδιαγγειακό και ανοσοποιητικό 
σύστημα όπως επίσης συνεισφέρει στην καλή υγεία 
των ματιών. Περιέχει ιχθυέλαια (Σολομός, Γαύρος, 
Μπακαλιάρος).

 376 | GR: 35,95€ | CY: 30,44€ 

120 Μαλακές κάψουλες | .127

FOREVER NUTRAQ10™
ΜΕ COQ10
Ένα μοναδικό ολοκληρωμένο συμπλήρωμα που 
διαθέτει μια σειρά συστατικών ωφέλιμα για την υγεία 
της καρδιάς. Εκτός από το συνένζυμο CoQ10 που 
είναι γνωστό ότι βοηθάει τη βασική λειτουργία των 
κυττάρων, το Forever Nutra Q10™ έχει εμπλουτιστεί 
με βιταμίνες C και Β6, φολικό οξύ και εκχυλίσματα 
βοτάνων για την υποστήριξη του καρδιαγγειακού 
συστήματος. Αναμείξτε με το αγαπημένο σας Forever 
ρόφημα. Περιέχει σόγια.

 312 | GR: 31,60€ | CY: 26,75€ 

30 Φακελάκια στικ | .111

FOREVER 
ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ
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NATURE-MIN®

Το 25% των ανθρώπων παρουσιάζει 
έλλειψη βιταμινών και μετάλλων. 
Το Nature-Min® περιέχει 10 βασικά 
μεταλλικά στοιχεία και ιχνοστοιχεία 
θαλάσσιας προέλευσης με υψηλή 
περιεκτικότητα σε ασβέστιο, 
φώσφορο, μαγνήσιο, σίδηρο, 
μαγγάνιο και ψευδάργυρο. 
Ο προηγμένος συνδυασμός 
βιοδιαθέσιμων μεταλλικών 
στοιχείων εξασφαλίζει μέγιστη 
απορρόφηση, υποστηρίζει τα 
οστά και τα κύτταρα και την 
απελευθέρωση ενέργειας.

 037 | GR: 23,94€ | CY: 20,28€ 

180 Δισκία | .084

FOREVER B12 PLUS®

Ο συνδυασμός της βιταμίνης Β12 
και του φυλλικού οξέος βελτιώνουν 
τον τρόπο που ο σίδηρος 
χρησιμοποιείται από τον οργανισμό 
υποστηρίζοντας το ανοσοποιητικό 
σύστημα. Το Forever B12 Plus®, 
συνδυάζει τις δύο αυτές βασικές 
βιταμίνες σε μια φόρμουλα 
ελεγχόμενης αποδέσμευσης, ενώ 
είναι ένα ιδανικό συμπλήρωμα για 
χορτοφάγους.

 188 | GR: 20,30€ | CY: 17,19€ 

60 Δισκία | .072

FOREVER VISION®

Καθημερινά κουράζετε αρκετά 
τα μάτια σας. Φροντίστε τα με 
τον καλύτερο τρόπο με μύρτιλλο, 
λουτεΐνη, ζεαξανθίνη και άλλα 
υπερ- αντιοξειδωτικά. Το Forever 
Vision υποστηρίζει τη φυσιολογική 
λειτουργία της όρασης, καθώς 
η λουτεΐνη προστατεύει τον 
αμφιβληστροειδή του ματιού και ο 
μύρτιλος βελτιώνει την κυκλοφορία 
στα μάτια. Περιέχει ακόμα βιταμίνη 
Α και ψευδάργυρο κάνοντάς το 
ένα καταπληκτικό συμπλήρωμα. 
Περιέχει σόγια.

 235 | GR: 23,75€ | CY: 20,11€ 

60 Δισκία | .084
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ARGI+™
ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ  
L-ARGININE & ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΒΙΤΑΜΙΝΩΝ
To ARGI+™ σας παρέχει την ημερήσια συνιστώμενη 
ποσότητα L-Αργινίνης, ένα βασικό αμινοξύ για τη 
βέλτιστη λειτουργία του οργανισμού. Η L-Αργινίνη 
είναι σημαντική για τις λειτουργίες του οργανισμού, 
καθώς υποστηρίζει την κυτταρική λειτουργία για την 
παραγωγή του νιτρικού οξειδίου για μεγαλύτερη 
κυκλοφορία του αίματος σε βασικά όργανα του 
οργανισμού. Εμπλουτισμένο με βιταμίνες και φρούτα, 
είναι ένα πλήρες συμπλήρωμα που υποστηρίζει όλο 
το σώμα.

 473 | GR: 71,94€ | CY: 60,92€ 

30 φακελάκια στικ | .254

ARGI+plus ALOE

Ανεβάστε την ενέργειά σας στα 
ύψη με το νέο πακέτο τριών Aloe 
Mini με τρια φακελάκια στικ 
Argi+. Τι κάνει το πακέτο αυτό 
ένα τόσο δυνατό συνδυασμό; 
Κάθε προϊόν έχει τα δικά του 
οφέλη που συμπληρώνουν το 
ένα το άλλο και υποστηρίζουν 
τον δραστήριο και υγιεινό τρόπο 
ζωής σας. 

 71633 | GR: 37,10€ | CY: 34,47€ 

3 x 330ml & 3 στικ Argi+ | .139

FOREVER 
ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ

Τα οφέλη είναι πολλαπλά όταν αναμειγνύετε 
το ARGI+™ με το Forever Aloe Vera Gel™. Είναι 
ο ιδανικός συνδυασμός για να τονώσει τον 
δραστήριο τρόπο ζωής σας ο οποίος θα σας 
βοηθήσει να δείχνετε και να νιώθετε στα καλύτερά 
σας. Δώστε στον οργανισμό σας την ώθηση που 
χρειάζεται με την δύναμη του ARGI+™ και του 
Forever Aloe Vera Gel ™! 
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FOREVER SUPERGREENS™

Τροφοδοτήστε με ενέργεια τον οργανισμό σας με 
περισσότερα από 20 φρούτα και λαχανικά. Ενισχύστε 
το ανοσοποιητικό σας σύστημα, υποστηρίξτε την 
ισορροπία του pH, απαλλαγείτε από τις ελεύθερες 
ρίζες με αντιοξειδωτικά για να δείχνετε και να 
αισθάνεστε στα καλύτερα σας. Προσθέστε το σε 
νερό ή στον αγαπημένο σας χυμό και ενισχύστε τον 
οργανισμό σας με τις υπερτροφές που σας προσφέρει 
η φύση. Προσθέστε τα πράσινα στην καθημερινή 
διατροφή σας!

 621 | GR: 43,70€ | CY: 37,00€ 

30 Φακελάκια στικ (4.4g) | .154

FOREVER DAILY™

Πολυβιταμίνη με σύμπλεγμα AOS, 
που προσφέρει το πιο προηγμένο 
μείγμα θρεπτικών συστατικών για 
τις καθημερινές διατροφικές σας 
ανάγκες. Η αποκλειστική σύνθεση 
από 55 τέλεια ισορροπημένα 
θρεπτικά συστατικά με αλόη 
και η συνιστώμενη ημερήσια 
ποσότητα βιταμινών και μεταλλικών 
στοιχείων, το κάνουν μοναδικό. 
Επιπλέον, συνδυάζει ένα μείγμα 
από φρούτα και λαχανικά για 
να καλύψετε την ανάγκη του 
οργανισμού σε φυτοθρεπτικά 
συστατικά.

 439 | GR: 22,75€ | CY: 19,27€ 

60 Δισκία | .080

FOREVER CALCIUM™

Σας παρέχει τις επιστημονικά 
επιβεβαιωμένες συνιστώμενες 
ποσότητες ασβεστίου και βιταμίνης 
D για τη διατήρηση της βέλτιστης 
δομής και λειτουργίας των οστών. 
Έχει μοναδική πατενταρισμένη 
σύνθεση με διγλυκινικό ασβέστιο, 
το μοναδικο δομικό στοιχείο των 
οστών που έχει αποδειχτεί ότι είναι 
περισσότερο βιοδιαθέσιμο στον 
οργανισμό. Επαρκής ποσότητα 
ασβεστίου και βιταμίνης D είναι 
ο ιδανικός συνδυασμός για έναν 
ισορροπημένο τρόπο ζωής.

 206 | GR: 29,45€ | CY: 24,94€ 

90 Δισκία | .104

FOREVER KIDS

Τα παιδιά σας θα τις λατρέψουν 
και εσείς θα είστε ήρεμοι αφού 
λαμβάνουν τις απαραίτητες 
ποσότητες βιταμινών και 
μεταλλικών στοιχείων. Αυτές 
οι μασώμενες πολυβιταμίνες 
περιέχουν πλήθος θρεπτικών 
συστατικών από φρούτα και 
λαχανικά. Ιδανικές από την ηλικία 
των δύο, αλλά θα τις λατρέψουν 
ακόμα και οι ενήλικες.

 354 | GR: 14,22€ | CY: 12,04€ 

120 Δισκία | .050
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FOREVER LYCIUM PLUS®

Το Lycium είναι γνωστό στην Κίνα 
ως “yin tonic” ένα αντιοξειδωτικό 
με ισχυρές ιδιότητες συνδυασμένο 
με εκχύλισμα φλαβονοειδούς 
γλυκόριζας που ενισχύει τη δράση 
των βοτάνων. Θα υποστηρίξει τα 
επίπεδα ενέργειάς σας και την 
υγεία των ματιών σας.

 072 | GR: 43,26€ | CY: 36,63€ 

100 Δισκία | .153

FIELDS OF GREENS®

Αν σας είναι δύσκολο να συνδυάσετε 
το γεύμα σας με μια δροσερή 
σαλάτα, μπορείτε να προσθέσετε 
στη διατροφή σας ένα συμπλήρωμα 
που περιέχει πηγές φυτικών ινών, 
φύλλα πράσινου χόρτου, σιταριού 
και τριφυλλιού άλφαλφα. Είναι ένα 
πλήρες συμπλήρωμα για να καλύψει 
τις διατροφικές ελλείψεις, σε 
συνδυασμό με πιπέρι καγιέν για υγιή 
κυκλοφορία του αίματος και μέλι 
για μια ώθηση ενέργειας. Περιέχει 
σιτάρι.

 068 | GR: 16,00€ | CY: 13,55€ 

80 Δισκία | .056

FOREVER MULTI-MACA®

Xρησιμοποιούταν από τους 
Incas στο Περού ως τροφή και 
για να αυξήσουν τη λίμπιντο. Οι 
ιδιότητές του αποδεικνύονται 
έως και σήμερα σε μελέτες. 
Κατάλληλο τόσο για γυναίκες όσο 
και για άντρες, έχει ενισχυθεί με 
ισχυρά βότανα και καρπούς για 
περισσότερη ενέργεια και αντοχή. 
Περιέχει σόγια.

 215 | GR: 32,09€ | CY: 27,17€ 

60 Δισκία | .113
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FOREVER IMMUBLEND®

Ένα ολοκληρωμένο συμπλήρωμα 
για το ανοσοποιητικό 
σύστημα, πλούσιο σε 
φρουκτοολιγοσακχαρίτες 
(FOS), λακτοφερίνη, μανιτάρια 
maitake & shiitake, βιταμίνες 
D, C και ψευδάργυρο. Είναι 
ένα ισορροπημένο μείγμα από 
θεμελιώδη θρεπτικά συστατικά και 
φυσικά βότανα για την ενίσχυση 
του ανοσοποιητικού συστήματος 
και για να ανταπεξέλθουμε στον 
σύγχρονο και πολυάσχολο τρόπο 
ζωής. Περιέχει σόγια.

 355 | GR: 22,10€ | CY: 18,71€ 

60 Δισκία | .078

ABSORBENT-C™

Η βιταμίνη C είναι γνωστή για 
τα οφέλη της στον οργανισμό, 
στην επιδερμίδα και στους 
συνδετικούς ιστούς. Ενισχύστε 
το ανοσοποιητικό σύστημα με 
την Absorbent-C™ συνδυασμένη 
με παπάγια, μέλι και πίτουρο 
βρώμης. Το πίτουρο βρώμης έχει 
αντιοξειδωτικές ιδιότητες που 
καταπολεμούν τις ελεύθερες 
ρίζες. Η ισορροπημένη σύνθεσή 
του σχεδιάστηκε για καλύτερη 
απορρόφηση.   

 048 | GR: 17,96€ | CY: 15,20€ 

100 Δισκία | .063

VIT LIZE™
ΓΙΑ ΑΝΔΡΕΣ
Είναι ένα αποκλειστικό μείγμα 
από εκχύλισμα ροδιού, και 
σπόρους κολοκύθας αποκλειστικά 
σχεδιασμένο να υποστηρίζει 
την υγεία των ανδρών. Παρέχει 
ολοκληρωμένη υποστήριξη στην 
υγεία του προστάτη καθώς περιέχει 
βιταμίνες, βότανα, μεταλλικά 
στοιχεία όπως και λυκοπένιο, για να 
προσφέρει φυσική προστασία της 
υγείας του προστάτη.  
Περιέχει σόγια.

 374 | GR: 33,95€ | CY: 28,75€ 

60 Μαλακές κάψουλες | .120

VIT  LIZE™
ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ
Φυσικό μείγμα πλούσιο σε 
αντιοξειδωτικά από φρούτα, 
βότανα, βιταμίνες και μεταλλικά 
στοιχεία, ειδικά σχεδιασμένο για 
να υποστηρίξει τις γυναικείες 
ανάγκες και την ορμονική ισορροπία. 
To VIT LIZE™ περιλαμβάνει 
ένα αποκλειστικό μείγμα από 
εκχυλίσματα βοτάνων όπως σκόνης 
μήλου, λουλούδια του πάθους 
και μούρα schisandra- ένα φυτό 
που χρησιμοποιούνταν για αιώνες 
για τα οφέλη του στην υγεία. 
Συμπεριλάβαμε στη σύνθεση σκόνη 
cranberry που υποστηρίζει την υγεία 
του ουροποιητικού συστήματος και 
φολικό οξύ που χαρίζει ισορροπία 
στον γυναικείο οργανισμό.

 375 | GR: 35,95€ | CY: 30,44€ 

120 Δισκία | .127

FOREVER ACTIVE HA®

Το υαλουρονικό οξύ (HA) είναι μια 
φυσική ουσία που υπάρχει στους 
συνδετικούς ιστούς για να λιπαίνει 
και να ανακουφίζει τις αρθρώσεις, 
το οποίο μειώνεται με την πάροδο 
των ετών. Έχει συνδυαστεί με 
έλαιο ginger και ρίζα κουρκουμά, 
για να υποστηρίζει την κινητικότητα 
των αρθρώσεων και την υγεία του 
δέρματος. Περιέχει σόγια.

 264 | GR: 36,31€ | CY: 30,74€ 

60 Μαλακές κάψουλες | .128

ΤΟ 
ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟ 
ΟΞΥ (HA) 
ΕΝΙΣΧΥΕΙ ΤΟ 
ΣΦΙΧΤΟ ΚΑΙ 
ΥΓΙΕΣ ΔΕΡΜΑ.
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Ένα από τα κύρια συστατικά του 
Forever Move™, το ΝΕΜ®, είναι 
πέντε φορές πιο αποτελεσματικό 
από την χονδροϊτίνη και την 
γλυκοζαμίνη μεμονωμένα για 
τo φυσιολογικό εύρος κίνησης, 
την ενίσχυση της ευελιξίας, την 
μείωση της ακαμψίας και προάγει 
την γρήγορη αποκατάσταση  
μετά την άσκηση.

FOREVER GARLIC-THYME®

Καταπολεμήστε το οξειδωτικό 
στρες με αυτές τις άοσμες και 
εύκολες στην κατάποση μαλακές 
κάψουλες, Forever Garlic-Thyme®! 
Το σκόρδο όχι μόνο υποστηρίζει 
την καρδιοαγγειακή λειτουργία, 
αλλά και το ανοσοποιητικό 
σύστημα. Το θυμάρι προερχόμενο 
από την περιοχή της Μεσογείου 
έχει αναγνωριστεί για τις πολύτιμες 
ιδιότητές του στο ανοσοποιητικό 
σύστημα. Περιέχει σόγια.

 065 | GR: 23,94€ | CY: 20,28€ 

100 Μαλακές κάψουλες | .084

FOREVER FIBER™

Φυτικές ίνες σε πρακτικά 
ατομικά φακελάκια από τέσσερις 
διαφορετικού τύπου φυτικές 
ίνες, συμπεριλαμβανομένων 
φρουκτοολιγοσακχαριτών που 
δρουν ως πρεβιοτικό. Tο Forever 
Fiber™ παρέχει 5 γρ. φυτικών 
ινών που διαλύονται άμεσα σε 
οποιοδήποτε ρόφημα. Οι φυτικές 
ίνες υποστηρίζουν το πεπτικό 
και το ανοσοποιητικό και είναι 
κατάλληλες όταν βρίσκεστε σε 
πρόγραμμα ελέγχου βάρους. 

 464 | GR: 25,54€ | CY: 21,63€ 

30 Φακελάκια στικ | .090

FOREVER MOVE™

Το Forever Move υποστηρίζει την κίνηση, 
βελτιώνει την ευελιξία των αρθρώσεων, 
ενισχύει την υγεία των χόνδρων και 
προσφέρει γρήγορη αποκατάσταση μετά 
την άσκηση. Ένα αποκλειστικό μείγμα δυο 
συστατικών που δεν έχουν συνδυαστεί 
πουθενά στον κόσμο:   
*NEM® και **BioCurc®!  

Περιέχει αυγά, σόγια και ψάρι
*  Το συστατικό NEM® είναι κατοχυρωμένο εμπορικό 

σήμα της ESM Technologies, LLC.

** Tο συστατικόBioCurc® είναι κατοχυρωμένο 
εμπορικό σήμα της Boston BioPharm, Inc.

 551 | GR: 70,75€ | CY: 59,91€ 

90 Μαλακές κάψουλες | .250

FOREVER GINKGO PLUS®

Όλοι μας λίγο πολύ υποφέρουμε 
από έλλειψη συγκέντρωσης, 
μειωμένη απόδοση ή κόπωση. Όλα 
αυτά μπορεί να είναι σημάδι κακής 
κυκλοφορίας του αίματος. Το Ginkgo 
υποστηρίζει το κυκλοφορικό, καθώς 
και το νευρικό σύστημα για βελτίωση 
της συγκέντρωσης και εγρήγορση. 
Εμπλουτισμένο με μανιτάρια reishi, 
μούρα schisandra και το ευεργετικό 
βότανο fo-ti, που βοηθούν στην 
πνευματική διαύγεια, θα σας κάνει να 
αισθανθείτε στα καλύτερά σας και με 
διάθεση για περισσότερη δημιουργία.

 073 | GR: 39,95€ | CY: 33,83€ 

60 Δισκία | .141
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These statements have not been evaluated by the Food and Drug Administration. This product is not intended to diagnose, treat, cure or prevent any disease.

FOREVER FOCUSTM

Μην περιμένετε απλά να περάσει η μέρα. Πάρτε τα ηνία στα 
χέρια σας με το Forever Focus, ένα προηγμένο συμπλήρωμα 
που θα σας βοηθήσει να παραμένετε συγκεντρωμένοι, 
δραστήριοι και παραγωγικοί. Ενώ είναι ιδανικό για μαθητές, 
αθλητές και επαγγελματίες, όλοι θα αναζητούσαν ένα 
προϊόν που θα τους βοηθάει να εστιάζουν, βελτιώνει τη 
συγκέντρωση, την πνευματική εγρήγορση και τη μνήμη.

 622 | GR: 94,66€ | CY: 80,16€ 

120 κάψουλες | .334
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C9™

Θα σας βοηθήσει να κάνετε ένα μεγάλο άλμα στην 
προσπάθεια σας να αποκτήσετε τον πιο καλλίγραμμο 
και υγιή εαυτό σας. Αυτό το εύκολο στην εφαρμογή 
πρόγραμμα αποτοξίνωσης θα σας δώσει τα εφόδια για 
να ξεκινήσετε το ταξίδι της αλλαγής του σώματός σας 
από σήμερα!

Το πακέτο C9 περιλαμβάνει: 

+  2 x 1 Λίτρο Forever Aloe Vera Gel®  
 ή 2 x 1 Λίτρο Forever Aloe Berry Nectar™ 
ή 2 x 1 Λίτρο Forever Aloe Peaches™

+  Forever Lite Ultra™ - Βανίλια ή Σοκολάτα

+  Forever Garcinia Plus® - 54 Μαλακές κάψουλες

+ Forever Fiber™ - 9 Φακελάκια στικ

+ Forever Therm™ - 18 Δισκία

+ Μεζούρα για μετρήσεις & Σέικερ

475 | Aloe Vera Gel® | Βανίλια 
476 | Aloe Vera Gel® | Σοκολάτα

625 | Aloe Berry Nectar™ | Βανίλια
626 | Aloe Berry Nectar™ | Σοκολάτα

629 | Aloe Peaches™ | Βανίλια 
630 | Aloe Peaches™ | Σοκολάτα

 475-476 | GR: 139,30€ | CY: 117,96€ 

 625-626 | GR: 139,30€ | CY: 117,96€ 

 629-630 | GR: 139,30€ | CY: 117,96€ 

.495

C9: Διαθέσιμο με το έντυπο οδηγιών στα αγγλικά  
(Κωδ. 477-Βανίλια, Κωδ. 478-Σοκολάτα)
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F15™

Κάντε το επόμενο βήμα για να δείχνετε και να αισθάνεστε 
καλύτερα. Ανεξάρτητα ποιο είναι το επίπεδο της φυσικής 
σας κατάστασης, αν είστε αρχάριος ή έχετε έντονη 
αθλητική δραστηριότητα, το F15™ έχει τρία διαφορετικών 
επιπέδων προγράμματα (Beginner, Intermediate και 
Advanced) με ασκήσεις και ειδικό διατροφολόγιο για να 
κατακτήσετε τον στόχο σας. Κάθε πρόγραμμα 15 ημερών 
έχει ειδικά σχεδιαστεί για να σας δώσει τη γνώση για 
έναν πιο υγιεινό τρόπο διατροφής ώστε να πετύχετε 
αποτελέσματα με διάρκεια στο χρόνο.

Το πακέτο F15 περιλαμβάνει:  

+  Forever Aloe Vera Gel® - 2 x 1 Λίτρο

+  Forever Lite Ultra™ - Βανίλια ή Σοκολάτα

+  Forever Garcinia Plus® -  
90 Μαλακές κάψουλες

+ Forever Fiber™ - 15 Φακελάκια στικ

+ Forever Therm™ - 30 Δισκία

528 Beginner 1 & 2 Βανίλια
529 Beginner 1 & 2 Σοκολάτα

532 Intermediate 1 & 2 Βανίλια
533 Intermediate 1 & 2 Σοκολάτα

536 Advanced 1 & 2 Βανίλια
537 Advanced 1 & 2 Σοκολάτα

 528-529 | GR: 175,47€ | CY: 148,59€ 

 532-533 | GR: 175,47€ | CY: 148,59€ 

 536-537 | GR: 175,47€ | CY: 148,59€ 

.612
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VITAL5®

Το Vital5® σας παρέχει πέντε μοναδικά Forever προϊόντα 
που λειτουργούν συνεργιστικά για να καλύψουν τα 
διατροφικά κενά και να εξασφαλίσουν βασικά θρεπτικά 
συστατικά στον οργανισμό για να δείχνετε και να 
αισθάνεστε καλύτερα.

Το πακέτο Vital5® περιλαμβάνει: 

+  (4) Forever Aloe Vera Gel®  
ή (4) Forever Aloe Berry Nectar™  
ή (4) Forever Aloe Peaches™ 

+ (1) Forever Daily™ 

+  (1) Forever Active Pro-B™

+ (1) Forever Arctic Sea®

+ (1) ARGI+™

456 Forever Aloe Vera Gel®

 456 | GR: 290,54€ | CY: 246,03€ 

1.000

457 Forever Aloe Berry Nectar™

 457 | GR: 290,54€ | CY: 246,03€ 

1.000

458 Forever Aloe Peaches™

 458 | GR: 290,54€ | CY: 246,03€ 

1.000



FOREVER LITE ULTRA™ 
ΜΕ ΑΜΙΝΟΤΕΪΝΗ
Ένα γευστικό ρόφημα σε δύο γεύσεις, βανίλια και 
σοκολάτα. Μια μερίδα το πρωί και το βράδυ, σας 
παρέχουν το 100% της συνιστώμενης ημερήσιας 
ποσότητας σε βιταμίνες και μεταλλικά στοιχεία. Είναι 
κατάλληλο ως υποκατάστατο γεύματος, χαμηλό σε 
υδατάνθρακες και με ένα μοναδικό μείγμα ενζύμων 
ειδικά σχεδιασμένων για να διασπάσουν την πρωτεΐνη 
στη διατροφή σας. Με 24 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά 
μερίδα, αυτό το γευστικό ρόφημα, θα αλλάξει τη 
γνώμη σας για τη διατροφή! Περιέχει σόγια.

 470 | GR: 28,50€ | CY: 24,13€ 

Βανίλια | 375g | .100

 471 | GR: 25,97€ | CY: 24,13€ 

Σοκολάτα | 390g | .100
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FOREVER THERM™

Πράσινο τσάι, γκουαρανά, 
φυσική καφεΐνη και κετόνες 
βατόμουρου θα ενισχύσουν τα 
επίπεδα ενέργειάς σας και θα 
ενεργοποιήσουν τον μεταβολισμό 
σας. Η βιταμίνη Β θα βοηθήσει τον 
οργανισμό να μεταβολίσει τους 
υδατάνθρακες, τις πρωτεΐνες και 
τα λίπη. Μια ισχυρή υποστηρικτική 
φόρμουλα βοτάνων και θρεπτικών 
συστατικών για να πετύχετε τον 
στόχο σας.

 463 | GR: 39,44€ | CY: 33,40€ 

60 Δισκία | .139

FOREVER GARCINIA PLUS®

Ο καρπός garcinia cambogia 
περιέχει υδροξυκιτρικό οξύ, 
που μπορεί να συμβάλλει στη 
μείωση της μετατροπής των 
υδατανθράκων σε λίπη από 
τον οργανισμό. Βοηθάει στο να 
καίει το αποθηκευμένο λίπος, 
συμβάλλοντας ακόμα περισσότερο 
στη διαδικασία απώλειας βάρους 
ενώ λειτουργεί ως κατασταλτικό 
της όρεξης. Επιπλέον προσθέσαμε 
πικολινικό χρώμιο. Περιέχει σόγια.

 071 | GR: 43,26€ | CY: 36,63€ 

70 Μαλακές κάψουλες | .153

FOREVER LEAN®

Κάποιες φορές καταναλώνουμε 
τροφές που θα θέλαμε να είχαμε 
αντισταθεί. Στο Forever Lean® 
έχουμε προσθέσει πολύτιμες 
φυτικές ίνες από φραγκόσυκο, 
το οποίο συμβάλει στη μείωση 
της απορρόφησης των θερμίδων 
που προσλαμβάνει ο οργανισμός 
από τα λίπη. Επίσης, η ειδική 
ποικιλία άσπρων φασολιών, 
βοηθά προσωρινά να ανασταλλεί 
η διαδικασία απορρόφησης των 
σακχάρων από τον οργανισμό.

 289 | GR: 39,66€ | CY: 33,58€ 

120 Κάψουλες | .137

FOREVER FASTBREAK®

Ενεργειακή μπάρα με λιγότερη ζάχαρη και 
περισσότερες φυτικές ίνες! Με βελτιωμένη γεύση, 
αυτή η απολαυστική μπάρα με σοκολάτα και 
φυστικοβούτυρο θα σας ξετρελάνει! Περιέχει 11 
γραμμάρια πρωτεΐνης και αποτελεί το ιδανικό 
υποκατάστατο γεύματος ή είναι η πρώτη σας σκέψη 
όταν χρειάζεστε έξτρα ενέργεια. Με πλήθος βιταμινών 
και μεταλλικών στοιχείων, αποτελεί ένα γρήγορο 
σνακ, όταν κάνετε διάλειμμα από την προπόνησή σας. 
Περιέχει σόγια και γάλα. Ενδέχεται να περιέχει ίχνη 
από αυγό, σίτο και ξηρούς καρπούς δέντρων.

 520 | GR: 4,55€ | CY: 4,23€ 

56g | .018

23



infinite by Forever™  
hydrating cleanser
To hydrating cleanser περιέχει 
ισχυρά συστατικά φυσικής 
προέλευσης όπως εκχύλισμα 
μήλου, αμινοξέα μήλου και λιπαρά 
οξέα καρύδας που αυξάνουν την 
ενυδάτωση του δέρματος και 
καθαρίζουν απαλά την επιδερμίδα 
από τη λιπαρότητα χωρίς να 
την ξηραίνουν. Αυτό το ήπιο, 
γαλάκτωμα καθαρισμού αφήνει 
το δέρμα ενυδατωμένο, απαλό 
και καθαρό για την καθημερινή 
φροντίδα αντιγήρανσης.

 554 | GR: 29,75€ | CY: 28,55€ 

118ml | .105

infinite by Forever™  
firming serum
Το firming serum στοχεύει στην 
αντιγήρανση με ένα κλινικά 
αποδεδειγμένο πεπτίδιο τριών 
αμινοξέων που μιμείται τη φυσική 
διαδικασία του δέρματος στην 
αύξηση της σφριγηλότητας. Σε 
συνδυασμό με ισχυρά φυσικά 
συστατικά και της σταθεροποιημένης 
μας αλόης, το firming serum 
ενυδατώνει το δέρμα, ενώ το κάνει 
πιο απαλό, κάτι που θα σας κάνει να 
δείχνετε και να νιώθετε νεότεροι.  

 555 | GR: 58,90€ | CY: 56,53€ 

30ml | .208

infinite by Forever™  
firming complex
Η ομορφιά δεν oφείλεται μόνο στη 
βαθιά φροντίδα του δέρματος – 
ξεκινά από τη διατροφή. Το πρώτο 
συμπλήρωμα της Forever αποκλειστικά 
για την ομορφιά, σας βοηθά να 
πάρετε τον έλεγχο στη διαδικασία 
της αντιγήρανσης αυξάνοντας την 
ελαστικότητα του δέρματος. Το firming 
complex παρουσιάζει ένα μείγμα από 
συμπύκνωμα πεπονιού, φυτοκεραμίδια 
και κολλαγόνο θαλάσσιας προέλευσης 
για την ενυδάτωση του δέρματος. Η 
Βιταμίνη C και η βιοτίνη που περιέχει 
μειώνουν την όψη των βαθιών ρυτίδων 
έκφρασης.

 556 | GR: 58,60€ | CY: 49,62€ 

60 Δισκία | .207
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infinite by Forever™ 
advanced skincare system 
Μπορεί να νομίζετε ότι τα ξέρετε όλα για την αλόη – αλλά δεν την 
έχετε δει ποτέ να λειτουργεί έτσι! Η σειρά της infinite by Forever™ 
στοχεύει στην αντιγήρανση με αυτή την επαναστατική σύνθεση 
σχεδιασμένη για να ενυδατώνει το δέρμα, να μειώνει την εμφάνιση 
των λεπτών γραμμών και των ρυτίδων και να ενισχύει τα επίπεδα του 
υγιούς κολλαγόνου για να δείχνετε και να νιώθετε καλύτερα.

Η σειρά infinite by Forever™ advanced skincare system περιλαμβάνει:
(1) hydrating cleanser, (1) firming complex,  
(1) firming serum και (1) restoring crème.

 553 | GR: 198,15€ | CY: 190,16€ 

.700

infinite by Forever™  
restoring crème
Με πάνω από 15 μαλακτικούς 
παράγοντες, η τελευταία πινελιά 
της αντιγήρανσης, ονομάζεται 
restoring crème. Απορροφάται 
γρήγορα και αφήνει το δέρμα 
ενυδατωμένο και απαλό. Η 
restoring crème συνδυάζει τις 
τελευταίες επιστημονικές εξελίξεις 
της κοσμητολογίας με την αλόη, 
τα ισχυρά αντιοξειδωτικά ακάι και 
ρόδι και ένα μείγμα αντιγήρανσης 
από αιθέρια έλαια για την 
αναπλήρωση και αναζωογόνηση 
του αφυδατωμένου δέρματος.

 558 | GR: 65,65€ | CY: 63,00€ 

48.2g | .232
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Sonya™  
refreshing gel cleanser
Τέλος πια στα κλασικά προϊόντα καθαρισμού. Το 
Sonya™ refreshing gel cleanser περιέχει αλόη με 
ενυδατικούς παράγοντες όπως ψυχρής έκθλιψης έλαιο 
Baobab, αφήνοντας το δέρμα απαλό και ενυδατωμένο. 
Πλούσια αντιοξειδωτικά όπως αμινοξέα μήλου 
υποστηρίζουν το μεικτό δέρμα ενώ φυσικοί παράγοντες 
καθαρισμού όπως εκχύλισμα acacia concinna, 
απομακρύνουν τα νεκρά κύτταρα, τη λιπαρότητα, τα 
υπολείμματα μακιγιάζ για έναν επιμελή και απαλό 
καθαρισμό.

 605 | GR: 26,65€ | CY: 25,57€ 

118ml | .094

Sonya™  
soothing gel moisturizer
Με σύνθεση πλούσια σε εκχυλίσματα βοτάνων και 
ισχυρά συστατικά, το Sonya™ soothing gel moisturizer 
μεταφέρει ένα πέπλο ενυδάτωσης χαρίζοντας πλήρως 
ενυδατωμένη επιδερμίδα. Με περισσότερα από 10 
φυτικά εκχυλίσματα, έλαια και β-γλυκάνη από μανιτάρια 
σε συνδυασμό με υδρολυμένο κολλαγόνο και εκχύλισμα 
μήλων, αυτή η σύνθεση παρέχει καταπράυνση και 
ενυδάτωση στο μεικτό δέρμα. 

 608 | GR: 29,19€ | CY: 28,01€ 

59ml | .103

Sonya™  
illuminating gel
Αποκαταστήστε τη φυσική λάμψη της επιδερμίδας με 
το Sonya™ illuminating gel. Η σύνθεση προηγμένης 
τεχνολογίας σε αυτό το gel που απορροφάται γρήγορα 
περιλαμβάνει πεπτίδια για την ομοιόμορφη δομή του 
δέρματος και σε συνδυασμό με πέντε ασιατικά βότανα, 
συμπεριλαμβανομένης της γλυκόριζας, αποκαθιστά τη 
φυσική λάμψη και τον τόνο του δέρματος χαρίζοντας 
απαλότητα. 

 606 | GR: 25,22€ | CY: 24,20€ 

28.3g | .089

Sonya™  
refining gel mask
“Τα οφέλη του ύπνου στην ομορφιά”. Με σύνθεση που 
βελτιστοποιεί τον τρόπο που λειτουργεί το δέρμα μας 
τη νύχτα, η Sonya™ refining gel mask εξισορροπεί 
το δέρμα ελέγχοντας τη λιπαρότητα και χαρίζοντας 
λάμψη. Με μια γενναιόδωρη ποσότητα από εκχυλίσματα 
βοτάνων, εκχυλίσματα φρούτων και ενυδατικούς 
παράγοντες, θα τονώσει το δέρμα σας και θα δείχνει πιο 
φωτεινό, νεότερο και πιο ισορροπημένο. 

 607 | GR: 26,65€ | CY: 25,57€ 

59ml | .094

Sonya™  
daily skincare system
Το μεικτό δέρμα βρήκε το ταίρι του! Ειδικά σχεδιασμένο 
για το μεικτό δέρμα που παρουσιάζει χαρακτηριστικά 
όλων των τύπων δέρματος, η Sonya™ daily skincare 
έχει υψηλή περιεκτικότητα σε αλόη και εκχυλίσματα 
βοτάνων. 

Η φύση συναντά την επιστήμη σε μια καινοτόμο σειρά 
που έχει βάση το gel, χάρη στην οποία τα ευεργετικά 
οφέλη της αλόης μεταφέρονται στα σημεία που το δέρμα 
σας τα χρειάζεται περισσότερο. Με ανάλαφρη υφή που 
αφήνει στο δέρμα σας μια δροσερή και αναζωογονημένη 
αίσθηση. 

Η σειρά Sonya™ daily skincare system περιλαμβάνει:
(1) refreshing gel cleanser, (1) illuminating gel,  
(1) refining gel mask και (1) soothing gel moisturizer.

 609 | GR: 96,65€ | CY: 92,75€ 

.341

daily skincare
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To δέρμα που κάποιες φορές είναι λιπαρό, 
κάποιες σμηγματορροϊκό ή ξηρό ονομάζεται 
μεικτό δέρμα. Η Sonya™ daily skincare system 
βοηθά το δέρμα σας να παραμένει απαλό και 
ενυδατωμένο όλες τις εποχές.

27
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aloe bio-cellulose mask 

Χαρίστε στο δέρμα σας την 
ενυδάτωση που έχει τόσο ανάγκη 
με τη νέας γενιάς μάσκα aloe bio-
cellulose mask. Καινοτόμα σύνθεση 
που συνδυάζει τη δύναμη της αλόης 
με θαλάσσια φύκια και ενυδατικό 
serum σε μια μάσκα που μεταφέρει 
τα θρεπτικά συστατικά βαθιά στο 
δέρμα. Το αποτέλεσμα είναι απαλό, 
ενυδατωμένο δέρμα που ακτινοβολεί.

 616 | GR: 59,52€ | CY: 57,12€ 

5 x 25g | .210

protecting day lotion  
SPF 20

Προστατέψτε και θρέψτε το δέρμα 
σας με αλόη, εκχύλισμα μανιταριού 
και περισσότερα από 20 συστατικά 
για την περιποίηση της επιδερμίδας 
με την protecting day lotion. 
Εμπλουτισμένη με εκχυλίσματα 
βοτάνων και φρούτων και με 
ευρύ φάσμα αντηλιακών φίλτρων 
(SPF 20) που προστατεύουν από 
τις βλαβερές ακτίνες UV, αυτή η 
κρέμα προσώπου βελτιώνει τον 
τόνο και την υφή του δέρματος 
προστατεύοντάς το.

 557 | GR: 41,04€ | CY: 39,39€ 

50ml | .145

aloe activator 
Το aloe activator είναι ένα 
μοναδικό προϊόν ενυδάτωσης 
και περιέχει πάνω από 98% 
ζελέ αλόης βέρα. Η δύναμη της 
αλόης, σε αυτή την απλή αλλά 
ισχυρή σύνθεση, αφήνει το δέρμα 
αναζωογονημένο και απαλό, από 
τη στιγμή που έρχεται σε επαφή με 
αυτό. Η υψηλή περιεκτικότητα σε 
αλόη σε αυτή τη μοναδική σύνθεση 
κάνει το aloe activator την ιδανική 
προσθήκη σε κάθε περιποίηση. 

 612 | GR: 15,05€ | CY: 14,45€ 

130ml | .064

Κάθε ένα από τα προϊόντα 
της σειράς έχει σχεδιαστεί 
έτσι ώστε να απευθύνεται σε 
κοινές ανησυχίες που έχουμε 
για το δέρμα μας. Προσθέστε 
αυτά τα προϊόντα στην 
καθημερινή σας περιποίηση, 
αποκλειστικά για τις δικές σας 
ανάγκες. 
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smoothing exfoliator 
Το smoothing exfoliator 
ομαλοποιεί τον τόνο και την 
υφή της επιδερμίδας χωρίς 
να την τραυματίζει. Εκχύλισμα 
μπαμπού, κόκκοι jojoba και 
ενζυματικά εκχυλίσματα φρούτων, 
συμπεριλαμβανομένης της 
παπαΐνης και της βρομελίνης, 
απομακρύνουν τα νεκρά κύτταρα 
και αναδεικνύουν αναζωογονημένη 
επιδερμίδα. 

 559 | GR: 20,66€ | CY: 19,83€ 

60ml | .073

hydrating serum
Αυτή η εξαιρετική ενυδατική σύνθεση απορροφάται 
γρήγορα στα εσωτερικά στρώματα του δέρματος για να 
μεταφέρει τα οφέλη του υαλουρονικού οξέος και του 
σταθεροποιημένου τζελ της αλόης βέρα. Ενισχυμένη 
ενυδάτωση ενώ παράλληλα θωρακίζει το δέρμα από 
τους περιβαλλοντικούς παράγοντες και μειώνει την 
εμφάνιση των λεπτών γραμμών και των ρυτίδων χάρη 
στο hydrating serum.

 618 | GR: 39,68€ | CY: 38,08€ 

50ml | .140

balancing toner 
Ανανεώνει, ενυδατώνει και 
εξισορροπεί το pH της επιδερμίδας, 
ενώ ελαχιστοποιεί την εμφάνιση 
των πόρων. Το balancing toner με 
αλόη, εκχυλίσματα από φύκια και 
υαλουρονικό νάτριο ενυδατώνει 
και κάνει απαλό το δέρμα σας. 
Το εκχύλισμα αγγουριού βοηθά 
στην άψογη όψη του δέρματος 
καθώς βελτιώνει τον τόνο και την 
υφή του, ενώ το εκχύλισμα λευκού 
τσαγιού ισορροπεί το δέρμα 
καταπολεμώντας τις ελεύθερες 
ρίζες.

 560 | GR: 24,65€ | CY: 23,66€ 

130ml | .087

awakening eye cream 

Θαλάσσιο κολλαγόνο, 
πατενταρισμένα συστατικά, 
φυσικά εκχυλίσματα βοτάνων 
και η αλόη μας σε συνδυασμό 
με την τεχνολογία των πεπτιδίων 
βελτιώνουν και εξομαλύνουν την 
ευαίσθητη περιοχή των ματιών 
για να μειώσουν τις γραμμές, τις 
ρυτίδες και τους μαύρους κύκλους. 
Η awakening eye cream περιέχει 
επίσης ένα μοναδικό συστατικό 
που ονομάζεται butylene glycol, 
το οποίο μπορεί να βοηθήσει στη 
μείωση του πρηξίματος στα μάτια 
και των μαύρων κύκλων σε μόλις 
15 ημέρες!

 561 | GR: 20,66€ | CY: 19,83€ 

21g | .073
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FOREVER 
ALPHA-E FACTOR®

Ένα ελιξήριο για το ξηρό δέρμα που 
περιέχει βιταμίνες Α, Ε και C με ισχυρή 
αντιοξειδωτική δύναμη. Με παλμιτική 
ρετινόλη και εξαιρετική σύνθεση που 
καταπολεμά τις ελεύθερες ρίζες και την 
ξηρότητα. Βελτιώνει την ελαστικότητα, 
αποκαθιστά την υγρασία και εξισορροπεί την 
επιδερμίδα χαρίζοντας λάμψη.  

 187 | GR: 25,10€ | CY: 24,09€ 

30ml | .088

SONYA® ALOE DEEP 
MOISTURIZING CREAM 

Περιέχει κεραμίδια που 
προσφέρουν ενυδάτωση και 
στα πιο βαθιά στρώματα της 
επιδερμίδας. Επαναφέρει τη 
λάμψη του δέρματος χάρη 
στα αντιοξειδωτικά από το 
εκχύλισμα φλοιού πεύκου. 

 311 | GR: 31,60€ | CY: 30,32€ 

71g | .111

SONYA™  
precision liquid eyeliner 
Αποκτήστε έντονο βλέμμα με το 
Sonya precision liquid eyeliner. Αυτό 
το eyeliner με έντονο μαύρο χρώμα 
σας βοηθάει να δημιουργήσετε μια 
τολμηρή εμφάνιση χάρη στις λεπτές 
και τέλεια καθορισμένες γραμμές 
με το ειδικό πινέλο ακριβείας. Με 
εννέα ενυδατικούς παράγοντες στη 
σύνθεση όπως αλόη, καστορέλαιο, 
βιταμίνη Ε και έλαιο από ηλιοτρόπιο 
περιποιείται την ευαίσθητη περιοχή 
των ματιών σας.

 569 | GR: 22,65€ | CY: 21,74€ 

1ml | .080

FOREVER 
ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ
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MASK POWDER

Σε συνδυασμό με το Aloe Activator σας προσφέρει καθαρό 
και αναζωογονημένο δέρμα. Αμέσως μετά την εφαρμογή 
θα νιώσετε τη διαφορά! Καθώς σφίγγει το δέρμα, 
επιτυγχάνεται ο καθαρισμός των πόρων. Η αλβουμίνη και 
το άμυλο καλαμποκιού προσφέρουν ιδιότητες σύσφιξης , 
ενώ η καολίνη απορροφά την πλεονάζουσα λιπαρότητα. Η 
αλλαντοΐνη και το χαμομήλι βοηθούν στην περιποίηση και 
αναζωογόνηση της επιδερμίδας, αποκαλύπτοντας καθαρό 
και ανανεωμένο δέρμα.

 341 | GR: 19,95€ | CY: 19,15€ 

29g | .070

R3 FACTOR®

Διατηρεί. Επαναφέρει. Ανανεώνει. Τα οξέα 
φρούτων απολεπίζουν και απομακρύνουν 
τα νεκρά κύτταρα που προσκολλώνται στην 
επιφάνεια και δημιουργούν ένα φράγμα. 
Όταν απαλλαγούμε από αυτά επιτρέπουμε 
στην βιταμίνη Α, στην παλμιτική ρετινόλη 
και στο διαλυτό κολλαγόνο να ανανεώσουν 
τη υφή της επιδερμίδας αποκαθιστώντας 
την υγρασία. Αυτή η κρέμα θα λέγαμε πώς 
είναι ο προσωπικός σας σωματοφύλακας 
στην ομορφιά.  

 069 | GR: 39,20€ | CY: 37,62€ 

56.7g | .138

FOREVER EPIBLANC®

Ανομοιόμορφος τόνος του δέρματος, 
στίγματα και κηλίδες μπορούν να κάνουν 
το δέρμα σας να φαίνεται μεγαλύτερο 
απ’ ότι πραγματικά είναι. Βελτιώστε 
τον τόνο του δέρματός σας με την 
Forever Epiblanc. Κρέμα λεύκανσης 
με 100% σταθεροποιημένο ζελέ αλόης 
βέρα σε συνδυασμό με βιταμίνη Ε και 
φυσικά εκχυλίσματα βοτάνων, όπως το 
εκχύλισμα rumex occidentalis, ένα φυτό 
από τον Βορειοδυτικό Ειρηνικό. Χαρίστε 
ομοιόμορφο τόνο στο δέρμα σας.

 236 | GR: 16,37€ | CY: 15,71€ 

28.3g | .058

FOREVER  
MARINE MASK®

Πείτε αντίο στο θαμπό ή ξηρό δέρμα που 
ταλαιπωρείται από το περιβαλλοντικό 
στρες. Αξιοποιήσαμε θαλάσσια 
εκχυλίσματα και φύκια που είναι 
πλούσια σε φυσικά ιχνοστοιχεία και 
μέταλλα σε μια μάσκα ιδανική για βαθύ 
καθαρισμό, ανανέωση και εξισορρόπηση 
της επιδερμίδας. Οι ενυδατικές 
ιδιότητες της αλόης βέρα, του μελιού, 
του εκχυλίσματος αγγουριού και του 
δεντρολίβανου χαρίζουν φρεσκάδα και 
λάμψη που διαρκεί.   

 234 | GR: 18,36€ | CY: 17,62€ 

113g | .065

ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΣ  
ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ 
ΜΕ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 
ΑΠΟ ΤΗ ΦΥΣΗ
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ALOE HEAT LOTION

Μια κρέμα με θερμαντικούς παράγοντες και με τη 
δύναμη της αλόης βέρα για χαλάρωση των μυών. Με 
άρωμα μέντας, τον ευκάλυπτο στη σύστασή της και 
τρία έλαια, έχει ισορροπημένο pH. Είναι εξαιρετική για 
βαθύ μασάζ για να απαλύνει τους κουρασμένος μυς. 
Απορροφάται γρήγορα προσφέροντας ανακούφιση από 
την καθημερινή ένταση και το στρες.  

 064 | GR: 18,30€ | CY: 17,56€ 

118ml | .064

ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ 
ΑΘΛΗΤΕΣ

FOREVER 
ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ
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ALOE VERA GELLY

Πανομοιότυπο με το εσωτερικό ζελέ 
του φύλλου της αλόης, αυτό το 
100% σταθεροποιημένο ζελέ αλόης 
βέρα λιπαίνει τους ευαίσθητους 
ιστούς. Δροσίζει και καταπραΰνει 
στο λεπτό, ενώ ανακουφίζει από 
μικροερεθισμούς του δέρματος 
και αναπλάθει τους ιστούς. Είναι 
ιδανικό για εφαρμογή μετά το 
μπάνιο σας, καθώς και χρήσιμο να 
το αναζητήσετε στο κουτί πρώτων 
βοηθειών σας.  

 061 | GR: 18,30€ | CY: 17,56€ 

118ml | .064

ALOE MSM GEL

Το MSM είναι μια οργανική 
θειική ένωση και το τρίτο κατά 
σειρά περιεκτικότητας μεταλλικό 
στοιχείο στον οργανισμό μας. 
Σε συνδυασμό με την αγνή, 
σταθεροποιημένη αλόη βέρα, 
βιταμίνη Ε και φυτικά εκχυλίσματα 
έχετε ένα gel που καταπραΰνει 
τις αρθρώσεις, τους μυς και τους 
συνδετικούς ιστούς. Το Aloe MSM 
Gel περιέχει εκχύλισμα φύλλων 
δεντρολίβανου. Απορροφάται 
γρήγορα και είναι εύκολο στην 
εφαρμογή.

 205 | GR: 22,44€ | CY: 21,54€ 

118ml | .079

ALOE LOTION

Αλόη βέρα με βιταμίνη Ε, 
έλαιο jojoba, κολλαγόνο και 
ελαστίνη σε μια κρέμα που θα 
διατηρήσει το δέρμα σας απαλό 
και ενυδατωμένο. Η Aloe Lotion 
περιέχει έλαιο από πυρήνες 
βερίκοκου που συγκρατεί την 
υγρασία δημιουργώντας ένα 
ελαφρύ φίλτρο στο δέρμα.

 062 | GR: 18,30€ | CY: 17,56€ 

118ml | .064

FOREVER ALOE SCRUB®

Σε αντίθεση με ορισμένα scrub, εμείς 
χρησιμοποιούμε μικροσφαιρίδια 
από έλαιο jojoba που κυλούν απαλά 
στο δέρμα σας και απομακρύνουν 
τα νεκρά κύτταρα ανοίγοντας 
τον δρόμο για την ανανέωση 
του δέρματος. Με αρκετά απαλή 
σύνθεση για καθημερινή χρήση, 
αυτό το πήλινγκ προσώπου καθαρίζει 
τους πόρους διεισδύοντας βαθιά 
στο δέρμα αποκαλύπτοντας μια 
ανανεωμένη επιδερμίδα που 
ακτινοβολεί.

 238 | GR: 20,09€ | CY: 19,28€ 

99g | .071

ALOE PROPOLIS CREME

Πλούσια κρέμα από αλόη βέρα και 
πρόπολη μελισσών. Η πρόπολη 
μελισσών είναι μια κολλώδης 
ρητίνη που χρησιμοποιούν οι 
μέλισσες για να προστατεύσουν 
την κυψέλη τους. 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.   

 051 | GR: 22,44€ | CY: 21,54€ 

113g | .079

ALOE MOISTURIZING LOTION

Βελούδινη κρέμα που κάνει πολλά 
περισσότερα από απλή ενυδάτωση. 
Αφήνει μια απαλή αίσθηση και 
ελαστικότητα στην επιδερμίδα χάρη 
στο κολλαγόνο και στην ελαστίνη. 
Ιδανική για εφαρμογή στο πρόσωπο, 
στα χέρια ή στο σώμα, ενώ αποτελεί 
τη βάση για make-up. Βιταμίνη Ε, 
έλαια και χαμομήλι βοηθούν στην 
αναπλήρωση της χαμένης υγρασίας 
επαναφέροντας την ισορροπία του 
pH της επιδερμίδας σας. Για δέρμα 
μεταξένιο και απαλό.

 063 | GR: 18,30€ | CY: 17,56€ 

118ml | .064

FOREVER 
ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ
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GENTLEMAN’S PRIDE®

Καταπραΰνει και περιποιείται το δέρμα μετά το 
ξύρισμα. Αξεπέραστη αίσθηση δροσιάς χάρη στο 
σταθεροποιημένο ζελέ αλόης βέρα. Η σύνθεσή του 
με δεντρολίβανο, βοηθά το δέρμα να αποκτήσει 
μια απαλή αίσθηση σαν να μην το είχε αγγίξει 
ποτέ ξυράφι. Ιδανική για το αντρικό δέρμα και με 
γοητευτικό άρωμα 

 070 | GR: 18,30€ | CY: 17,56€ 

118ml | .064

FOREVER TRAVEL KIT 

Για να έχετε μαζί σας την Forever όπου και αν 
ταξιδεύετε! 

Το Forever Travel Kit περιλαμβάνει:

+ Aloe Moisturizing Lotion

+ Aloe-Jojoba Shampoo x 2

+ Aloe-Jojoba Conditioning Rinse

+ Forever Bright® Toothgel 

(Η σύνθεση μπορεί να αλλάξει ανάλογα με τη 
διαθεσιμότητα των προϊόντων).

 524 | GR: 22,34€ | CY: 21,44€ 

4 x 50ml & 1 x 30g | .113

FOREVER ALOE LIPS®  
ME JOJOBA

Πλούσιο και θρεπτικό lip balm στην υπηρεσία των 
χειλιών σας. Σουφρώστε τα χείλη σας! Με αλόη 
βέρα, jojoba και τρεις τύπους από κερί μελισσών 
περιποιείται και καταπραΰνει τα σκασμένα, 
ξηρά χείλη. Περιέχει μαλακτικούς, ενυδατικούς 
παράγοντες για υγιή και ελκυστικά χείλη.

 022 | GR: 4,44€ | CY: 4,26€ 

4.25g | .016

FOREVER 
ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ

H σύνθεση του Aloe Sunscreen περιέχει 
φυσικό μη νανοσωματιδιακού οξείδιο του 
ψευδαργύρου το οποίο δεν ρυπαίνει επιπλέον 
τους κοραλλιογενείς υφάλους του ωκεανού. 
Πλέον θα είστε προστατευμένοι ενώ 
παράλληλα θα μειώνετε την ρύπανση στο 
ευαίσθητο οικοσύστημα.34
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SPF 30, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ 
ΑΚΤΙΝΕΣ UVA & UVB

ALOE SUNSCREEN

Πλούσια σε αλόη βέρα, η Aloe Sunscreen σας επιτρέπει 
να χαρείτε τον ήλιο χωρίς να ανησυχείτε για τις 
βλαβερές ακτίνες του στο δέρμα σας. Αυτή η αδιάβροχη 
σύνθεση με SPF 30 και ένα ευρύ φάσμα αντηλιακών 
φίλτρων προστασίας από τις ακτίνες UVA και UVB θα 
ενυδατώσει το δέρμα σας και θα το καταπραΰνει χάρη 
στο ζελέ αλόης βέρα από το εσωτερικό του φύλλου. 
Εξαιρετικά απαλή σύνθεση, ιδανική για την προστασία 
όλης της οικογένειας για να απολαύσετε ξέγνοιαστα τις 
καλοκαιρινές σας περιπέτειες.

 617 | GR: 23,55€ | CY: 22,60€ 

118ml | .083
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ALOE-JOJOBA  
SHAMPOO

Το αγαπημένο μας 
συστατικό, η αλόη, παρέχει 
με φυσικό τρόπο σαπωνίνες 
που σας βοηθούν να 
δημιουργήσετε έναν απαλό 
αφρό. Το έλαιο jojoba δίνει 
ένα κερατινοποιημένο 
αποτέλεσμα χαρίζοντας στα 
μαλλιά λάμψη. Τα συστατικά 
του απομακρύνουν ακόμα 
και την πιο επίμονη 
λιπαρότητα καταπραΰνοντας 
το τριχωτό της κεφαλής, 
ενώ το αγαπημένο σας 
Forever™ Essential Oils 
Λεβάντα που περιέχεται στη 
σύνθεσή του θα σας κάνει 
να θέλετε να αφήσετε τα 
μαλλιά σας ελεύθερα!

 521 | GR: 18,30€ | CY: 17,56€ 

296ml | .065

ALOE-JOJOBA  
CONDITIONING RINSE

H καινοτομία της 
επιστήμης συναντά τις 
δικές μας συνθέσεις! 
Η ενισχυμένη σύνθεση 
του Conditioning Rinse 
περιέχει βιταμίνη Β5, 
macadamia, έλαιο jojoba 
και αιθέριο έλαιο λεβάντας 
από τη σειρά, Forever 
Essential Oils, χαρίζοντας 
στα μαλλιά έξτρα λάμψη, 
κάνοντάς τα πιο εύκολο 
να τα διαχειριστείτε. Με 
ισορροπημένο pH, αυτό 
το θρεπτικό conditioner 
περιβάλλει το στέλεχος 
της τρίχας και μπορεί να 
βοηθήσει στην εξάλειψη 
της ψαλίδας.

 522 | GR: 18,10€ | CY: 17,37€ 

296ml | .064

ALOE HAND SOAP

Το Aloe Hand Soap 
αφήνει τα χέρια 
ενυδατωμένα και 
απαλά μετά από κάθε 
χρήση. Με 100% αγνό 
σταθεροποιημένο 
ζελέ αλόης βέρα και 
φυσικούς καθαριστικούς 
παράγοντες, αυτή η 
σύνθεση χωρίς parabens 
με εκχυλίσματα φρούτων 
αφήνει το δέρμα σας 
απαλό και ενυδατωμένο. 

 523 | GR: 15,21€ | CY: 17,08€ 

473ml | .061

ALOE EVER-SHIELD®

Με σύνθεση που δεν 
περιέχει αντιιδρωτικά 
άλατα αλουμινίου, αυτό 
το αποσμητικό γλιστράει 
απαλά στο δέρμα 
παρέχοντας προστασία 
όλη μέρα. Χάρη στην 
υψηλή περιεκτικότητα σε 
αλόη, είναι τόσο ήπιο που 
μπορεί να εφαρμοστεί 
άμεσα μετά ξύρισμα ή 
την αποτρίχωση χωρίς να 
προκαλεί ερεθισμό. Με 
απαλό, ευχάριστο άρωμά 
για όλη την ημέρα!

 067 | GR: 9,15€ | CY: 8,78€ 

92.1g | .032
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ALOE AVOCADO FACE & BODY SOAP

To αβοκάντο είναι ένα θρεπτικό φρούτο με πολλά ευεργετικά 
συστατικά, συμπεριλαμβανομένων των βιταμινών A, C και E. Η υψηλή 
περιεκτικότητα σε λιπαρά οξέα δημιουργεί μια πλούσια βάση για το 
σαπούνι μας, το οποίο κρατάει απαλό και ενυδατωμένο το ξηρό δέρμα. 
Το Aloe Avocado Face & Body Soap περιέχει αγνό ζελέ αλόης βέρα 
που συλλέγεται με το χέρι, το οποίο περιποιείται, καταπραΰνει και 
αφήνει το δέρμα ενυδατωμένο όλη την ημέρα. 

 284 | GR: 5,50€ | CY: 6,14€ 

142g | .019
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FOREVER BRIGHT® TOOTHGEL

Ιδανική για παιδιά, χορτοφάγους και ...για όλους! Απαλή 
σύνθεση, χωρίς φθόριο συνδυάζει την αλόη βέρα με πρόπολη 
μελισσών, μέντα και δυόσμο για υγιή δόντια με δροσερή 
αναπνοή. Οδοντιατρικές μελέτες δείχνουν ότι η πρόπολη 
μελισσών που χρησιμοποιείται για την προστασία της κυψέλης 
μπορεί να συνεισφέρει στη συνολική στοματική υγεία. Η 
αίσθηση φρεσκάδας και καθαριότητας μένει για αρκετή ώρα 
στο στόμα μετά το βούρτσισμα.   

 028 | GR: 8,87€ | CY: 8,51€ 

130g | .031
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25TH EDITION®  
ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ
Αφήστε πίσω σας τις καλύτερες 
εντυπώσεις με το γυναικείο άρωμα 25th 
Edition for Women. Αυτό το γλυκό και 
ελαφρύ άρωμα μοιάζει σαν ένα μπουκέτο 
από ροδοπέταλα, γιασεμί, λευκό κρίνο, 
μανόλια και φυτικά εκχυλίσματα. Η τέλεια 
πινελιά για να συμπληρώσει οποιαδήποτε 
εμφάνιση.

 208 | GR: 48,91€ | CY: 46,93€ 

50ml | .173

25TH EDITION®  
ΓΙΑ ΑΝΔΡΕΣ
Αρρενωπό άρωμα και ταυτόχρονα 
ελκυστικό για τις γυναίκες, αυτό το 
δροσερό και μακράς διαρκείας άρωμα 
είναι ένα μείγμα από ποώδεις και ξυλώδεις 
νότες από λειχήνα βελανιδιάς και 
σανδαλόξυλο. Το τέλειο μείγμα μόσχου με 
φρουτώδεις νότες είναι τόσο δελεαστικό 
και αναζωογονητικό. Το άρωμά του θα 
σας γεμίσει αυτοπεποίθηση, με casual ή 
επίσημο ντύσιμο.

 209 | GR: 48,91€ | CY: 46,93€ 

50ml | .173

FOREVER INSTANT HAND 
CLEANSER

Μείνετε εσείς και η 
οικογένειά σας ασφαλείς 
όπου και αν είστε με το 
Forever Instant Hand 
Cleanser. Αυτή η σύνθεση 
που στεγνώνει γρήγορα 
με 70% αλκοόλη και aloe 
vera θα κρατήσει τα χέρια 
σας καθαρά χωρίς να τα 
ξηραίνει. Είναι τέλειο για 
έξω ειδικά όταν δεν έχετε 
πρόσβαση σε σαπούνι 
και νερό. Το Forever 
Hand Cleanser έχει 
αναζωογονητικό άρωμα 
εσπεριδοειδών για έξτρα 
αίσθηση καθαριότητας.  

 003 | GR: 12,88€ | CY: 14,46€ 

250ml | .053   

ALOE FIRST®

Το Aloe First® είναι 
απαραίτητο σε κάθε κουτί 
πρώτων βοηθειών ως 
ένα προϊόν πολλαπλών 
χρήσεων. Με αλόη βέρα, 
πρόπολη μελισσών και 
έντεκα αποκλειστικά 
φυτικά εκχυλίσματα 
για να καταπραΰνει 
και να προστατέψει το 
δέρμα από τις βλαβερές 
συνέπειες του ήλιου, 
μικροερεθισμούς, 
κοψίματα και γρατζουνιές. 
Με ισορροπημένο  
pH είναι εύκολο στην 
εφαρμογή ακόμα και για 
το ευαίσθητο δέρμα.

 040 | GR: 23,99€ | CY: 23,03€ 

473ml | .085

FOREVER HAND 
SANITIZER®  
ΜΕ ΑΛΟΗ ΚΑΙ ΜΕΛΙ
Τα χέρια μας είναι 
γεμάτα μικρόβια 
καθημερινά. Ένας 
εύκολος τρόπος για 
να κρατάτε τα χέρια 
σας καθαρά είναι με το 
Forever Hand Sanitizer® 
που σκοτώνει το 99,99% 
των μικροοργανισμών. 
Σε βολικό, μικρό μέγεθος 
ιδανικό για την τσάντα 
σας, αφήνει τα χέρια σας 
απαλά και ενυδατωμένα 
χάρη στην αλόη βέρα και 
το μέλι. 

 318 | GR: 3,43€ | CY: 3,84€ 

59ml | .014   

FOREVER ALOE  
MPD® 2X ULTRA

Ένα προϊόν, πολλές 
χρήσεις. Η καθαριστική 
του δύναμη μπορεί να 
αντιμετωπίσει κάθε λεκέ 
στα ρούχα σας, στα 
δάπεδα, στο μπάνιο, στα 
πλακάκια και στα χαλιά. 
Από το πλύσιμο των πιάτων 
μέχρι τις επιφάνειες της 
κουζίνας απομακρύνει λίπη 
και κάθε είδους βρωμιά. Με 
εξαιρετικά συμπυκνωμένη 
σύνθεση χρειάζονται μόνο 
μερικές σταγόνες για να 
καθαρίσει τα πάντα. Είναι 
φιλικό προς το περιβάλλον, 
βιοδιασπώμενο και δεν 
περιέχει φώσφορο.

 307 | GR: 25,92€ | CY: 29,10€ 

946ml | .107

FOREVER 
ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ

FOREVER 
ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ
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FOREVER™ ESSENTIAL OILS LEMON

Το λεμόνι είναι γνωστό για τις αντισηπτικές του 
ιδιότητες και το αναζωογονητικό του άρωμα. Η 
συγκομιδή των λεμονιών της Forever γίνεται όταν 
ωριμάσουν για να παραχθεί το υψηλότερης ποιότητας 
αιθέριο έλαιο για αναζωογόνηση και ενέργεια. 

 507 | GR: 12,46€ | CY: 11,96€ 

15ml | .044

FOREVER™ ESSENTIAL OILS PEPPERMINT

Το Forever™ Εssential Oils Μέντα αποστάζεται από 
φυτά που έχουν καλλιεργηθεί για 100 χρόνια περίπου. 
Αυτά τα φυτά αναγνωρίζονται για την υψηλότερη 
περιεκτικότητά τους σε μενθόλη προσδίδοντας ένα 
μοναδικό δροσερό αποτέλεσμα. Η καταπραϋντική 
δράση της μέντας είναι ευρέως γνωστή από τους 
Αρχαίους Έλληνες. 

 508 | GR: 17,47€ | CY: 16,77€ 

15ml | .062
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FOREVER™ ESSENTIAL OILS DEFENSE 

Το Forever™ Essential Oils Defense αποτελείται από 
επιλεγμένα αγνά έλαια Γαρυφαλέλαιου, Πορτοκαλιού, 
Κανέλας, Δεντρολίβανου, Λιβανιού, Ευκάλυπτου και 
καρπών Αρκεύθου, ειδικά σχεδιασμένο για δύναμη και 
ζωτικότητα. Το γαρύφαλλο έχει αναγνωριστεί για τα 
οφέλη του, γεγονός που το καθιστά την ιδανική βάση 
για τα υπόλοιπα έλαια.

 510 | GR: 22,61€ | CY: 21,69€ 

15ml | .080

FOREVER™ ESSENTIAL OILS CARRIER OIL

Δεδομένου ότι τα αιθέρια έλαια της σειράς έχουν 
μεγάλη συγκέντρωση, τα χρησιμοποιείτε σε 
συνδυασμό με το έλαιο βάσης για να απολαύσετε τα 
οφέλη και τις ευεργετικές τους ιδιότητες. Το έλαιο 
βάσης είναι ιδανικό για εφαρμογή και μασάζ, καθώς 
περιποιείται το δέρμα. Είναι ένα αποκλειστικό μείγμα 
αντιοξειδωτικών, φυσικών ελαίων, αλόης βέρα και 
βιταμινών Ε, Α και C. 

 505 | GR: 15,76€ | CY: 15,12€ 

118ml | .056

FOREVER™ ESSENTIAL OILS LAVENDER

Αγνό, φυσικό έλαιο λεβάντας για χαλάρωση και ηρεμία. 
Η λεβάντα της Forever καλλιεργείται στη Βουλγαρία 
για τις ιδανικές κλιματολογικές και εδαφικές συνθήκες 
που διαθέτει. Τα υψηλά επίπεδα οξικού λιναλυλεστέρα 
χαρίζουν φρουτώδες και γλυκό άρωμα. Οι χρήσεις της 
λεβάντας είναι πολλές, ωστόσο είναι ιδιαίτερα γνωστή 
για την καταπραϋντική και χαλαρωτική της δράση.

 506 | GR: 23,63€ | CY: 22,68€ 

15ml | .083

Τα αρώματα είναι βαθιά συνδεδεμένα με 
κάθε κομμάτι του εαυτού μας. H μυρωδιά 
είναι συνδεδεμένη με μνήμες, συναισθήματα 
χαλάρωσης και με μια αίσθηση ενέργειας. 
Τα αιθέρια έλαια θα σας βοηθήσουν να 
ανακαλύψετε την θετική επίδραση της 
αρωματοθεραπείας στο νου και στο σώμα.
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Forever 
START YOUR JOURNEY PACK (SYJP)
Ο καλύτερος τρόπος για να ξεκινήσετε την δική σας 
επιχείρηση Forever! Αγοράζοντας το SYJP αποκτάτε 
το δικαίωμα χονδρικής και γίνεστε Assistant Supervisor 
με μόλις 1,502cc! Αυτό το πλήρες πακέτο περιλαμβάνει 
τα 10 πιο δημοφιλή προϊόντα για όλες τις ανάγκες. Μαζί 
θα βρείτε δωρεάν έντυπο υλικό και επιχειρηματικά 
εργαλεία. Ένα καταπληκτικό εργαλείο για να γνωρίσετε 
και σε άλλους την ευκαιρία που προσφέρει η Forever. 

Tο SYJP περιλαμβάνει: 

1 x C9 (Βανίλια ή Σοκολάτα) 
1 x Forever Aloe Peaches Mini (3 x 330 ml)
1 x Argi+ 
1 x Active ProB 
2 x Aloe Ever-Shield Deodorant Stick 
2 x Forever Bright Toothgel 
2 x Aloe Vera Gelly
1 x Aloe Heat lotion 
2 x Aloe Propolis Creme
1 x Αloe Lips.  
(Η σύνθεση μπορεί να αλλάξει ανάλογα με τη 
διαθεσιμότητα των προϊόντων).

SYJP με Lite Ultra Βανίλια

 634Α | GR: 399,00€ | CY: 382,91€ 

2.000

SYJP με Lite Ultra Σοκολάτα

 634Β | GR: 399,00€ | CY: 382,91€ 

2.000
ΠΕΡΙΕΧΕΙ 
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟ ΤΑ 
ΑΓΑΠΗΜΕΝΑ 
ΜΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

www.forevergr.com/syjp
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ΜΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΤΑΙΡΙΑΞΕΙ 
ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΝ 
ΤΡΟΠΟ ΖΩΗΣ ΣΑΣ 
Αγαπάτε να χρησιμοποιείτε τα προϊόντα της Forever;  
Μετατρέψτε αυτή την αγάπη σας για το προϊόν σε μια 
ευκαιρία για να μοιραστείτε τα αγαπημένα σας προϊόντα  
και με άλλους. 
Είτε αναζητάτε ένα έξτρα εισόδημα, είτε να ταξιδεύετε σε 
παγκόσμιους προορισμούς εκπληρώνοντας τις προϋοποθέσεις για 
τα κίνητρα, αυτά τα πακέτα θα σας βοηθήσουν να χτίσετε τη δική 
σας επιχείρηση. Μαζί με Forever Business Owners από όλο τον 
κόσμο θα μπορέσετε και εσείς να χτίσετε κάτι μοναδικό με τους 
δικούς σας όρους.

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΝΑ 
ΓΝΩΡΙΣΕΤΕ ΚΑΙ ΝΑ 
ΑΝΑΠΤΥΞΕΤΕ ΤΗΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΑΣ 

ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ ΤΟ  
ΤΑΞΙΔΙ ΣΑΣ ΣΗΜΕΡΑ

ΚΑΝΤΕ ΤΗΝ  
ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΑΣ ΣΤΟ:

www.foreverliving.gr

MINION PACK

Μια επιλεγμένη συλλογή που περιλαμβάνει μερικά 
από τα πιο δημοφιλή προϊόντα προσωπικής φροντίδας 
σε κανονικό μέγεθος. Αυτό το πακέτο θα συστήσει σε 
κάποιον τα εξαιρετικά, πλούσια σε αλόη, προϊόντα 
μας. Τα έντυπα που συμπεριλαμβάνονται έχουν σκοπό 
να σας βοηθήσουν να μάθετε περισσότερα για τα 
εκπληκτικά προϊόντα μας, τα οποία σίγουρα θα 
λατρέψετε!

Tο Minion Pack περιλαμβάνει: 

Forever Aloe Vera Gel (7163) ή Forever Aloe Berry Nectar 
(7353) ή Forever Aloe Peaches (7783) ή Forever Aloe 
Combo (7658), Aloe Propolis Crème, Aloe Vera Gelly, 
Forever Bright Toothgel, Aloe Hand Soap, Aloe Ever-Shield 
Deodorant Stick, FAB, Aloe Avocado Face & Body Soap, 
Aloe Lips x2.  
(Η σύνθεση μπορεί να αλλάξει ανάλογα με τη 
διαθεσιμότητα των προϊόντων).

078 Minion Pack Gel

 078 | GR: 124,95€ | CY: 119,92€ 

.445

079 Minion Pack Berry

 079 | GR: 124,95€ | CY: 119,92€ 

.445

080 Minion Pack Peaches

 080 | GR: 124,95€ | CY: 119,92€ 

.445
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Διασφαλίζοντας την 
υψηλότερη ποιότητα.

Διαθέτουμε πολυάριθμες πατέντες για τη διαδικασία 
σταθεροποίησης της αλόης, που διασφαλίζει την 
υψηλότερη ποιότητα των προϊόντων μας με βάση την 
αλόη βέρα. Τα προϊόντα της Forever ήταν τα πρώτα που 
έλαβαν έγκριση από το Διεθνές Επιστημονικό Συμβούλιο 
της Αλόης. Πολλά προϊόντα μας φέρουν τις πιστοποιήσεις 
Kosher, Halal και τη διάκριση της Ισλαμικής Κοινότητας. 
Τα προϊόντα μας δεν είναι αποτέλεσμα δοκιμών σε ζώα.

foreverliving.com
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Forever Business Owner: 

®

697 643 6684

www.vapostoleris.gr/
foreverlivingproducts


