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Η Εταιρεία

H Forever Living Products κατέχει την πρώτη
θέση παγκοσμίως στην καλλιέργεια, την
παραγωγή και διανομή Αλόης και προϊόντων
υγείας και ομορφιάς με βάση την Αλόη, καθώς
και προϊόντων μέλισσας. Από το 1978 που
ιδρύθηκε η εταιρεία μέχρι σήμερα, ο πρόεδρος
και ιδρυτής της, Rex Maughan κι ένα τεράστιο
και διαρκώς επεκτεινόμενο δίκτυο ανεξάρτητων
συνεργατών δραστηριοποιούνται σε
περισσότερες από 150 χώρες. Η εταιρεία
εδρεύει στην Αριζόνα και διαθέτει απέραντες
ιδιόκτητες εκτάσεις καλλιέργειας Αλόης στο
Μεξικό, τη Δομινικανή Δημοκρατία και το νότιο
Τέξας. Έρευνες έχουν δείξει ότι χάρη στην
αποκλειστική πατενταρισμένη διαδικασία
σταθεροποίησης Aloe Vera της Forever, η
εταιρεία μπορεί να είναι σίγουρη ότι το ζελέ
Αλόης που χρησιμοποιεί για την παρασκευή των
προϊόντων της, είναι ουσιαστικά πανομοιότυπο
με αυτό που λαμβάνεται απευθείας από το φυτό.   

Με τη φροντίδα της Αλόης

Ξετυλίγοντας το κουβάρι του χρόνου, θα
βρούμε το φυτό της Αλόης να χρησιμοποιείται
για τις ευεργετικές ιδιότητές της στον
ανθρώπινο οργανισμό από τα βάθη του χρόνου.
Το αγνό ζελέ από το εσωτερικό του φύλλου του
φυτού περιέχει πάνω από 75 θρεπτικά
συστατικά και 200 άλλους συνδυασμούς,
συμπεριλαμβανομένων 12 βιταμινών, 20
μεταλλικών στοιχείων και 18 αμινοξέων. Αυτή η
σύσταση είναι που την κάνει τόσο ευεργετική
για το ανοσοποιητικό και το πεπτικό σύστημα,
την επιδερμίδα και τα μαλλιά σας. Η φύση για
να την ξεχωρίσει από τα εκατομμύρια φυτά της
για τις ευεργετικές της ιδιότητες, την ονόμασε
Βέρα, δηλαδή αληθινή.

H Forever Living Products είναι η πρώτη εταιρεία που
έλαβε τη Σφραγίδα Έγκρισης του Διεθνούς
Επιστημονικού Συμβουλίου (IASC) για τα υψηλά
πρότυπα που πληρούν τα προϊόντα Αλόης της.

H έγκριση Kosher δίνεται σε προϊόντα που πληρούν
ιδιαίτερα αυστηρά πρότυπα αγνότητας και ποιότητας
για την Ιουδαϊκή Κοινότητα.

Η Forever Living Products είναι υπερήφανο μέλος της
PETA, της μεγαλύτερης οργάνωσης για την ηθική
μεταχείριση των ζώων από τους ανθρώπους και
βεβαιώνει ότι ούτε τα προϊόντα της ούτε τα συστατικά
τους είναι αποτέλεσμα δοκιμών σε ζώα.

Πιστοποιήσεις Διεθνών Προτύπων ISO που εγγυώνται
την ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιδράσεων στο
περιβάλλον και τη συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων
προϊόντων και υπηρεσιών.

Η διάκριση της Ισλαμικής Κοινότητας της Καλιφόρνια
πιστοποιεί την αποδοχή των προϊόντων και την πλήρωση
όλων των απαιτήσεων της, αντικατοπτρίζοντας  τα
υψηλά πρότυπα της Forever και την προσοχή που δίνει
στη καθαρότητα και στην αγνότητα, σε όλα τα στάδια
παραγωγής και συσκευασίας.

Σύμφωνα με τους κανονισμούς της Halal, τα προϊόντα
για να είναι αποδεκτά με τις κατευθυντήριες γραμμές
της IFANCA (Ισλαμική Επιτροπή για τα Τρόφιμα και τη
Διατροφή στην Αμερική) δεν πρέπει να περιέχουν
αλκοόλ ή αμφισβητήσιμα συστατικά ζωικής προέλευσης,
ώστε να θεωρούνται πιστοποιημένα για κατανάλωση
από τη Μουσουλμανική Κοινότητα.

Η έγκριση Kolner δίνεται σε όσα προϊόντα έχουν
ελεγχθεί και έχουν βρεθεί αρνητικά σε παράνομες ή
άλλες αναβολικές ουσίες και είναι ασφαλή για χρήση
από επαγγελματίες αθλητές.

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 ιατρικό πρόβλημα.
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Aloe Vera είναι το
Νο. 1 συστατικό μας

Τα δροσιστικά ροφήματα της Forever από Aloe
Vera και επιλεγμένα φρούτα σας προσφέρουν
ζωτικότητα, ενέργεια και καλή υγεία. Το ζελέ
Αλόης συλλέγεται μέσω μιας εξελιγμένης
διαδικασίας από το εσωτερικό των φύλλων του
φυτού και σταθεροποιείται  με μια αποκλειστική
έξοχη μέθοδο, χωρίς τη χρήση πίεσης ή
θερμοκρασίας, που μπορεί να βλάψει τα
θρεπτικά συστατικά. Το ζελέ της Αλόης Βέρα
περιέχει μεγάλο αριθμό βιταμινών, μετάλλων,
ιχνοστοιχείων, ενζύμων, πολυσακχαριτών και
αμινοξέων. Με το Aloe Vera Gel εμπλουτίζετε τη
διατροφή σας με πολύτιμα φυσικά στοιχεία, τα
οποία συμβάλλουν σημαντικά στην υγεία και τη
ζωτικότητά σας.

04 : Xυμοί



Πλούσιο ζελέ 100% από το εσωτερικό
του φύλλου στο ποτήρι σας

Xυμοί : 05

Aloe Vera Gel 
Αυτός o αυθεντικός χυμός Αλόης Βέρα από
το εσωτερικό του φύλλου, εφόσον λαμβάνεται
σε καθημερινή βάση είτε μόνος του είτε σε
συνδυασμό με κάποιο φυσικό φρουτοχυμό,
αποτελεί έναν από τους θρεπτικότερους και
ωφελιμότερους χυμούς που υπάρχουν.
Εξασφαλίζει υγιές πεπτικό σύστημα, αυξάνει
τα φυσικά επίπεδα ενέργειας και προσδίδει
ευεξία. Εκμεταλλευτείτε όλα τα οφέλη της πιο
αγνής και αυθεντικής Aloe Vera της αγοράς.
(1 λίτρο)

Forever Freedom
Πήραμε τα πλούσια θρεπτικά συστατικά του
Σταθεροποιημένου μας Ζελέ Αλόης Βέρα και
τα συνδυάσαμε με θειική γλυκοζαμίνη 
και θειική χονδροϊτίνη – δυο συστατικά 
που προέρχονται από τη φύση και έχει
αποδειχθεί ότι συμβάλλουν στη διατήρηση
της υγιούς λειτουργίας και κινητικότητας των 
αρθρώσεων. Προσθέσαμε επίσης βιταμίνη C
και MSM, για τη διατήρηση της υγείας των
συνδετικών ιστών και τη λειτουργία των 
αρθρώσεων. (1 λίτρο)

Aloe Berry Nectar
Η υπέροχη γεύση του σίγουρα θα σας
ξετρελάνει. Είναι ένας διατροφικός «δυ  να   -
μίτης». Όλα τα πλεονεκτήματα του Χυμού της
Αλόης Βέρα συνδυάζονται  σε ένα γλυκό
μείγμα χυμών φραγκοστάφυλου και
πραγματικού μήλου – που είναι πλούσιο σε
αντιοξειδωτικές βιταμίνες C και A, Κάλιο και
Πηκτίνη – για να συμβάλουν στην αποτοξίνωση
του πεπτικού συστήματος. (1 λίτρο)

Forever Aloe Bits n’ Peaches
Μια μοναδική γευστική αίσθηση. Αγνά
θρεπτικά κομμάτια Αλόης Βέρα βουτηγμένα
σε μείγμα ώριμων ροδάκινων. Στο μείγμα
βιταμινών της Αλόης Βέρα, προσθέσαμε
καροτινοειδή, που είναι πολύτιμα ως 
αντι οξειδωτικά και ως πηγές βιταμίνης Α, 
η οποία είναι απαραίτητη για τη συντήρηση
του ανοσοποιητικού συστήματος. Είναι ιδανικό
για τα παιδιά. (1 λίτρο)

28,78€ I κωδ.: 015 30,30€ I κωδ.: 07739,65€ I κωδ.: 196 28,78€ I κωδ.: 034



Νιώστε τη δύναμη των
αντιοξειδωτικών και της Αλόης

06 : Xυμοί

Forever Pomesteen Power 
Το μοναδικό αντιοξειδωτικό μείγμα
Forever Pomesteen Power με την υπέ-
ροχη γεύση περιέχει χυμούς και εκχυλί-
σματα καρπών, όπως Ρόδι, Αχλάδι,
Mangosteen, Φραμπουάζ, Βα τό μουρο,
Μύρτιλλο και Κουκούτσια Στα φυλιού.
Όλα τα συστατικά του βρίσκονται σχε-
δόν στην κορυφή της λίστας ORAC (δεί-
κτης ικανότητας ενός αντιο ξειδωτικού να
αποτρέπει τις βλάβες που προκαλούνται
από τις ελεύθερες ρίζες) και κυρίως οι
καρποί του Ροδιού και του Mangosteen.
Δοκιμάστε την απίστευτη δύναμη του
Forever Pomesteen Power! (473 ml)

Forever Aloe2Go 
Αγαπάτε τις ευεργετικές ιδιότητες του
χυμού Aloe Vera Gel και λατρεύετε τη
γλυκιά, θρεπτική γεύση του Pomesteen
Power. H Forever Living Products συν-
δύασε τα δύο αυτά αγαπημένα σας προϊ-
όντα σε μία εύχρηστη συσκευασία της
μιας μερίδας, δημιουργώντας το χυμό
Aloe2Go! To Forever Aloe2Go είναι εύ-
κολο να καταναλωθεί οποτεδήποτε και
οπουδήποτε θελήσετε. Απλά αρπάξτε
το σακουλάκι, σχίστε την εγκοπή και
«πιείτε» τις ευεργετικές ιδιότητες αυτών
των δύο θρεπτικών χυμών! Κάθε πακέ-
το περιέχει 30 σακουλάκια. (88,7 ml)

Forever Freedom2Go 
Δεν αποχωρίζεστε το Χυμό Αλόης 
Forever Freedom, αλλά λατρεύετε τις
αντιοξειδωτικές ιδιότητες του χυμού του
ροδιού; Ένας φανταστικός συνδυασμός
αγνού σταθεροποιημένου ζελέ Αλόης
Βέρα, με τα πλεονεκτήματα της γλυ -
κοζαμίνης, της χονδροϊτίνης και του
MSM, και τα πολύτιμα σούπερ αντιο -
ξειδωτικά στοιχεία του χυμού του
ροδιού, είναι στη διάθεσή σας, στα πιο
εύχρηστα φακελάκια που μπορείτε να
τα πάρετε μαζί σας παντού. Κάθε πακέτο
περιέχει 30 σακουλάκια. 
(88,7 ml / ατομική συσκευασία).

Εκτός από την εξαιρετική
γκάμα των Χυμών Aloe Vera,
διαθέτουμε κι άλλα
ευεργετικά ποτά, γεμάτα
αντιοξειδωτικά και βιταμίνες!
Τα αντιοξειδωτικά είναι
φυσικά συστατικά που
βρίσκονται σε φρούτα και
λαχανικά και είναι οι
«σωματοφύλακες» του
οργανισμού μας.

28,17€ I κωδ.: 262 74,86€ I κωδ.: 270 95,61€ I κωδ.: 306



Απαιτητικός τρόπος ζωής;
Xαρίστε στον οργανισμό σας ενέργεια!

Ροφήματα : 07

FAB Forever Active Boost™ 
Το φανταστικό  νέο φυσικό ενεργειακό μας ποτό FAB
Forever Active Boost ™ σας προσφέρει αυτήν την
έξτρα ενέργεια που χρειάζεστε για να έχετε ενέργεια
και αντοχή όλη μέρα. Περιέχει Αλόη συνδυασμένη
με προσαρμοσιογόνα βότανα που αυξάνουν τη
φυσική αντοχή, βιταμίνες και άλλα συστατικά, που
σε συνδυασμό με την υπέροχη γεύση του θα βοηθήσει
τον «κινητήρα» σας να συνεχίσει να δουλεύει όλη 
μέρα! (250 ml)

Aloe Blossom Herbal Tea 
Απλά, είναι το εκλεκτότερο τσάι βοτάνων που υπάρχει.
Ενισχυμένο με τη σωστή ποσότητα από άνθη Aλόης
Βέρα, εξασφαλίζει το λεπτό άρωμα του με κανέλα
και ginger από την Κίνα, αρωματικά γαρύφαλλα από
τη Μαδαγασκάρη, καταπραϋντικό μπαχάρι από την
Τζαμάικα, αρωματική φλούδα πορτοκαλιού (γεμάτη
βιταμίνη C), κάρδαμο, μάραθο, χαμομήλι, φύλλα
μουριάς και gymnema sylvestre. Τονώστε τον
οργανισμό σας όλη μέρα. Απλό στην παρασκευή του,
χωρίς θερμίδες - χωρίς καφεΐνη. (25 ατομικά
φακελάκια)

15,90€ I κωδ.: 2003,15€ I κωδ.: 321



08 : Διατροφή Δυνατή διατροφή για καλή υγεία

ARGI+
Με τόσα οφέλη στην υγεία, δεν πρέπει να
αναρωτιέστε γιατί τόσος ενθουσιασμός για αυτό
το αμινοξύ! Το νέο μας προϊόν ARGI+™ παρέχει
5 γραμμάρια της L-Αργινίνης σε κάθε μερίδα
και επιπλέον συνεργιστικές με αυτή  βιταμίνες
και αντιοξειδωτικά, ώστε να δώσουν στο σώμα
σας όλη τη δύναμη που χρειάζεται. (300 g)

63,65€ I κωδ.: 320

Είμαστε τόσο παθιασμένοι για την καινοτομία,
όσο και για τη ζωή! 
Για αυτό στη Forever είναι πρωταρχικό μας
μέλημα να προσφέρουμε τα πιο τέλεια και υγιεινά
προϊόντα. 
Η L-Αργινίνη είναι ένα αμινοξύ που παίζει
πολλούς σημαντικούς ρόλους στον οργανισμό,
από την υποστήριξη στην κυτταρική διαίρεση
μέχρι τη δημιουργία των πρωτεϊνών και την
υποστήριξη στην παραγωγή του νιτρικού οξέος.
Αυτό, βοηθάει στην καλύτερη κυκλοφορία του
αίματος και άρα, διατηρεί την καλή λειτουργία
του καρδιαγγειακού συστήματος. 
Το ARGI+ περιέχει ακόμα Ρόδι: γνωστό για τις
αντιοξειδωτικές του ιδιότητες και μάλιστα
βρίσκεται στην πιο υψηλή θέση στην κατάταξη
ισχύος αντιοξειδωτικών. 
Εκχύλισμα κόκκινου σταφυλιού: βοηθάει στη
διατήρηση υγιών επιπέδων χοληστερόλης. 

Φλοιό σταφυλιού και εκχυλίσματα μούρων: για
την υγεία του καρδιαγγειακού και του
ανοσοποιητικού συστήματος.
Το ARGI+ διατηρεί την υγεία:
• της αρτηριακής πίεσης
• του καρδιαγγειακού συστήματος 
• των επιπέδων χοληστερόλης
• του ανοσοποιητικού συστήματος
• των κοκάλων και των ιστών 
• των μυών. 
Βοηθάει επίσης στην ανδρική σεξουαλική
δραστηριότητα και στην παραγωγή
αντιγηραντικής ορμόνης. 
Απλά, αναμείξτε μια κουταλιά με τον αγαπημένο
σας χυμό Aloe Vera Gel για έξτρα ενέργεια και
λατρέψτε την υπέροχη γεύση του νέου  ARGI+™!

Τα προϊόντα που αναφέρονται δεν προορίζονται να διαγνώσουν,
κατευνάσουν, θεραπεύσουν ή αναστείλουν μία συγκεκριμένη ασθένεια ή
κατηγορία ασθενειών. Θα πρέπει να συμβουλεύεστε τον οικογενειακό σας
γιατρό, εάν αντιμετωπίζετε κάποιο ιατρικό πρόβλημα.



Forever NutraQ10
Συμπλήρωμα διατροφής με 
Συνένζυμο Q10, που λαμβάνεται
μαζί με το χυμό Aloe Vera Gel και
συμβάλλει σε ένα υγιές καρδιαγ -
γειακό σύστημα. Προάγει υγιή
επίπεδα ομοκυστεΐνης, περιέχει
αντιοξει δωτικά ζωτικής σημασίας
για την καρδιά και βοηθάει στη
διατήρηση υγιούς ισορροπίας των
επιπέδων χοληστερόλης. Περιέχει
βιταμίνες Β6, Β12 και φυλλικό οξύ.
(30 φακελάκια)

27,94€ I κωδ.: 312

Forever Nature’s 18
Μια καθημερινή δόση από το Nature’s 18 είναι
ο δικός σας τρόπος να υποστηρίξετε τον
οργανισμό σας με τα φρούτα και τα λαχανικά
που χρειάζεται για να διατηρείται υγιής. Τα
φρούτα και τα λαχανικά περιέχουν ισχυρά
αντιοξειδωτικά, καθώς και άλλα φυτοθρεπτικά,
αποτελώντας μια σημαντική πηγή πολλών
θρεπτικών συστατικών. Το Forever Nature’s
18 διατίθεται σε μασώμενες ταμπλέτες. Μόλις
4 ταμπλέτες αρκούν να δώσουν αντι ο ξει -
δωτικά ισοδύναμα με αυτά των 5 μερίδων από
φρούτα και λαχανικά ανά μέρα.
(120 Ταμπλέτες)

Forever Active Probiotic
To Forever Active Probiotic δημιουργήθηκε για 
να βοηθήσει στην εξομάλυνση των διαταραχών, 
που οφείλονται στις διατροφικές επιλογές μας και
στον τρόπο ζωής μας, που από αμέλεια, μπορούν
να ελαττώσουν τον αριθμό των ωφέλιμων
βακτηρίων που υπάρχουν στον οργανισμό μας.
Αυτή η μικρή, εύκολη στη λήψη κάψουλα ευνοεί τη
διατήρηση ενός υγιούς πεπτικού συστήματος και
ενισχύει την απορρόφηση των τροφών, καθώς και
την ανο σοποιητική λειτουργία. Το Forever Active
Probiotic, στην αγορά, είναι το μόνο σταθερό
προβιοτικό 6 στελεχών βακτηρίων, που δεν
χρειάζεται διατήρηση στο ψυγείο. (30 Κάψουλες)

Διατροφή : 09Συμπληρώστε την υγεία σας

42,92€ I κωδ.: 271 27,76€ I κωδ.: 222



Κουρασμένοι από το πρωί;10 : Διατροφή

Τα συμπληρώματα
διατροφής μας περιέχουν
επιλεγμένους συνδυασμούς
θρεπτικών συστατικών για
να διασφαλιστεί η άριστη
απορρόφησή τους. Η
γκάμα των διατροφικών
μας είναι αποτέλεσμα μόνο
των καλύτερων συστατικών
από τις πιο αγνές πηγές,
παρασκευασμένων με την
πιο προηγμένη τεχνολογία.

33,58€ I κωδ.: 54 21,20€ I κωδ.: 37 21,20€ I κωδ.: 047

A-Beta- CarE 
Τα αντιοξειδωτικά καταπολεμούν τις
ελεύθερες ρίζες, οι οποίες μπορούν να
προκαλέσουν κόπωση καθώς και άλλα
προβλήματα στον οργανισμό. Το 
A-Beta CarE εφοδιάζει τον οργανισμό
με βιταμίνη Α (β - καροτίνη), βιταμίνη Ε
και σελήνιο, ισχυρά θρεπτικά αντι -
οξειδωτικά, που έχουν ζωτική σημασία
για μια υγιή, λαμπερή και φρέσκια
επιδερμίδα, αλλά και για τα μαλλιά και
την όραση τα οφέλη είναι πολλαπλά.
(100 Κάψουλες)

Nature-Min 
O οργανισμός σας μπορεί να ωφεληθεί
από θρεπτικά συστατικά που είναι
κρυμμένα στο βυθό της θάλασσας. Το
Nature-Min χρησιμοποιεί μια ανόργανη
βάση από φυσικές αποθέσεις του
θαλάσσιου βυθού, δεσμευμένα υδρόβια
φυτά και άλλους οργανισμούς, παρέ -
χοντας τα περισσότερα μεταλλικά
στοιχεία που βρίσκονται στον ανθρώπινο
οργανισμό – περιλαμβανομένων του
ασβεστίου, του φωσφόρου και του μαγ -
νησίου – σε ισορροπημένες αναλογίες.
(180 Δισκία)

Gin-Chia 
O βασιλιάς της τόνωσης. Δυο πανάρχαια
βότανα: η χρυσή Chia από τη Δύση 
και το Ginseng από την Ανατολή,
επιστρέφουν στον οργανισμό σας ό,τι
σας αφαιρεί ο πολυάσχολος τρόπος
ζωής σας. Και τα δυο βότανα είναι
ισχυρά αντιοξειδωτικά με βιταμίνες Α,
Β1, Β2, C και D, μαζί με ασβέστιο,
σίδηρο, νάτριο, κάλιο, capsicum,
ψευδάργυρο, χαλκό, μαγνήσιο και
μαγγάνιο. O συνδυασμός αυτός θα
ενισχύσει τη ζωντάνια και την αντοχή
σας. (100 Δισκία)



28,54€ I κωδ.: 263 19,54€ I κωδ.: 355

NEO

Mόνο οι καλύτερες πηγές
συστατικών

Διατροφή : 11

Forever Ginkgo Plus  
Τροφοδοτήστε τη δημιουργικότητά σας με
Ginkgo Biloba, το θρυλικό τονωτικό που
χρησιμοποιείται εδώ και 5 χιλιετίες. To Ginkgo
αυξάνει την κυκλοφορία του αίματος προς τον
εγκέφαλο, βοηθά σε περιπτώσεις ασθενούς
μνήμης και πνευματικής κόπωσης, ανα -
πτερώνει τη διάθεση και την ενεργητικότητα
και αυξάνει το βαθμό συγκέντρωσης και
εγρήγορσης. Συνδυάσαμε το Ginkgo με άλλα
τρία ισχυρά Κινέζικα βότανα –μανιτάρι reishi,
μούρα schisandra και fo-ti. (60 Δισκία)

Forever Lycium Plus   
To Lycium είναι καρπός από την Κίνα, που
χρησιμοποιείται επί αιώνες έχοντας
καταπληκτικά αποτελέσματα. Μπορεί να
αναζωογονήσει το πρόσωπό σας και να
συμβάλει στη διατήρηση της λάμψης και της
ζωντάνιας της όψης. Το Lycium, σε συνδυασμό
με ένα από τα ισχυρότερα αντιοξειδωτικά που
υπάρ χουν σήμερα, το εκχύλισμα φλα -
βονοειδούς γλυκόρριζας, είναι πλούσιο σε
αμινοξέα και βιταμίνες. (100 Δισκία)

Forever  Pro 6
Είναι ένα διατροφικό συμπλήρωμα για άν-
δρες.Το Forever Pro 6 είναι ένα μείγμα έξι βι-
ταμινών, μεταλλικών στοι χείων και βοτάνων
για την υγεία του προστάτη. Διεισδύοντας μέ-
σα στη δύναμη του Saw Palmetto και του
Pygeum Africanum (Αφρικανικού Δα μά -
σκηνου), του Λυκοπενίου, του Σελη νίου και
των άλλων ευεργετικών συστα τικών, δημιουρ-
γήσαμε ένα από τα πιο αποτελεσματικά δια-
τροφικά συμπλη ρώματα για την υγεία του προ-
στάτη που κυκλοφορούν σήμερα στην αγορά!
(90 Δισκία)

Forever ImmuBlend™ 
Περιέχει ένα αποκλειστικό μείγμα από φρου-
κτο-ολιγοσακχαρίτες, πρωτεΐνη lactoferrin, δυο
είδη ευεργετικών μανιταριών της φύσης και
άλλα θρεπτικά συστατικά για να υποστηρίξει
το ανοσοποιητικό σύστημα. Βοηθάει την άμυ-
να του οργανισμού να λειτουργεί με υψηλές
αποδόσεις ώστε να μπορείτε να αντεπεξέλ-
θετε στην απαιτητική καθημερινότητά σας. (60
Δισκία) 

35,34€ I κωδ.: 073 38,30€ I κωδ.: 072



Absorbent – C
To Absorbent – C βοηθά στη διατήρηση υγιών
συνδετικών ιστών, επιδερμίδας, αρθρώσεων
και αναπνευστικών λειτουργιών. Η έλλειψη
της βιταμίνης C μπορεί να καταλήξει σε
σπασμένα τριχοειδή και αιμορραγία των
ούλων. Για τη διασφάλιση της τέλειας
απορρόφησης των 60mg της βιταμίνης C,
που περιέχει κάθε δισκίο, τη συνδυάσαμε με
500mg πίτουρου βρώμης, μιας πολύ διαλυτής
φυτικής ίνας. (100 Δισκία)

Forever Kids
O πιο ευχάριστος και γλυκός τρόπος για να
δώσετε στα παιδιά σας τα θρεπτικά συστατικά
που χρειάζονται καθημερινά. Oι μασώμενες
πολυβιταμίνες, που έχουν σχήματα μικρών
ζώων, παρέχουν στα παιδιά  τις ζωτικές
βιταμίνες, τα μεταλλικά στοιχεία και τα φυτικά
θρεπτικά συστατικά, που τους λείπουν. Δεν
περιέχουν ζάχαρη, ασπαρτάμη, τεχνητές
χρωστικές ή συντηρητικά. Τα παιδιά σας 
θα ξετρελαθούν με τις γεύσεις φρούτων 
(πορτοκάλι – σταφύλι). (120 Δισκία)

Arctic – Sea Super Omega-3
Τα Ωμέγα-3 είναι βρώσιμα, πολυακόρεστα
λιπαρά οξέα, που βρίσκονται στο σολομό και
σε άλλες τροφές που προέρχονται από τη
θάλασσα. Τα Ω9 είναι τα ακόρεστα λιπαρά
οξέα και βρίσκονται σε φυτικά προϊόντα. Κάθε
κάψουλα περιέχει 225mg EPA (εικοσιπε  -
ν ταενοϊκό οξύ) και 150mg DHA (δόκοσαεξα -
ενοϊκό οξύ) και ελαϊκό οξύ, συστατικά που
λείπουν από τις περισσότερες δίαιτες των 
ανθρώπων. (60 Κάψουλες)

Για όλη την οικογένεια12 : Διατροφή

33,82€ I κωδ.: 039 15,90€ I κωδ.: 048 16,16€ I κωδ.: 198



Φυσική ασπίδα προστασίας
όλο το χρόνο

Διατροφή : 13

Fields of Greens   
Παρέχει τις βιταμίνες, τα μέταλλα, τις
πρωτεΐνες, τα αμινοξέα, τα ένζυμα και  τα
αντιοξειδωτικά στα οποία έχει προστεθεί
ισχυρή δόση χλωροφύλλης. Το Fields of
Greens συνδυάζει φρέσκα στάχυα κριθαριού
(που περιέχουν κάλιο, ασβέστιο, μαγνήσιο,
σίδηρο, νάτριο, χαλκό, φώσφορο, ψευδάρ -
γυ ρο και μαγγάνιο), στάχυα σιταριού (που
περιέχουν βιταμίνες, μεταλλικά στοιχεία και
ιχνοστοιχεία) και αλφάλφα (που είναι πλούσιo
σε μέταλλα και βιταμίνες Α, Β6, Ε και Κ). 
(80 Δισκία)

Forever Echinacea Supreme

Το Forever Echinacea Supreme μπορεί να
συμβάλει στη διατήρηση της ανοσοποιητικής
λειτουργίας. Oι Ινδιάνοι το χρησιμοποιούσαν
για να μη κρυολογούν το χειμώνα. Περιέχει
και τις δυο πολυτιμότερες μορφές της
Εχινάκειας (Purpurea και Angustifolia), μαζί με
Καναδική Υδράστιδα και εκχύλισμα κουκου -
τσιών σταφυλιού. Αρχίστε το, το φθινόπωρο,
σχηματίζοντας έτσι μια ασπίδα προστασίας
γύρω σας όλο το χειμώνα. (60 Δισκία)

Forever Multi – Maca   
Το Forever Multi – Maca μπορεί να ενισχύσει
τη λίμπιντο, την αντοχή και την ενέργεια.
Συνδυάζει τη θρυλική Περουβιανή Maca, με
άλλα ισχυρά βότανα και επιλεγμένα συστατικά.
(60 Δισκία)

Forever Vision 
Η όρασή μας είναι η πολυτιμότερη αίσθηση.
Αυτό το προϊόν για τα μάτια περιέχει μαύρο
μύρτιλλο, λουτεΐνη και αμυλοξανθίνη, καθώς
και υπερ-αντιοξειδωτικά και άλλα θρεπτικά
συστατικά που σας βοηθούν «να ατενίζετε το
μέλλον καθαρά». (60 Δισκία)

14,14€ I κωδ.: 068 22,44€ I κωδ.: 214 28,42€ I κωδ.: 215 21,02€ I κωδ.: 235



Δυνατή διατροφή για καλή υγεία14 : Διατροφή

Forever Active HA 
Το Forever Active HA προσφέρει μια 
μοναδική μορφή υαλουρονικού οξέος,
χαμηλού μοριακού βάρους, με ενυδατικές 
και λιπαντικές ιδιότητες. Περιέχει Έλαιο
Πιπερόρριζας και Κουρκουμά αποτελώντας
έτσι ένα από τα αποτελεσματικότερα
συμπληρώματα διατροφής για την λίπανση
των αρθρώσεων και την ενυδάτωση της
επιδερμίδας που κυκλοφορούν στην αγορά.
Συμβάλλει επίσης στη σφριγηλότητα και
ζωντάνια της επιδερμίδας. (60 Κάψουλες)

Forever B12 Plus  

Η βιταμίνη Β12 και το φυλλικό οξύ συν δυ ά -
ζονται σε αυτό το προϊόν ελεγχόμενης
αποδέσμευσης, για να βοηθήσουν στην
πραγματοποίηση μεταβολικών διαδικασιών,
περιλαμβανόμενης και της διαίρεσης 
των κυττάρων, της σύνθεσης DNA, της
παραγωγής ερυθρών αιμοσφαιρίων και της
ομαλής λειτουργίας του νευρικού συστή -
ματος. Η έλλειψη βιταμίνης Β12 σημαίνει
επίσης, έλλειψη φυλλικού οξέος, ενώ η
βιταμίνη Β12 είναι επίσης σημαντική στις
χορτοφαγικές δίαιτες. (60 Δισκία)

Forever Garlic – Thyme  
Το σκόρδο και το θυμάρι, δυο ισχυρά
αντιοξειδωτικά, συνδυάζονται και δημιουργούν
έναν εξαιρετικό μηχανισμό, για τη διατήρηση
της καλής υγείας. Έχει αποδειχθεί από
μελέτες ότι κάποια συστατικά του σκόρδου
υποβοηθούν τον μεταβολισμό να μετατρέψει
τα λίπη σε ενέργεια και να προστατεύσουν
τον οργανισμό από τη δράση των ελεύθερων
ριζών. Προσφέρεται σε συνδυασμό με θυμάρι,
σε μια πρακτική, άοσμη κάψουλα. 
(100 Κάψουλες)

Forever Calcium  
To Forever Calcium είναι μια υπερ -
συμπυκνωμένη σύνθεση Κιτρικού Ασβεστίου,
που εφοδιάζει τον οργανισμό σας με το
απαραίτητο γι’ αυτόν ασβέστιο. Δύο δισκία
Forever Calcium περιέχουν 0,5 γραμμάριο
(500mg) ασβεστίου, ενωμένο με βιταμίνη D
και μαγνήσιο – δυο πολύ σημαντικά στοιχεία
για την μεγιστοποίηση της απορρόφησης του
ασβεστίου.To Forever Calcium αποτελεί 
έναν εύκολο τρόπο, για τη διατήρηση της
καλής υγείας των οστών σας. (90 Δισκία)

32,11€ I κωδ.: 264 17,95€ I κωδ.: 188 21,20€ I κωδ.: 065 26,03€ I κωδ.: 1206



Προϊόντα Mέλισσας : 15Mυστικά από την κυψέλη

Forever Bee Honey  
Μια πλούσια «αποθήκη» φυσικών θρεπτικών
ουσιών, με απίθανη γεύση. Oι υδατάνθρακες
και τα μέταλλά της, όπως το ασβέστιο και ο
φώσφορος, κάνουν το Μέλι της Forever μια
πολύτιμη πηγή ενέργειας. Αυτό το φυσικό
γλυκαντικό είναι εύπεπτο, τόσο για τα παιδιά
όσο και για τους ενήλικες. Με περίπου 70
θερμίδες σε κάθε μερίδα, προσφέρει ένα
απίστευτο συμπύκνωμα βιταμινών, μετάλλων,
ενζύμων, πρωτεϊνών και αμινοξέων. (500 g)

Forever Bee Pollen  
Η Γύρη των Μελισσών  περιέχει ένα μεγάλο
αριθμό θρεπτικών συστατικών όπως, βιταμίνες
C, D, E, K, β-καροτένιο, βιταμίνες του
συμπλέγματος Β, μέταλλα, ένζυμα, συνένζυμα,
λιπαρά οξέα φυτικής προέλευσης, υδατάν -
θρακες, πρωτεΐνες και 22 αμινοξέα (στα οποία
περιλαμβάνονται και τα 8 απαραίτητα
αμινοξέα). Το Forever Bee Pollen αποτελεί ένα
φυσικό ενισχυτικό  της ζωτικότητας και του
σφρίγους και συμβάλλει στη διατήρηση της
υγείας του κυκλοφορικού, του πεπτικού, του
ανοσοποιητικού και του νευρικού συστήματος.
(100 Δισκία)

Forever Bee Propolis 
Η Πρόπολη είναι το προστατευτικό υλικό, που
συγκεντρώνεται και χρησιμοποιείται από τις
μέλισσες, για να διατηρούν αποστειρωμένες
τις κυψέλες τους. Το Forever Bee Propolis,
που περιέχει 22 αμινοξέα, βιταμίνες του
συμπλέγματος Β και είναι ενισχυμένο με
βασιλικό πολτό, αποτελεί ένα εξαιρετικό μέσο
υποστήριξης και διατήρησης της φυσικής
άμυνας του οργανισμού. (60 Δισκία)

Forever Royal Jelly 
Δώστε ενέργεια στον οργανισμό σας
καταπολεμώντας συγχρόνως το στρες. Το
Forever Royal Jelly – Βασιλικός Πολτός –
περιέχει πρωτεΐνες, μέταλλα, βιταμίνες Α, C,
D, E και σύμπλεγμα Β, τα 8 απαραίτητα
αμινοξέα καθώς και 10 δευτερεύοντα
αμινοξέα. (60 Δισκία)

17,66€ I κωδ.: 207 15,90€ I κωδ.: 026 30,30€ I κωδ.: 027 33,58€ I κωδ.: 036



Βανίλια κωδ.: 324
Σοκολάτα κωδ.: 325
31,93€

Forever Lite Ultra with Aminotein
Η νέα βελτιωμένη σύνθεση του Forever Lite Ultra με Aminotein
προσφέρει τα πλήρη και τα συνολικά οφέλη της πρωτεΐνης
από σόγια. Συγκεκριμένες κλινικές έρευνες αναφέρουν πως
η κατανάλωση 25 γραμμαρίων πρωτεΐνης σόγιας καθημερινά,
σαν μέρος μιας δίαιτας χαμηλής σε κορεσμένα λιπαρά και χο-
ληστερόλη, μπορεί να υποστηρίξει την υγεία του καρδιαγγει-
ακού συστήματος. Παρέχει το 100% της συνιστώμενης ημε-
ρήσιας δοσολογίας σε βιταμίνες και μεταλλικά στοιχεία, για
έναν τρόπο ζωής χαμηλό σε υδατάνθρακες. Διατηρήστε έναν
υγιεινό τρόπο ζωής χωρίς την απώλεια της γευστικής από-
λαυσης.

Σε γεύσεις βανίλια και σοκολάτα.

16 : Έλεγχος Bάρους

Forever Fast Break Energy Bar 
Μια εναλλακτική λύση για να «ξεγελάτε» την
πείνα σας, με υπέροχη γεύση και ελάχιστες
θερμίδες. Κάθε τεμάχιο περιέχει τουλάχιστον
50% της ΣΗΔ (ΗΠΑ) σε βιταμίνες και μεταλλικά
στοιχεία και επιπλέον, αμινοξέα, ένζυμα και
φωσφόρο, που βοηθούν τον οργανισμό σας να
συνέλθει από καταστάσεις υπερπροσπάθειας.
Παράλληλα ενισχύει τα επίπεδα ενέργειας, μέσω
της επιτάχυνσης του μεταβολισμού των λιπών
και των υδατανθράκων. Περιέχει νόστιμους
ξηρούς καρπούς. (Κάθε τεμάχιο των 57 g
παρέχει 220 θερμίδες.)

Κρατήστε μακριά
τα κιλά
απολαμβάνοντας
υψηλά επίπεδα
ενέργειας,
βιταμίνες και
μέταλλα με τον 
πιο αγνό τρόπο. 

Περισσότερες πληροφορίες 
για το διατροφικό πρόγραμμα
δείτε στη σελίδα 41

3,78€ I κωδ.: 267



Έλεγχος Bάρους : 17Διατηρήστε το ιδανικό βάρος

Forever Garcinia Plus  
O καρπός της Γαρκινίας της Καμποτζιανής περιέχει
ένα συστατικό που μειώνει τη μετατροπή των
υδατανθράκων σε λίπη από τον οργανισμό. Το
υδροξυκιτρικό οξύ, ένα φυσικό κατασταλτικό της
όρεξης, παρεμποδίζει τη δράση του ενζύμου που
μετατρέπει τις θερμίδες σε λίπος και αυξάνει το
μεταβολισμό. Η Forever φροντίζει για την ομορφιά
και τη σιλουέτα σας. (70 κάψουλες)

Forever Lean  
Το Forever Lean περιλαμβάνει δύο επαναστατικά
συστατικά που συμβάλλουν στη μείωση της
απορρόφησης θερμίδων που προσλαμβάνει ο
οργανισμός από τα λίπη και τους υδατάνθρακες. Σε
συνδυασμό με την καθημερινή άσκηση και τη σωστή
διατροφή, τα δύο αυτά συστατικά μπορούν να σας
βοηθήσουν να φτάσετε στο ιδανικό σας βάρος! 
(120 κάψουλες)

38,30€ I κωδ.: 071 35,08€ I κωδ.: 289



3,89€ I κωδ.: 318

NEO

Aισθανθείτε όμορφα
κάθε στιγμή

18 : Προσωπική Περιποίηση

Aloe Hand & Face
Soap  
Ένα ήπιο προϊόν που δεν
προκαλεί δάκρυα. Το υγρό
σαπούνι Αλόης ενυδατώνει,
ενώ καθαρίζει. Είναι βιοδια-
σπώμενο, με ελεγχόμενο pH
και δεν ερεθίζει. Είναι ιδανι-
κό για ολόκληρη την οικογέ-
νεια. (473 ml)

Aloe Bath Gelée  
Αυτό το απαλό, ενυδατικό
αφρόλουτρο, είναι πλούσιο
σε αγνό Ζελέ Αλόης Βέρα και
θα σας χαλαρώσει. Όταν το
χρησιμοποιείτε με την λού-
φα, σας βοηθά να απαλλα-
γείτε από τα νεκρά κύτταρα
της επιδερμίδας, αποκαλύ-
πτοντας μια νέα, απαλή, φω-
τεινή όψη. (251 ml)

Avocado Face &
Body Soap   
Το αγνό και απαλό σαπούνι
περικλείει όλες τις πλούσιες
και ενυδατικές ιδιότητες του
αβοκάντο, ώστε να αφήνει το
πρόσωπό σας υπέροχα ενυ-
δατωμένο και καθαρό. Το
απαλό άρωμα του κίτρου θα
σας συντροφεύει και θα σας
αναζωογονεί κάθε φορά που
θα κάνετε μπάνιο. (142 g)

Forever Hand
Sanitizer με Αλόη & Μέλι

Ένα αντισηπτικό υγρό για τα
χέρια, το οποίο σκοτώνει το
99.99% των μικροβίων. Η ενυ-
δατική μας φόρμουλα περιέ-
χει το καταπραϋντικό ζελέ της
Αλόης Βέρα και τα ενυδατικά
οφέλη του μελιού. Το μπου -
καλάκι των 2-oz είναι το τέ-
λειο μέγεθος για να το έχου-
με στα χέρια μας, κάθε μέρα,
όλη μέρα. (59 ml)

Φροντίστε την εξωτερική σας
υγεία και νιώστε την ευεξία
να σας κατακλύζει κάθε
στιγμή της ημέρας, με την
ολοκληρωμένη αγνή σειρά
προϊόντων με πλούσια Aloe
Vera που θα συνοδέψει κάθε
μικρή ή μεγαλύτερη
περιποίηση του εαυτού σας.

Γεμίστε την καθημερινότητά
σας με αυτοπεποίθηση και
φρεσκάδα και χαρίστε
απίστευτα πλεονεκτήματα στο
σώμα σας, τα μαλλιά σας και
την επιδερμίδα σας.

15,09€ I κωδ.: 038 19,37€ I κωδ.: 014 6,17€ I κωδ.: 284



…ό,τι καλύτερο από τη φύση Προσωπική Περιποίηση : 19

Forever Bright Toothgel      
Η Οδοντόκρεμα της Forever καθαρίζει 
τα δόντια και τα ούλα, ενώ συγχρόνως τα
προστατεύει και τα βοηθά να διατηρούνται
υγιή. Δεν περιέχει υλικά τριψίματος και
φθόριο, ενώ συνδυάζει το 100% στα θε -
ροποιημένο ζελέ Αλόης Βέρα με την πρόπολη
των μελισσών. Το αποτέλεσμα είναι ένα προϊόν
που διατηρεί δροσερή την αναπνοή και
λευκαίνει τα δόντια με φυσικό τρόπο. (130 g)

Aloe Ever-Shield      
Το Αποσμητικό στικ Aloe Ever-Shield θα σας
διατηρήσει φρέσκους και γεμάτους αυτο -
πεποίθηση με το καθαρό άρωμά του. Είναι
τόσο ήπιο, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί
αμέσως μετά το ξύρισμα ή την αποτρίχωση.
Δεν λεκιάζει τα ρούχα. Δεν περιέχει αλουμίνιο.
(92,1 g)

Gentleman’s Pride      
Ένα μείγμα μαλακτικών και ενυδατικών
συστατικών χωρίς οινόπνευμα, που συν δυ ά -
ζε ται με αγνό Σταθεροποιημένο Ζελέ 
Αλόης Βέρα. Η Λοσιόν Ξυρίσματος Forever
Gentleman’s Pride, παρασκευασμένη με
δενδρολίβανο και χαμομήλι, αποτελεί ένα
καταπραϋντικό «άφτερ σέιβ» με αρρενωπό
άρωμα. (118 ml)

Aloe Lips     
Η Aloe Vera, το Jojoba και το Κερί Μελισσών
συνδυάζονται για να δημιουργήσουν το
εκλεκτότερο προστατευτικό των χειλιών για
όλες τις εποχές, που κυκλοφόρησε ποτέ στην
αγορά. Μαλακώνει και ενυδατώνει τα χείλη
σας. Μικρό μέγεθος, που το κάνει εύχρηστο
για οποιαδήποτε στιγμή. (4,25 g)

8,55€ I κωδ.: 028 8,81€ I κωδ.: 067 17,61€ I κωδ.: 070 4,27€ I κωδ.: 022



Δώστε στα μαλλιά σας λάμψη &
φροντίδα - για επαγγελματικό αποτέλεσμα

20 : Προσωπική Περιποίηση

Aloe-Jojoba Shampoo  
Αποκτήστε λαμπερά, απαλά και ευκολο -
χτένιστα μαλλιά, με αυτό το προϊόν καθαρής
Αλόης Βέρα, με ισορροπημένο pH. Η
ενζυματική δράση διαλύει τα νεκρά κύτταρα,
συμβάλλοντας στη διατήρηση της υγείας των
μαλλιών και του τριχωτού της κεφαλής. Είναι
απαλό, συμπυκνωμένο, με παρατεταμένη
δράση και κατάλληλο για όλους τους τύπους
μαλλιών. (296 ml)

Aloe-Jojoba Conditioning Rinse  
Χαρίστε στα μαλλιά σας όμορφη εμφάνιση
και αίσθηση, αλλά και εξισορροπητική
περιποίηση με ρυθμιστικό pH. Το αγνό,
σταθεροποιημένο ζελέ της Αλόης Βέρα
συνδυάζεται άριστα με jojoba, έναν παράγοντα
που εξουδετερώνει τα ηλεκτροστατικά φορτία
και, κατά δεύτερο λόγο, καλύπτει προ -
στατευτικά τις τρίχες των μαλλιών σας και
εξαφανίζει την ψαλίδα. (296 ml)

Forever Aloe Styling Gel  
Ένα επαναστατικό ζελέ styling μαλλιών που
βασίζεται στην Aloe Vera, το οποίο ενισχύει
και αποκαθιστά τα μαλλιά σας. Το Forever
Aloe Styling Gel δεν περιέχει οινόπνευμα και
προσφέρει εξαιρετικό κράτημα, λάμψη και
δυνατά μαλλιά με στυλ. (227 g)

Forever Aloe Pro-Set 
Ένα προϊόν χωρίς οινόπνευμα, πλούσιο σε
πρωτεΐνες, που δυναμώνει και ενυδατώνει,
ενώ συγχρόνως προσφέρει ένα μακράς
διαρκείας φυσικό κράτημα! Το κεκαθαρμένο
νερό και το Σταθεροποιημένο Ζελέ της 
Αλόης Βέρα αναπληρώνουν τις απώλειες 
της υγρασίας. Φιλικό με το όζον. (178 ml)

15,58€ I κωδ.: 260 15,85€ I κωδ.: 261 17,62€ I κωδ.: 194 11,06€ I κωδ.: 066



Hydrate Shampoo - 21,96 € I κωδ.: 349
Hydrate Conditioner - 21,96 € I κωδ.: 350 

Volume Shampoo - 21,96 € I κωδ.: 351 
Volume Conditioner - 21,96 € I κωδ.: 352 

Sonya® Hydrate Shampoo &
Conditioner 
Εμπλουτισμένα με τα φυσικά καλά της Αλόης Βέρα
και του Βασιλικού Πολτού, έχουν πλούσια ενυδατικά
στοιχεία και προστατεύουν το χρώμα, ισορροπούν
τα ξηρά μαλλιά χαρίζοντάς τους την απαραίτητη
ενυδάτωση. Η σειρά αυτή αφήνει τα μαλλιά σας
εμφανέστερα πιο καθαρά, λαμπερά, υγιή και
ευκολότερα να τα διαχειριστείτε. Δεν περιέχουν
parabens, propylene glycol και SLS ή SLES. (355ml)

Sonya® Volume Shampoo &
Conditioner 
Όταν τα μαλλιά σας χρειάζονται μια ανανέωση
χρησιμοποιήστε τη σειρά για όγκο. Εμπλουτισμένα
με Αλόη Βέρα και Βασιλικό Πολτό δίνουν στα μαλλιά
σας full όγκο και απόλυτο έλεγχο. Συνδυάζοντας
τα πιο προηγμένα συστατικά, το μαλακτικό θα αφή-
σει ένα πλούσιο αποτέλεσμα και χωρίς την προ-
σθήκη parabens, propylene glycol και SLS ή SLES.
(355ml)

NEO NEO

Προσωπική Περιποίηση : 21



Αναρωτιέστε πώς καταφέρνει η Aloe
Vera να είναι ό,τι πολυτιμότερο για την
επιδερμίδα μας; Η λιγνίνη, είναι
φυσικό συστατικό της αλόης που έχει
την ιδιότητα να μεταφέρει βαθιά μέσα
στα στρώματα της επιδερμίδας 
τα ευεργετικά της συστατικά.

Aroma Spa Collection22 : Προσωπική Περιποίηση

Relaxation Bath Salts 
Κρατήστε τις έγνοιές σας μακριά με το
αρωματικό μας μείγμα από θρυλικά
Θαλάσσια Άλατα της Νεκράς Θάλασσας,
Λεβάντα και άλλα Αιθέρια Έλαια. Μόνο
δύο κουταλιές της σούπας είναι όσο
χρειάζεστε για ένα χαλαρωτικό, ανα -
ζωο γονητικό μπάνιο! (350 g)

Relaxation Shower Gel  
Απολαύστε προηγμένη περιποίηση
δέρματος κάθε φορά που κάνετε μπάνιο
με το αρωματικό μας Αφρόλουτρο
Χαλάρωσης, με αλόη βέρα, αιθέρια
έλαια και εκχυλίσματα φρούτων. Το
χαλαρωτικό αυτό αφρόλουτρο καθαρίζει
απαλά την επιδερμίδα σας, αφήνοντας
μία υπέροχη αίσθηση φρεσκάδας και
καθαριότητας που διαρκεί! (192 ml)

Relaxation Massage Lotion 
Νιώστε την ανακουφιστική και ενυδατική
δράση της αλόης βέρα, των αιθέριων
ελαίων, του λευκού τσαγιού, της
λεβάντας και των εκχυλισμάτων
φρούτων που περιέχονται σε αυτή τη
μαλακτική και μη λιπαρή κρέμα. Η
θαυματουργή αυτή κρέμα είναι ιδανική
για να χρησιμοποιηθεί μετά τα Άλατα
Μπάνιου ή το Αφρόλουτρο της σειράς
Relaxation. (192 ml)

Σαγηνεύεστε τις αισθήσεις
σας με αυτή την πολυτελή
χαλαρωτική σειρά
περιποίησης spa
σώματος, στη βολή του
χώρου σας!
Χρησιμοποιήστε τα μαζί ή
και ξεχωριστά αν
επιθυμείτε.

25,15€ I κωδ.: 286 20,81€ I κωδ.: 287 23,55€ I κωδ.: 288



Προσωπική Περιποίηση : 23

Forever Aroma Spa Collection 
Ικανοποιήστε τις αισθήσεις σας με τη νέα
μας συλλογή τριών αρωματικών προϊόντων
spa. Χαλαρώστε με το Relaxation Bath Salts,
καθαρίστε και περιποιηθείτε απαλά την
επιδερμίδα σας με Relaxation Shower Gel
και ενυδατωθείτε με Relaxation Massage
Lotion για την υπέρτατη εμπειρία ενός
σπιτικού spa!

69,28€ I κωδ.: 285



Επιπλέον της Aloe Vera, ειδικά εκχυλίσματα
φυτών, οξέα φρούτων με ισορροπημένο pH,
Jojoba, βερίκοκο και άλλα πλούσια σε βιταμίνες
συστατικά, συμπληρώνουν τη συνταγή αυτής
της εξελιγμένης σειράς περιποίησης.

Για θρέψη του δέρματος24 : Περιποίηση Δέρματος

Aloe Moisturizing Lotion 
Η Υδατική Κρέμα Αλόης Βέρα είναι
καταπληκτική, τόσο για το πρόσωπο 
όσο και για το σώμα.Η  πλούσια υφή 
της συνδυάζει τη δύναμη του αγνού
Σταθεροποιημένου Ζελέ Αλόης Βέρα
με τις καταπραϋντικές και ενυδατικές
ιδιότητες της Αλλαντοΐνης, του βερι -
κοκέλαιου, του ελαίου Jojoba, της
ελαστίνης και του διαλυτού Κολλαγόνου.
(118 ml)

Aloe Lotion 
Μια εξαιρετική ενυδατική μη λιπαρή
κρέμα  για πρόσωπο και σώμα. Η  εκλε-
πτυσμένη σύστασή της συνδυάζει τη
Σταθεροποιημένη Aloe Vera με Jojoba,
Κολλαγόνο, Βιταμίνη Ε και ελαστίνη.
Ανακουφίζει από τους ερεθισμούς και
την ξηρότητα, ιδανική για τα χέρια και
για τοπική φροντίδα μετά την αποτρί-
χωση ευαίσθητων περιοχών. Επαναφέ-
ρει την εύθραστη ισορροπία του pH,
διατηρώντας την απαλή και σφριγηλή.
(118 ml)

Aloe Propolis Crème 
Ενυδάτωση και θρέψη σε μεγάλο
βαθμό, με την πλούσια κρέμα που
αποτελείται από μεγάλο ποσοστό
Σταθεροποιημένου Ζελέ Αλοής Βέρα,
με Πρόπολη Μελισσών και Χαμομήλι,
που μαζί με βιταμίνες Α και Ε δίνουν το
τέλειο αποτέλεσμα. (113 g)

Όποιες κι αν είναι οι
εξωτερικές συνθήκες, με τις
πολυτελείς φόρμουλες των
κρεμών της Forever από
πλούσια Aloe Vera
αναμεμειγμένη με τα πιο
προηγμένα συστατικά
ανανέωσης και προστασίας 
της επιδερμίδας, θα μείνετε
έκπληκτοι με τα αποτελέσματα. 

17,61€ I κωδ.: 063 17,61€ I κωδ.: 062 21,63€ I κωδ.: 051



καταπράυνση, ανανέωση
και προστασία

Περιποίηση Δέρματος : 25

Aloe Vera Gelly 
Oυσιαστικά είναι το εσωτερικό ζελέ του
φύλλου της Αλόης Βέρα. Το πλούσιο και
διάφανο σταθεροποιημένο ζελέ ενυ -
δατώνει και τρέφει με ασφάλεια τους
ευαίσθητους ιστούς. Τα συμπυκνωμένα
στοιχεία που περιέχει,  απορροφούνται
γρήγορα και σας χαρίζουν μια υπέροχη,
μοναδική ανακούφιση. (118 ml)

Aloe Heat Lotion  
Είναι μια μαλακτική λοσιόν, που περιέχει
θερμαντικούς παράγοντες και Aloe Ve-
ra. Ικανή με μια επάλειψη να σας ανα -
κου φίσει από το στρες και την ένταση.
H δύναμη της Αλόης Βέρα και του
ευκάλυπτου θα προσφέρουν στους
καταπονημένους μύες σας άμεση
ανακούφιση. (118 ml)

Aloe MSM Gel  
Το MSM είναι μια οργανική ένωση του
θείου, που βρίσκεται σχεδόν σε όλους
τους ζωντανούς οργανισμούς και είναι
το τρίτο σε ποσότητα συστατικό που
περιέχεται στο σώμα μας. Το MSM έχει
συνδυασθεί με αγνό, Σταθεροποιημένο
Ζελέ Αλόης Βέρα και δυο πανίσχυρα
συστατικά, που προσφέρουν κατα πρα -
ϋν τική ανακούφιση. (118 ml)

Aloe First  
Ένα εύχρηστο σπρέι, που βασίζεται στο
αγνό Σταθεροποιημένο Ζελέ Αλόης
Βέρα. Το Aloe First περιέχει Πρόπολη
Μελισσών, Αλλαντοΐνη και 11 μοναδικά
φυτικά εκχυλίσματα. Με ρυθμισμένο pH,
για να είναι ανεκτό και από την πιο
ευαίσθητη επιδερμίδα. Μια από τις
πρώτες βοήθειες του φαρμακείου, στο
σπίτι. Ανακουφίζει αμέσως. (473 ml)

17,61€ I κωδ.: 061 17,61€ I κωδ.: 064 21,63€ I κωδ.: 205 23,13€ I κωδ.: 040



Με μια σειρά από
προϊόντα υψηλής
ποιότητας, για όλη την
οικογένεια, φροντίζουμε
για την προστασία της
επιδερμίδας σας από
τις ακτίνες UVA και 
UVB. Χαρείτε άφοβα 
τον ήλιο και απολαύστε
μια υγιή και όμορφη
καλοκαιρινή
επιδερμίδα, όλο 
το χρόνο.

26 : Περιποίηση 
Δέρματος Για την προστασία όλης της οικογένειας

Ήλιος & υγιής καλοκαιρινή εμφάνιση

Aloe Sunless Tanning Lotion  
Προσφέρετε στον εαυτό σας ένα φυσικό,
ομοιόμορφο μαύρισμα, χωρίς τη βλαβερή
επίδραση των υπεριώδων ακτίνων. Η Κρέμα
Αλόης για Μαύρισμα Χωρίς Ήλιο με ένα
πλούσιο μείγμα Αλόης και ενυδατικών
συστατικών χαρίζει ασφαλές αποτέλεσμα που
διαρκεί όλο το χρόνο. (118 ml)

Aloe Sunscreen   
Με δείκτη προστασίας 30, η Αντηλιακή 
Κρέμα Αλόης Βέρα της Forever παγιδεύει τις
βλαβερές ακτίνες UVA και UVB. Παρα -
σκευασμένη από αγνό, σταθερο ποιημένο Ζελέ
Αλόης Βέρα, ενυδατικά καταπραϋντικά και
τονωτικά στοιχεία, διατηρεί τη φυσική υγρασία
στην επιδερμίδα. Σας προστατεύει ενώ
ταυτόχρονα περιποιείται την επιδερμίδα σας.
(118 ml)

Aloe Sunscreen Spray   
Η προστασία της επιδερμίδας σας από την
πρόωρη γήρανση και τις βλαβερές επιδράσεις
του ήλιου, δεν υπήρξε ποτέ πιο εύκολη.
Αφήστε τη δύναμη του νέου μας Αντηλιακού
σε σπρέι, με δείκτη προστασίας SPF 30, και
επιπλέον τα πρόσθετα πλεονεκτήματα 
της αδιάβροχης φόρμουλάς του και της
χρηστικότητας της μορφής του σε σπρέι, να
κάνουν όλη τη δουλειά για εσάς! (178 ml)

28,16€ I κωδ.: 239 17,61€ I κωδ.: 199 19,21€ I κωδ.: 319



Πείτε στο σώμα σας ότι το αγαπάτε!
Τόνωση, ανάπλαση, σύσφιγξη

Περιποίηση Δέρματος : 27

Aloe Body Toning Kit  
Αφεθείτε στη φροντίδα που σας προ-
σφέρει το Τονωτικό Σετ Σώματος με Aloe
Vera. Θα σας βοηθήσει να περιποιηθεί-
τε, να τονώσετε και να συσφίγξετε το
σώμα σας, μειώνοντας την όψη της κυτ-
ταρίτιδας. Φυτικά συμπλέγματα από την
Ευρώπη και παράγοντες, που δημιουρ-
γούν την αίσθηση της ζέστης, βοηθούν
να ενισχυθεί η κυκλοφορία και να καθα-
ρίσει η επιδερμίδα, απελευθερώνοντας
τα παγιδευμένα υγρά, που μπορούν να
οδηγήσουν στην κυτταρίτιδα. Τα προϊ-
όντα διατίθενται και μεμονωμένα.

Aloe Body Toner  
Αυτή η Τονωτική Κρέμα Σώματος 
με Aloe Vera, με έντονα θερμαντικές
ιδιότητες και με τη δύναμη του
Σταθεροποιημένου Ζελέ Αλόης Βέρα,
χρησιμοποιείται κάτω από επίθεμα
ζελατίνας, για να τονώσει την επιδερμίδα
σας, χαρίζοντας ένα πιο σφριγηλό και
καλλίγραμο σώμα. Η ειδική σύνθεση
επιτρέπει στην επιδερμίδα να καθαρίζει
και να απελευθερώνει τα υγρά που
κατακρατούνται και δημιουργούν την
κυτταρίτιδα. Η διαφορά μετά τη χρήση
είναι εμφανής. (113 g)

Aloe Body Conditioning
Crème  
Με αυτήν τη συσφιγκτική κρέμα
σώματος από Aloe Vera  και πλούσια
εκχυλίσματα Ευρωπαϊκών βοτάνων,
επιτυγχάνεται η σφιχτή και συγχρόνως
τρυφερή αίσθηση της επιδερμίδας 
σας. Χρησιμοποιείται μετά την εφαρμογή
της κρέμας (τόνωση-αδυνάτισμα) με
μασάζ τοπικά ή και σαν ολοκληρωμένη
περιποίηση σώματος. Η αίσθηση που
αφήνει είναι θαυμάσια. (113 g)

100,61€ I κωδ.: 055 35,21€ I κωδ.: 056 42,25€ I κωδ.: 057



Γνωρίζετε ότι: 

τα εκχυλίσματα φλοιού Πεύκης
που περιέχονται στην Aloe Deep
Moisturizing καταπολεμούν τις
ελεύθερες ρίζες;

28 : Sonya Skincare

Sonya Skin Care Collection  
Η σειρά περιποίησης προσώπου Sonya Skin
Care Collection περιλαμβάνει 5 συντελεστές
καθαρισμού, ενυδάτωσης και ολικής συντή-
ρησης της υγείας και της εμφάνισης της επι-
δερμίδας. Ζήστε την απολαυστική εμπειρία
αυτής της διαδικασίας 5 βημάτων και χαρίστε
στο δέρμα σας την πολυτέλεια που του αξίζει!

- Bήμα 1 Aloe Purifying Cleanser
- Bήμα 2 Aloe Deep-Cleansing Exfoliator
- Bήμα 3 Aloe Refreshing Toner
- Bήμα 4 Aloe Nourishing Serum
- Bήμα 5 Aloe Balancing Cream

Sonya Aloe Purifying Cleanser  
Το γαλάκτωμα καθαρισμού Sonya Aloe 
Purifying Cleanser χαρίζει στο πρόσωπό σας
μια εκπληκτική αίσθηση απαλότητας,
φρεσκάδας και καθαριότητας, κάθε φορά 
που το χρησιμοποιείτε. Για καλύτερα απο τε -
λέσματα, συνεχίστε την περιποίηση με την
τονωτική λοσιόν Sonya Aloe Refreshing 
Toner και τα άλλα προϊόντα της σειράς Sonya
Skin Care. (177 ml)

Sonya Aloe Deep – Cleansing
Exfoliator  
To πήλινγκ Sonya Aloe Deep – Cleansing 
Exfoliator με αλόη και κόκκους φυσικής 
jojoba κάνει την επιδερμίδα σας λεία 
και απαλή. Η αλόη αποτελεί έναν τέλειο
ενυδατικό παράγοντα, ενώ οι ανάλαφροι
κόκκοι jojoba προσφέρουν στο δέρμα σας 
το βαθύ καθαρισμό που χρειάζεται. Είναι
αρκετά απαλό, ώστε να το χρησιμοποιείτε σε
εβδομαδιαία βάση. (118 ml)

Ο χρόνος είναι φίλος!
Χαρίζει ομορφιά και
δύναμη, αρκεί μόνο
να ελέγξουμε τις
συνέπειές του πάνω
στο δέρμα μας.

Γι’ αυτόν το λόγο υπάρχει η
ολοκληρω μένη σειρά περιποίησης
προσώπου Sonya Skin Care
Collection, που λειτουργεί
συνεργιστικά σε 5 εύκολα βήματα.
Ιδανική για όλους τους τύπους
δέρματος και ηλικίας. 

Ξυπνήστε το δέρμα σας και
αποκαλύψτε την ομορφιά του

168,57€ I κωδ.: 282 36,06€ I κωδ.: 277 27,05€ I κωδ.: 278



Επαναστατική αντιγηραντική τεχνολογία Sonya Skincare : 29

Sonya Aloe Refreshing Toner  
Η τονωτική λοσιόν Sonya Aloe Refreshing
Toner με εκχυλίσματα από λευκό τσάι, χωρίς
προσθήκη οινοπνεύματος, παρέχει πλούσια
ενυδάτωση και βοηθά στη διατήρηση της
υγρασίας της επιδερμίδας σας. Εφαρμόστε
τη λοσιόν μετά τον καθαρισμό με το Sonya
Aloe Purifying Cleanser. (177 ml)

Sonya Aloe Nourishing Serum  
O υπέροχος ορός Sonya Aloe Nourishing
Serum με εκχύλισμα από λευκό τσάι συντηρεί
και αποκαθιστά την υγρασία της επιδερμίδας
σας και δημιουργεί μια τέλεια βάση για την
κρέμα εξισορρόπησης της σειράς Sonya Aloe
Balancing Cream. (118 ml)

Sonya Aloe Balancing Cream  
Η 24ωρη κρέμα εξισορρόπησης Sonya 
Aloe Balancing Cream περιέχει αλόη σε
συνδυασμό με αναζωογονητικά εκχυλί σμα τα
και προηγμένα ενυδατικά στοιχεία.
Χρησιμοποιήστε τη μαζί με το Sonya Aloe
Nourishing Serum και θα νιώσετε το δέρμα
σας τόσο απαλό, λείο και ενυδατωμένο όσο
ποτέ άλλοτε. (71 g)

Sonya Aloe Deep Moisturizing
Cream  
Ένα επιπλέον μοναδικό προϊόν προστέθηκε
στη σειρά Sonya Skin Care Collection.
Πρόκειται για μια βελούδινη κρέμα με
ακαταμάχητο άρωμα, πλούσια σε Αλόη που
προσφέρει ενυδάτωση σε βάθος στην
επιδερμίδα του προσώπου. Πλούσια σε Αλόη
Βέρα, περιέχει ανα ζωογονητικά εκχυλίσματα
και φυσικά στοιχεία για βαθιά ενυδάτωση που
χρειάζεται κάθε επιδερμίδα, οποιασδήποτε
ηλικίας. Ιδανική για όλες τις ώρες της ημέρας.
(71 g)

36,06€ I κωδ.: 279 44,78€ I κωδ.: 281 34,37€ I κωδ.: 280 30,45€ I κωδ.: 311
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Η νέα σειρά 
θα είναι διαθέσιμη 
στα μέσα του 2012

Aφεθείτε σε μια ολοκληρωμένη30 : Άνθος Αλόης Νεότητας

Αυτή η νέα σειρά
«Άνθος Αλόης
Νεότητας» έχει
παρασκευασθεί με
αγνό, σταθερο ποιημένο
ζελέ Αλόης Βέρα,
συνδυασμένο με φυσική
ελαστίνη και κολλαγόνο.
Σμιλέψτε την επιδερ μίδα
του προσώπου σας:
εξαφανίστε τα σημάδια
της κόπωσης και
«γεμίστε» το δέρμα σας.

Aloe Cleanser - Γαλάκτωμα
Καθαρισμού
Το Γαλάκτωμα Καθαρισμού δεν περιέχει
λιπαρές ουσίες, απομακρύνει τέλεια 
το μακιγιάζ χωρίς να ερεθίζει. Λίγες
σταγόνες και απαλές κινήσεις, αφήνουν
το πρόσωπο καθαρό χωρίς ερεθισμούς,
με ισορροπημένο pH, έτοιμο να δεχθεί
το επόμενο βήμα περιποίησης. (118 ml)

Rehydrating Toner -
Τονωτική Λοσιόν
Η Aloe Vera συνδυάζεται με την
Αμαμέλιδα τη Βιργινιανή και τα τονωτικά
φυτικά εκχυλίσματα που ενυδατώνουν
την επιδερμίδα. Το Κολλαγόνο και η
Aλλαντοΐνη τονώνουν. Απομακρύνει τα
νεκρά κύτταρα και τα κατάλοιπα από τον
καθαρισμό. Εξαλείφει τη θαμπάδα,
σφίγγει τους πόρους και χαρίζει μια
άψογη επιδερμίδα. Δεν περιέχει
οινόπνευμα. (118 ml)

Aloe Fleur de Jouvence  
Για να δημιουργήσουμε μια από τις πιο αποτελεσματικές
συλλογές προϊόντων αποκατάστασης της ομορφιάς σας 
που έγιναν ποτέ, πήραμε αγνό Σταθεροποιημένο Ζελέ Αλόης
Βέρα, το συνδυάσαμε με φυσικά υδρολυμένη ελαστίνη και
Κολλαγόνο και προσθέσαμε μοναδικά ενυδατικά στοιχεία και
γαλακτοματοποιητές. Απολαύστε την ακόμα περισσότερο με
ΝΕΑ & ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ σύνθεση.

- Βήμα 1 Aloe Cleanser
- Βήμα 2 Rehydrating Toner
- Βήμα 3 Firming Day Lotion
- Βήμα 4 Aloe Activator
- Βήμα 5 Facial Contour Mask Powder
- Βήμα 6 Recovering Night Creme

13,49€ I κωδ.: 339 13,49€ I κωδ.: 338

104,03€ I κωδ.: 337



περιποίηση ομορφιάς για το
πρόσωπό σας
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Firming Day Lotion - Κρέμα
Ημέρας Σύσφιγξης
Η Κρέμα Ημέρας Σύσφιγξης με Αλόη Βέρα
είναι μια εξαιρετική σύνθεση εμπλουτισμένη
με αντιοξειδωτικούς παράγοντες και Βιταμίνες
C, Ε που  αναδομεί, προστατεύει και συσφίγγει
την επιδερμίδα. Βοηθά στην κατακράτηση της
υγρασίας. Η επιδερμίδα γίνεται λεία και
καθαρή για να δεχτεί το τέλειο μακιγιάζ. (59 ml)

Aloe Activator - Ενεργοποιητής
Αλόης
Παρασκευάζεται από Σταθεροποιημένο Ζελέ
Αλόης Βέρα. Περιέχει ένζυμα, αμινοξέα και
πολυσακχαρίτες. Προστίθεται και ενεργοποιεί
ιδανικά τη μάσκα για ενυδάτωση. Χρη σι μο -
ποιείται και μόνο του ως μέσο καθαρισμού
και τόνωσης της επιδερμίδας του προσώπου.
(118 ml)

Mask Powder - Μάσκα
προσώπου σε σκόνη
Η καταπληκτική αυτή μάσκα αναμειγνύεται 
με αγνό ζελέ αλόης βέρα που βρίσκεται στον
ενεργοποιητή αλόης. Καθαρίζει, ενυδατώνει,
απαλύνει τις ρυτίδες και συσφίγγει την
επιδερμίδα, βελτιώνοντας το περίγραμμα του
προσώπου. Προσφέρει λάμψη που διαρκεί.
Χρησιμοποιήστε την τουλάχιστον δυο φορές
εβδομαδιαίως. (29 g)

Recovering Night Cream -
Επανορθωτική Κρέμα Νύκτας
Η Επανορθωτική Κρέμα Νύκτας προλαμβάνει
και μειώνει την εμφάνιση των ρυτίδων. Oι
πολυσακχαρίτες σε συνδυασμό με την Aloe
Vera παγιδεύουν την πολύτιμη υγρασία. Τα
φυσικά λιπίδια από φύτρα σιταριού, το λάδι
από κουκούτσι βερίκοκου και το διαλυτό
κολλαγόνο μαζί με φυσικά αναζογωνητικά
παράγωγα από την μέλισσα, ελαττώνουν τις
λεπτές γραμμές και αυξάνουν την
ελαστικότητα της επιδερμίδας. Περιέχει
επίσης βιταμίνες C,  E, συν προβιταμίνη Β5.
Η κρέμα απλώνεται εύκολα χαρίζοντας
αίσθηση φρεσκάδας. (57 g)

21,03€ I κωδ.: 340 13,49€ I κωδ.: 343 19,21€ I κωδ.: 341

29,50€ I κωδ.: 342



Οι δεσμεύσεις μας
Το κύριο και πρώτο συστατικό μας είναι 
η αγνή Aloe Vera που καλλιεργείται
αποκλειστικά στις φυτείες μας, με την
τεχνογνωσία του Νο.1 καλλιεργητή 
σε Aloe Vera στον κόσμο. 
Θαλάσσια εκχυλίσματα, αιθέρια έλαια 
πλούσια σε αντι-γηραντικά συστατικά,
απαντούν στις βαθιές ανάγκες του
δέρματος.

Όλη η απαλότητα
της φύσης

32 : Ειδική Περιποίηση Δέρματος

Από την πρώτη εφαρμογή, 
η εξαιρετικά απαλή υφή
αγκαλιάζει το πρόσωπο 
και το δέρμα αποκτά τη
σφριγηλότητά του, ενώ οι
λεπτές γραμμές απαλύνονται.

Forever Marine Mask  
Η Μάσκα με Θαλάσσια Εκχυλίσματα της
Forever χαρίζει ένα βαθύ καθαρισμό,
ενώ επαναφέρει το δέρμα στη φυσική
του κατάσταση, με τη βοήθεια φυσικών
ιχνοστοιχείων  και μετάλλων από τη
θάλασσα (από φύκια), μαζί με τις υπερ-
ενυδατικές ιδιότητες της Αλόης Βέρα,
του Μελιού και του Εκχυλίσματος
Αγγουριού. Αυτή η εύκολη στη χρήση
μάσκα βαθιάς διείσδυσης ανανεώνει την
επιδερμίδα και χαρίζει φρεσκάδα και
λάμψη που διαρκεί. (113 g)

R3 Factor  
Συγκρατεί την υγρασία, αποκαθιστά την
ελαστικότητα των ιστών, δίνοντας λάμψη.
Το R3 Factor είναι ένας πλούσιος
συνδυασμός, σταθεροποιημένου ζελέ
Αλόης Βέρα, διαλυτού κολλαγόνου και
οξέων φρούτων που μαζί με τις βιταμίνες
Ε (θρέψη) και Α (άμυνα) βοηθούν την
υφή και τη δροσιά της επιδερμίδας σας.
(56,7 g)

Forever Alpha – E Factor  
Πλούσια σύνθεση ειδικά επιλεγμένων
συστατικών που ενισχύουν την
επιδερμίδα. Ένα δυνατό προϊόν με
έξυπνα επιλεγμένα συστατικά και
μεγάλη απορροφητικότητα. Η αντι ρυ -
τιδική και συσφιγ κτική ενεργή δράση
παρέχει ισχυρά αποτελέσματα απο -
κατάστασης. Δοκιμάστε το πολλές
φορές την ημέρα, αν υπάρχει ανάγκη.
(30 ml)

17,73€ I κωδ.: 234 37,73€ I κωδ.: 069 24,15€ I κωδ.: 187
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Forever Aloe Scrub  
O συνδυασμός ελαίου Jojoba και αγνής
Αλόης Βέρα, είναι αρκετά ήπιος για
καθημερινή χρήση (για σώμα και
πρόσωπο). Το Πήλινγκ από Aloe Vera
απομακρύνει τα νεκρά κύτταρα της
επιδερμίδας, καθαρίζει τους πόρους
και συμβάλλει στην ανανέωσή της,
αποκαλύπτοντας ένα καινούριο δέρμα
που ακτινοβολεί. (99 g)

Forever Alluring Eyes  
Βοηθά στην πρόληψη και καταπολέμη-
ση των λεπτών γραμμών, των ρυτίδων
και των μαύρων κύκλων κάτω από τα
μάτια. Αυτή η κρέμα ματιών είναι πλού-
σια σε ζελέ Αλόης, σε φυσική βιταμίνη
Ε και σε μαλακτικά συστατικά από έλαιο
καρύδας και jojoba. Όλα μαζί τρέφουν
και δεσμεύουν την υγρασία στην περιο-
χή των ματιών. (28,3 g)

Forever Epiblanc  
Μια μοναδική ανάλαφρη σύνθεση, 
με αποδεδειγμένες λευκαντικές ιδιό -
τητες. Φορέστε την Forever Epiblanc και
αναδείξτε τη φωτεινότητα της επιδερ -
μίδας, μειώνοντας την εμφάνιση των
πανάδων και γενικώς των σκούρων
κηλίδων. (28,3 g)

19,37€ I κωδ.: 238 19,10€ I κωδ.: 233 15,79€ I κωδ.: 236



Sonya Aloe Mineral Makeup  -
Πούδρα 3 σε 1
Το μυστικό για μια φυσική, υγιή λάμψη!
Γλιστρά στο δέρμα σαν όνειρο, τελειοποιεί
την επιδερμίδα, ελαχιστοποιεί τους πόρους
και δίνει στο δέρμα μια φωτεινή λάμψη. Είναι
μια  πούδρα με πολλαπλά καθήκοντα αφού
συμπεριφέρεται σαν κονσίλερ, σαν βάση και
σαν πούδρα, όλα σε ένα προϊόν, ενώ αναμει-
γνύεται ομοιόμορφα και δίνει στο δέρμα μια
μεταξένια φυσική εμφάνιση. (6 g)

Το μυστικό μας: 
Τα απίθανα καλλυντικά
μακιγιάζ με Aloe Vera,
αντιοξειδωτικές βιταμίνες 
και θαλάσσια εκχυλίσματα
υπόσχονται ενυδάτωση και
φροντίδα καθώς αναδεικνύουν
φυσικά, την ομορφιά σας.

308
natural

309
amber

310
caramel

109
rose
beige

110
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113
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sun
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34 : Mακιγιάζ

Αναδείξτε τη
θηλυκότητά σας και
ταυτόχρονα
περιποιηθείτε την, με
την άψογης ποιότητας,
σειρά προϊόντων
μακιγιάζ με Aloe Vera.

Sonya Cream to Powder
Foundation 
Μια βάση σε κρέμα για όλους τους τύπους
δέρματος σε 7 αποχρώσεις. Ενυδατώνει και
καταπραΰνει την επιδερμίδα. Oι δροσεροί και
ζεστοί τόνοι με βάση την Aloe Vera χαρίζουν
μια φυσική κάλυψη με βελούδινο αποτέλεσμα.
Η κομψή συσκευασία είναι ιδανική για την
καθημερινή φροντίδα σας, όπου και να
βρίσκεστε. (7 g)

Sonya Κονσίλερ 5 χρωμάτων
Ένα μοναδικό σετ (5 χρώματα σε μια παλέτα).
Η εξαιρετική ποιότητα του κονσίλερ περιέχει
διορθωτικά χρώματα που θα σας επιτρέψουν
να εξαφανίσετε κάθε ατέλεια και να αλλάξετε
τον τόνο της επιδερμίδας σας. Βολικό και
εύκολο στη χρήση. Αποτελεσματικό για 
την κάλυψη των σκουρόχρωμων  κηλίδων,
φακίδων και άλλων ατελειών. Χρησιμοποιήστε
τα χρώματα μόνα τους ή σε συνδυασμό. Είναι
ιδανικό μαζί με βάση, αλλά χρησιμοποιείται
και μόνο του. Κατάλληλο για κάθε τύπο
δέρματος. (25 g)

32,70€ 32,70€ I κωδ.: 18426,75€
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Sonya  Ρουζ 
Διαλέξτε από τις 10 αποχρώσεις Ρουζ Sonya,
για να τονίσετε τα μήλα του προσώπου σας
και να δώσετε υγιή λάμψη στα μαγουλά σας.
Ζεστοί και δροσεροί τόνοι που συμπληρώνουν
το μακιγιάζ. Η Aloe Vera που περιέχει δεν
ερεθίζει το δέρμα και χαρίζει φωτεινότητα στο
πρόσωπο. (3 g)

21,86€



Sonya Σκιές Ματιών 
Μια πλήρης γκάμα 17 χρωμάτων. Σκιές ματ
ή περλέ, δίνουν λάμψη και γοητεία στο βλέμμα
σας. Απαλή φόρμουλα με Aloe Vera,
καταπραΰνει, ενυδατώνει την ευαίσθητη
περιοχή των ματιών χαρίζοντας σαγηνευτικό
βλέμμα. Oι σκιές ματιών Sonya αναμειγνύονται
και απλώνονται εύκολα. (2,2 g)
* υποδηλώνει τις περλέ αποχρώσεις

Sonya  Μάσκαρα Mατιών 
Ειδικά σχεδιασμένη με σταθερή σύνθεση 
και πλούσια σε Aloe Vera. Ιδανική και για 
ευ αίσθητα μάτια, είναι μοναδική στο είδος 
της. Μακραίνει και δίνει όγκο στις βλεφαρίδες.
(4,5 g)
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black

16,36€ 20,61€



119
barely
pink

120
sheer
bliss

Sonya Aloe Eye Makeup
Remover  
Η ελαφριά σύνθεσή του με Aloe Vera δρα γρή-
γορα και απαλά ώστε να αφαιρεί τέλεια το
μακιγιάζ από τα μάτια. Καταπραΰνει την 
ευαίσθητη περιοχή των ματιών και ενυδατώ-
νει τις βλεφαρίδες. Δεν αφήνει κατάλοιπα.
Μοναδική σύνθεση χωρίς λάδι. (118 ml)

Sonya Μολύβι Ματιών
Τονίστε τα μάτια σας και δώστε έμφαση στο
βλέμμα σας με την αποκλειστική σύνθεση 
με Aloe Vera. Σταθερό χρώμα, μεγάλης
διάρκειας και βελούδινο αποτέλεσμα. Aπαλή
σύνθεση που δεν δημιουργεί αλλεργίες.

Sonya Μολύβια Χειλιών
Βελούδινα και απαλά τα Μολύβια Χειλιών
Sonya γλιστρούν τρυφερά για να υπο -
γραμμίσουν και να τονίσουν τα χείλη σας με
ευκολία. Διατίθενται σε 2 αποχρώσεις. (1 g)
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black

173
mahogan y

179
grapevine
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Sonya Lipstick - Κραγιόν Sonya 
Η συλλογή της Sonya από απαλά στη σύνθεση
κραγιόν, διαθέτει χρώματα μεγάλης διάρκειας,
από το απλό στο εντυπωσιακό. Περιέχει Aloe
Vera και ζωτικά συστατικά για την προστασία
και ενυ δάτωση και διατηρεί τα χείλη απαλά.
(3.5 g)

117
sheer
peach
fuzz

124
dusty
rose

14,09€ 14,09€ 20,61€ 15,09€ I κωδ.: 186



25th Edition Γυναικείο 
Άρωμα σε Σπρέι
Το 25th Edition για Γυναίκες είναι ένα
δροσερό μπουκέτο λευκών λουλουδιών,
που ενώνουν τα πέταλά τους με ζεστό
ξύλο μόσχου, για να δημιουργηθεί ένας
απαλός, βαθιά θηλυκός χαρακτήρας.
(50 ml)

25th Edition Ανδρική
Κολώνια σε Σπρέι
Tο 25th Edition για Άντρες είναι ένα
ρευστό αρωματικό απόσταγμα φτέρης,
με ένα αισθησιακό, αρρενωπό μείγμα
από νότες φρούτων, βοτάνων και ξύλου
που διαρκεί και διατηρείται πάντα
δροσερό. (50 ml)

47,10€ I κωδ.: 208 47,10€ I κωδ.: 209

38 : Mακιγιάζ



Πακέτα συλλογής προϊόντων

Aloe Home
Γνωρίστε στην οικογένειά σας τη φροντίδα της Αλόης
από τη μεγαλύτερη εταιρεία στον κόσμο στο χώρο
των προϊόντων υγείας και ομορφιάς με βάση την Αλόη
Βέρα. Αποκτήστε τα στην μο ναδική συσκευασία και
κερ δίστε περίπου 45€, από ότι αν τα αγοράζατε 
μεμονωμένα.

273,44€

Το Aloe Home περιλαμβάνει:

- 2 Aloe Vera Gel ή Aloe Bits n’ Peaches, 
ή Aloe Berry Nectar 

- 1 Aloe Blossom Herbal Tea (κωδ.200) 

- 1 Forever Kids Multivitamins (κωδ.74) 

- 1 Aloe Liquid Soap (κωδ.38)

- 2 Ever – Shield Deodorant Stick (κωδ.67) 

- 1 Aftershave Gentleman’s Pride (κωδ.70) 

- 2 Forever Bright Toothgel (κωδ.28) 

- 1 Aloe – Jojoba Shampoo (κωδ.260)

- 1 Aloe Vera Gelly (κωδ.61) 

- 1 Aloe Propolis Crème (κωδ.51)

- 1 Aloe First (κωδ.40)

- 3 Aloe Lips (κωδ.22) 

- 1 Aloe Bath Gelee (κωδ.14) 

- 1 Relaxation Massage Lotion (κωδ.288) 

- 1 Forever Aloe MPD (κωδ.50)

Περιέχει 20 προϊόντα και μπορείτε να
επιλέξετε εσείς την γεύση των χυμών που
επιθυμείτε. 

012– Με Aloe Vera Gel

013 – Με Berry Nectar

016 – Με Bits n’ Peaches

Touch of Forever Combo Pak
Υπάρχει τίποτα καλύτερο από το να έχετε όλα τα αγαπημένα σας
προϊόντα Forever μαζί, σε ένα απλό και εύχρηστο πακέτο; Μια
ιδανική εισαγωγή στη Forever, ένας κατάλληλος τρόπος για να
μοιραστείτε τα προϊόντα με τους φίλους και την οικογένειά σας -
απολαμβάνοντας συγχρόνως μια σημαντική έκπτωση σε σύγκριση
με την τιμή καθενός προϊόντος χωριστά.

(Μόνο για Συνεργάτες)

Το Touch of Forever Combo Pak
περιλαμβάνει:

ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ

- 1 Aloe-Jojoba Shampoo
(κωδ.260)

- 1 Aloe Bath Gelée (κωδ.14)

- 1 Aloe-Jojoba Conditioning
Rinse (κωδ.261)

- 3 Aloe Lips με Jojoba (κωδ.22)

- 1 Forever Bright Toothgel
(κωδ.28)

- 1 Aloe Liquid Soap (κωδ.38)

- 1 Aloe First (κωδ.40)

- 1 Aloe Propolis Crème (κωδ.51)

- 1 Forever Aloe Scrub (κωδ.238)

- 1 Aloe Vera Gelly (κωδ.61)

- 1 Aloe Lotion (κωδ.62)

- 1 Aloe Moisturizing Lotion
(κωδ.63)

- 1 Aloe Heat Lotion (κωδ.64)

- 1 Aloe Ever-Shield (κωδ.67)

- 1 Gentleman’s Pride (κωδ.70)

- 1 Forever Aloe Styling Gel
(κωδ.194)

- 1 Aloe Sunscreen (κωδ.199)

ΔΙΑΤΡOΦΙΚΑ

- 1 Aloe Vera Gel (κωδ.15)

- 1 Aloe Berry Nectar (κωδ.34)

- 1 Forever Lite - Βανίλια (κωδ.19)

- 1 Forever Bee Pollen (κωδ.26)

- 1 Forever Bee Propolis (κωδ.27)

- 1 Forever Royal Jelly (κωδ.36)

- 1 Forever Arctic-Sea (κωδ.39)

- 1 Forever Absorbent-C (κωδ.48)

- 1 Forever A-Beta-CarE (κωδ.54)

- 1 Forever Garlic-Thyme (κωδ.65)

- 1 Fields of Greens (κωδ.68)

- 1 Forever Kids (κωδ.74)

- 1 Forever Bee Honey (κωδ.207)

και πολλά έντυπα και εργαλεία.
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Αυτά τα πακέτα έχουν σχεδιαστεί προσεκτικά ώστε να αποτελούν μια τέλεια εισαγωγή στα
προϊόντα, αφού είναι ιδανικά τόσο για να τα μοιραστείτε με φίλους, όσο και με την οικογένειά σας.
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Pack contains:

New Distributor Pack
Ένα ειδικά σχεδιασμένο πακέτο για Νέους Συνεργάτες που
θέλουν άμεσα να προαχθούν στο πρώτο επίπεδο. 
Περιέχει προϊόντα με έκπτωση 15%, έντυπα και επιπλέον
συνολικό κέρδος περίπου 160€, από ότι αν τα αγοράζατε
μεμονωμένα.
(Μόνο για Συνεργάτες)

015 – Aloe Vera Gel

034 – Aloe Berry Nectar

061 – Ζελέ από Αλόη Βέρα

260 – Σαμπουάν Αλόης – Jojoba

261 – Μαλακτικό Μαλλιών

022 – Αλόη για Χείλη

028 – Οδοντόκρεμα Forever Bright

038 – Υγρό Σαπούνι Αλόης

051 – Κρέμα Αλόης Βέρα με Πρόπολη

288 – Relaxation Massage Lotion

067 – Αποσμητικό με Αλόη

040 – Αλόη για Πρώτες Βοήθειες

014 – Αφρόλουτρο από Αλόη

277 – Aloe Purifying Cleanser

278 – Aloe Exfoliator

036 – Forever Βασιλικός Πολτός

074 – Forever Παιδικές Βιταμίνες

070 – Aftershave Gentleman’s Pride

062 – Κρέμα Αλόης Βέρα

063 – Υδατική Κρέμα Αλόης Βέρα

064 – Κρέμα Θερμότητας Αλόης Βέρα

199 – Αντηλιακή Κρέμα Υψηλής
Προστασίας

237 – Forever Lite Ultra Vanilla

015 – Aloe Vera Gel

034 – Aloe Berry Nectar

061 – Ζελέ από Αλόη Βέρα

260 – Σαμπουάν Αλόης – Jojoba

261 – Μαλακτικό Μαλλιών

022 – Αλόη για Χείλη (2)

028 – Οδοντόκρεμα Forever Bright

038 – Υγρό Σαπούνι Αλόης

051 – Κρέμα Αλόης Βέρα με Πρόπολη

288 – Relaxation Massage Lotion

067 – Αποσμητικό με Αλόη

014 – Αφρόλουτρο από Αλόη

Προϊόντα για να μοιραστείτε με τους πελάτες σας και δωρεάν έντυπα & εργαλεία αξίας 62€.

Προϊόντα για προσωπική χρήση και γνωριμία με αυτά:

Μου αρέσει να κερδίζω
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07 - Clean 9 Βανίλια
03 - Clean 9 Σοκολάτα
Το πρώτο βήμα για την αποτοξίνωση του
οργανισμού σας, είναι να ελέγξετε την
πρόσληψη μη θρεπτικών τροφών από την
καθη μερινή σας διατροφή που βλάπτουν τον
οργανισμό σας. Αυτό το Πρόγραμμα 9 ημερών
σας προσφέρει τα απαραίτητα μέσα για να
αποτοξινώσετε τον οργανισμό σας, να χάσετε
βάρος και να σας οδηγήσει στο δρόμο μιας
καλύτερης ζωής γεμάτης από υγεία και
ευεξία.

162,40€

Το Clean 9 περιλαμβάνει:

- 3 Aloe Vera Gel (κωδ. 15)

- 1 Forever Lite Ultra Βανίλια (κωδ. 237) 

ή Σοκολάτα (κωδ. 266)

- 1 Garcinia Plus (κωδ. 71)

- 1 Bee Pollen (κωδ. 26)

- 1 Σέικερ, μια Μεζούρα 
και τα αντίστοιχα έντυπα οδηγιών

Το Clean 9 της Forever είναι ένα αποτελεσματικό πρόγραμμα διατροφής για τον έλεγχο του
βάρους και την αποτοξίνωση του οργανισμού σας, που περιέχει όλα τα διατροφικά στοιχεία, όπως
βιταμίνες, απαραίτητα λιπαρά, υδατάνθρακες, μέταλλα και ιχνοστοιχεία, τα οποία καθημερινά
έχετε ανάγκη.   

Xάστε κιλά φυσικά…
με το πρόγραμμα Clean 9



To MPD 2 x Ultra είναι:

• Πολλαπλών χρήσεων, 

2 x συμπυκνωμένο απορρυπαντικό 

• Οικονομικό

• Οικολογικό και φιλικό προς το

περιβάλλον, χωρίς φωσφόρο 

• Αφαιρεί βρομιά και επίμονους

λεκέδες χωρίς να φθείρει τις

επιφάνειες

Χρήσεις:

• Πλυντήριο ρούχων για όλους τους

τύπους ρούχων 

• Νοικοκυριό σπιτιού (τζάμια,

πατώματα, πιάτα) 

• Καθαρισμό αυτοκινήτου, πινέλα,

κοσμήματα κλπ.

42 : Ζώα / Σπίτι

Aloe Veterinary Formula  
Το Κτηνιατρικό Προϊόν με Aloe Vera, σε
μορφή εύχρηστου σπρέι, είναι ιδανικό
για τα κατοικίδιά σας. Το ζελέ Αλόης και
η αλλαντοΐνη που περιέχει ενυδατώνουν
και καταπραΰνουν. (473 ml)

18,79€ I κωδ.: 30

Κτηνιατρικό πακέτο
- Aloe Veterinary Formula (κωδ. 30)
- Aloe Vera Gel (κωδ. 15)
- Aloe Vera Gelly (κωδ. 61)
- Propolis Crème (κωδ. 51)
- Ενημερωτικά έντυπα και εκπτωτικό

κουπόνι

87,21€ I κωδ.: 02

Forever Aloe MPD 2 x Ultra  
Ένα βιοδιασπώμενο, συμπυκνωμένο
απορρυπαντικό για όλες τις χρήσεις,
που είναι ιδανικό για να απομακρύνει τη
βρομιά, τα λίπη και τους λεκέδες. Η νέα
μας φόρμουλα 2X Ultra είναι ακόμα
περισσότερο συμπυκνωμένη για να σας
δώσει ακόμα μεγαλύτερη καθαριότητα.
Δεν περιέχει στερεά υλικά τριψίματος
και φωσφόρο. Είναι ασφαλές τόσο για
την οικογένειά σας, όσο και για το
περιβάλλον. (0.945 Λίτρα)

29,16€ I κωδ.: 307

Kαθαριότητα χωρίς χημικά



Γιατί η Aλόη Βέρα
της Forever;
• Η πιο αγνή και με την περισσότερη περιεκτικότητα σε Aloe Vera στην

αγορά, σύμφωνα με ανεξάρτητες έ ρευ  νες από Αγγλικό φορέα.*    

• Πατενταρισμένη διαδικασία που σας δίνει 100% σταθεροποιημένο ζελέ.

• Τα συστατικά σταθεροποίησης είναι φυσικής προέλευσης.  

• Λόγω της μεθόδου σταθεροποίησης, η Αλόη της Forever δεν χρειάζεται
να βρα στεί και να χάσει πολύτιμα συ στατι κά. 

• Η δική μας Αλόη δεν επανασυντίθεται από ζελέ που έχει αποξηραθεί με
κατάψυξη.   

• Χρησιμοποιείται μόνο το ζελέ από το εσωτερικό του φύλλου.

• Η Αλόη της Forever δεν αραιώνεται με πρόσθετα συστατικά όπως μέλι,
νερό κ.λπ. και δεν προστίθενται σε αυτή τεχνητά χρώματα.

• Δεν εξαρτώμεθα από κανέναν άλλο προμηθευτή και έτσι ελέγχουμε
απόλυτα την ποιότητα. 

• Άνευ όρων εγγύηση επιστροφής χρημάτων (30 ημέρες).

• Φιλική με το περιβάλλον, ανακυκλώσιμη συσκευασία προϊόντων. 

• Για την παρασκευή των προϊόντων δεν γίνονται πειράματα σε ζώα.

• Είναι η πρώτη εταιρεία που απέκτησε τη Σφραγίδα Έγκρισης του
Διεθνούς Επιστημονικού Συμβουλίου της Αλόης (IASC). 

* Proof: τομ.6 νο.8, Μάρτιος 2002
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Κωδ. Εντύπου: 9000

Χρειάζεστε μια αλλαγή στη ζωή σας; 

Χρειάζεστε πιο ευέλικτο ωράριο εργασίας; 

Έξτρα εισόδημα; Αναγνώριση;

Απλά ρωτήστε μας πώς γίνεται! 
Το επιχειρηματικό σύστημα της Forever έχει βοηθήσει περισσότερες 
από 9,5 εκατομμύρια οικογένειες σε όλο τον κόσμο να κάνουν κάποια από
τα όνειρά τους πραγματικότητα. 
Γιατί να μην είστε εσείς ο επόμενος;

Ανεξάρτητος Συνεργάτης


