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Aloe Lips - 4,30 ευρώ/4,44 γραμμάρια -
Προστατευτικό χειλιών με aloe vera, jojoba και κερί

μελισσών! Μαλακώνει και ενυδατώνει τα χείλη!

Aloe Vera Gelly - 18,30 ευρώ/118ML -
Ενυδατώνει και τρέφει τους ευαίσθητους ιστούς! Τα

συμπυκνωμένα στοιχεία που περιέχει, απορροφούνται
γρήγορα και χαρίζουν μια μοναδική αίσθηση!

Aloe Propolis Creme - 22,44 ευρώ/113 γραμμάρια
-

Ενυδάτωση και θρέψη σε μεγάλο βαθμό, με την πλούσια
κρέμα που αποτελείται από μεγάλο ποσοστό

σταθεροποιημένου ζελέ aloe vera, με πρόπολη μελισσών,
χαμομήλι, βιταμίνες A και E!

Aloe Lotion - 18,30 ευρώ/118ML -
Ενυδατική κρέμα για πρόσωπο και σώμα! Συνδυάζει τη

σταθεροποιημένη aloe vera με jojoba, κολλαγόνο,
βιταμίνη E και ελαστίνη! Ανακουφίζει την επιδερμίδα από

τους ερεθισμούς και την ξηρότητα! Επαναφέρει την
ισορροπία στο ph της επιδερμίδας, διατηρώντας την

απαλή και σφριγηλή!

Aloe Moisturizing Lotion - 18,30 ευρώ/118ML -
Υδατική κρέμα σταθεροποιημένου ζελέ aloe vera,

συνδυασμένη με τις καταπραϋντικές και ενυδατικές
ιδιότητες της αλλαντοΐνης, του βερυκοκέλαιου, του

ελαίου jojoba και του διαλυτού κολλαγόνου!

Aloe Heat Lotion - 18,30 ευρώ/118ML -
Μαλακτική λοσιόν με θερμαντικούς παράγοντες και aloe

vera!



Aloe MSM Gel - 22,44 ευρώ/118ML -
Κρέμα MSM με σταθεροποιημένο ζελέ aloe vera και δυο
πανίσχυρα συστατικά, που προσφέρουν καταπραϋντική

ανακούφιση!

Aloe Sunscreen - 23,55 ευρώ/118ML -
Αντηλιακή κρέμα aloe vera με ενυδατικά, καταπραϋντικά

και τονωτικά στοιχεία! Προστατεύει και παράλληλα,
περιποιείται την επιδερμίδα!

Forever Sun Lips - 4,44 ευρώ/4,25 γραμμάρια -
Ενυδατικό lip balm με SPF 30 που προστατεύει τα χείλη
σας! Η aloe vera προσφέρει φυσική καταπράϋνση και

ενυδάτωση, ενώ το έλαιο από σπόρο jojoba βοηθάει τα
χείλη να μαλακώσουν! Είναι αδιάβροχο έως και 80 λεπτά

και χαρίζει μοναδική αίσθηση δροσιάς!

Aloe First Spray - 23,99 ευρώ/473ML -
Περιέχει πρόπολη μελισσών, αλλαντοΐνη, 11 φυτικά

εκχυλίσματα και ρυθμισμένο ph για να είναι ανεκτό και
από την πιο ευαίσθητη επιδερμίδα! Ανακουφίζει αμέσως!

Aloe Scrub - 20,10 ευρώ//99 γραμμάρια -
Απομακρύνει τα νεκρά κύτταρα της επιδερμίδας,

καθαρίζει τους πόρους και συμβάλλει στην ανανέωση
της, αποκαλύπτοντας ένα καινούργιο δέρμα που

ακτινοβολεί!

R3 Factor - 39,20 ευρώ/56 γραμμάρια -
Το r3 factor είναι ένας πλούσιος συνδυασμός

σταθεροποιημένου ζελέ aloe vera, διαλυτού κολλαγόνου,
οξέων φρούτων, βιταμίνες E(θρέψη) και A(άμυνα) που

βοηθούν στην υφή και τη δροσιά της επιδερμίδας!
Συγκρατεί την υγρασία, αποκαθιστά την ελαστικότητα

των ιστών, δίνοντας λάμψη!



Forever Alpha E Factor - 25,10 ευρώ/30ML -
Προϊόν με μεγάλη απορροφητικότητα! Η αντιρυτιδική και
συσφικτική, ενεργή δράση παρέχει ισχυρά αποτελέσματα

αποκατάστασης! 

Forever Marine Mask - 18,40 ευρώ/113 γραμμάρια
-

Μάσκα βαθιάς διείσδυσης! Χαρίζει ένα βαθύ καθαρισμό
και επαναφέρει το δέρμα στη φυσική του κατάσταση, με
τη βοήθεια φυσικών ιχνοστοιχείων και μετάλλων από τη

θάλασσα(από φύκια), μαζί με τις υπερενυδατικές
ιδιότητες της aloe vera, του μελιού και του εκχυλίσματος

αγγουριού! Ανανεώνει την επιδερμίδα και χαρίζει
φρεσκάδα και λάμψη που διαρκεί!

Forever Epiblanc - 16,41 ευρώ/28 γραμμάρια -
Κρέμα με λευκαντικές ιδιότητες! Μειώνει την εμφάνιση

των πανάδων και των σκούρων κυλίδων!


