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Aloe Hand Soap - 17,79 ευρώ/473ML - 

Το υγρό σαπούνι αλόης ενυδατώνει, ενώ καθαρίζει! Είναι 
βιοδιασπόμενο, με ελεγχόμενο ph και δεν ερεθίζει! 

Aloe Bath Gelee - 19,52 ευρώ/251ML - 
Ενυδατικό αφρόλουτρο! Σας βοηθά να απαλλαγείτε από 
τα νεκρά κύτταρα της επιδερμίδας, αποκαλύπτοντας μια 

νέα, απαλή, φωτεινή όψη! 

Avocado Face&Body Soap - 6,22 ευρώ/142 
γραμμάρια - 

Έχει όλες τις πλούσιες και ενυδατικές ιδιότητες του 
avocado! 

   

   
Hand Sanitizer - 3,92 ευρώ/59ML - 

Αντισηπτικό υγρό με την καταπράϋνση της aloe vera και 
τα ενυδατικά οφέλη του μελιού! 

Forever Bright Toothgel - 8,62 ευρώ/130 
γραμμάρια - 

Λευκαίνει τα δόντια με φυσικό τρόπο! Δεν περιέχει υλικά 
τριψίματος και φθόριο! 

Aloe Jojoba Shampoo - 15,71 ευρώ/296ML - 
Σαμπουάν με ισορροπημένο ph! Η ενζυματική δράση του 
διαλύει τα νεκρά κύτταρα, συμβάλλωντας στη διατήρηση 

της υγείας των μαλλιών! 
   
   
   
   
   
   



   
   

   
Aloe Jojoba Conditioning Rinse - 15,97 

ευρώ/296ML - 
Μαλακτικό μαλλιών με ρυθμιστικό ph! Καλύπτει 

προστατευτικά τις τρίχες των μαλλιών και εξαφανίζει την 
ψαλίδα! 

Sonya Hydrate Shampoo - 22,13 ευρώ/355ML - 
Για ξηρά ή βαμμένα μαλλιά με aloe vera και βασιλικό 

πολτό, το sonya hydrate shampoo βοηθά στην 
ενυδάτωση, στην εξισορρόπηση του ph του τριχωτού της 
κεφαλής και την εξάλειψη της ξηρότητας! Η πανθενόλη 
και το έλαιο από ηλιοτρόπιο, συμβάλλουν στην ενίσχυση 

της λάμψης των μαλλιών! 

Sonya Hydrate Conditioner - 22,13 ευρώ/355ML - 
Εμπλουτισμένα με aloe vera και του βασιλικό πολτό, 

έχουν πλούσια ενυδατικά στοιχεία και προστατεύουν το 
χρώμα, ισορροπούν τα ξηρά μαλλιά χαρίζοντας τους την 

απαραίτητη ενυδάτωση! 

   
   
   

   
Sonya Volume Shampoo - 22,13 ευρώ/355ML - 

Όταν τα μαλλιά σας χρειάζονται μια ανανέωση, 
χρησιμοποιήστε τη σειρά για όγκο! Με aloe vera και 

βασιλικό πολτό, δίνουν στα μαλλιά σας, όγκο και απόλυτο 
έλεγχο! 

Sonya Volume Conditioner - 22,13 ευρώ/355ML - 
Περιποιείται τα ταλαιπωρημένα μαλλιά, προσθέτοντας 

όγκο! Θα απολαύσετε τη λάμψη και την απαλότητα που 
χαρίζει, από το έλαιο macadamia στη σύνθεση του! 

Forever Aloe Styling Gel - 17,74 ευρώ/227 
γραμμάρια - 

Επαναστατικό ζελέ styling μαλλιών που βασίζεται στην 
aloe vera, το οποίο ενισχύει και αποκαθιστά τα μαλλιά! 
Το forever aloe styling gel δεν περιέχει οινόπνευμα και 

προσφέρει εξαιρετικό κράτημα, λάμψη και δυνατά μαλλιά 
με στυλ! 

   
   



   
Aloe Ever Shield - 8,88 ευρώ/92 γραμμάρια - 

Το αποσμητικό στικ aloe ever shield είναι τόσο ήπιο, που 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί αμέσως μετά το ξύρισμα ή την 
αποτρίχωση! Δεν λεκιάζει τα ρούχα! Δεν περιέχει αργίλιο 

ή αλουμίνιο(άλατα)! 

Aloe Shave - 17,65 ευρώ/142 γραμμάρια - 
Ζελέ ξυρίσματος με ενυδατικούς παράγοντες που 
αφήνουν το δέρμα σας, λείο, αναζωογονημένο και 

ενυδατωμένο! Με θρεπτικό παράγοντα από τα λιπαρά 
οξέα του ελαίου καρύδας, περιποιείται το δέρμα, ενώ η 

αναζωογονητική aloe αφήνει δροσερή αίσθηση 
φρεσκάδας! 

Gentleman Pride - 17,74 ευρώ/118ML - 
Η λοσιόν ξυρίσματος gentleman pride με δεντρολίβανο 

και χαμομήλι, αποτελεί ένα καταπραϋντικό after shave με 
αρρενωπό άρωμα! 

   

   
Ανδρική κολώνια σε σπρέι - 47,49 ευρώ/50ML - 

Ρευστό αρωματικό απόσταγμα φτέρης, με ένα ένα 
αισθησιακό, αρρενωπό μείγμα από νότες φρούτων, 

βοτάνων και ξύλου! 

Γυναικεία κολώνια σε σπρέι - 47,49 ευρώ/50ML - 
Πέταλα λευκών λουλουδιών με ζεστό ξύλο μόσχου για 

ένα απαλό, θηλυκό χαρακτήρα! 

Forever Travel Kit - 21,70 ευρώ - 
Tα αγαπημένα σας προϊόντα της forever θα σας 
ακολουθούν παντού, όπου και αν βρίσκεστε, σε πρακτικό 
μέγεθος ταξιδίου! Το σετ ταξιδίου της forever 
περιλαμβάνει: 

 Aloe Bath Gelée, 50ML 

 Aloe Moisturizing Lotion, 50ML 

 Aloe-Jojoba Shampoo, 50ML 

 Aloe-Jojoba Conditioning Rinse, 50ML 

 Forever Bright Toothgel, 30 γραμμάρια 

 



 


