
FAKTY
• 99.7 % čistého aloe vera gélu z dužiny listu

• bez konzervačných látok

• podporuje zdravé trávenie

• podporuje imunitu

• podporuje vstrebávanie živín

• pomáha udržať prirodzenú hladinu energie

obsah
1 liter

DÁVKOVANIE
Denne vypite 3 dávky po 40 ml. Každú dávku 

zmiešajte s 240 ml vody alebo džúsu. 

CERTIFIKÁTY 
IASC, kóšer, halal

ZLOŽENIE 
stabilizovaný gél Aloe vera [Aloe vera gél (99,7 %), 
vitamín C, antioxidant: kyselina askorbová, 
regulátor kyslosti: kyselina citrónová].

Forever Aloe Vera Gel®

#715

NÁPOJE

bezlepkový      vhodný pre vegetariánov       vhodný pre vegánov

Forever Aloe Vera Gel
Aloe ako ju príroda stvorila.

Predstavte si, že rozkrojíte list aloe a konzumujete gél priamo z rastliny. 

Náš Forever Aloe Vera Gél je k tomu skutočne blízko.

Aloe vera má prirodzené čistiace schopnosti, ktoré pomáhajú 

tráviacemu traktu vstrebávať živiny z potravín, ktoré konzumujeme do 

krvného obehu a zároveň podporujú priateľský rast baktérií. Unikátny 

polysacharid, acemannan a ďalšie výživné látky v aloe pomáhajú 

podporovať imunitný systém. Acemannan je v skutočnosti jedným  

z kľúčových značiek používaných IASC na označenie kvality aloe vera a 

Forever Aloe Vera Gel má takmer dvojnásobné množstvo potrebné  

na certifikáciu!

Forever Aloe Vera Gel je asepticky spracovaný, takže receptúra   zostáva 

bez pridaných konzervačných látok a môže sa pochváliť úžasným  

99,7 %-ným gélom z dužiny aloe ver. Balený v obaloch Tetra Pak 

vyrobených zo 100% recyklovateľných materiálov Forever Aloe Vera 

Gel zaručuje, že si budete môcť vychutnať sviežu chuť nezriedeného 

gélu z aloe vera so všetkými silnými vlastnosťami aloe, tak ako to 

príroda zamýšľala.

Nutriční údaje / Nutričné údaje na 100 ml DDD/ODD%*
Energie / Energia 8,8 kJ / 2,1 kcal 0,1 %
Tuky 0 g 0 %
z toho nasycené / nasýtené mastné kyseliny 0 g 0 %
Sacharidy 0,8 g 0,3 %
z toho cukry 0 g 0 %
Bílkoviny / Bielkoviny 0 g 0 %
Sůl / Soľ 0,06 g 1 %
Vitamín C / Vitamín C 56 mg 70 %
* doporučená denní dávka (dospělí)
* odporúčaná denná dávka (dospelí)

Predstavené výrobky obsahujú vitamíny a minerálne látky, dopĺňajú ich nedostatok vo výžive 
a tým pomáhajú posilňovať zdravie. Nemajú za účel diagnostikovať, zmierňovať, liečiť,

uzdravovať alebo predchádzať špecifickým chorobám alebo skupinám ochorení. 
Ak máte zdravotný problém, konzultujte ho so svojím lekárom.



FAKTY
• 99.7 % čistého aloe vera gélu z dužiny listu

• bez konzervačných látok

• podporuje zdravé trávenie

• podporuje imunitu

• podporuje vstrebávanie živín

• pomáha udržať prirodzenú hladinu energie

obsah
330 ml (12 kusov)

DÁVKOVANIE
Denne vypite 3 dávky po 40 ml. Každú dávku 

zmiešajte s 240 ml vody alebo džúsu. 

CERTIFIKÁTY 
IASC, kóšer, halal

ZLOŽENIE 
stabilizovaný gél Aloe vera [Aloe vera gél (99,7 %), 
vitamín C, antioxidant: kyselina askorbová, 
regulátor kyslosti: kyselina citrónová].

Forever Aloe Vera  
Gel Mini
#71612

NÁPOJE

Gluten Free         Suitable for vegetarians         Suitable for vegans

Nutriční údaje / Nutričné údaje na 100 ml DDD/ODD%*
Energie / Energia 8,8 kJ / 2,1 kcal 0,1 %
Tuky 0 g 0 %
z toho nasycené / nasýtené mastné kyseliny 0 g 0 %
Sacharidy 0,8 g 0,3 %
z toho cukry 0 g 0 %
Bílkoviny / Bielkoviny 0 g 0 %
Sůl / Soľ 0,06 g 1 %
Vitamín C / Vitamín C 56 mg 70 %
* doporučená denní dávka (dospělí)
* odporúčaná denná dávka (dospelí)

Forever Aloe Vera Gel
Aloe ako ju príroda stvorila.

Predstavte si, že rozkrojíte list aloe a konzumujete gél priamo z rastliny. 

Náš Forever Aloe Vera Gél je k tomu skutočne blízko.

Aloe vera má prirodzené čistiace schopnosti, ktoré pomáhajú 

tráviacemu traktu vstrebávať živiny z potravín, ktoré konzumujeme do 

krvného obehu a zároveň podporujú priateľský rast baktérií. Unikátny 

polysacharid, acemannan a ďalšie výživné látky v aloe pomáhajú 

podporovať imunitný systém. Acemannan je v skutočnosti jedným  

z kľúčových značiek používaných IASC na označenie kvality aloe vera a 

Forever Aloe Vera Gel má takmer dvojnásobné množstvo potrebné  

na certifikáciu!

Forever Aloe Vera Gel je asepticky spracovaný, takže receptúra   zostáva 

bez pridaných konzervačných látok a môže sa pochváliť úžasným  

99,7 %-ným gélom z dužiny aloe ver. Balený v obaloch Tetra Pak 

vyrobených zo 100% recyklovateľných materiálov Forever Aloe Vera 

Gel zaručuje, že si budete môcť vychutnať sviežu chuť nezriedeného 

gélu z aloe vera so všetkými silnými vlastnosťami aloe, tak ako to 

príroda zamýšľala.

Dobré veci naozaj prichádzajú v malých baleniach, najmä pokiaľ ide 

o neuveriteľné výhody Forever Aloe Vera Gel. Ten teraz prichádza 

v malých 330 ml baleniach. Všetky pozitíva nášho 99,7 % čistého 

aloe vera gélu z vnútorného listu si môžete vychutnať doma alebo na 

cestách.

Predstavené výrobky obsahujú vitamíny a minerálne látky, dopĺňajú ich nedostatok vo výžive 
a tým pomáhajú posilňovať zdravie. Nemajú za účel diagnostikovať, zmierňovať, liečiť,

uzdravovať alebo predchádzať špecifickým chorobám alebo skupinám ochorení. 
Ak máte zdravotný problém, konzultujte ho so svojím lekárom.



Forever Aloe Berry Nectar
Spojenie brusníc a sladkých jabĺk poskytuje prirodzenú, 

sladkú a sviežu chuť. 

Osviežujúca vôňa brusníc je spojená so sladkými tónmi jabĺk, aby ste si 

mohli náš gél z aloe vera poriadne vychutnať. Výsledkom je osviežujúci 

nápoj, ktorý nielen pomáha pri trávení, ale je nabitý fytonutrientmi a 

vitamínmi.

Keď povieme, že Forever Aloe Berry Nectar obsahuje naše aloe vera, 

máme to na mysli. Tento nápoj obsahuje 90,7% stabilizovaného gélu z 

aloe vera z vnútorných listov spolu s koncentrátmi prírodných ovocných 

štiav na udržanie vášho imunitného systému a na udržanie prirodzenej 

energetickej hladiny. Aloe použitá v tomto lahodnom nápoji je ručne 

zbieraná z našich vlastných polí a je prvou svojho druhu, ktorá získala 

certifikát čistoty a účinnosti od Medzinárodnej rady pre aloe (Aloe Science 

Council) (IASC).

Brusnice a sladké jablká poskytujú prirodzene štipľavú chuť. Brusnica 

obsahuje antioxidačnú silu, ktorá je 20-krát vyššia ako sila vitamínu C a 

obsahuje proantokyanidíny, ktoré okrem vitamínu C poskytujú podporu 

pre močové cesty. Špeciálny fytonutrient Apple, kvercetín, je ďalším silným 

antioxidantom, ktorý pomáha urobiť z Forever Aloe Berry Nectar a zdravý 

a lahodný nápoj.

FAST FACTS
• 90.7% čistého aloe vera gélu z dužiny listu

• bez konzervačných látok

• podporuje zdravé trávenie

• podporuje zdravý imunitný systém

• pomáha udržovať prirodzenú hladinu energie

• brusnice pomáhajú pri ochrane močových ciest

OBSAH
1 liter

DÁVKOVANIE
Denne vypite 3 dávky po 40 ml. Každú dávku 

zmiešajte s 240 ml vody alebo džúsu.

CERTIFIKÁTY 
IASC, kóšer, halal

ZLOŽENIE 
stabilizovaný gél Aloe vera [Aloe vera gél (90,7 %), 
vitamín C, antioxidant: kyselina askorbová, regulátor 
kyslosti: kyselina citrónová], koncentrát jablkovej šťavy 
4 %, fruktóza, koncentrát brusnicovej šťavy 2 %.

Forever Aloe 
Berry Nectar
#734

DRINKS

bezlepkový       vhodný pre vegetariánov      vhodný pre vegánov

Nutriční údaje / Nutričné údaje na 100 ml DDD/ODD%*
Energie / Energia 105 kJ / 25 kcal 1,25 %
Tuky 0 g 0 %
z toho nasycené / nasýtené mastné kyseliny 0 g 0 %
Sacharidy 6,7 g 2,6 %
z toho cukry 6,3 g 7 %
Bílkoviny / Bielkoviny 0 g 0 %
Sůl / Soľ 0,06 g 1 %
Vitamin / Vitamín C 56 mg 70 %
* doporučená denní dávka (dospělí)
* odporúčaná denná dávka (dospelí)

Predstavené výrobky obsahujú vitamíny a minerálne látky, dopĺňajú ich nedostatok vo výžive 
a tým pomáhajú posilňovať zdravie. Nemajú za účel diagnostikovať, zmierňovať, liečiť,

uzdravovať alebo predchádzať špecifickým chorobám alebo skupinám ochorení. 
Ak máte zdravotný problém, konzultujte ho so svojím lekárom.



FAST FACTS
• 90.7% čistého aloe vera gélu z dužiny listu

• bez konzervačných látok

• podporuje zdravé trávenie

• podporuje zdravý imunitný systém

• pomáha udržovať prirodzenú hladinu energie

• brusnice pomáhajú pri ochrane močových ciest

OBSAH
330 ml (12 kusov)

DÁVKOVANIE
Denne vypite 3 dávky po 40 ml. Každú dávku 

zmiešajte s 240 ml vody alebo džúsu.

CERTIFIKÁTY 
IASC, kóšer, halal

ZLOŽENIE 
stabilizovaný gél Aloe vera [Aloe vera gél (90,7 %), 
vitamín C, antioxidant: kyselina askorbová, regulátor 
kyslosti: kyselina citrónová], koncentrát jablkovej šťavy 
4 %, fruktóza, koncentrát brusnicovej šťavy 2 %.

Nutriční údaje / Nutričné údaje na 100 ml DDD/ODD%*
Energie / Energia 105 kJ / 25 kcal 1,25 %
Tuky 0 g 0 %
z toho nasycené / nasýtené mastné kyseliny 0 g 0 %
Sacharidy 6,7 g 2,6 %
z toho cukry 6,3 g 7 %
Bílkoviny / Bielkoviny 0 g 0 %
Sůl / Soľ 0,06 g 1 %
Vitamin / Vitamín C 56 mg 70 %
* doporučená denní dávka (dospělí)
* odporúčaná denná dávka (dospelí)

Forever Aloe Berry 
Nectar Mini
#73512

NÁPOJE

Gluten Free         Suitable for vegetarians         Suitable for vegans

Forever Aloe Berry Nectar® Minis
Spojenie brusníc a sladkých jabĺk poskytuje prirodzenú, 

sladkú a sviežu chuť.

Osviežujúca vôňa brusníc je spojená so sladkými tónmi jabĺk, aby ste si 

mohli náš gél z aloe vera poriadne vychutnať. Výsledkom je osviežujúci 

nápoj, ktorý nielen pomáha pri trávení, ale je nabitý fytonutrientmi a 

vitamínmi.

Keď povieme, že Forever Aloe Berry Nectar obsahuje naše aloe vera, 

máme to na mysli. Tento nápoj obsahuje 90,7% stabilizovaného gélu z 

aloe vera z vnútorných listov spolu s koncentrátmi prírodných ovocných 

štiav na udržanie vášho imunitného systému a na udržanie prirodzenej 

energetickej hladiny. Aloe použitá v tomto lahodnom nápoji je ručne 

zbieraná z našich vlastných polí a je prvou svojho druhu, ktorá získala 

certifikát čistoty a účinnosti od Medzinárodnej rady pre aloe (Aloe Science 

Council) (IASC).

Brusnice a sladké jablká poskytujú prirodzene štipľavú chuť. Brusnica 

obsahuje antioxidačnú silu, ktorá je 20-krát vyššia ako sila vitamínu C a 

obsahuje proantokyanidíny, ktoré okrem vitamínu C poskytujú podporu 

pre močové cesty. Špeciálny fytonutrient Apple, kvercetín, je ďalším silným 

antioxidantom, ktorý pomáha urobiť z Forever Aloe Berry Nectar a zdravý 

a lahodný nápoj.

Je tu nová možnosť ako si vychutnať Aloe Berry Nectar. So objemom 

330ml ho môžete mať poľahky vždy pri sebe. Užite si všetky úžasné 

výhody čistého prírodného vnútra listu aloe vera v komfortnom a 

praktickom balení. Rovnako ako väčšia fľaša, je 100% recyklovateľná.

Predstavené výrobky obsahujú vitamíny a minerálne látky, dopĺňajú ich nedostatok vo výžive 
a tým pomáhajú posilňovať zdravie. Nemajú za účel diagnostikovať, zmierňovať, liečiť,

uzdravovať alebo predchádzať špecifickým chorobám alebo skupinám ochorení. 
Ak máte zdravotný problém, konzultujte ho so svojím lekárom.



Forever Aloe PeachesTM

Výhody aloe s broskyňami vyzretými na slnku.

Spoločnosť Forever spojila sladkú a šťavnatú chuť broskýň zrejúcich 

na slnku so všetkými výhodami čistého vnútorného listu aloe vera gélu. 

Výsledkom je chutný nápoj, ktorý nielen pomáha pri trávení, ale je nabitý 

výživnými látkami a antioxidantmi.

Forever Aloe Peaches je skvelý spôsob, ako piť svoje každodenné aloe. 

Tento nápoj obsahuje 84,5% stabilizovaného gélu z vnútorného listu aloe 

vera spárovaného s prírodným broskyňovým pyré pre udržanie vášho 

imunitného systému a udržanie prirodzenej energetickej hladiny. Použitá 

aloe je ručne zbieraná z našich vlastných polí a je prvou svojho druhu, ktorá 

získala certifikát čistoty a účinnosti od Medzinárodnej vedeckej rady pre aloe 

(IASC).

Aloe vera má prirodzené čistiace schopnosti, ktoré pomáhajú tráviacemu 

traktu vstrebávať živiny z potravín, ktoré konzumujeme, do krvného obehu, 

a zároveň podporujú priateľský rast baktérií. Unikátny polysacharid, 

acemannan a ďalšie výživné látky v aloe pomáhajú modulovať a podporovať 

imunitný systém.

Forever Aloe Peaches je asepticky spracovaná, takže receptúra   zostáva 

bez pridaných konzervačných látok a je zabalená v obaloch Tetra Pak 

vyrobených zo 100% recyklovateľných materiálov, aby ste si mohli 

vychutnať sviežu chuť nezriedeného gélu z aloe vera so všetkými silnými 

vlastnosťami aloe presne tak, ako to zamýšľala príroda.

Tento nápoj sviežej chuti vylepšený prírodným broskyňovým pyré, vynikajúci 

pre deti i dospelých, znamená, že nielenže ochutnáte jasnú broskyňovú 

príchuť, budete sa tiež cítiť broskyňovo!

FAKTY
• 84.5% čistého aloe vera gélu z dužiny listu

• bez konzervačných látok

• podporuje zdravé trávenie

• podporuje zdravý imunitný systém

• pomáha udržovať prirodzenú hladinu energie

• broskyne vyzreté na slnku pre väčšiu chuť a výživu

OBSAH
1 liter

DÁVKOVANIE
Denne vypite 3 dávky po 40 ml. Každú dávku 

zmiešajte s 240 ml vody alebo džúsu.

CERTIFIKÁTY 
IASC, kóšer, halal

ZLOŽENIE 
stabilizovaný gél Aloe vera [Aloe vera gél (84,3 %), 
vitamín C, antioxidant: kyselina askorbová, regulátor 
kyslosti: kyselina citrónová], broskyňové pyré 8 %, 
fruktóza, koncentrát šťavy z bieleho hrozna, prírodná 
broskyňová aróma. 

Forever Aloe Peaches
#777

NÁPOJE

bezlepkový     vhodný pre vegetariánov      vhodný pre vegánov

Nutriční údaje / Nutričné údaje na 100 ml DDD/ODD%*
Energie / Energia 122,2 kJ / 29,2 kcal 1,5 %
Tuky 0 g 0 %
z toho nasycené / nasýtené mastné kyseliny 0 g 0 %
Sacharidy 7,1 g 2,7 %
z toho cukry 7,1 g 7,9 %
Bílkoviny / Bielkoviny 0 g 0 %
Sůl / Soľ 0,05 g 0,9 %
Vitamin / Vitamín C 26,3 mg 32,9 %
* doporučená denní dávka (dospělí) / * odporúčaná denná dávka (dospelí)

Predstavené výrobky obsahujú vitamíny a minerálne látky, dopĺňajú ich nedostatok vo výžive 
a tým pomáhajú posilňovať zdravie. Nemajú za účel diagnostikovať, zmierňovať, liečiť,

uzdravovať alebo predchádzať špecifickým chorobám alebo skupinám ochorení. 
Ak máte zdravotný problém, konzultujte ho so svojím lekárom.



FAKTY
• 84.5% čistého aloe vera gélu z dužiny listu

• bez konzervačných látok

• podporuje zdravé trávenie

• podporuje zdravý imunitný systém

• pomáha udržovať prirodzenú hladinu energie

• broskyne vyzreté na slnku pre väčšiu chuť a výživu

OBSAH
330 ml (12 kusov)

DÁVKOVANIE
Denne vypite 3 dávky po 40 ml. Každú dávku 

zmiešajte s 240 ml vody alebo džúsu.

CERTIFIKÁTY 
IASC, kóšer, halal

ZLOŽENIE 
stabilizovaný gél Aloe vera [Aloe vera gél (84,3 %), 
vitamín C, antioxidant: kyselina askorbová, regulátor 
kyslosti: kyselina citrónová], broskyňové pyré 8 %, 
fruktóza, koncentrát šťavy z bieleho hrozna, prírodná 
broskyňová aróma. 

Nutriční údaje / Nutričné údaje na 100 ml DDD/ODD%*
Energie / Energia 122,2 kJ / 29,2 kcal 1,5 %
Tuky 0 g 0 %
z toho nasycené / nasýtené mastné kyseliny 0 g 0 %
Sacharidy 7,1 g 2,7 %
z toho cukry 7,1 g 7,9 %
Bílkoviny / Bielkoviny 0 g 0 %
Sůl / Soľ 0,05 g 0,9 %
Vitamin / Vitamín C 26,3 mg 32,9 %
* doporučená denní dávka (dospělí) / * odporúčaná denná dávka (dospelí)

DRINKSForever Aloe Peaches
Minis
#77812

Forever Aloe PeachesTM

Výhody aloe s broskyňami vyzretými na slnku.

Spoločnosť Forever spojila sladkú a šťavnatú chuť broskýň zrejúcich 

na slnku so všetkými výhodami čistého vnútorného listu aloe vera gélu. 

Výsledkom je chutný nápoj, ktorý nielen pomáha pri trávení, ale je nabitý 

výživnými látkami a antioxidantmi.

Forever Aloe Peaches je skvelý spôsob, ako piť svoje každodenné aloe. 

Tento nápoj obsahuje 84,5% stabilizovaného gélu z vnútorného listu aloe 

vera spárovaného s prírodným broskyňovým pyré pre udržanie vášho 

imunitného systému a udržanie prirodzenej energetickej hladiny. Použitá 

aloe je ručne zbieraná z našich vlastných polí a je prvou svojho druhu, ktorá 

získala certifikát čistoty a účinnosti od Medzinárodnej vedeckej rady pre aloe 

(IASC).

Aloe vera má prirodzené čistiace schopnosti, ktoré pomáhajú tráviacemu 

traktu vstrebávať živiny z potravín, ktoré konzumujeme, do krvného obehu, 

a zároveň podporujú priateľský rast baktérií. Unikátny polysacharid, 

acemannan a ďalšie výživné látky v aloe pomáhajú modulovať a podporovať 

imunitný systém.

Forever Aloe Peaches je asepticky spracovaná, takže receptúra   zostáva 

bez pridaných konzervačných látok a je zabalená v obaloch Tetra Pak 

vyrobených zo 100% recyklovateľných materiálov, aby ste si mohli 

vychutnať sviežu chuť nezriedeného gélu z aloe vera so všetkými silnými 

vlastnosťami aloe presne tak, ako to zamýšľala príroda.

Tento nápoj sviežej chuti vylepšený prírodným broskyňovým pyré, vynikajúci 

pre deti i dospelých, znamená, že nielenže ochutnáte jasnú broskyňovú 

príchuť, budete sa tiež cítiť broskyňovo!

Doprajte si sladkú chuť na slnku dozretých broskýň s našou novou fľašou s 

objemom 330 ml Forever Aloe Peaches. Toto malé balenie je nabité takým 

množstvom chute a výživy, že sa bez neho nebudete chcieť ani pohnúť.

Predstavené výrobky obsahujú vitamíny a minerálne látky, dopĺňajú ich nedostatok vo výžive 
a tým pomáhajú posilňovať zdravie. Nemajú za účel diagnostikovať, zmierňovať, liečiť,

uzdravovať alebo predchádzať špecifickým chorobám alebo skupinám ochorení. 
Ak máte zdravotný problém, konzultujte ho so svojím lekárom.

bezlepkový     vhodný pre vegetariánov      vhodný pre vegánov



Forever Aloe Mango
Všetko čo na aloe milujete, plus vynikajúce mango. 

Čo je lepšie ako šťavnatá sladkosť dokonale vyzretého manga? Čo tak 

skombinovať toto lahodné a zdravé ovocie s čistým aloe vera z našich 

vlastných polí? Úplne nový Forever Aloe Mango dodáva našej rade 

lahodných a zdravých nápojov z aloe vera tropický nádych, ktorý vám 

prinesie to najlepšie z prírody.

Forever Aloe Mango ponúka všetky výhody našej vlajkovej lode Forever Aloe 

Vera gélu s 86 % čistým aloe vera a extra výťažkom a chuťou z prírodného 

tropického mangového pyré. Mangá sú plné živín a obsahujú dôležité 

vitamíny. Ovocie použité vo Forever Aloe Mango sa oberá vo vrcholnej 

zrelosti, vďaka čomu má bohatú chuť a vysoký obsah výživných látok.

Aloe vera má prirodzené čistiace schopnosti, ktoré pomáhajú telu vstrebávať 

živiny. Unikátny polysacharid, acemannan a ďalšie výživné látky v aloe 

pomáhajú podporovať trávenie a imunitný systém.

Rovnako ako všetky naše gélové nápoje z aloe vera, aj Forever Aloe 

Mango je asepticky spracované, takže receptúra   neobsahuje pridané 

konzervačné látky, a je zabalená v obaloch Tetra Pak vyrobených zo 100% 

recyklovateľných materiálov, aby ste si mohli vychutnať čerstvú chuť gélu z 

aloe vera so všetkými silnými vlastnosťami aloe presne tak, ako to zamýšľala 

príroda.

FAKTY
• 86% čistý aloe vera gél

• bez pridaných konzervačných látok

• zdroj vitamínu C

• vynikajúca chuť prírodného mangového pyré

OBSAH
1 liter

NÁVOD
Pred pitím dobre zatraste, po otvorení skladujte v 

chladničke.

CERTIFIKÁTY 
IASC, kóšer, halal

ZLOŽENIE 
stabilizovaný gél z aloe vera 86 %  [Aloe pravá (Aloe 
barbadensis) gél zvnútra listov 86%, vitamín C, 
antioxidant: kyselina askorbová, regulátor kyslosti: 
kyselina citrónová], koncentrát mangového pyré 
10%, fruktóza, aróma (mango).

Forever Aloe Mango
#736

NÁPOJE

bezlepkový       vhodný pre vegetariánov       vhodný pre vegánov

Nutriční údaje / Nutričné údaje na 100 ml DDD/ODD%*
Energie / Energia 122,2 kJ / 29,2 kcal 1,5 %
Tuky 0 g 0 %
z toho nasycené / nasýtené mastné kyseliny 0 g 0 %
Sacharidy 6,7 g 2,6 %
z toho cukry 5,4 g 6,0 %
Bílkoviny / Bielkoviny 0 g 0 %
Sůl / Soľ 0,03 g 0,5 %
Vitamin / Vitamín C 56,0 mg 70,0 %**
* doporučená denní dávka (dospělí) / * odporúčaná denná dávka (dospelí)
**% NRV - denní referenční příjem vitaminů a minerálních látek (dospělí) /
**% NRV – denný referenčný príjem vitamínov a minerálnych látok (dospelí)



Aloe Blossom Herbal Tea
Nechajte prírodu nech vám pomôže zrelaxovať.

Náš bylinkový čaj Aloe Blossom Herbal Tea je vašou vstupenkou na cestu 

upokojujúceho relaxu. Oddýchnite si, vyložte si nohy a nechajte denný 

tlak ustúpiť. Vychutnávajte si pikantnú arómu zázvoru a škorice vyváženú 

jemnými sladkými tónmi harmančeka a pomarančovej kôry.

Harmanček je prírodne lahodný kvet, ktorý má silu na upokojenie a 

relaxáciu. Zázvor a pomarančová kôra dokonale dopĺňajú chuť harmančeka, 

poskytujú osviežujúcu komplexnosť a chuť a zároveň pôsobia upokojujúco 

na žalúdok. Sypaná škorica spája všetky úžasné chute a arómy.

Pridanie kvetov aloe robí z tohto čaju skutočne výnimočný zážitok 

kedykoľvek počas dňa, či už ľadový alebo horúci. Kvety sa zbierajú 

ručne z našich polí a pridávajú sa do zmesi s našimi ďalšími kľúčovými 

ingredienciami.

Bylinkový čaj Aloe Blossom Herbal Tea je špeciálne vyvinutý tak, aby 

pomohol vašej mysli a telu cítiť sa uvoľnene. Každé čajové vrecúško je 

jednotlivo zabalený, aby bola zabezpečená jeho sviežosť. Zakaždým keď ho 

otvoríte, privíta vás vôňa lákavých korení a kvetinové a sladké arómy, ktoré 

vám pomôžu cítiť sa uvoľnenejšie a pokojnejšie.

FAKTY
• neuveriteľná chuť a aróma

• nulové kalórie

• bez kofeínu

• vynikajúci ľadový aj horúci

OBSAH
25 individuálnych čajových vrecúšok (37g)

NÁVOD NA POUŽITIE
Čaj Aloe Blossom Herbal sa môže piť podľa chuti, 

horúci aj chladený. Úplný popis dávkovania a prípravy 

nájdete na každej krabičke.

CERTIFIKÁTY 
kóšer

ZLOŽENIE 
škorica, pomarančová kôra, klinčeky, list ostružiny, 
nové korenie, fenikel, zázvor, kardamón, kvety aloe, 
Gymnema Sylvestre, harmanček.

Aloe Blossom Herbal Tea®

#200

NÁPOJE

Predstavené výrobky obsahujú vitamíny a minerálne látky, dopĺňajú ich nedostatok vo výžive 
a tým pomáhajú posilňovať zdravie. Nemajú za účel diagnostikovať, zmierňovať, liečiť,

uzdravovať alebo predchádzať špecifickým chorobám alebo skupinám ochorení. 
Ak máte zdravotný problém, konzultujte ho so svojím lekárom.

bezlepkový     vhodný pre vegetariánov      vhodný pre vegánov

Nutričné údaje 
Dávka:  1 vrecúško vylúhované v 250 ml vriacej vody

Množstvo na dávku *ODD
kcal 0 -
Celkové tuky 0 g 0 %
Sodík 0 mg 0 %
Celkové sacharidy 0 g 0 %
Cukry 0 g -
Bielkoviny 0 g -
* odporúčaná denná dávka (dospelí)



FAB Forever Active Boost
Rýchla a dlhotrvajúca energia poháňaná aloe.

FAB Forever Active Boost je energetický nápoj vyrobený z prírodných 

ingrediencií, takže môžete načerpať energiu, ktorá naštartuje rýchlo a 

vydrží dlhšie.

Keď máte pocit, že idete naprázdno, prečo nevyužiť silu prírodného 

paliva? FAB Forever Active Boostl má lahodnú jemnú bobuľovú príchuť 

a je vyrobený z kombinácie vitamínov B a guarany, aby dodal rýchlu 

energiu a pomohol vám zostať v strehu.

Guarana je prírodný zdroj kofeínu pôvodom z Amazónie. Vitamíny ako 

B3, B5, B6 a B12 hrajú dôležitú úlohu v energetickom metabolizme a 

kognitívnych funkciách.

Našou obľúbenou ingredienciou je naša patentovaná zmes ADX7 

adaptogénnych bylín, ktoré pomáhajú znižovať duševnú únavu a 

zlepšovať vytrvalosť. Je to táto bylina, ktorá spolupracuje s ostatnými 

zložkami a poskytuje tak dlhotrvajúcu energiu a bdelosť, aby vám 

pomohla nabiť sa ráno alebo nabrať energiu počas popoludňajšieho 

poklesu.

Pridanie stabilizovaného gélu z aloe vera podporuje zdravé trávenie 

a podporuje schopnosť vášho tela absorbovať živiny a udržiavať 

energetickú hladinu. Ak potrebujete energiu, ktorá zahŕňa to najlepšie  

z toho, čo príroda ponúka, siahnite po FAB Forever Active Boostl, ktorý 

vás posilní počas celého dňa.

FAKTY
• rýchla a dlhotrvajúca energia

• nabitý základnými vitamínami skupiny B

• jasne ochutený prírodnými bobuľovými podtónmi

• vylepšený o aminokyseliny a elektrolyty

OBSAH
250 ml

NÁVOD NA POUŽITIE
Konzumujte raz až tri razy denne. Jemne zatraste. 
Podávajte chladené. Neodporúča sa piť deťom a 
tehotným ženám. Ak trpíte nejakým ochorením, pred 
použitím sa poraďte s lekárom.

CERTIFICATIONS 
kóšer, halal

ZLOŽENIE:
cukor, dextróza, xylitol, kyselina citrónová, prírodné 
príchute, stabilizovaný Aloe Vera Gel, taurín, citran 
sodný, citran draselný, glukuronolaktón, L-glutamín, 
výťažok zo semien guarany, rastliny s adaptogénnym 
účinkom (Eleutherococcus Senticosus, Schisandra), 
prírodný betakarotén
ako farbivo.

FAB Forever Active Boost
#321

NÁPOJE

bezlepkový         vhodný pre vegetariánov       

Predstavené výrobky obsahujú vitamíny a minerálne látky, dopĺňajú ich nedostatok vo výžive 
a tým pomáhajú posilňovať zdravie. Nemajú za účel diagnostikovať, zmierňovať, liečiť,

uzdravovať alebo predchádzať špecifickým chorobám alebo skupinám ochorení. 
Ak máte zdravotný problém, konzultujte ho so svojím lekárom.

Nutričné údaje  
Dávka:  1 plechovka / 250 ml
 Množstvo na dávku *ODD
Energetická hodnota 419 kJ/100 kcal 5%
Bielkoviny 0 g 0%
Sacharidy 24 g 10%
   z toho cukry 24 g 
Tuky 0 g 0%
Vláknina 0 g 0%
Sodík 175 mg 7%
Soľ 0  mg 0%
Niacín (Vitamín B3) 16 mg 100%
Kys. pantoténová – B5 6 mg 100%
Vitamín B6 1,4 mg 100%
Vitamín B12 2,5 μg 100%
* odporúčaná denná dávka (dospelí)



FAB X Forever Active Boost
Plný aloe vám pomôže dobiť energiu

Nakopnite sa s FAB X Forever Active Boost, ktorý potrebujete na 

naštartovanie a postaráte sa o celý deň! Tento lahodný nápoj je nabitý 

ohromujúcou prírodnou obohatenou energiou, ako je extrakt zo semien 

guarany, základné vitamíny skupiny B a stabilizovaný gél z aloe vera.

FAB X Forever Active Boost začne pracovať rýchlo vďaka zmesi 

guarany a vitamínov B. Guarana je prírodný zdroj kofeínu pôvodom z 

Amazónie a dodáva rýchlu energiu. Vitamíny skupiny B hrajú dôležitú 

úlohu v energetickom metabolizme a kognitívnych funkciách, pomáhajú 

vám zostať ostré a v strehu.

Ak vám iné energetické nápoje nechutia, budete milovať dlhotrvajúcu 

energiu FAB X Forever Active Boost. Na podporu trvalej energetickej 

hladiny používame našu vhodnú zmes adaptogénnych bylín ADX7.

Ako to chutí? Jednoducho vynikajúce. Chuť je jasná s lahodnými 

bobuľovými podtónmi a je bez cukru a sacharidov! Je obohatený o 

aminokyseliny a elektrolyty, vďaka ktorým sa budete cítiť energicky 

a sviežo. Pridanie stabilizovaného gélu z aloe vera dopĺňa vynikajúce 

chute a podporuje zdravie trávenia a vstrebávanie živín. Či už sa 

snažíte nabiť energiou na tréningu alebo v kancelárii, FAB X Forever 

Active Boost dodá vašej mysli a telu správny druh paliva. Prírodné 

palivo.

FAKTY
• nulové kalórie

• nulové sacharidy

• bez cukru

• bohatý na vitamíny B

• vylepšený o aminokyseliny a elektrolyty

OBSAH
250 ml

NÁVOD NA POUŽITIE
Konzumujte raz až tri razy denne. Jemne zatraste. 
Podávajte chladené. Neodporúča sa piť deťom a 
tehotným ženám. Ak trpíte nejakým ochorením, pred 
použitím sa poraďte s lekárom.

CERTIFIKÁTY 
kóšer, halal

ZLOŽENIE 
Voda sýtená CO2, stabilizovaný aloe vera gél, 
kyselina: kyselina citrónová, regulátor kyslosti: 
citran sodný, taurín-600 mg, regulátor kyslosti: 
citran draselný, kyselina: kyselina jablčná, výťažok 
zo semien guarany, glukuronolaktón, prírodné 
príchute, L-glutamín, zmes adaptogénnych rastlín 
(Eleutherococcus S., Schisandra), inozitol, sladidlo: 
sukralóza, vitamíny: nikotínamid, D-pantotenát 
vápenatý, pyridoxínhydrochlorid, kyanokobalamín, 
farbivo: beta-karotén.

FAB X Forever  
Active Boost®

#440

NÁPOJE

bezlepkový

Predstavené výrobky obsahujú vitamíny a minerálne látky, dopĺňajú ich nedostatok vo výžive 
a tým pomáhajú posilňovať zdravie. Nemajú za účel diagnostikovať, zmierňovať, liečiť,

uzdravovať alebo predchádzať špecifickým chorobám alebo skupinám ochorení. 
Ak máte zdravotný problém, konzultujte ho so svojím lekárom.

Nutričné údaje  
Dávka:  1 plechovka / 250 ml
 Množstvo na dávku 
Energetická hodnota 0 kcal 
Bielkoviny 0 g 
Sacharidy 0 g 
   z toho cukry 0 g 
Tuky 0 g 
Vláknina 0 g 
Sodík 175 mg 
Soľ 0  mg 
  *ODD
Niacín (Vitamín B3) 16 mg 100%
Kyselina pantoténová – B5 6 mg 100%
Vitamín B6 1,4 mg 100%
Vitamín B12 2,5 μg 100%
* odporúčaná denná dávka (dospelí) ADX7 technológia – patentovaná zmes 
adaptogénnych rastlín, vitamínov, aminokyselín a elektrolytov



Forever Freedom
Pokročilá podpora kĺbov so všetkými výhodami aloe vera.

Forever Freedom má všetky výhody originálneho gélu Forever Aloe Vera 

Gel a obsahuje niečo navyše, vďaka čomu si ho obľúbite.

Sú to starostlivo vybrané zložky, ktoré sú známe ako podpora zdravých 

kĺbov a ako doplnok vášho aktívneho životného štýlu. Či už budete 

strihať koberec alebo potrebujete preťať cieľovú čiaru, siahnite najskôr 

po osviežujúcej fľaši Forever Freedom, ktorý vám poskytne správnu 

rovnováhu živín a pomôže vašim kĺbom cítiť sa silnými a namazanými!

Je dokázané, že chondroitín, glukozamín a MSM podporujú správnu 

funkciu kĺbov, pohyblivosť a absorpciu nárazov a zároveň pomáhajú 

udržiavať zdravú chrupavku. Tieto tri dôležité zložky sa nachádzajú  

v prírode a vytvárajú vynikajúci súlad s nutrične silnými výhodami aloe 

vera.

Gél z aloe vera používaný vo Forever Freedom je ručne zbieraný  

z našich vlastných polí a spracovaný v priebehu niekoľkých hodín, 

aby ste získali najčerstvejší a najčistejší produkt, ktorý pomáha pri 

vstrebávaní živín, podporuje zdravé trávenie a poskytuje prírodný zdroj 

energie.

FAKTY
• podporuje mobilitu

• pomáha udržiavať zdravé chrupavky 

• prírodná pomarančová príchuť

• bezlepkový

OBSAH
1 liter

DÁVKOVANIE 
Denne vypite 3 dávky po 40 ml. Každú dávku 
zmiešajte s 240 ml vody alebo džúsu. Pred 
použitím jemne pretrepte. Po otvorení skladujte v 
chladničke. Produkt nie je určený pre deti do troch 
rokov. Užívanie prípravku konzultujte so svojim 
lekárom, ak ste tehotná, dojčiaca, alebo si to 
vyžaduje váš zdravotný stav.

CERTIFIKÁTY 
IASC

Forever Freedom
#196

NÁPOJE

bezlepkový         vhodný pre vegetariánov 

Predstavené výrobky obsahujú vitamíny a minerálne látky, dopĺňajú ich nedostatok vo výžive 
a tým pomáhajú posilňovať zdravie. Nemajú za účel diagnostikovať, zmierňovať, liečiť,

uzdravovať alebo predchádzať špecifickým chorobám alebo skupinám ochorení. 
Ak máte zdravotný problém, konzultujte ho so svojím lekárom.

ZLOŽENIE
Stabilizovaný aloe vera gél – džús, stabilizátor 
(sorbitol), zvýrazňovač vône a chuti (prírodný 
koncentrát pomarančového džúsu), sladidlo 
(fruktóza), síran glukozamínu, síran chondroitínu, 
zvýrazňovač vône a chuti (prírodná pomarančová 
príchuť), metylsulfonylmetán, antioxidant (kyselina 
askorbová), zvýrazňovač vône a chuti (kyselina 
citrónová), konzervačná látka (benzoan sodný), 
antioxidant (tokoferol). Obsahuje kôrovce (morské 
raky, kraby). 

Nutričné údaje  
Dávka:  120 ml
 Množstvo na dávku *ODD
energia 35 kcal -
celkový tuk 0 g -
sodík 140 mg 6%
celkové sacharidy 7,5 g 2,5% 
z toho cukry 3,5 g -
bielkoviny 1,5 g -

* % ODD (odporúčanej dennej dávky) sú založené na diéte 8400 kJ / 2000 kcal.



Forever Pomesteen Power®

Silné antioxidanty a úžasná chuť.

Naplňte si telo silnými antioxidantmi obsiahnutými v každej fľaši 

Forever Pomesteen Power. S 94 % ovocným džúsom je tento lahodný 

nápoj pomenovaný po dvoch silných ingredienciách s neuveriteľnou 

schopnosťou podporiť vaše celkové zdravie: mangostane a granátovom 

jablku. Skombinovali sme tieto super ovocia s hruškami, malinami, 

černicami, čučoriedkami, hroznovými džúsmi a výživnými výťažkami, 

ktoré sú prírode čo najbližšie.

Aj keď je chuť Forever Pomesteen Power výnimočná, nie je to jediný 

dôvod, prečo sme si vybrali túto silnú kombináciu ovocia a bobúľ. 

Starostlivo preskúmané a vybrané prísady s vysokým hodnotením 

ORAC, ukazovateľ toho, ako dobre antioxidanty bojujú proti 

poškodeniu vášho tela voľnými radikálmi.

Všetky druhy ovocia použité v prípravku Forever Pomesteen Power® 

sú na vrchole zoznamu v hodnote ORAC, najmä granátové jablko a 

mangosteen. Antioxidačný potenciál šťavy z granátového jablka je v 

skutočnosti vyšší ako antioxidačný potenciál červeného vína alebo 

zeleného čaju! Ukázalo sa, že antioxidanty podporujú kardiovaskulárny 

systém a celkovú pohodu.

Forever Pomesteen Power® je tiež skvelým zdrojom vitamínu C, zatiaľ 

čo polyfenoly a xantóny vytvárajú lahodný nápoj s obsahom živín, ktorý 

doplní váš zdravý životný štýl.

FAKTY
• 94% ovocná šťava

• nabitý silou antioxidantov

• perfektný zdroj vitamínu C

• bezlepkový

OBSAH
473 ml

DÁVKOVANIE
30 ml denne, alebo podľa potreby, najlepšie pred 
jedlom.

UPOZORNENIE
Na spodku sa môžu usadiť celé kúsky ovocia. PRED 
POUŽITÍM DOBRE PREMIEŠAJTE. Najlepšie chutí 
vychladený. Po otvorení ho udržujte v chlade a spotrebujte 
do 30 dní. Nie je určený pre deti do troch rokov!

CERTIFIKÁTY 
kóšer, halal

ZLOŽENIE 
stabilizovaný Aloe Vera Gel, alginát sodný, extrakt 
z hroznových jadierok, sorbitan draselný, kyselina 
citrónová.

Forever Pomesteen 
Power®

#262

NÁPOJE

bezlepkový       vhodný pre vegatariánov       vhodný pre vegánov

Nutričné údaje 
Dávka: 30 ml denne

Množstvo na dávku *ODD
Kalórie 35 kcal 
Sacharidy celkom 8 g 3 %
Cukry 7 g 
Vitamín C 24 mg 40 %
Sodík 10 mg < 1 %
** Špeciálna zmes 33 g (30 ml) 
džús z plodov granátového jablka, hrušiek, z plodov mangostany 
(Garcinia mangostana), malín, černíc, čučoriedok. 
* Percentá ODD (odporúčanej dennej dávky) sú založené na diéte 
2 000 kcal.  ** ODD nebola stanovená.

Predstavené výrobky obsahujú vitamíny a minerálne látky, dopĺňajú ich nedostatok vo výžive 
a tým pomáhajú posilňovať zdravie. Nemajú za účel diagnostikovať, zmierňovať, liečiť,

uzdravovať alebo predchádzať špecifickým chorobám alebo skupinám ochorení. 
Ak máte zdravotný problém, konzultujte ho so svojím lekárom.



Forever Bee Honey 
Fľaša lásky od včiel priamo k vám 

Vo fľaši Forever Bee Honey nájdete len jednu vec. A to je čistý med 
z horských plodov. Horským včelám môže výroba medu trvať trochu 
dlhšie a ako kvalitné víno, pridaný čas dodáva nášmu medu bohatšiu a 
rafinovanejšiu príchuť. Je hladký, tmavý a vynikajúci.

Med je prírodné sladidlo, ktoré je už dlho uctievané pre svoje zdravé a 
výživové vlastnosti. Poskytuje nielen prirodzené zvýšenie energie, ale je 
dokonalým doplnkom šálky bylinného čaju Forever Aloe Blossom Herbal 
Tea, či už teplého alebo ľadového!

Na pokojnom a tichom španielskom vidieku, kde vyrábame náš med, 
zbierajú včely sladký nektár z levandule, rozmarínu alebo v hájoch 
pomarančov. Vo výsledku zažijete niektoré z týchto tónov vo Forever 
Bee Honey spolu s esenciami sladkého korenia. Chute sú tak vrstvené a 
komplexné, že pri každom ochutnaní nášho medu, objavíte niečo nové, čo 
si zamilujete.

Včely medonosné sú neuveriteľne produktívne. Produkujú trikrát až 
štyrikrát viac medu, ako je potrebné na kŕmenie úľa na zimu. Preto 
ľudia dokázali tisíce rokov zbierať výživu z úľa pri zachovaní bezpečnosti 
včelstiev.

FAKTY
• prírodný dodávateľ energie

• 100% prírodný

• sladký, bohatý a hladký 

OBSAH
500 g

CERTIFIKÁTY 
kóšer, halal

INGREDIENCIE
100% prírodný med

Forever Bee Honey 

#207

Predstavené výrobky obsahujú vitamíny a minerálne látky, dopĺňajú ich nedostatok vo výžive 
a tým pomáhajú posilňovať zdravie. Nemajú za účel diagnostikovať, zmierňovať, liečiť,

uzdravovať alebo predchádzať špecifickým chorobám alebo skupinám ochorení. 
Ak máte zdravotný problém, konzultujte ho so svojím lekárom.

VČELIE PRODUKTY

Nutričné hodnoty
Dávka 100 g  Množstvo na dávku  
Energetická hodnota  1388kJ / 327 kcal

Proteín 0,5 g
Sacharidy 80,6 g
    z toho cukry 67,2 g
Tuky 0,2 g
    z toho nasýtené 0 g
Vláknina 0,2 g
Sodík 0 g

bezlepkový         vhodný pre vegetariánov      



Forever Bee Pollen
Superpotravina z prírody

Forever Bee Pollen obsahuje všetku silu čistého včelieho peľu a medu 
pre kombináciu výživy a energie priamo z úľa! Včely lietajú od kvetu ku 
kvetu, opeľujú rastliny a tým poháňajú náš ekosystém. Používajú peľ, ktorý 
zbierajú na výrobu potravy, ktorá udržuje celý úľ vyživený, produktívny a 
silný.

Využite výhody prírodnej energie s Forever Bee Pollen. Včelí peľ je skvelým 
prírodným zdrojom výživných látok vrátane bielkovín, aminokyselín, 
sacharidov, vitamínov a minerálov. Táto ľahko stráviteľná a vstrebateľná 
tableta zaručuje, že vaše telo dostane všetku výživu, ktorú potrebuje, 
prirodzene.

Včelí peľ sa zvyčajne konzumuje ako jemné granule posypané jedlom 
alebo žuvané. My sme všetku túto výživu zabalili do ľahko stráviteľnej 
tablety zmiešaním s hladkým a lahodným medom!

Foreve Bee Pollen patrí medzi najobľúbenejšie produkty spoločnosti 
Forever. Je to úplne prírodný zdroj energie a výživy.

FAKTY
• posilňovač energie  

• bioaktívne zlúčeniny

• 100% prírodný 

OBSAH
100 tabletiek

DÁVKOVANIE
Najprv vyskúšajte malé množstvo (1/4 tablety),  

aby ste sa uistili, že nie ste na peľ alergický. Potom 

postupne zvyšujte dennú dávku až na 3x denne  

1 tabletu.

CERTIFIKÁTY 
kóšer, halal

INGREDIENCIE 
med, kyselina stearová, oxid kremičitý a materská 
kašička.

Forever Bee Pollen 

#026

bezlepkový         vhodný pre vegetariánov      

VČELIE PRODUKTY

Údaje o doplnku
Dávka: 1 tabletka

Včelí peľ granulovaný 500 mg*

* Denná dávka nebola stanovená.

Predstavené výrobky obsahujú vitamíny a minerálne látky, dopĺňajú ich nedostatok vo výžive 
a tým pomáhajú posilňovať zdravie. Nemajú za účel diagnostikovať, zmierňovať, liečiť,

uzdravovať alebo predchádzať špecifickým chorobám alebo skupinám ochorení. 
Ak máte zdravotný problém, konzultujte ho so svojím lekárom.



Forever Bee Propolis 
Posilňujte svoje telo ako včely posilňujúce úľ.

Forever Bee Propolis® je prírodný doplnok vyrobený z látky, ktorú 
včely používajú na posilnenie a ochranu svojho úľa. Včely medonosné 
zhromažďujú listy, púčiky a kôru stromov a vytvárajú propolis, ktorý chráni 
úľ pred vonkajšími hrozbami. Obsahuje tiež prírodné zložky výživy, ktoré 
pomáhajú posilňovať ľudské telo.

Naša receptúra   ukladá všetky výhody propolisu do žuvacej tablety, ktorá je 
ľahko stráviteľná a vstrebateľná.

Výskum ukázal, že látky, ktoré včely používajú na ochranu svojej kolónie, 
môžu tiež podporovať prirodzenú obranyschopnosť tela. Včelí propolis je 
tiež prírodným zdrojom flavonoidov, rovnakej výživy, ktorá sa nachádza  
v ovocí a zelenine.

Ľudia zhromažďujú propolis z úľa už tisíce rokov. Asýrčania a Gréci 
konzumovali propolis na podporu dobrého zdravia.

Forever Bee Propolis vám ponúka kľúčovú výživu priamo z úľa. Používame 
prírodné ingrediencie bez pridania umelých farbív alebo aróm. Keď sa 
užíva s Forever Bee Pollen, môže vám pomôcť nabrať prirodzenú energiu 
potrebnú na podporu zdravého a aktívneho životného štýlu. 

FAKTY
• podporuje obranyschopnosť organizmu 

• obsahuje prírodné zložky výživy 

• dá sa žuvať a je ľahko stráviteľný

OBSAH
60 žuvacích tabliet

DÁVKOVANIE
Žute jednu alebo dve tablety denne.

CERTIFKÁTY
kóšer, halal

INGREDIENTS 
prášok z včelieho propolisu, izolovaný sójový proteín 
[izolovaný sójový proteín, emulgátor (sójový lecitín)], 
prášok z rohovníka obyčajného, sušený medový 
prášok [suchý med, maltodextrín], protispiekavá látka 
(oxid kremičitý, kyselina stearová), aróma (mandľová) 
[stabilizátor (arabská guma), mandľová aróma], 
stabilizátor (sodná soľ kroskarmelózy), extrakt z 
materskej kašičky. 
Alergény sú vyznačené tučným písmom.

Forever Bee Propolis 

#027

bezlepkový         vhodný pre vegetariánov      

VČELIE PRODUKTY

Údaje o doplnku
Dávka: 2 žuvacie tablety

Včelí propolis, prášok 1000 mg*

* Denná dávka nebola stanovená.

Predstavené výrobky obsahujú vitamíny a minerálne látky, dopĺňajú ich nedostatok vo výžive 
a tým pomáhajú posilňovať zdravie. Nemajú za účel diagnostikovať, zmierňovať, liečiť,

uzdravovať alebo predchádzať špecifickým chorobám alebo skupinám ochorení. 
Ak máte zdravotný problém, konzultujte ho so svojím lekárom.



Forever Royal Jelly 
Jediná výživa hodná včelej kráľovnej.

Aké je tajomstvo dlhovekosti včelej kráľovnej? Je to jej kráľovská strava. 
Teraz môžete svoju výživu doplniť rovnakým jedlom, ktoré má kráľovná: 
materskou kašičkou. Žije oveľa dlhšie ako zvyšok úľa. Jedinou látkou, 
ktorú konzumuje počas svojej vlády, je materská kašička. Keď sa včely 
robotnice rozhodnú urobiť si novú kráľovnú, nakŕmia ich larvy veľkým 
množstvom, aby ju mohli začať premieňať na kráľovnú.

Materská kašička je top výživa, ktorá obsahuje 10-HDA, tiež známe ako 
kyselina včelia kráľovná. Je to mastná kyselina nachádzajúca sa  
v materskej kašičke, o ktorej sa predpokladá, že je zdrojom mnohých jej 
výhod.

Obsahuje tiež prírodné bielkoviny, mastné kyseliny, minerálne soli, 
aminokyseliny a vitamíny na podporu zdravia, ako aj ako prírodný zdroj 
energie.

Forever Royal Jelly sa ľahko vstrebáva a je ľahko stráviteľný. Vyskúšajte 
ho spolu s Forever Bee Pollen a Forever Bee Propolis pre najlepšiu výživu 
priamo z úľa!

FAKTY
• prírodný posiňovač energie 

• podporuje vaše zdravie 

• kompletne prírodný 

OBSAH
60 tabliet

DÁVKOVANIE
1 tableta dvakrát denne 

CERTIFIKÁTY 
halal

INGREDIENCIE 
sladidlo (sorbitol), fruktóza, extrakt z materskej 
kašičky, regulátor kyslosti (kyselina citrónová), 
prírodná pomarančová príchuť, protispiekavá látka  
(kyselina stearová), stabilizátor (stearan horečnatý), 
protispiekavá látka (oxid kremičitý).

Forever Royal Jelly 

#036

bezlepkový         vhodný pre vegetariánov      

VČELIE PRODUKTY

Údaje o doplnku
Dávka: 1  tableta

Včelia materksá kašička práškovaná 250 mg*

* Denná dávka nebola stanovená.

Predstavené výrobky obsahujú vitamíny a minerálne látky, dopĺňajú ich nedostatok vo výžive 
a tým pomáhajú posilňovať zdravie. Nemajú za účel diagnostikovať, zmierňovať, liečiť,

uzdravovať alebo predchádzať špecifickým chorobám alebo skupinám ochorení. 
Ak máte zdravotný problém, konzultujte ho so svojím lekárom.



ARGI+ 
L-Arginine & Vitamin Complex
Vynikajúci balík výživy a výkonu.

Forever zabalil do každého balenia oveľa viac ako lahodnú bobuľovú 

príchuť. Primárnou ingredienciou, L-Arginínom, je silná aminokyselina, 

ktorá pomáha telu vytvárať „zázračnú molekulu“ oxid dusnatý.

Keď sa L-arginín premieňa na oxid dusnatý, hrá dôležitú úlohu  

v kardiovaskulárnom systéme tým, že podporuje optimálny krvný obeh 

a zdravie vnútorných ciev tým, že umožňuje kyslíku, krvi a živinám 

efektívnejšie cestovať po tele. Dilatácia krvných ciev vytvorená oxidom 

dusnatým nielen podporuje optimálnu cirkuláciu, ale hrá tiež dôležitú úlohu 

pri delení buniek a zdravej imunitnej funkcii.

ARGI+ posúva kardiovaskulárne výhody ešte ďalej tým, že obsahuje 

kľúčové výživné látky podporujúce srdce. Vitamín D je nevyhnutný pre 

imunitu a zdravie kostí, zatiaľ čo vitamíny B prispievajú k tvorbe energie 

a metabolizmu. Pridali sme tiež šupku hrozna a granátové jablko pre ich 

silné antioxidačné vlastnosti.

Zjednodušene povedané, jedno balenie ARGI+ pomáha podporovať krvný 

obeh a kardiovaskulárny systém, imunitu, športový výkon, funkciu svalov, 

energiu a ďalšie.

Jednoducho zamiešajte balíček do vody, aby ste si mohli vychutnať živé 

bobuľové príchute, alebo si ho pridajte do svojho obľúbeného nápoja. 

ARGI+ sa vynikajúco spája s Forever Aloe Berry Nectar alebo našim 

99,7% čistým Forever Aloe Vera gélom. Podporte svoj aktívny životný štýl 

s ARGI+a objavte svoj potenciál.

FAKTY
• podporuje produkciu oxidu dusnatého 

• pomáha podporovať kardiovaskulárny systém

• podporuje športový výkon

• lahodná bobuľová príchuť

OBSAH
30 vrecúšok

NÁVOD NA POUŽITIE
Jeden balíček ARGI+ dobre premiešajte s 240 ml vody 

alebo iného nápoja jedenkrát denne. Ak ste tehotná, dojčíte 

alebo máte zdravotné problémy, poraďte sa pred použitím 

so svojím lekárom. Pred použitím si prečítajte návod. 

UCHOVÁVAJTE MIMO DOSAHU DETÍ.

CERTIFIKÁTY 
kóšer, halal

ARGI+  
L-Arginine & Vitamin Complex
#473

VÝŽIVOVÉ DOPLNKY

bezlepkový  

Nutriční údaje / Nutričné údaje 
Forever Argi+
Dávka: 1 sáček / vrecúško (10g)   
 Množství / 
 Množstvo na dávku  % DDD/ODD*
Energetická hodnota 33 kcal/140kj  2 %
Celkové sacharidy  2 g    1 %*
Vitamin / Vitamín C  80 mg   100 %
Vitamin / Vitamín D3 5 µg    100 %
Vitamin / Vitamín K2 20 µg    27 %
Vitamin / Vitamín B6 1,4 mg   100 %
Vitamin / Vtamín B12 2,5 µg   100 %
Folát  200 µg   100 %
L-arginin / L-arginín HCL 5 g    †

Patentovaná ForeverTM 
ovocná směs / zmes: 114 mg   †
* % DDD (doporučené denní dávky) jsou založena na dietě 2000 kcal. 
* % ODD (odporúčanej dennej dávky) sú založené na diéte 2000 kcal. 
† DDD nebyla stanovena / † ODD nebola stanovená.

Ostatní složky: Kyselina citronová, nosič (maltodextrin), příchuť  
z přírodních bobulovin, protihrudkující látka (oxid křemičitý), sladidlo 
(xylitol), d-ribóza, sladidlo (sukralóza) a regulátor kyselosti  
(dihydrogenfosforečnan draselný). Ostatné zložky: Kyselina citrónová, 
nosič (maltodextrín), príchuť z prírodnej bobuľovej zmesi, protispiekavá 
látka (oxid kremičitý), sladidlo (xylitol), d-ribóza, sladidlo (sukralóza), 
regulátor kyslosti (dihydrogénfosforečnan draselný).

Predstavené výrobky obsahujú vitamíny a minerálne látky, dopĺňajú ich nedostatok vo výžive 
a tým pomáhajú posilňovať zdravie. Nemajú za účel diagnostikovať, zmierňovať, liečiť,

uzdravovať alebo predchádzať špecifickým chorobám alebo skupinám ochorení. 
Ak máte zdravotný problém, konzultujte ho so svojím lekárom.



Forever Absorbent-C
Doprajte si vitamín C v chutnej tablete.

Vitamín C je nevyhnutnou súčasťou stravy každého človeka. Je to 

najdôležitejšia živina, pokiaľ ide o zdravie. Odhaduje sa, že iba 10 až 20 

percent dospelých ľudí konzumuje dostatok ovocia a zeleniny na udržanie 

optimálnej hladiny tohto rozhodujúceho vitamínu. To znamená, že väčšina z 

nás má dosť veľké medzeryí, pokiaľ ide o dostatočné množstvo vitamínu C.

Vitamín C patrí medzi najbezpečnejšie a najefektívnejšie živiny, pomáha 

telu s imunitou, kardiovaskulárnymi problémami a starnutím pokožky. 

Forever Absorbent-C poskytuje ideálny spôsob, ako sa ubezpečiť, že vaše 

telo bude zásobované vašou dennou odporúčanou hodnotou vitamínu C. 

Ovsené otruby, ktoré sme sem pridali, pomáhajú podporovať imunitu 

pomáhajú telu vstrebávať vitamín C. Med dodáva chuť a prírodnú 

sladkosť.

FAKTY
• Podporuje zdravý imunitný systém

• Podporuje zdravú pokožku a nechty

• Ľahká cesta ako získať dennú dávku vitamínu C

• Lahodná príchuť pomaranča a medu

OBSAH
100 tabliet (každá s obsahom 60mg vitamínu C)

NÁVOD NA POUŽITIE
Jedna tabletka tri krát denne a doplnok výživy.

CERTIFIKÁTY 
kóšer, halal

INGREDIENCIE: 
Ovsené otruby (Avena stavia), sladidlo (sorbitol), 
med, kyselina askorbová (vitamín C), protizapekacia 
látka (kyselina stearová), aróma [pomarančová príchuť, 
prášok s príchuťou papáje], pomarančový (Citrus 
aurantium L.) ovocný extrakt (štandardizované na 
≥ 15% citrusových bioflavonoidov), protizapekacia 
látka (oxid kremičitý). Alergény sú vyznačené tučným 
písmom.

Forever Absorbent-C
#048

VÝŽIVOVÉ DOPLNKY

 vhodný pre vegetariánov      
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Nutričné hodnoty

Dávka: 3 tablety Množstvo na dávku ODD* pre dospelých

Vitamín C 180 mg 225 %

* Odporúčaná denná dávka
Dávkování / Dávkovanie: Jednu tabletu třikrát 
denně / Jednu tabletu trikrát denne.

100
Tablet /
Tabliet

Forever Absorbent-C obsahuje vitamín C v kombinácii s ovsenými 
otrubami. Vitamín C prispieva k normálnej funkcii imunitného systému a 
ochrane buniek pred oxidačným stresom. Prispieva tiež k zníženiu únavy a 
vyčerpania.

Forever Absorbent-C obsahuje vitamín C v kombinaci s ovesnými otrubami. 
Vitamin C přispívá k normální funkci imunitního systému a ochraně buněk 
před oxidativním stresem. Přispívá také ke snížení únavy a vyčerpání.

Doplněk stravy
Přípravek vitaminu C
Doplnok stravy
Prípravok vitamínu C
se sladidlem / so sladidlom

Čistá hmotnost
Čistá hmotnosť:
124 g

Ingredience: Přírodní ovesné otruby, práškový sorbitol a med (sladidla), kyselina askorbová, 
kyselina stearová (protispékavá látka), přírodní pomerančová příchuť, bioflavonoidy z citrusových 
plodů, ovoce papája (prášek) a oxid křemičitý (protihrudkující látka).
Ingrediencie: Prírodné ovsené otruby, práškový sorbitol a med (sladidlá), kyselina askorbová, 
kyselina steárová (stužovadlo), oxid kremičitý (protihrudkujúca látka),  prírodná pomarančová 
príchuť, bioflavonoidy z citrusových plodov, práškové ovocie papája (zvýrazňovače vône a chuti).

Forever
Absorbent-C™

F O R E V E R™

Nejlépe spotřebovat do a Výrobní dávka: vyznačeno na dně obalu.
Najlepšie spotrebovať do a Výrobná dávka: vyznačené na dne obalu.
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Nepoužívejte, pokud je těsnění pod víčkem poškozené nebo 
chybí. Skladujte těsně uzavřené na suchém a chladném místě. 
Uchovávejte mimo dosah malých dětí. Nepřekračujte 
doporučenou denní dávku. Doplňky stravy by neměly být používány 
jako náhrada za různorodou a vyváženou stravu a zdravý životní styl.
Nepoužívajte, ak je tesnenie pod viečkom zlomené alebo chýba. 
Skladujte tesne uzavreté na suchom a chladnom mieste. Uchovávajte 
mimo dosahu malých detí. Neprekračujte odporúčanú dennú dávku.
Doplnky stravy by nemali byť používané ako náhrada za rôznorodú a 
vyváženú stravu a zdravý životný štýl.

F O R E V E R®

®

Predstavené výrobky obsahujú vitamíny a minerálne látky, dopĺňajú ich nedostatok vo výžive 
a tým pomáhajú posilňovať zdravie. Nemajú za účel diagnostikovať, zmierňovať, liečiť,

uzdravovať alebo predchádzať špecifickým chorobám alebo skupinám ochorení. 
Ak máte zdravotný problém, konzultujte ho so svojím lekárom.



Forever Active HA®

Pokročilá a prirodzená podpora pre zdravé kĺby.

Podporte svoje kĺby a udržujte svoj športový životný štýl na vysokej úrovni 

s Forever Active HA. Táto pokročilá zmes zložiek, ktoré pomáhajú kĺbom, 

ako je zázvor a kurkuma, je skvelým doplnkom, ktorý vám pomôže udržať 

sa v pohybe.

Športovci už dlho považujú zázvorový olej a koreň kurkumy za pomoc 

pri podpore správnej funkcie kĺbov. Tieto zložky hrajú dôležitú úlohu 

v prípravku Forever Active HA® spolu s účinným prídavkom kyseliny 

hyalurónovej (HA).

Kyselina hyalurónová je špeciálny proteín vytvorený v našom tele, ktorý 

pracuje s našimi kĺbami. Naše inovatívne zloženie používa jedinečnú formu 

nízkomolekulárnej kyseliny hyalurónovej. Okrem podpory zdravia a funkcie 

kĺbov táto látka podporuje hydratáciu pokožky.

Udržiavanie aktívneho životného štýlu je hlavnou “ingredienciou” pre lepší 

vzhľad a dobrý pocit. Skúste užívať Forever Active HA s našim Forever 

Freedom, aby ste podporili optimálnu pohyblivosť a funkciu svojich kĺbov!

FAKTY
• pomáha hydratovať pokožku

• podporuje správnu funkciu kĺbov

• podporuje hydratáciu pokožky

OBSAH
60 kapsúl

NÁVOD NA POUŽITIE
Vezmite si dve kapsule denne.

CERTIFIKÁTY 
halal

INGREDIENCIE
sójový olej, želatína, glycerín, žltý včelí vosk, 
maltodextrín, purifikovaná voda, oxid zinočnatý a 
lecitín, komplex kyseliny hyaluronovej, ďumbierový 
olej, kurkuma. 

Forever Active HA
#264

VÝŽIVOVÉ DOPLNKY

bezlepkový         

Predstavené výrobky obsahujú vitamíny a minerálne látky, dopĺňajú ich nedostatok vo výžive 
a tým pomáhajú posilňovať zdravie. Nemajú za účel diagnostikovať, zmierňovať, liečiť,

uzdravovať alebo predchádzať špecifickým chorobám alebo skupinám ochorení. 
Ak máte zdravotný problém, konzultujte ho so svojím lekárom.

Složeno z kyseliny hyaluronové, zázvorového oleje a kurkumy
Zložené z kyseliny hyalurónovej, zázvorového oleja a kurkumy

©2007
Nejlépe spotřebovat do a Výrobní dávka: vyznačeno na dně obalu
Najlepšie spotrebovať do a Výrobná dávka: vyznačené na dne obalu

Vyrobeno v USA / Vyrobené v USA
LFDEF264 C02v1

Doplněk stravy / Doplnok stravy
60 kapslí / kapsúl

Čistá hmotnost / Čistá hmotnosť 27 g

FOREVER ACTIVE HATM  - doplněk stravy - je jedinečná forma kyseliny hyaluronové 
o nízké molekulární hmotnosti s hydratačními a lubrikačními vlastnostmi, dohromady 
se zázvorovým olejem a kurkumou. 
FOREVER ACTIVE HATM  - doplnok stravy - je jedinečná forma kyseliny 
hyalurónovej o nízkej molekulovej hmotnosti s hydratačnými a lubrikačnými 
vlastnosťami, spolu s ďumbierovým olejom a kurkumou.
Dávkování: 2 kapsle denně. Nepoužívejte, jestliže je těsnění pod víčkem porušené nebo 
chybí. Skladujte těsně uzavřené na suchém a chladném místě.
Dávkovanie: 2 kapsule denne. Nepoužívajte, ak je tesnenie pod viečkom porušené 
alebo chýba. Skladujte tesne uzavreté na suchom a chladnom mieste.
Upozornění: Uchovávejte mimo dosah malých dětí. Nepřekračujte doporučenou denní 
dávku. Potravinové doplňky by neměly být používány jako náhrada za různorodou a 
vyváženou stravu a zdravý životní styl. Není určen pro děti do tří let! 
Upozornenie: Uchovávajte mimo dosahu malých detí. Neprekračujte odporúčanú 
dennú dávku. Potravinové doplnky by nemali byť používané ako náhrada za rôznorodú 
a vyváženú stravu a zdravý životný štýl. Nie je určený pre deti do troch rokov!

Ingredience: sójový olej, želatina, glycerin, žlutý včelí vosk, maltodextrin, purifikovaná 
voda, oxid zinečnatý a lecitin, komplex kyseliny hyaluronové, zázvorový olej, kurkuma.
Ingrediencie: sójový olej, želatína, glycerín, žltý včelí vosk, maltodextrín, purifikovaná 

voda, oxid zinočnatý a lecitín, komplex kyseliny hyaluronovej, ďumbierový olej, kurkuma.
Dovozce / Dovozca: Forever Direct E.U. B.V., ‘t Appeltje 2, 4751 XJ Oud Gastel, The Netherlands

Distribuuje v ČR: Forever Living Products Czech Republic, spol. s r.o.
Distribuuje v SR: Forever Living Products Slovak Republic s.r.o.

foreverliving.com

Nutriční údaje / Nutričné údaje
Dávka: 2 kapsle/kapsule denně/denne Množství / Množstvo na dávku
Komplex kyseliny hyaluronové / hyalurónovej  80 g*
(obsahuje 9% kyselinu hyaluronovou / hylurónovú o nízké / nízkej molekulární /
molekulovej hmotnosti z hyaluronátu sodného) 
Zázvorový / Ďumbierový olej (kořen / koreň) 50 mg*
Kurkuma (kořen / koreň v prášku) (95% kurkumin) 50 mg*
* DDD (doporučená denní dávka) nebyla stanovena
* ODD (odporúčanádenná dávka) nebola stanovená
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Forever Arctic Sea®

Dokonalá harmónia omega-3 mastných kyselín.

Pokročilá výživa, ktorá vám dodá silu mora. Forever Arctic Sea obsahuje 

našu exkluzívnu zmes olejov, ktoré vám poskytujú dokonale vyvážený 

doplnok omega-3.

Oleje z rýb a kalamárov poskytujú dokonalú harmóniu EPA a DHA omega-

3 mastných kyselín, ktoré vášmu telu nemôžu chýbať. Zatiaľ čo výskum 

ukazuje, že omega-3 poskytujú širokú škálu výhod pre človeka,  

v našom tele sa netvoria prirodzene. Samotné jedlo často nestačí na 

dosiahnutie správnej rovnováhy EPA a DHA, najmä ak morské plody nie 

sú bežnou súčasťou našej stravy.

Naše omega-3 sme získavali z nie jedného,   ale zo štyroch čistých rybích 

olejov z tresky, lososa, sardely a sardinky, aby sme využili ich jedinečné 

výživové výhody.

Omega-3 mastné kyseliny podporujú zdravie v kľúčových oblastiach tela 

vrátane kardiovaskulárnych a imunitných funkcií.

Výskum tiež ukázal, že DHA môže podporovať náladu, emočné zdravie a 

optimálnu činnosť mozgu.

Doprajte svojmu telu výživu, ktorú mu môže poskytnúť iba more.

FAKTY
• podporuje zdravé srdce

• podporuje optimálnu činnosť mozgu

• exkluzívna zmes omega-3 mastných kyselín

• čistý zdroj EPA a DHA

OBSAH
120 kapsúl

NÁVOD NA POUŽITIE
Dve kapsule s jedlom trikrát denne.

CERTIFIKÁTY 
kóšer, halal

INGREDIENCIE: 
prírodný rybí olej, želatína, kalamárový olej 
(mäkkýše), olivový olej, zvlhčovadlo (glycerol), voda, 
prírodný citrónový olej (Citrus medica limonum), 
prírodný limetkový olej (Citrus aurantifolia), antioxidant 
(d-alfa-tokoferol). Informácia pre alergikov: 
alergény sú vyznačené tučne.

Forever Arctic Sea
#376

VÝŽIVOVÉ DOPLNKY

bezlepkový         
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F O R E V E R™

120
Kapslí /
Kapsúl

Nejlépe spotřebovat do / Najlepšie spotrebovať do: vyznačeno na dně obalu / vyznačené na dne obalu.
Vyrobeno v Rumunsku / Vyrobené v Rumunsku:
Aloe Vera of Europe B.V., P.O. Box 21, 4750 AA Oud Gastel, NL
Distributor CR: Forever Living Products CR spol. s r.o., Vlnitá 77/33, Praha 4, Česká republika.
Distribútor SR: Forever Living Products SR s.r.o., Priemyselná 1/A, 821 08 Bratislava, Slovensko

foreverliving.com
©2019 Aloe Vera of America, Inc.LFDEF376EUL   J02v1

Omega-3 přírodní rybí olej, kalamárový olej a olivový olej
Omega-3 prírodný rybí olej, kalmárový olej a olivový olej

Čistá hmotnost /
Čistá hmotnosť:
78g

Doplněk stravy
Doplnok stravy

Nutriční hodnoty / Nutričné hodnoty
Balení/Balenie obsahuje 20 dávek/dávok
Doporučená denní dávka: 6 kapslí / Odporúčaná denná dávka: 6 kapsúl

 Množství/Množstvo na dávku DDD/ODD
Omega-3 mastné kyseliny 1305 mg -
   EPA (Eikozapentaenová kyselina) 600 mg -
   DHA (Dokozahexaenová kyselina) 600 mg -
Kyselina olejová (z olivového oleje) 300 mg -

- DDD (doporučená denní dávka) nebyla stanovena / 
- ODD (odporúčaná denná dávka) nebola stanovená

F O R E V E R™

Ingredience: želatina, rybí olej, kalamarový olej, olivový olej, zvlhčující látka: 
glycerol, čištěná voda, přírodní citronový olej, přírodní limetkový olej, antioxidant: 
D-alfa-tokoferol. Obsahuje ryby a hlavonožce.
Ingrediencie: želatína, rybí olej, kalmárový olej, olivový olej, zvlhčovadlo 
(glycerol), čistená voda, zvýrazňovače vône a chuti (prírodný citrónový olej, prírodný 
limetkový olej) a antioxidant (D-alfa-tokoferol). Obsahuje ryby a hlavonožce.

Forever Arctic Sea™ obsahuje patentovanou směs přírodních rybích olejů, kalamarového oleje a 
olivového oleje. Produkt je bohatý na Omega-3 mastné kyseliny (EPA a DHA) a nenasycené kyseliny. EPA a 
DHA přispívají k normální činnosti srdce (při min. příjmu 250 mg EPA a DHA denně). DHA přispívá k udržení 
normální činnosti mozku a k udržení normálního stavu zraku (při min. příjmu 250 mg DHA denně).
Forever Arctic Sea™ obsahuje patentovanú zmes prírodných rybích olejov, kalmárového oleja a 
olivového oleja. Produkt je bohatý na Omega-3 mastné kyseliny (EPA a DHA) a nenasýtené kyseliny. EPA a 
DHA prispievajú k normálnej činnosti srdca a DHA tiež k udržaniu normálnej činnosti mozgu a k udržaniu 
normálneho stavu zraku.

Skladujte těsně uzavřené na suchém a chladném místě. Uchovávejte mimo 
dosah malých dětí. Nepřekračujte doporučenou denní dávku. Doplňky stravy by 
neměly být používány jako náhrada za různorodou a vyváženou stravu a zdravý 
životní styl. Nepoužívejte, pokud je těsnění pod víčkem poškozené, nebo chybí. 
Skladujte tesne uzavreté na suchom a chladnom mieste. Uchovávajte mimo dosahu 
malých detí. Neprekračujte odporúčanú dennú dávku. Potravinové doplnky by nemali 
byť používané ako náhrada za rôznorodu a vyváženú stravu a zdravý životný štýl. 
Nepoužívajte, ak je tesnenie pod viečkom poškodené alebo chýba.

Dávkování: Dvě kapsle s jídlem třikrát denně.
Dávkovanie: Dve kapsule s jedlom trikrát denne.

Created by:
Checked by:
Updated by:

Mitchel
Tomas (16/9/20)
Mitchel (16/9/20)

Predstavené výrobky obsahujú vitamíny a minerálne látky, dopĺňajú ich nedostatok vo výžive 
a tým pomáhajú posilňovať zdravie. Nemajú za účel diagnostikovať, zmierňovať, liečiť,

uzdravovať alebo predchádzať špecifickým chorobám alebo skupinám ochorení. 
Ak máte zdravotný problém, konzultujte ho so svojím lekárom.



Forever B12 Plus
Základné vitamíny skupiny B vás ochránia a dodajú energiu.

Výskumy ukazujú, že až 30 percent dospelých nemá dostatok tohto 

dôležitého vitamínu. Platí to najmä pre vegánov, vegetariánov alebo veľa 

ľudí s obmedzenou stravou.

Forever B12 Plus má pokročilý systém, ktorý pomáha zabezpečiť 

maximálnu absorpciu živín, takže z každej dávky dostanete maximum. 

Skombinovali sme vitamín B12 s kyselinou listovou, aby sme podporili 

metabolické procesy, pomohli pri produkcii červených krviniek a podporili 

zdravý imunitný systém.

Uvoľňovanie B12 do vášho organizmu po celý deň pomôže vášmu telu 

udržiavať zdravé hladiny homocysteínu, čo je prirodzene sa vyskytujúca 

aminokyselina, ktorá prispieva k zdraviu srdca. Vyberte si Forever B12 

Plus a vyzerajte a cíťte sa čo najlepšie.

FAKTY
• pomáha udržiavať zdravú hladinu homocysteínu

• nevyhnutný pre tvorbu energie

• prispieva k normálnej kognitívnej funkcii 

 

 

 

OBSAH
60 tabliet

NÁVOD NA POUŽITIE
Zapite 1 až 2 tablety denne s veľkým množstvom 

vody, najlepšie pred jedlom.

CERTIFIKÁTY 
kóšer, halal

INGREDIENCIE
Dextróza (sladidlo), fosforečnan vápenatý (nosič), 
hydroxypropylmetylcelulóza (zahusťovadlo), 
mikrokryštalická celulóza (emulgátor), kyselina 
stearová (protipeniace činidlo), oxid kremičitý a 
stearan horečnatý (stabilizátory), kyanokobalamín, 
kyselina listová.

Forever B12 Plus
#188

VÝŽIVOVÉ DOPLNKY

bezlepkový       vhodný pre vegetariánov      vhodný pre vegánov

Ingredience: dextróza, fosforečnan vápenatý, hydroxypropylmetylcelulóza, mikrokrystalická 
celulóza, kyselina stearová, oxid křemičitý, stearan hořečnatý, kyanokobalamin, kyselina listová. 
Ingrediencie: Dextróza (sladidlo), fosforečnan vápenatý (nosič), hydroxypropylmetylcelulóza 
(zahusťovadlo), mikrokryštalická celulóza (emulgátor), kyselina stearová (protipeniace činidlo), 
oxid kremičitý a stearan horečnatý (stabilizátory), kyanokobalamín, kyselina listová.

Čistá hmotnost / Čistá hmotnosť 28,5 g

Výživový doplněk bohatý na vitamin B12 a kyselinu listovou. Vitamin B12 a kyselina listová podporují váš imunitní 
systém a přispívají ke snížení stresu a únavy po náročném dni. Takže můžete maximálně využít svůj den!

Výživový doplnok bohatý na vitamín B12 a kyselinu listovú. Vitamín B12 a kyselina listová podporujú váš imunitný 
systém a prispievajú k zníženiu stresu a únavy po náročnom dni. Takže môžete maximálne využiť svoj deň!

™

Dovozce / Dovozca: Forever Direct EU B.V.,
’t Appeltje 2, 4751 XJ Oud Gastel, The Netherlands 
Distribuuje v ČR: Forever Living Products Czech Republic, spol. s r.o.
Distribuuje v SR: Forever Living Products Slovak Republic s.r.o.
Vyrobeno v USA / Vyrobené v USA                      foreverliving.com

s kyselinou listovou

DOPLNĚK STRAVY / DOPLNOK STRAVY
60  TABLET / TABLIET

© 2007

™

Nutriční hodnoty / Nutričné hodnoty
Dávka: 1 tableta denně / denne  Množství / Množstvo na dávku
B12 (kyanokobalamin / kyanokobalamín) 500µg 500%
Kyselina listová 400µg 200%
* DDD (doporučená denní dávka) nebyla stanovena
* ODD (odporúčaná denná dávka) nebola stanovená

Nejlépe spotřebovat do a Výrobní dávka: vyznačeno na dně obalu.
Najlepšie spotrebovať do a Výrobná dávka: vyznačené na dne obalu. 

Dávkování: 1 až 2 tablety denně s velkým množstvím vody, nejlépe před jídlem. Nepoužívejte, pokud je 
těsnění pod víčkem porušené nebo chybí. Skladujte těsně uzavřené na suchém a chladném místě.

Dávkovanie: 1 až 2 tablety denne s veľkým množstvom vody, najlepšie pred jedlom. Nepoužívajte, ak je 
tesnenie pod viečkom porušené alebo chýba. Skladujte tesne uzavreté na suchom a chladnom mieste.

®

Uchovávejte mimo dosah malých dětí. Nepřekračujte doporučenou denní dávku. Potravinové doplňky by 
neměly být používány jako náhrada za různorodou a vyváženou stravu a zdravý životní styl.

Uchovávajte mimo dosahu malých detí. Neprekračujte odporúčanú dennú dávku. Potravinové doplnky by 
nemali byť používané ako náhrada za rôznorodú a vyváženú stravu a zdravý životný štýl.

LFDEF188  M11v1
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Predstavené výrobky obsahujú vitamíny a minerálne látky, dopĺňajú ich nedostatok vo výžive 
a tým pomáhajú posilňovať zdravie. Nemajú za účel diagnostikovať, zmierňovať, liečiť,

uzdravovať alebo predchádzať špecifickým chorobám alebo skupinám ochorení. 
Ak máte zdravotný problém, konzultujte ho so svojím lekárom.



Forever Calcium
Prelomový produkt na podporu kostí

Vápnik je nevyhnutnou súčasťou zdravia kostí a zubov. Je dôležité 

udržiavať primeranú hladinu vápnika a vitamínu D po celý život, aby ste 

zabránili krehnutiu a slabnutiu kostí. Výskum tiež ukázal, že primeraná 

hladina vitamínu D a vápnika môže pomôcť znížiť riziko osteoporózy  

v kombinácii s pravidelným cvičením a vyváženou stravou.

Forever Calcium je vynikajúcim zdrojom minerálov. Naša exkluzívna zmes 

používa patentovaný di-kalciummalát, ktorý zostáva v krvi dlhšie ako bežný 

vápnik, čo umožňuje vášmu telu vstrebať viac tohto životne dôležitého 

minerálu.

Pridali sme tiež ideálne množstvo vitamínu D, horčíka a zinku, ktoré 

pomáhajú udržiavať zdravie kostí a zároveň zaisťujú maximálnu absorpciu 

a biologickú dostupnosť.

Nie každý prijíma správne množstvo vápnika a vitamínu D, preto sme tento 

doplnok vytvorili tak, aby vyplnil výživovú medzeru a podporil optimálne 

zdravie kostí.

FAKTY
• pomáha budovať silné kosti

• podporuje ich optimálne zdravie

• pomáha znižovať riziko osteoporózy v kombinácii 

so zdravým životným štýlom

• kľúčová zmes živín a minerálov 

OBSAH
90 tabliet

NÁVOD NA POUŽITIE
Vezmite si 3 až 4 tablety denne.

CERTIFIKÁTY 
kóšer, halal

INGREDIENCIE 
stabilizátory (mikrokryštalická celulóza, oxid 
kremičitý), protihrudkujúca látka (kyselina 
steárová), povlakové látky, polevy (sieťovaná 
karboxymetylcelulóza sodná, dextrín, dextróza, 
MCT - triglyceridy so stredne dlhým reťazcom, citran 
sodný), prírodná vanilková príchuť, vápnik, horčík, 
vitamín C, zinok, mangán, meď, vitamín D.

Forever Calcium
#206

VÝŽIVOVÉ DOPLNKY

bezlepkový        

Ingredience: diglicenát vápenatý, citrát vápenatý, uhličitan vápenatý, oxid hořečnatý, stabilizátory 
(mikrokrystalická celulóza, oxid křemičitý), protihrudkovací činidlo (kyselina stearová), polevová činidla 
(síťovaná sodná sůl karboxylmetylcelulózy, dextrin, dextróza, MCT - triglyceridy se středně dlouhým 
řetězcem, citran sodný), diglycinát zinečnatý, diglycinát manganatý, diglycinát měďnatý, přírodní vanilková 
příchuť, cholekalciferol, vápník, hořčík, vitamin C, zinek, mangan, měď, vitamin D.
Ingrediencie: stabilizátory (mikrokryštalická celulóza, oxid kremičitý), protihrudkujúca látka (kyselina 
steárová), povlakové látky, polevy (sieťovaná karboxymetylcelulóza sodná, dextrín, dextróza, MCT - 
triglyceridy so stredne dlhým reťazcom, citran sodný), prírodná vanilková príchuť, vápnik, horčík, vitamín C, 
zinok, mangán, meď, vitamín D.

Forever Calcium™ poskytuje doporučenou denní dávku vápníku, kterou tělo potřebuje. Tento 
doplněk obsahuje vápník, hořčík, zinek, mangan a vitamin D, které pomáhají udržovat normální kostní 

strukturu. Vápník, hořčík a vitamin D také pomáhají udržovat normální funkci svalů. Vitamin C 
přispívá k tvorbě kolagenu, aby byla zajištěna normální funkce chrupavky.

Forever Calcium™ poskytuje odporúčanú dennú dávku vápnika, ktorú telo potrebuje. Tento doplnok 
obsahuje vápnik, horčík, zinok, mangán a vitamín D, ktoré pomáhajú udržiavať normálnu kostnú 
štruktúru. Vápnik, horčík a vitamín D tiež pomáhajú udržiavať normálnu funkciu svalov. Vitamín C 

prispieva k tvorbe kolagénu, aby sa zabezpečila normálna funkcia chrupavky.

FOREVER
 CALCIUM TM

Doplněk stravy s vitamíny a minerály
Doplnok stravy s vitamínmi a minerálmi

90 TABLET / TABLIET
Čistá hmotnost / Čistá hmotnosť  104,5 g

©2007

NUTRIČNÉ HODNOTY 
Odporúčaná denná dávka ODD: 4 tablety

Množstvo na dávku   %ODD
Vápnik  800 mg 100%
Horčík 300 mg 80%
Vitamín C  80 mg 100%
Zinok  6 mg 60%
Mangán  2 mg 100%
Meď   1 mg 100%
Vitamín D 5 μg 100%
*%ODD = Odporúčaná denná dávka (8400kJ/2000 kcal)

TM

Dávkování: 3 až 4 tablety denně. Nepoužívejte, jestliže je tesnení pod víčkem porušené nebo chybí. 
Skladujte tesne uzavrené na suchém a chladném míste.

Dávkovanie: 3 až 4 tablety denne. Nepoužívajte, ak je tesnenie pod viečkom zlomené alebo chýba. 
Skladujte tesne uzavreté na suchom a chladnom mieste.

Uchovávejte mimo dosah malých dětí. Nepřekračujte doporučenou denní dávku. Potravinové doplňky by 
neměly být používány jako náhrada za různorodou a vyváženou stravu a zdravý životní styl. Užívaní 
výrobku konzultujte se svým lékařem v případě, že jste těhotná nebo kojící žena, nebo pokud to vyžaduje 

váš zdravotný stav.
Uchovávajte mimo dosahu malých detí. Neprekračujte odporúčanú dennú dávku. Potravinové doplnky by 
nemali byť používané ako náhrada za rôznorodu a vyváženú stravu a zdravý životný štýl. Užívanie 
prípravku konzultujte so svojim lekárom, ak ste tehotná, dojčiaca, alebo si to vyžaduje váš zdravotný stav.

Vyrobeno v USA / Vyrobené v USA
Dovocze / Dovozca: Forever Direct E.U. B.V., ’t Appeltje 2, 4751 XJ Oud Gastel, The Netherlands

Distribuuje v SR: Forever Living Products Slovak Republic s.r.o.
Distribuuje v ČR: Forever Living Products Czech Republic spol. s.r.o.

foreverliving.com
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Nejlépe spotřebovat do a Výrobní dávka: vyznačeno na dně obalu.
Najlepšie spotrebovať do a Výrobná dávka: vyznačené na dne obalu. 
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Predstavené výrobky obsahujú vitamíny a minerálne látky, dopĺňajú ich nedostatok vo výžive 
a tým pomáhajú posilňovať zdravie. Nemajú za účel diagnostikovať, zmierňovať, liečiť,

uzdravovať alebo predchádzať špecifickým chorobám alebo skupinám ochorení. 
Ak máte zdravotný problém, konzultujte ho so svojím lekárom.



Forever CardioHealth with CoQ10
Vhodný pre zdravé srdce s antioxidačnou silou.

Podporte svoje srdce pomocou Forever CardioHeath s CoQ10. O akých 

druhoch živín hovoríme? CoQ10 je koenzým produkovaný telom, ktorý 

pomáha pri podpore zdravých funkcií srdca. Hladiny tohto dôležitého 

antioxidantu sa s pribúdajúcim vekom znižujú, a preto je dôležité užívať 

doplnok, ktorý udržuje rovnováhu CoQ10.

Skombinovali sme tento koenzým s vitamínmi B, aby sme vytvorili 

dokonalý doplnok pre podporu srdca. Vitamíny skupiny B podporujú 

zdravú hladinu homocysteínu. Udržiavanie nízkej hladiny homocysteínu 

pomáha podporovať zdravé fungovanie krvných ciev. Je navrhnutý na 

zmiešanie s Forever Aloe Vera gélom, aby pomohol zabezpečiť ľahšie 

vstrebávanie výživných látok obsiahnutých v tejto inovatívnej receptúre.

Aby sme skutočne naštartovali silu CardioHealth podporujúcu zdravie 

srdca, pridali sme doň extrakt z boswellie, extrakt z hroznových jadier, 

extrakt z olivových listov a kurkum, o ktorých sa preukázalo, že pomáhajú 

podporovať správne fungujúci kardiovaskulárny systém.

Je možné zabaliť ešte viac výživy do tak malého, pohodlného vrecúška? 

Áno, ale jedine s Forever CardioHealth s CoQ10. Správne zaobchádzať 

so svojím srdcom je odteraz ľahké a zároveň chutné. Stačí naliať jeden 

balíček do dávky Forever Aloe Vera gélu, zamiešať a vypiť!

FAKTY
• poskytuje koenzým Q10

• pomáha podporovať funkcie srdca 

• chráni pred voľnými radikálmi 

• podporuje zdravý krvný obeh

OBSAH
30 ks 3,5 gramových vrecúšok

NÁVOD NA POUŽITIE
Obsah jedného vrecúška rozmiešajte v 100 ml aloe 

vera gélu alebo iného nápoja a vypite.

CERTIFIKÁTY 
kóšer, hal

INGREDIENCIE
fruktóza, sojový lecitín, koenzým Q10, vitamín E, 
mikrokryštalická celulóza,
horčík, vitamín C, extrakt z olivových listu (Olea 
earopaea), extrakt koreňa z kurkumy
(Curcuma longa), práškový extrakt z hroznových 
jadier (Vitis vinefera), extrakt boswellské pryskyrice
(Boswellia serrata), chróm, vitamín B6, vitamín B12, 
folát oxidu kremičitého. Obsahuje sóju.

Forever CardioHealth
with CoQ10
#312

VÝŽIVOVÉ DOPLNKY

FOREVER CardioHealth (312)
DOPLNĚK STRAVY / DOPLNOK STRAVY

Srdce je největší a nejdůležitější sval. Spolu s cévami tvoří motor těla. Proto je důležité 
udržet ho v co nejlepším stavu. Forever CardioHealth je rozpustný prášek, který 

obsahuje koenzym Q10.

Srdce je najväčší a najdôležitejší sval. Spolu s krvnými cievami tvorí motor tela. Preto je 
dôležité udržať ho v čo najlepšom stave. Forever CardiHealth je rozpustný prášok, ktorý 

obsahuje koenzým Q10.

Upozornění / Upozornenie
Nevhodné pro děti do tří let, těhotné a kojící ženy! Stanovená doporučená denní dávka 
se nesmí překročit. Doplňky stravy se nesmí používat jako náhrada pestré stravy a musí 
se skladovat mimo dosah malých dětí. Skladujte na suchém a chladném místě, 

nevystavujte teplotám nad 27 °C.
Nevhodné pre deti do troch rokov, tehotné a dojčiace ženy! Ustanovená odporúčaná 
denná dávka sa nesmie presiahnuť. Výživové doplnky sa nesmú používať ako náhrada 
rozmanitej stravy. Výživové doplnky sa musia uskladňovať mimo dosahu malých detí.

Skladujte na suchom, chladnom mieste, nevystavujte teplotám nad 27 °C.
 

Dávkování: obsah jednoho sáčku rozpusťte ve 100 ml Aloe Vera Gelu nebo
jiného nápoje a vypijte.
Dávkovanie: obsah jedného vrecúška rozpustite v 100 ml Aloe Vera Gelu, 
alebo iného nápoja a vypite. 

Nejlépe spotřebovat do a Výrobní dávka: vyznačeno na dně obalu.
Najlepšie spotrebovať do a Výrobná dávka: vyznačené na dne obalu.

Čistá hmotnost / Čistá hmotnosť: 105g 
(30 sáčků po 3,5g / 30 vrecúšok po 3,5g) 

LFDEF312R  J41v1

Dovozce / Dovozca: 

Forever Direct E.U. B.V., ’t Appeltje 2,
4751 XJ Oud Gastel, The Netherlands

Distribuuje v ČR: 
Forever Living Products Czech Republic spol. s.r.o.

Distribuuje v SR: 
Forever Living Products Slovak Republic s.r.o.

foreverliving.com

Nutriční hodnoty / Nutričné hodnoty
Dávka: 1 sáček / vrecúško
  Množství / Množstvo na dávku %DDD/%ODD

Vitamin / Vitamín C (jako / ako kyselina askorbová) 30 mg 38 %
Vitamin / Vitamín E (jako / ako směs / zmes tokoferolů) 10 mg 83 %
Vitamin / Vitamín B6 (jako / ako pyridoxin hydrochlorid) 2 mg 143 %
Folát (jako / ako kyselina listová) 400 µg 200 %
Vitamin / Vitamín B12 (jako / ako kyanokobalamin) 25 µg 1000 %
Hořčík / Horčík (jako / ako citran hořečnatý / horečnatý) 5 mg 1,3 %
Chrom / Chróm (jako / ako chlorid chromitý) 50 µg 125 %

Koenzým Q10 80 mg *
Extrakt z jader vinné révy / Extrakt z jadier viniča hroznorodého 20 mg *
Extrakt z kurkumy (Curcuma longa), prášek (kořen) / prášok (koreň) 20 mg *
Kadidlovník (Boswellia serrata) (pryskyřice / živica) 20 mg *
Extrakt z olivových llistů / listov 24 mg *
Sojový lecitin / Sójový lecitín  100 mg *

* DDD nebyla stanovena / ** ODD nebola stanovená

Ingredience: fructose, soy lecithin, coenzyme Q10, vitamin E, microcrystalline cellulose, 
magnesium, vitamin C, olive leaf extract (Olea earopaea), turmeric root extract (Curcuma 
longa), powdered grape seed extract (Vitis vinefera), boswellia resin extract (Boswellia 
serrata), chromium, vitamin B6,  vitamin B12, silicon dioxide folate. Obsahuje sóju.
Ingrediencie: fruktosu, sojový lecitin, koenzym Q10, vitamín E, mikrokrystalická celulóza, 
hořčík, vitamín C, extrakt z olivových listů (Olea earopaea), extrakt kořenového kurkuma 
(Curcuma longa), práškový extrakt z hroznů (Vitis vinefera), extrakt boswellské pryskyřice 
(Boswellia serrata), chróm, vitamín B6, vitamín B12, folát oxidu křemičitého. Obsahuje sóju.
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bezlepkový       vhodný pre vegetariánov       vhodný pre vegánov

Predstavené výrobky obsahujú vitamíny a minerálne látky, dopĺňajú ich nedostatok vo výžive 
a tým pomáhajú posilňovať zdravie. Nemajú za účel diagnostikovať, zmierňovať, liečiť,

uzdravovať alebo predchádzať špecifickým chorobám alebo skupinám ochorení. 
Ak máte zdravotný problém, konzultujte ho so svojím lekárom.



RÝCHLE FAKTY
• Ideálna zmes viac ako 20 druhov ovocia, zeleniny, 

superpotravín a aloe 

• Podporuje rovnováhu pH a imunitu 

• Podporuje prirodzené hladiny energie a metabolizmus 

• Vysoký obsah antioxidantov vitamínov C a E

OBSAH
30 4,4 g vrecúšok

INŠTRUKCIE
Pridajte jedno vrecúško do 240 ml vody alebo iného nápoja 

a dobre premiešajte

CERTIFIKÁTY
Non-GMO, Gluten free, Fat free, No Sugar Added

ZLOŽENIE
Patentovaná ovocná a zeleninová zmes; špenátový prášok (Spinacia 
oleracea) (list), brokolicový prášok (Brassica oleracea var. Italica) 
(stonka a kvietok), prášok z jačmennej trávy (Hordeum vulgare) 
(list), prášok Spirulina, prášok Kale (Brassica oleracea var acephela) 
(list), jablkový prášok (Malus pumila) (ovocie), vlákno cukrovej repy 
(Beta vulgaris) (koreň), ryžová múka, prášok z červenej papriky 
(Capsicum annuum) (paprika), prášok z paradajok (Lycopersicon 
esculentum) (ovocie) ), jahodový prášok (Fragaria virginiana) (ovocie), 
brusnicový prášok (Vaccinium macrocarpon) (ovocie), koncentrát 
Acerola Juice Powder (Malpighia glabra L.) (ovocie), kapustový 
prášok (Brassica oleracea capitata) (hlava), cibuľový prášok (Allium 
cepa) (žiarovka), prášok z mangostanu (Garcinia mangostana L.) 
(celé ovocie), tekvicový prášok (Cucurbita spp.) (Ovocie), repný 
prášok (Beta vulgaris) (koreň), čučoriedkový prášok (Vaccinium 
angustifolium) (ovocie), práškový koncentrát Acai (Euterpe oleraceae) 
(ovocie), prášok Goji (Lycium barbarum L.) (ovocie), prášok z mrkvy 
( Daucus carota ssp. sativus) (koreň), koncentrát z hroznovej šťavy 
(Vitis labrusca) (ovocie), koncentrovaný prášok z granátového jablka 
(Punica granatum) (šťava). Patentovaná Aloe a zmes antioxidantov 
z hroznového prášku (Vitis vinifera) (osivo), prášok zo zeleného 
čaju (Camellia sinensis) (list), prášok z Lýciového extraktu (Lycium 
barbarum) (ovocie), prášok z Aloe Vera džúsu (Aloe barbadensis) 
(vnútorný list). Maltodextrín, arabská guma, prírodná príchuť, oxid 
kremičitý, kyselina citrónová, Stevia a slnečnicový lecitín.

VÝŽIVOVÉ DOPLNKY

Forever Supergreens™
Nakopnite svoj aktívny životný štýl s dokonalou zmesou 

najsilnejšej zeleniny.

Pokiaľ ide o optimálnu konzumáciu ovocia a zeleniny, nie každý deň sa 
nám to podarí. Kvôli nášmu rýchlemu životnému štýlu často siahame na 
spracované potraviny, ktoré v zhone konzumujeme, a vznikajú tak v našej 
strave nedostatky. Keď sa váš život postaví do cesty vašej strave, ešte 
stále môžete dať svojmu telu veľkú dávku super potravín na rastlinnej 
báze. S Forever Supergreens™, kedykoľvek a kdekoľvek.

Každé balenie má vysokú výživovú hodnotu, je to komplexná zmes viac 
ako 20 druhov ovocia a zeleniny a samozrejme aloe. Táto kompletná 
superpotravina chutí skvele a ľahko sa mieša s vodou alebo vašim 
obľúbeným nápojom. Forever Supergreens ™ poskytuje kľúčové 
živiny a antioxidačné účinky, ktoré pomáhajú udržiavať prirodzenú 
obranyschopnosť vášho tela a udržujú vás na vrchole. Alkalizovanie zelenej 
zeleniny ako špenát, kel a brokolica zvyšujú výkonnosť tým, že podporujú 
zdravú rovnováhu pH, ktorá je nevyhnutná pre mnohé funkcie vášho tela.

Bobule Goji podporujú imunitu, zatiaľ čo zelený čaj a kel prirodzene 
naštartujú váš  metabolizmus. Jačmenná tráva podporuje zdravú hladinu 
cholesterolu, zatiaľ čo aloe vera podporuje zdravé trávenie, prirodzenú 
energiu a vstrebávanie živín. 

Forever Supergreens™ je viac ako rýchly a pohodlný spôsob, ako vyplniť 
vaše nutričné medzery. Je to aj vynikajúci doplnok k posiľnovaniu. Spirulina 
je mikro riasa, ktorá podporuje svalovú silu a vytrvalosť. Semená hrozna 
dodávajú antioxidanty a podporujú zdravú cirkuláciu počas cvičenia, zatiaľ 
čo horčík zohráva dôležitú úlohu pri regenerácii svalov po tréningu. 

Naplňte svoj aktívny životný štýl najlepšími zdrojmi zelenej energie prírody. 
Lahodné bobule a smotanová aróma sa perfektne spárujú s koktailmi 
Forever Lite Ultra® alebo s vaším obľúbeným nápojom. Či už potrebujete 
dostať svoje zelené na cestách, alebo nabiť svoj tréning perfektnou 
kombináciou špičkových prírodných superpotravín, neexistuje lepšia 
možnosť ako Forever Supergreens™!  

Forever Supergreens™

#621

Tieto vyhlásenia neboli hodnotené úradom “Food and Drug Administration“ (úrad pre 
kontrolu potravín a liečiv). Tento produkt nie je určený na diagnostiku, liečbu alebo prevenciu 

akéhokoľvek ochorenia.

Údaje o doplnku
Veľkosť balenia: 1 vrecúško (4,4 g) Počet vrecúšok v balení: 30 

   
Množstvo kalórii v jednej dávke: 15 
Množstvo na dávku          %DH * 
Celkový obsah sacharidov 3g           1%*
Vitamín C (ako kyselina askorbová) 80mg      89%*
 Vitamín E (ako D-alfa-tokoferyl acetát) 6 mg     40%* 
Vápnik 20 mg           2% 
Železo 2 mg         11% 
Horčík (ako Uhličitan horečnatý) 125 mg      30%* 
Sodík 30 mg           1% 
Draslík 70 mg           1% 
Proteín <1 g 
Patentovaná zmes ovocia a zeleniny 2670 mg 
Patentovaná zmes Aloe & Antioxidant 277 mg 

%Denná hodnota (DH) vyjadruje množstvo živín v jednej porcii, 
ktoré prispieva do vašej dennej výživy, za predpokladu 
konzumácie 2 000 kalórií denne.



Forever Daily
Pokročilý multivitamín so silou aloe.

Forever Daily je silný multivitamín, ktorý sme ešte vylepšili pomocou nášho 

exkluzívneho AOS Complexu. Ten pomocou aloe pomáha maximalizovať 

zabudovanie živín do vášho tela.

Aj vyvážená strava môže zanechať medzery v príjme živín a vitamínov. 

Forever Daily poskytuje jednoduchý spôsob, ako vyplniť tieto medzery. 

Jeho zmes obsahuje 55 vitamínov a minerálov z prírodných zdrojov, 

ktoré vyplnia medzery vo výžive a pomôžu vám vyzerať a cítiť sa lepšie. 

Obsahuje tiež našu zmes Forever FVX20, inovatívnu fúziu fytonutrientov a 

bioflavonoidov získaných z ovocia a zeleniny.

Správna výživa nie je len o tom, koľko vitamínov prijímate, ale aj o tom, 

ako vaše telo tieto živiny absorbuje. Náš exkluzívny AOS Complex 

je kombináciou aloe, vitamínov, minerálov, aminokyselín a aloe 

polysacharidov, špeciálne navrhnutých na zlepšenie využitia základných 

živín v tele.

Forever Daily je vynikajúci doplnok, ktorý sa dá užívať v kombinácii s 

Forever Nature-Min, našim kompletným multiminerálnym doplnkom na 

podporu optimálneho zdravia a vitality. Spolu môžete získať dokonalú 

zmes vitamínov a minerálov, ktoré doplnia vyvážený a zdravý životný štýl.

FAKTY
• dokonale vyvážená zmes 55 živín 

• ideálny na vyplnenie medzier v príjme vitamínov 

• Exkluzívny AOS Complex™ 

OBSAH
60 tabliet

NÁVOD NA POUŽITIE
Vezmite si dve tablety denne.

CERTIFIKÁTY 
kóšer, halal

INGREDIENCIE 
Bisulfát vápenatý (vápnik), stabilizátor (mikrokryštalická celulóza), 
bisglycinát horečnatý (horčík), citrusové (Citrus aurantium L.) 
bioflavanoids, zmes ovocia a zeleniny [jablčný prášok (Malus 
domestica), červený paprikový prášok (Beta vulgaris L.) prášok z 
kukurica (Brassica oleracea capitate), špenátový prášok (Spinacia 
oleracea L), jablčný prášok), prášok z cibule (Allium cepa), 
mangostanový prášok (Garcinia mangostana L.), prášok z akaritu 
(Euterpe oleracea Mart.), prášok z ostružiny ( Rubus fruticosus 
L.), prášok z granátového jablka (Punica granatum), prášok z 
čučoriedkového (Vaccinium corymbosum) (Cucurbita pepo), hroznový 
prášok (Vitis vinifera), kyselina l-askorbová (vitamín C), prášok z 
brokolice (Brassica oleracea italica ), prášok z kadere (Brassica oleracea 
var. acephala), činidlo proti špekulácii (kyselina stearová, sodná soľ 
kroskarmelózy), železitý bisglycinát (železo), d-alfa-tokoferylacetát 
(vitamín E), bisglycinát zinočnatý, luteín, nikotínamid (niacín)), beta-
karotén (vitamín A), pantothenát d-vápenatý (kyselina pantoténová), 
jodid draselný (jód), glazúra (sodná soľ karboxymetylcelulózy, dextrín, 
glukóza, triglyceridy stredne dlhého reťazca, citran-sodná) bisglycinát 
(mangán), d-biotín (biotín), koenzým Q10, prášok aloe vera, zeaxantín, 
cholekalciferol (vitamín d), hesperidín, riboflavín (riboflavín), pyridoxín 
hydrochlorid; pyridoxal 5’-fosfát (vitamín B6), tiamín hydrochlorid 
(tiamín), kyanokobalamín (vitamín B12), chróm pikolinát (chróm), 
kyselina pteroylmonoglutamová (kyselina listová), molybdénan sodný.

Forever Daily
#439

VÝŽIVOVÉ DOPLNKY

bezlepkový      

Predstavené výrobky obsahujú vitamíny a minerálne látky, dopĺňajú ich nedostatok vo výžive 
a tým pomáhajú posilňovať zdravie. Nemajú za účel diagnostikovať, zmierňovať, liečiť,

uzdravovať alebo predchádzať špecifickým chorobám alebo skupinám ochorení. 
Ak máte zdravotný problém, konzultujte ho so svojím lekárom.

Vitamín A 800 μg 100%
Vitamín D 5 μg 100%
Vitamín E 12 mg 100%
Vitamín C  80 mg 100%
Tiamín 1,1 mg 100%
Riboflavin 1,4 mg 100%
Niacín 16 mg 100%
Vitamín B6 1,4 mg 100%
Kyselina listová 200 μg 100%
Vitamín B12 2,5 μg 100%
Biotín 50 μg 100%
Kyselina pantothenová 6 mg 100%
Železo 6 mg 43%
Zinok 5 mg 50%
Meď 0,9 mg 90%
Mangán 1 mg 50%
Selén 30 μg 55%
Chróm 30 μg 75%
Molybdén 30 μg 60%
Jód 75 μg 50%

* Odporúčaná denná dávka.

Nutričné hodnoty
Množstvo na dávku *ODD



Forever Fiber
Doplňte si vlákninu na cestách.

Niet pochýb o tom, že vláknina je rozhodujúcou súčasťou zdravej výživy. 

Napriek všetkým požiadavkám každodenného života nie je vždy možné 

získať dostatok vlákniny iba z jedla. Ďalšou nevýhodou je, že potraviny 

bohaté na vlákninu sú zvyčajne tiež bohaté na kalórie! 

Vrecúška Forever Fiber sú pripravené pomôcť vám získať dennú vlákninu, 

keď potrebujete. Príjemná funguje dobre s akýmkoľvek nápojom, vrátane 

vašich obľúbených nápojov z aloe vera.

Každý balíček vám poskytne rovnaké množstvo vlákniny ako šálka a 

pol hnedej ryže alebo dva plátky celozrnného toastu bez kalórií alebo 

sacharidov! Forever Fiber je vynikajúci medzi jedlami, pretože môže 

prispievať k pocitom plnosti, a preto vám pomáha kontrolovať chuť 

do jedla. Obsahuje prebiotickú vlákninu, ktorá pomáha posilňovať a 

podporovať dobré baktérie. Je to skvelý spôsob, ako doplniť stravu a 

vyvážiť svoj zdravší životný štýl.

Pretože vláknina podporuje optimálne zdravie a tráviace funkcie, odborníci 

odporúčajú prijať okolo 30 gramov tejto denne. Väčšina ľudí konzumuje 

iba polovicu tohto množstva. Vďaka Forever Fiber je neuveriteľné ľahké 

splniť ideálne denné odporúčanie kdekoľvek a kedykoľvek.

FAKTY
• podporuje zdravé tráviace funkcie 

• podporuje rast zdravých baktérií 

• rýchlo sa rozpúšťa

• príjemná chuť bez otrúb a lepku

OBSAH
30 vrecúšok

NÁVOD NA POUŽITIE
Užite jedno vrecúško denne. Najlepšie vysypať obsah 

jedného vrecúška do pohára, pridať Forever Aloe Gel, 

vodu, alebo iný nápoj a dôkladne premiešať.

Odporúča sa užívať najmenej 30 minút od iných 

doplnkov výživy, pretože vláknina môže mať vplyv  

na ich absorpciu v tele.

CERTIFIKÁTY 
kóšer, halal

Forever Fiber
#464

VÝŽIVOVÉ DOPLNKY

bezlepkový       vhodný pre vegetariánov      vhodný pre vegánov

Výživový doplněk založený na vláknině /
Výživový doplnok založený na vláknine

Bohatá vláknina • Bezlepkový
Rozpustný ve vodě / Rozpustný vo vode

Forever FiberTM, doplněk výživy, poskytuje 5 g patentované směsi ve vodě rozpustné 
vlákniny lehce smíchatelné s jakýmkoli nápojem, k podpoře zažívacích funkcí.

Forever FiberTM, výživový doplnok, poskytuje 5 g patentovanej zmesi vo vode 
rozpustnej vlákniny, ktorá sa ľahko zmiešava s akýmkoľvek nápojom na podporu 
zažívacích funkcií.

Dávkování / Dávkovanie
Užijte jeden sáček denně. Nejlepší způsob je nasypat obsah jednoho sáčku do sklenice, 
přidat Forever Aloe Gel, vodu nebo jiný nápoj a důkladně promíchat.
Užite jedno vrecúško denne. Najlepšie nasypte obsah jedného vrecúška do pohára, 
pridajte Forever Aloe Gel, vodu, alebo iný nápoj a dôkladne premiešajte.

Upozornění / Upozornenie
Není určeno pro děti do tří let! Užívání přípravku konzultujte se svým lékařem, pokud 
jste těhotná nebo kojící žena, nebo to vyžaduje váš zdravotní stav.
Nie je určený pre deti do troch rokov! Užívanie prípravku konzultujte 
so svojim lekárom, ak ste tehotná, dojčiaca, alebo si to vyžaduje váš zdravotný stav.

Nejlépe spotřebovat do a Výrobní dávka: vyznačeno na dně obalu
Najlepšie spotrebovať do a Výrobná dávka: vyznačené na dne obalu

Nutričné hodnoty
Odporúčaná denná dávka: 1 vrecúško

Energetická hodnota 10 kcal/41,8 kJ -
Celkové sacharidy 0,7 g 4,2 %
z toho cukry 0,1 g 1,6 %
Diétna vláknina 5 g †
 z toho rozpustná vláknina 5 g †

* % ODD sú založené na diéte 2 000 kcal † % ODD nebolo stanovené
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LFDEF464A C41v1 LFDEF464B C41v1©2014 Aloe Vera of America, Inc.

Vyrobeno / Vyrobené v USA: 
Forever Living Products™ 7501 East McCormick Parkway, 
Scottsdale, Arizona 85258 USA. foreverliving.com
Dovozce / Dovozca: Forever Direct EU B.V.
’t Appeltje 2, 4751 XJ Oud Gastel, The Netherlands
Distribuuje v ČR: Forever Living Products Czech Republic spol. s.r.o.
Distribuuje v SR: Forever Living Products Slovak Republic s.r.o. ™

Ingredience: Patentovaná zmes Forever Fiber 
(akáciová guma, rozpustná kukuřičná vláknina, 
rozpustný kukuřičný dextrin, fruktooligosacharidy).
Ingrédiencie: Patentovaná změs Forever Fiber 
(akáciová guma, rozpustné kukuričné vlákna, rozpustný 
kukuričný dextrín, fruktooligosacharidy).

Patentovaná zmes Forever Fiber
(akáciová guma, rozpustná kukuricná vláknina,  
rozpustný kukuricný dextrin, fruktooligosacharidy).

Predstavené výrobky obsahujú vitamíny a minerálne látky, dopĺňajú ich nedostatok vo výžive 
a tým pomáhajú posilňovať zdravie. Nemajú za účel diagnostikovať, zmierňovať, liečiť,

uzdravovať alebo predchádzať špecifickým chorobám alebo skupinám ochorení. 
Ak máte zdravotný problém, konzultujte ho so svojím lekárom.



Forever Fields of Greens
Doprajte si prírodnú silu “zelených”.

Náš životný štýl nás často núti jesť rýchlo a nezdravo, takže je ťažké 

dostať do seba množstvo vitamínov a živín. Forever Fields of Greens je 

rýchly a ľahký spôsob prečistenia organizmu, pričom poskytuje živiny, 

ktoré vaše telo potrebuje každý deň.

Pšeničná tráva, jačmenná tráva a lucerna sú tri zložky, o ktorých sa 

preukázalo, že pomáhajú čistiť organizmus. Pšeničná tráva obsahuje 

zásadité vlastnosti, ktoré prispievajú k podpore zdravého životného 

štýlu. Kajanské korenie pomáha vášmu telu udržiavať zdravé trávenie a 

cirkuláciu.

Ak nemáte čas na vyváženú stravu, vedzte, že je tu Forever Fields of 

Greens. Je dokonalým doplnkom k aktívnemu a rušnému životnému štýlu.

FAKTY
• prečistí organizmus

• pomáha alkalizovať organizmus 

• obsahuje prospešné fytonutrienty

• vynikajúca zelená superpotravina  

OBSAH
80 tabliet

NÁVOD NA POUŽITIE
Užívajte jednu tabletu dvakrát denne ako doplnok 

výživy.

CERTIFIKÁTY 
kóšer, halal

INGREDIENCIE 
Med, sorbitol, stearan horečnatý, kyselina stearová, 
oxid kremičitý, zelený jačmeň, prášok (listy), pšeničná 
tráva, prášok (listy), ďatelina, prášok (listy), kajanská 
paprika, prášok (ovocie).

Forever Fields of Greens®

#068

VÝŽIVOVÉ DOPLNKY

Bezlepkový      
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Fields of Greens obsahuje výbornou kombinaci zeleného ječmene, pšenice seté a jetele 
se špetkou blahodárného kajenského pepře kvůli chuti. Poskytuje lehkou a rychlou cestu k 
využití zelených darů přírody i při náročných dnech.
Fields of Greens obsahuje výbornú kombináciu zeleného jačmeňa, pšeničnej trávy a 
ďateliny so štipkou blahodárnej kajanskej papriky kvôli chuti. Poskytuje ľahkú a rýchlu 
cestu k využitiu zelených darov prírody i pri náročných dňoch.

Tablet
Tabliet

Ingredience: Med, sorbitol, stearan hořečnatý, kyselina stearová, oxid křemičitý, zelený 
ječmen, prášok (listy), pšeničná tráva prášek (listy), pšenice setá, prášek (listy), jetel, prášek, 
kajanský pepř, prášek. 
Ingrediencie: Med, sorbitol, stearan horečnatý, kyselina stearová, oxid kremičitý, zelený 
jačmeň, prášok (listy), pšeničná tráva, prášok (listy), ďatelina, prášok (listy), kajanská paprika, 
prášok (ovocie).

Zelený jačmeň, Listová zelenina, 
Alfalfa s kajanskou paprikou. So sladidlom.
Zelený ječmen, Listová zelenina,
Alfalfa s kajanskou paprikou. Se sladidlem.

Nutričné hodnoty

Dávka: 2 tablety Množstvo na dávku

Zelený jačmeň, prášok (listy) 240 mg* 
Pšeničná tráva (Triticum aestivum), prášok (listy) / 240 mg* 

Ďatelina, prášok (listy) 240 mg* 
Kajanská paprika, prášok (ovocie) 3,4 mg* 

*  ODD (odporúčaná denná dávka) nebola stanovená

Uchovávejte mimo dosah malých dětí. Nepřekračujte doporučenou denní dávku. Potravinové 
doplňky by neměly být používány jako náhrada za různorodou a vyváženou stravu a zdravý životní 
styl. Nadměrná spotřeba může vyvolat projímavé účinky.
Uchovávajte mimo dosahu malých detí. Neprekračujte odporúčanú dennú dávku. Potravinové 
doplnky by nemali byť používané ako náhrada za rôznorodú a vyváženú stravu a zdravý životný 
štýl. Nadmerná spotreba môže vyvolať laxatívne účinky.

Doplněk stravy / Doplnok stravy

Dávkování: 2 tablety denne. Nepoužívejte, pokud je těsnění pod krytem odstraněno nebo 
poškozeno. Balení bezpečně uzavřete a uskladněte na chladném, suchém místě.
Dávkovanie: 2 tablety denně. Nepoužívajte, ak je tesnenie pod viečkom zlomené alebo 
chýba. Skladujte tesne uzavreté na suchom a chladnom mieste.

Vyrobeno v USA / Vyrobené v USA
Dovozce / Dovozca: Forever Direct EU B.V.,
’t Appeltje 2, 4751 XJ Oud Gastel, The Netherlands
Distribuuje v ČR: Forever Living Products Czech Republic spol. s r.o.
Distribuuje v SR: Forever Living Products Slovak Republic s.r.o.

              foreverliving.com

Nejlépe spotřebovat do a Výrobní dávka: vyznačeno na dně obalu
Najlepšie spotrebovať do a Výrobná dávka: vyznačené na dne obalu.

LFDEF068L L51v1                                                                  ©2007-2014 Aloe Vera of America, Inc. 
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Predstavené výrobky obsahujú vitamíny a minerálne látky, dopĺňajú ich nedostatok vo výžive 
a tým pomáhajú posilňovať zdravie. Nemajú za účel diagnostikovať, zmierňovať, liečiť,

uzdravovať alebo predchádzať špecifickým chorobám alebo skupinám ochorení. 
Ak máte zdravotný problém, konzultujte ho so svojím lekárom.



Forever Garlic-Thyme
Prírodné superpotravinové duo v mäkkej kapsulke.

Cesnak aj tymian majú dlhú históriu pokiaľ ideo o použitie na zdravotné 

účely. Staroveké civilizácie verili, že cesnak ich udrží zdravých a silných. 

Starí Gréci pridali tymian do vody na kúpanie a pálili ho ako kadidlo v 

domnení, že má vlastnosti, ktoré im dodajú odvahu. Rimania pravidelne 

jedli tymian v presvedčení, že jeho vlastnosti by ich ochránili, ak by ich 

otrávil nepriateľ. 

Forever Garlic-Thyme predstavuje super výživné duo. Cesnak podporuje 

kardiovaskulárny systém, pretože obsahuje prospešné zlúčeniny, ktoré 

podporujú zdravý krvný obeh. Keď je cesnak nakrájaný alebo rozdrvený, 

enzýmy reagujú a vytvárajú silné činidlo zvyšujúce imunitu. S Forever 

Garlic-Thyme získate všetky výhody až 1 000 mg cesnaku!

Tymián obsahuje antioxidačné zlúčeniny na boj proti oxidačnému stresu a 

poškodeniu voľnými radikálmi spolu so saponínmi, ktoré podporujú zdravú 

imunitu. Výživu cesnaku a tymiánu sme zabalili do tejto ľahko použiteľnej 

kapsule.

FAKTY
• pomáha podporovať kardiovaskulárne funkcie 

• pomáha podporovať imunitu

• kapsule sú bez zápachu

OBSAH
100 kapsúl

NÁVOD NA POUŽITIE
Vezmite si jednu kapsulu trikrát denne s velkým 

množstvom vody najlepšie 30 - 60 minút pred jedlom.

CERTIFIKÁTY 
halal

INGREDIENCIE 
Kanolový olej, želatína, tymian, glycerín, čistená 
voda, cesnakový koncentrát (allicín, alliín, sójový 
olej), emulgátor (sójový lecitín), zahusťovadlo (včelí 
vosk). Alergény sú vyznačené tučným písmom.

Forever Garlic-Thyme
#065

VÝŽIVOVÉ DOPLNKY

Bezlepkový  

Nutričné hodnoty  
Dávka: 3 kapsule                  Množstvo na dávku

Tekutý česnekový/cesnakový koncentrát bez zápachu
(ekvivalentní k 1000 mg čerstvého česneku/cesnaku) 30 mg*
Tymián, prášek / Materina dúška, prášok (listy) 50 mg*

* ODD (odporúčaná denná dávka) nebola stanovená

Kapslí
Kapsúl

Česnek bez zápachu plus tymián
Cesnak bez zápachu plus tymián
DOPLNĚK STRAVY
DOPLNOK STRAVY

Forever
Garlic-Thyme™

LFDEF065 B61v1     ©2007-2014 Aloe Vera of America, Inc. 

Použití česneku a tymiánu pro zdravou výživu je známo po tisíciletí. Tyto legendární
bylinky využívá i dnešní moderní věda pro jejich potenciálně příznivé vlastnosti. 
Použitie cesnaku a tymiánu pre zdravú výživu je známe po tisícročia. Tieto legendárne 
bylinky využíva aj dnešná moderná veda pre ich potenciálne priaznivé vlastnosti.

Ingredience: Kanolový olej, želatina, tymián, glycerin, čištěná voda, česnekový koncentrát 
(allicin, alliin, sojový olej), emulgátor (sójový lecitin), zahušťovadlo (včelí vosk). 
Poradenství při alergiích: alergeny jsou vyznačeny tučným písmem.
Ingrediencie: Kanolový olej, želatína, tymian, glycerín, čistená voda, cesnakový koncentrát 
(allicín, alliín, sójový olej), emulgátor (sójový lecitín), zahusťovadlo (včelí vosk). 
Poradenstvo pri alergiách: alergény sú vyznačené tučným písmom.
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Nejlépe spotřebovat do a Výrobní dávka: vyznačeno na dně obalu.
Najlepšie spotrebovať do a Výrobná dávka: vyznačené na dne obalu.

Návod k použití: Vezměte jednu kapsli třikrát denně s velkým množstvím vody, 
nejlépe 30-60 minut před jídlem. Nepoužívejte, jestliže je těsnění pod víčkem 
porušené nebo chybí. Skladujte těsně uzavřené na suchém a chladném místě.
Návod na použitie: Vezmite jednu kapsulu trikrát denne s veľkým množstvom vody, 
najlepšie 30 - 60 minút pred jedlom. Nepoužívajte, ak je tesnenie pod viečkom 
zlomené alebo chýba. Skladujte tesne uzavrené na suchom a chladnom mieste.
Uchovávejte mimo dosah malých dětí. Nepřekračujte doporučenou denní dávku. 
Potravinové doplňky by neměly být používány jako náhrada za různorodou a vyváženou 
stravu a zdravý životní styl.
Uchovávajte mimo dosahu malých detí. Neprekračujte odporúčanú dennú dávku. 
Potravinové doplnky by nemali byť používané ako náhrada za rôznorodú a vyváženú stravu a 
zdravý životný štýl.

©2007-2014

™

Vyrobeno v USA / Vyrobené v USA
Dovozce/Dovocza: Forever Direct E.U. B.V., ’t Appeltje 2, 4751 XJ Oud Gastel, The Netherlands
Distribuuje v ČR: Forever Living Products Czech Republic spol. s.r.o.
Distribuuje v SR: Forever Living Products Slovak Republic s.r.o.  •  foreverliving.com

Created by:
Checked by:
Updated by:

Slovak/Czech
Iris de Lignie (30/10/18), Tomas Bacik (6+21/11/18).
Mitchel van Duuren (19/9/18 + 9/10/18 + 8+22+27/11/18).

Predstavené výrobky obsahujú vitamíny a minerálne látky, dopĺňajú ich nedostatok vo výžive 
a tým pomáhajú posilňovať zdravie. Nemajú za účel diagnostikovať, zmierňovať, liečiť,

uzdravovať alebo predchádzať špecifickým chorobám alebo skupinám ochorení. 
Ak máte zdravotný problém, konzultujte ho so svojím lekárom.



Forever ImmuBlend
Podporte svoju imunitu.

Každý deň ste vystavení pôsobeniu choroboplodných zárodkov, baktérií a 

vírusov. Od kľučiek dverí, ktorých sa dotknete, až po preplnené kino, ste 

neustále vystavení mikroskopickým hrozbám. Váš imunitný systém pracuje 

nepretržite, aby vaše telo bolo funkčné a zdravé. 

Forever ImmuBlend je doplnok na podporu imunity s účinnou kombináciou 

prírodných rastlín a overených prísad. Spojili sme to najlepšie z vedy a prírody a 

vytvorili sme zmes, ktorá podporuje všetky aspekty imunitného systému.

To, čo sa deje vo vašich črevách, hrá kľúčovú úlohu vo vašom celkovom 

zdraví. 70 až 80 percent vášho imunitného tkaniva sa nachádza v zažívacom 

trakte. Ochrana tohto traktu je základom posilnenia vášho imunitného systému. 

Preto Forever ImmuBlend obsahuje ako fruktooligosacharidy, tak laktoferín na 

podporu zdravej hladiny probiotických baktérií a na podporu rastu imunitných 

buniek.

Život môže byť hektický, no vďaka Forever Immublend dokážete pomôcť 

svojmu telu posilniť obranu a imunitný systém.

FAKTY
• podporuje a posilňuje imunitný systém

• podporuje produkciu imunitných buniek

• pomáha posilňovať imunitné bunky 

OBSAH
60 tabliet

NÁVOD NA POUŽITIE
Dvakrát denne zapite 1 tabletu vodou, najlepšie pred 

jedlom. Nie je určený pre deti, tehotné a dojčiace ženy.

CERTIFIKÁTY 
Kosher Dairy, halal

 
 
 
 
 
INGREDIENCIE 
Stabilizátor (mikrokrystalická/mikrokryštalická celulóza), 
fruktooligosacharidy, zahusťovadlo 
(hydroxypropylmethylcelulóza), zinok (glukonát zinočnatý), 
vitamín C (kyselina askorbová), protispiekavé látky (kyselina 
stearová), laktoferín (mlieko), maitake (Grifola frondosa) 
prášok (huba), prášok shiitake (Lentinula edodes) (huba), 
stabilizátor (sodná soľ kroskarmelózy), protispiekavé činidlo 
(stearát hořečnatý/horečnatý), zasklenie 
[zahusťovadlo (sodná soľ kkarboxymetylcelulózy), dextrín, 
dextróza, emulgátor (sójový lecitín), regulátor kyslosti 
(trisodný citrát))], výťažok z maitake (Grifola frondosa) 
(huba), protispiekavé činidlo (oxid kremičitý), vitamín D 
[kukuričný škrob, sacharóza, antioxidant (askorbát sodný, 
dl-alfa tokoferol), kokosový olej, cholekalciferol].

Forever ImmuBlend
#355

VÝŽIVOVÉ DOPLNKY

bezlepkový         vhodný pre vegetariánov

Forever ImmuBlend™ obsahuje patentovanou směs výživných látek: fruktooligosacharidů, laktoferin, houby maitake 
a shiitake a další speciálně navržené složky.
Forever ImmuBlend™  je výživový doplnok, ktorý obsahuje patentovanú zmes výživných látok: fruktooligosacharidov, 
laktoferín, huby maitake a shiitake a ďalšie špeciálne navrhnuté zložky na podporu imunitného systému.
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Ingredience: viz vnitřní stranu etikety.
Ingrediencie: viď vnútornú stranu etikety.OPEN

Ingredience/Ingrediencie: Stabilizátor 
(mikrokrystalická/mikrokryštalická celulóza), 
fruktooligosacharidy, zahušťovadlo/zahusťovadlo 
(hydroxypropylmethylcelulóza), zinek/zinok (glukonát 
zinečnatý/zinočnatý), vitamin/vitamín C (kyselina 
askorbová), protispékavé/protihrudkujúce látky (kyselina 
stearová), laktoferin/laktoferín (mléko/mlieko), maitake 
(Grifola frondosa) prášek/prášok (žampion/šampiňón) , 
prášek/prášok shiitake (Lentinula edodes) (houba/ 
huba), stabilizátor (sodná sůl/soľ kroskarmelosy/ 
kroskarmelózy), protispékavé/protihrudkujúce činidlo 
(stearát hořečnatý/horečnatý), zasklení/zasklenie 
[zahušťovadlo/zahusťovadlo (sodná sůl/soľ 
karboxymethylcelulózy/karboxymetylcelulózy), 
dextrin/dextrín, dextróza, emulgátor (sójový lecitin/ 
lecitín), regulátor kyselosti/kyslosti (trisodný citrát))], 
výtažek/výťažok z maitake (Grifola frondosa) 
(houba/huba), protispékavé/protihrudkujúce činidlo 
(oxid křemičitý/kremičitý), vitamin/vitamín D [kukuřičný/ 
kukuričný škrob, sacharóza, antioxidant (askorbát sodný, 
dl-alfa tokoferol), kokosový olej, cholekalciferol].
 Obsahuje sóju a mléko/mlieko.

Není určen pro děti, těhotné a kojící ženy. Stanovená doporučená denní dávka se nesmí 
překročit. Doplňky stravy se nesmí používat jako náhrada pestré stravy a musí se ukládat mimo 
dosah malých dětí.
Nie je určený pre deti, tehotné a dojčiace ženy. Ustanovená odporúčaná denná dávka sa 
nesmie presiahnuť. Výživové doplnky sa nesmú používať ako náhrada rozmanitej stravy. 
Výživové doplnky sa musia uskladňovať mimo dosahu malých detí. Doplněk Stravy

Doplnok Stravy

Tablet /
Tabliet

Vitamins C & D, Zinc, 
Mushroom and Lactoferrin

Nejlépe spotřebovat do: vyznačeno na dně obalu.
Najlepšie spotrebovať do: vyznačené na dne obalu.

Dávkování: Dvakrát denně 1 tabletu zapít vodou, nejlépe před jídlem.
Dávkovanie: Dvakrát denne 1 tabletu zapiť vodou, najlepšie pred jedlom.

F O R E V E R ®

Dovozce / Dovozca: Forever Direct E.U. B.V.,
’t Appeltje 2, 4751 XJ Oud Gastel, The Netherlands

Distribuuje v ČR: Forever Living Products Czech Republic spol. s r.o.
Distribuuje v SR: Forever Living Products Slovak Republic s.r.o.

foreverliving.com
LFDEF355L   G02v1     ©2011-2014 Aloe Vera of America, Inc.

Nutričné hodnoty
Počet denných dávok v balení: 30
Denná dávka: 2 tablety 

Množstvo  ODD%*
Vitamín D 10 μg  200%
Vitamín C 90 mg 113%
Zinok 15 mg 150%
Fruktoologosacharidy 241 mg  -
Laktoferín 40 mg  -

39,5 mg -

30 mg  -

Maitake (Grifola frondosa) Prášok 
(huby)
Shiitake (Lentinula edodes) Prášok 
(huby)  
Maitake (Grifola frondosa) Výťažok 
(huby) 7,5 mg -

* Odporúčaná denná dávka nebola stanovená

Predstavené výrobky obsahujú vitamíny a minerálne látky, dopĺňajú ich nedostatok vo výžive 
a tým pomáhajú posilňovať zdravie. Nemajú za účel diagnostikovať, zmierňovať, liečiť,

uzdravovať alebo predchádzať špecifickým chorobám alebo skupinám ochorení. 
Ak máte zdravotný problém, konzultujte ho so svojím lekárom.



Forever Kids
Vynikajúce vitamíny pre deti

Predstavte si, že svojim deťom doprajete všetky vitamíny a minerály, ktoré 

ich telá potrebujú, vo vynikajúcej žuvateľnej tablete bez umelých aróm, 

farbív a konzervantov. Nebudete musieť ani pripomínať svojim deťom, jedli 

vitamíny, pretože vás budú prosiť o Forever Kids prosiť.

Tento multivitamín je špeciálne vyvinutý pre potreby detí so zmesou 

vitamínov, minerálov a fytonutrientov. Vitamín C pomáha udržiavať 

normálnu funkciu imunitného systému, zatiaľ čo vitamín D3 prispieva k 

normálnemu rastu a vývoju. Železo a vitamín B12 prispievajú k zdravým 

kognitívnym funkciám a vývoju.

Výživovú hodnotu sme posunuli ešte ďalej tým, že sme do nej zahrnuli 

komplexnú zmes fytonutrientov zo surovej brokolice, špenátu, mrkvy, 

cvikly a ďalších 16 druhov ovocia a zeleniny.

Forever Kids je bezpečný pre deti vo veku od 2 rokov (áno, sú skvelé aj 

pre dospelých!). Vaše deti sa budú tešiť na chutné vitamíny a vy budete 

pokojne vedieť, že dostanú všetky živiny, ktoré ich telo potrebuje. 

FAKTY
• podporuje zdravý rast a vývoj 

• obsahuje základné vitamíny, minerály a živiny

• bez cukru, aróm, farbív a konzervačných látok

OBSAH: 120 tabliet

NÁVOD NA POUŽITIE
2 tablety pre deti 3-6 rokov a 4 tablety pre deti nad 

6 rokov adospelých denne zapit svodou. Deťom 

podávajte tablety len pod dohladom dospelej osoby.

CERTIFIKÁTY 
kóšer, halal

Forever Kids
#354

VÝŽIVOVÉ DOPLNKY

bezlepkový  

OTHER INGREDIENTS 
sladidlo (xylitol, sorbitol), vápnik (malát vápenatý), horčík (malát 
horečnatý), zmes vitamínov [vitamín C (kyselina L-askorbová), 
niacín (nikotinamíd), kyselina pantoténová (pantotenát vápenatý), 
biotín (D-biotín), vitamín B6 (pyridoxinhydrochlorid), riboflavín, 
vitamín A (beta karotén), tiamín (tiamín mononitrát), vitamín D 
(cholekalciferol), vitamín B12 (kyanokobalamín), kyselina listová 
(pteroylmonoglutámová kyselina)], aróma (hrozno a broskyne), 
kyslosti (kyselina citrónová), farba (výtažok z hroznovej šupky 4% 
antokyány), zinok (bisglycinát zinočnatý), proprietárna zmes ovocia 
a zeleniny [prášok: jablká (Malus domestica), paprika (Capsicum 
annuum), paradajka (Lycopersicon esculentum), jahody (Fragaria 
x ananassa), brusnice (Vaccinium macrocarpon), špenát (Spinacia 
oleracea), kapusta (Brassica oleracea capitate), cibula (Allium cepa), 
brokolica (Brassica oleraca italica), kapusta obycajná (Brassica 
oleracea), mangostana (Garcinia mangostana L.), tekvica (Cucurbita 
pepo), repa (Beta vulgaris L.), čučoriedka (Vaccinium angustifolium), 
acai (Euterpe oleracea Mart.), Goji (Lycium barbarum L.), mrkva 
(Daucus carota sativa), koncentrát štavy z aceroly (Malpighia 
glabra L.), koncentrát zo štavy révy viniča (Vitis vinifera), koncentrát 
zo štavy granátového jablka (Punica granatum)] protiespiekavé 
činidlá (kyselina stearová), vitamín E (D-alfa-tokoferylacetát), železo 
(bisglycinát železa), protispiekavé činidlo (oxid kremičitý, stearát 
horečnatý), sladidlo (sukralóza), zahusťovadlo (guarová guma), 
glukonát meďnatý.

 

  

Ingredience/Ingrediencie: sladidlo (xylitol, sorbitol), vápník/vápnik (malát vápenatý), hořčík/horčík 
(malát hořečnatý/horečnatý), směs/zmes vitamínů/vitamínov [vitamin/vitamín C (kyselina 
L-askorbová), niacin/niacín (nikotinamid/nikotinamíd), kyselina pantotenová/pantoténová 
(pantotenát vápenatý), biotin/biotín (D-biotin/D-biotín), vitamin/vitamín B6 (pyridoxinhydrochlorid), 
riboflavin/riboflavín, vitamin/vitamín A (beta karoten/karotén), thiamin/tiamín (thiamin/tiamín 
mononitrát), vitamin/vitamín D (cholekalciferol), vitamin/vitamín B12 (kyanokobalamin/ 
kyanokobalamín), kyselina listová (pteroylmonoglutámová kyselina)], aroma/aróma (hrozny/hrozno 
a broskve/broskyne), regulátor kyselosti/kyslosti (kyselina citronová/citrónová), barva/farba 
(výtažek/výťažok z hroznové/hroznovej slupky/šupky 4% antokyany/antokyány), zinek/zinok 
(bisglycinát zinečnatý/zinočnatý), proprietární/proprietárne směs/zmes ovoce/ovocia a zeleniny 
[prášek/prášok: jablka/jablká (Malus domestica), paprika (Capsicum annuum), rajče/paradajka 
(Lycopersicon esculentum), jahody (Fragaria x ananassa), brusinky/brusnice (Vaccinium 
macrocarpon), špenát (Spinacia oleracea), zelí/kapusta (Brassica oleracea capitate), cibule (Allium 
cepa), brokolice/brokolica (Brassica oleraca italica), brukev zelná / kapusta obyčajná (Brassica 
oleracea), mangostana (Garcinia mangostana L.), dýně/tekvica (Cucurbita pepo), řepa/repa (Beta 
vulgaris L.), borůvka/čučoriedka (Vaccinium angustifolium), acai (Euterpe oleracea Mart.), Goji 
(Lycium barbarum L.), mrkev/mrkva (Daucus carota sativa), koncentrát šťávy/šťavy z aceroly 
(Malpighia glabra L.), koncentrát ze/zo štávy/šťavy révy vinné/viniča (Vitis vinifera), koncentrát ze/zo 
šťávy/šťavy granátového jablka (Punica granatum)] protispékavá/protihrudkujúca činidla/činidlá 
(kyselina stearová), vitamin/vitamín E (D-alfa-tokoferylacetát), železo (bisglycinát železa), 
protispékavé/ protihrudkujúce činidlo (oxid křemičitý/kremičitý, stearát hořečnatý/horečnatý), 
sladidlo (sukralóza), zahušťovadlo/zahusťovadlo (guarová guma), glukonát měďnatý/meďnatý.

  

Nutriční hodnoty / Nutričné hodnoty
Doporučená denní dávka / Odporúčaná denná dávka:
2 pro děti / pre deti / 4 pro dospělé / pre dospelých
Počet dávek / dávok v balení: 60 pro děti / pre deti / 
30 pro dospělé / pre dospelých    2-4 tabl  %DDD/ODD*
Vitamin / Vitamín D 2,5 - 5 μg 50 - 100 %
Vitamin / Vitamín E (α-TE) 6 - 12 mg 50 - 100 %
Vitamin / Vitamín C 40 - 80  mg 50 - 100 %
Tiamin / Tiamín 0,55 - 1,1 mg 50 - 100 %
Riboflavin / Riboflavín 0,7 - 1,4 mg 50 - 100 %
Niacin / Niacín 8 - 16 mg 50 - 100 %
Vitamin / Vitamín B6 0,7 - 1,4 mg 50 - 100 %
Kyselina listová 100 - 200 μg 50 - 100 %
Vitamin / Vitamín B12 1,25 - 2,5 μg 50 - 100 %
Vitamin / Vitamín A  (RE) 400 - 800 μg 50 - 100 %
Biotin / Biotín 25 - 50 μg 50 - 100 %
Kyselina pantoténová 3 - 6 mg 50 - 100 %
Železo 2 - 4 mg 14 - 29 %
Zinek / Zinok 3,75 - 7,5 mg 38 - 75 %
* % DDD (doporučené denní dávky) nebyla stanovena.
* % ODD (odporúčanej dennej dávky) neboli stanovené.

 © 2011 Aloe Vera of America   SKU: 354EUR  LFDEF354EUR  K02v1

Doporučená denní dávka: 2 tablety denně pro děti ve věku 3-6 let a 4 tablety denně pro děti starší 6 let a 
dospělé, zapít vodou. Dětem podávejte tablety jen pod dohledem dospělé osoby.
Odporúčaná denná dávka: 2 tablety pre deti 3-6 rokov a 4 tablety pre deti nad 6 rokov a dospelých denne 
zapiť s vodou. Deťom podávajte tablety len pod dohľadom dospelej osoby.
Upozornění: Uchovávejte mimo dosah malých dětí. Nepřekračujte doporučenou denní dávku. Potravinové 
doplňky by neměly být používány jako náhrada za různorodou a vyváženou stravu a zdravý životní styl. 
Užíváte-li léky nebo jste pod lékařským dohledem, před použitím se poraďte s lékařem nebo zdravotnickým 
pracovníkem. Nadměrné užívání může mít projímavý účinek. Pokud jste těhotná, kojíte nebo máte zdravotní 
problémy, před použitím se poraďte s lékařem.
Upozornenia: Ustanovená odporúčaná denná dávka sa nesmie presiahnuť! Výživové doplnky sa nesmú 
používať ako náhrada rozmanitej stravy! Výživové doplnky sa musia uskladňovať mimo dosahu malých detí! 
Dodržujte zdravý životný štýl. Ak užívate iné lieky alebo ste pod lekárskym dohľadom, pred konzumáciou 
výživového doplnku sa poraďte s lekárom alebo iným zdravotníckym pracovníkom. Nadmerná konzumácia 
môže mať laxatívny účinok. V  prípade, ak ste tehotná alebo dojčíte alebo iných zdravotných problémov, 
konzultujte užívanie výživového doplnku s Vašim lekárom.
Minimální trvanlivost: do konce - viz dno obalu / Minimálna trvanlivosť do konca: viď dno balenia
Vyrobeno v USA / Vyrobené v USA
Dovozce / Dovozca: Forever Direct E.U. B.V.,
’t Appeltje 2, 4751 XJ Oud Gastel, The Netherlands
Distribuuje v ČR: Forever Living Products Czech Republic spol. s.r.o.
Distribuuje v SR: Forever Living Products Slovak Republic s.r.o.
foreverliving.com

pro děti a dospělé / 

pre deti a dospelých

™

žvýkací / žuvacie multivitamíny
DOPLNĚK STRAVY / VÝŽIVOVÝ DOPLNOK

se sladidlem / so sladidlom
120 tablet / 120 tabliet

Čistá hmotnost / hmotnosť:
126 g
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Otevřete zde

Tu otvoriť

Forever

Predstavené výrobky obsahujú vitamíny a minerálne látky, dopĺňajú ich nedostatok vo výžive 
a tým pomáhajú posilňovať zdravie. Nemajú za účel diagnostikovať, zmierňovať, liečiť,

uzdravovať alebo predchádzať špecifickým chorobám alebo skupinám ochorení. 
Ak máte zdravotný problém, konzultujte ho so svojím lekárom.



Forever Lycium Plus
Silný antioxidant s posilnením extraktu sladkého drievka.

Forever Lycium Plus je naša dokonale vyvážená zmes starodávnych rastlín 

špeciálne vyvinutá tak, aby poskytla vášmu telu to najlepšie, čo príroda 

ponúka.

Lycium, tiež známe ako bobule goji alebo kustovnice, je ovocie, ktoré 

sa datuje storočia pred starou Čínou, kde bolo známe ako „jin tonikum“. 

Toto nenáročné ovocie obsahuje neuveriteľné množstvo výživných látok 

a antioxidantov, ktoré zlepšujú pleť a pomáhajú udržiavať dobrý zrak a 

energiu.

Sladké drievko je na čele rebríčka ako ďalšia bylina s antioxidačnými 

účinkami, ktorá obsahuje viac ako 150 zlúčenín, ktoré majú priaznivé 

účinky. Najčastejšie sa používa ako doplnková bylina, ktorá prináša 

prirodzené výhody iných bylín, čo z neho robí skvelého spoločníka pre 

lycium.

Pre moderný nádych starodávnej tradičnej byliny si spravte zásoby Forever 

Lycium Plus a dodajte telu „jin tonikum“.

FAKTY
• silný antioxidant 

• prospešný pre zrak aj pokožku

• účinné tonikum

• výborný zdroj rastlinných živín

OBSAH
100 tabliet

NÁVOD NA POUŽITIE
Vezmite si jednu tabletu trikrát denne s velkým 

množstvom vody.

CERTIFIKÁTY 
kóšer, halal

INGREDIENCIE 
emulgátor (mikrokryštalická celulóza), 
stužovadlo (celulóza), nosič (sieťovaná sodná 
solkarboxymetylcelulózy), protipeniace činidlo 
(kyselina stearová), stabilizátor (stearan horečnatý), 
protispiekavá látka (oxid kremičitý), povlakové látky 
(dextrín, dextróza, MCT - triglyceridy so stredne 
dlhým reťazcom, citran sodný), lýcium, práškový 
extrakt, bioavonidy sladkého drievka, práškový 
extrakt.

Forever Lycium Plus
#072

VÝŽIVOVÉ DOPLNKY

bezlepkový      vhodný pre vegetariánov       vhodný pre vegánov

F O R E V E R ™

Forever Lycium Plus™ je unikátní směs bobulí goji a kořenového extraktu z bobuloviny.
Forever Lycium Plus™ je unikátna zmes bobúľ goji a koreňového extraktu z bobuľoviny.

Návod k použití / Návod na použitie:
Vezměte si jednu tabletu třikrát denně s velkým množstvím vody. Nepoužívejte, jestliže je těsnění pod 

víčkem porušené nebo chybí. Skladujte těsně uzavřené na suchém a chladném míste.
Vezmite si jednu tabletu trikrát denne s veľkým množstvom vody. Nepoužívajte, ak je tesnenie pod viečkom 

zlomené alebo chýba. Skladujte tesne uzavreté na suchom a chladnom mieste.

Uchovávejte mimo dosah malých dětí. Nepřekračujte doporučenou denní dávku. Potravinové doplňky by 
neměly být používány jako náhrada za různorodou a vyváženou stravu a zdravý životní styl.

Uchovávajte mimo dosahu malých detí. Neprekračujte odporúčanú dennú dávku. Potravinové doplnky by 
nemali byť používané ako náhrada za rôznorodú a vyváženú stravu a zdravý životný štýl.

Nejlépe spotřebovat do: vyznačeno na dně obalu.
Najlepšie spotrebovať do: vyznačené na dne obalu.

Vyrobeno v USA / Vyrobené v USA

LFDEF072L  D21v1            ©2007 Aloe Vera of America, Inc.

Nutričné hodnoty
Dávka: 3 tablety                         Množstvo na dávku 

        900 mg *Lycium, práškový extrakt (ovocie) 

Bio�avonoidy sladkého drievka, práškovaný extrakt (koreň)    112,5 mg *

* ODD (odporúčaná denná dávka) nebola stanovená

Čistá hmotnost / Čistá hmotnosť   75,8 g
©2007

s extraktem z javorového listu
s extraktom z javorového listu

DOPLNĚK STRAVY / DOPLNOK STRAVY

100 TABLET /  TABLIET

Ingredience: Emulgátor (mikrokrystalická celulóza), Zpevňující (celulóza), nosič (síťovaná sodná sůl 
karboxymethylcelulózy), odpěňovací činidlo (kyselina stearová), stabilizátor (stearan hořečnatý), 
protihrud-kující látka (oxid křemičitý), povlakové látky (dextrin, dextróza, MCT - triglyceridy se středně 
dlouhým řetězcem, citrát sodný), lycium, práškový extrakt, bio�avonidy lékořice, práškový extrakt (kořen).
Ingrediencie: Emulgátor (mikrokryštalická celulóza), stužovadlo (celulóza), nosič (sieťovaná sodná soľ 
karboxymetylcelulózy), protipeniace činidlo (kyselina stearová), stabilizátor (stearan horečnatý), 
protihrudkujúca látka (oxid kremičitý), povlakové látky (dextrín, dextróza, MCT - triglyceridy so stredne 
dlhým reťazcom, citran sodný), lycium, práškový extrakt, bio�avonidy sladkého drievka, práškový extratkt.

Dovozce / Dovozca: 
Forever Direct E.U. B.V., ’t Appeltje 2, 4751 XJ Oud Gastel, The Netherlands

Distribuuje v ČR: Forever Living Products Czech Republic spol. s.r.o.
Distribuuje v SR: Forever Living Products Slovak Republic s.r.o.

foreverliving.com
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Predstavené výrobky obsahujú vitamíny a minerálne látky, dopĺňajú ich nedostatok vo výžive 
a tým pomáhajú posilňovať zdravie. Nemajú za účel diagnostikovať, zmierňovať, liečiť,

uzdravovať alebo predchádzať špecifickým chorobám alebo skupinám ochorení. 
Ak máte zdravotný problém, konzultujte ho so svojím lekárom.



Forever Move
Pokročilé zloženie pre optimálnu mobilitu.

S Forever Move pokračujte v ceste k ďalšiemu dobrodružstvu. Náš klinicky 

najpokročilejší doplnok pre kĺby a svaly je navrhnutý tak, aby vás udržal 

aktívnych.

Tento doplnok novej generácie kombinuje to najlepšie z prírody a vedy 

a poskytuje vašim kĺbom výživu potrebnú na ich podporu, pružnosť a 

zdravého rozsahu pohybu. Aby sme to dosiahli, spojili sme dve účinné 

zložky do patentovanej zmesi, ktorú nenájdete nikde inde.

NEM® je zložka pochádzajúca z potravín, ktorá sa nachádza vo 

vaječných škrupinách a dodáva chondroitín, glykozaminoglykány, kyselinu 

hyalurónovú a kľúčové proteíny, ako je kolagén. Publikované štúdie 

ukazujú, že táto patentovaná zložka podporuje zdravý rozsah pohybu, 

zvyšuje flexibilitu, znižuje tuhosť a podporuje rýchle zotavenie z cvičenia.  

NEM® je v skutočnosti päťkrát klinicky účinnejší ako samotný glukozamín 

a chondroitín.

Kurkuma má dôveru už tisíce rokov. Podporuje zdravie kĺbov a poskytuje 

antioxidačné výhody. Aby sa ešte viac zvýšili jeho výhody, bol do tohto 

prelomového receptu pridaný kurkumín z kurkumy vo forme BioCurc®. 

Pomocou patentovaného postupu sú aktívne kurkuminoidy rozpustné vo 

vode, čo zvyšuje biologickú dostupnosť kurkumínu o 200%.

FAKTY
• podporuje pružnosť kĺbov 

• poskytuje rýchle zotavenie po cvičení alebo záťaži 

• klinicky testované NEM® poskytuje rýchle a 

potvrdené výsledky už za 7 - 10 dní 

• takmer 5-krát klinicky účinnejšie ako glukozamín a 

chondroitín 

OBSAH
90 kapsúl

NÁVOD NA POUŽITIE
Vezmite si tri kapsule denne.

CERTIFIKÁTY 
kóšer, halal

INGREDIENCIE 
membrána z vaječných škrupín (175 mg), extrakt 
z kurkumy (Curcuma longa) (175 mg), sójový 
olej, rybia želatína, zvlhčovadlo: glycerol, voda, 
stabilizátory: polysorban 20, tokoferolový extrakt, 
karobová guma. Alergény sú vyznačené tučným 
písmom.

Forever Move
#551

VÝŽIVOVÉ DOPLNKY

bezlepkový        

Nejlépe spotřebovat do: vyznačeno na dně obalu.
Najlepšie spotrebovať do: vyznačené na dne obalu.

LFDEF551L M61v1     ©2016 Aloe Vera of America, Inc.

Nutriční hodnoty / Nutričné hodnoty
 

Forever
Move™

Výživový Doplněk
S kurkumou a přírodní membránou z vajec

Výživový Doplnok
S kurkumou a prírodnou
membránou z vajec

Kapslí
Kapsúl

Čistá hmotnost
Čistá hmotnosť

64g

Aktivní životní styl může vést k svalovému a kloubovému poškození. 
Forever Move™ kombinuje dvě patentované složky, přírodní 
membránu z vajec a vodou rozpustný komplex kurkumy.
Aktívny životný štýl môže viesť k svalovému a kĺbovému poškodeniu. 
Forever Move™ kombinuje dve patentované zložky, prírodnú 
membránu z vajec a vodou rozpustný komplex kurkumy.

Počet denních dávek v balení / Počet denných dávok v balení: 30
Doporučená denní dávka / Odporúčaná denná dávka: 3

Množství na dávku / Množstvo na dávku
Přírodní membrána z vaječných škrupin /Prírodná membrána z vajčených škrupín 500 mg*
   Kolagen / Kolagén 66 mg*
   Kyselina hyaluronová / Kyselina hyalurónová 2,75 mg*
   Chondroitin sulfát / Chondroitín sulfát 1,1 mg*
BioCurc™ Extrakt z kurkumy (Curcuma longa)  500 mg*
z toho kurkuminoidy  60 mg*
*Nutriční referenční hodnoty nebyly stanoveny. / Nutričné referenčné hodnoty neboli stanovené
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Uchovávejte mimo dosah malých dětí. Skladujte dobře uzavřené na chladném, suchém místě.
Tento produkt se nedoporučuje lidem, kteří užívají antikoagulanty. Nepřekračujte doporučenou denní dávku.
Doplňky potravin se nemají používat jako náhrada pestré a vyvážné stravy a zdravého životního stylu.
Uchovávajte mimo dosahu malých detí. Skladujte dobre uzavreté na chladnom, suchom mieste.
Tento produkt sa neodporúča ľuďom, ktorí úživajú antikoagulanty. Neprekračujte odporúčanú dennú dávku.
Doplnky potravín sa nemajú používať ako náhrada rozmanitej a vyváženej stravy a zdravého životného štýlu.

Návod k použití: Vezměte tři kapsle denně. Neužívejte, pokud je těsnění pod víčkem zlomené nebo chybí.
Návod na použitie: Vezmite tri kapsule denne. Neužívajte, ak je tesnenie pod viečkom zlomené alebo chýba.

Vyrobeno v USA / Vyrobené v USA
Dovozce / Dovozca: Forever Direct EU B.V.,
’t Appeltje 2, 4751 XJ Oud Gastel, The Netherlands
Distribuuje v ČR: Forever Living Products Czech Republic spol. s.r.o.
Distribuuje v SR: Forever Living Products Slovak Republic s.r.o.
foreverliving.com

FO R EV E R™
©2016

Ingredience: membrána z vaječných skořápek (175 mg), extrakt z kurkumy (Curcuma longa) 
(175 mg), sojový olej, rybí želatina, zvlhčovadlo: glycerol, voda, stabilizátory: polysorbátů 20, 
tokoferolů extrakt, karobová guma. Alergeny jsou vyznačeny tučním písmem.
Ingrediencie: membrána z vaječných škrupín (175 mg), extrakt z kurkumy (Curcuma longa) 
(175 mg), sójový olej, rybia želatína, zvlhčovadlo: glycerol, voda, stabilizátory: polysorban 20, 
tokoferolový extrakt, karobová guma. Alergény sú vyznačené tučným písmom.
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Predstavené výrobky obsahujú vitamíny a minerálne látky, dopĺňajú ich nedostatok vo výžive 
a tým pomáhajú posilňovať zdravie. Nemajú za účel diagnostikovať, zmierňovať, liečiť,

uzdravovať alebo predchádzať špecifickým chorobám alebo skupinám ochorení. 
Ak máte zdravotný problém, konzultujte ho so svojím lekárom.



Forever Multi-Maca
Prírodná výdrž a energia priamo z Ánd.

Forever Multi-Maca vám prináša silu, ktorú Inkovia dlho tajili. Maca známa 

ako „sexuálna bylina Inkov“ je prírodná superpotravina nachádzajúca sa 

vysoko v peruánskych horách.

Bojovníci Inkov po celé stáročia uctievali prášok získaný z koreňa Maca 

pre vytrvalosť a zdravé libido. Dnešné pokročilé metódy ďalej odhaľujú 

jeho silu. Štúdie naznačujúce, že táto látka môže podporovať zvýšené 

libido a sexuálnu túžbu.

Forever Multi-Maca je určený pre mužov i ženy a obsahuje exkluzívnu 

zmes Maca a ďalších prírodných zložiek, ktoré povzbudzujú uvoľnenú 

a pozitívnu náladu. Túto zmes koreňov, ovocia, kôry a enzýmov sme 

starostlivo vyberali, aby sme nabudili a stimulovali. Sila Forever Multi-Maca 

sa ešte viac zvyšuje pridaním L-arginínu na podporu produkcie oxidu 

dusnatého a zdravého obehu.

Vyživujte svoje telo ako bojovník Inkov s jedným z najlepšie strážených 

tajomstiev prírody! Forever Multi-Maca je bezlepkový a vhodný pre 

vegánov a vegetariáni.

FAKTY
• pomáha podporovať libido

• podporuje výdrž a energiu

• sexuálna bylinka Inkov

• určené pre ženy aj pre mužov

OBSAH
60 tabliet

NÁVOD NA POUŽITIE
Zapite dve tablety denne veľkým množstvom vody.

CERTIFIKÁTY 
kóšer, halal

INGREDIENCIE
mikrokryštalická celulóza, citran vápenatý, kyselina 
stearová, sietovaná sodn á sol karboxymetylcelulózy, 
guarová guma, stearan horecnatý, oxid kremicitý, 
dextrín, dextróza, lecitín, karboxymetylcelulóza a 
citran sodný, maca - koren, kotvicník zemný, muira 
puama - koren, catuaba - kôra, L-arginín, serenoa 
plazivá, pygeum africanum, koenzým Q-10, sójový 
extrakt.

Forever Multi-Maca
#215

VÝŽIVOVÉ DOPLNKY

bezlepkový       vhodný pre vegetariánov       vhodný pre vegánov

Dávkování: Vezměte jednu tabletu dvakrát denně s velkým množstvím vody. Nepoužívejte, pokud je těsnění 
pod víčkem zlomené nebo chybí. Skladujte těsně uzavřené na suchém a chladném místě.
Dávkovanie: Vezmite jednu tabletu dvakrát denne s veľkým množstvom vody. Nepoužívajte, ak je tesnenie 
pod viečkom zlomené alebo chýba. Skladujte tesne uzavreté na suchom a chladnom mieste.

Uchovávejte mimo dosah malých dětí. Nepřekračujte doporučenou denní dávku. Potravinové doplňky by neměly 
být používány jako náhrada za různorodou a vyváženou stravu a zdravý životní styl. Skladujte těsně uzavřené na 
chladném a suchém místě. Není vhodné pro kojící ženy.
Uchovávajte mimo dosahu malých detí. Neprekračujte odporúčanú dennú dávku. Potravinové doplnky by nemali 
byť používané ako náhrada za rôznorodú a vyváženú stravu a zdravý životný štýl. Skladujte tesne uzavreté na 
chladnom a suchom mieste. Nie je vhodné pre dojčiace ženy.

Forever Multi-Maca™ kombinuje legendární peruánskou macu s jinými účinnými 
rostlinami a vybranými přídavnými látkami, pro dosažení co nejkvalitnějšího 
doplňku stravy svého druhu. Známá je jako sexuální rostlina Inků, může podporovat 
libido, výdrž, energii.
Forever Multi-Maca™ kombinuje legendárnu peruánsku macu s inými účinnými 
rastlinami a vybranými prídavnými látkami, na dosiahnutie čo najkvalitnejšieho 
výživového doplnku svojho druhu. Známa je ako sexuálna rastlina Inkov, môže 
podporovať libido, výdrž, energiu.

Ingredience: mikrokrystalická celulóza, citran vápenatý, kyselina stearová, sodná sůl 
kroskarmelózy, guaroxvá guma, stearan hořečnatý, oxid křemičitý, dextrin, dextróza, lecitin, 
karboxymetylcelulóza a citran sodný, maca - kořen, kotvičník zemný, muira puama - kořen, 
catuaba - kůra, L-arginin, serenoa plazivá, pygeum africanum, koenzym Q-10, sojový extrakt. 
Ingrediencie: mikrokryštalická celulóza, citran vápenatý, kyselina stearová, sieťovaná sodn á soľ 
karboxymetylcelulózy, guarová guma, stearan horečnatý, oxid kremičitý, dextrín, dextróza, lecitín, 
karboxymetylcelulóza a citran sodný, maca - kořen, kotvičník zemný, muira puama - koreň, 
catuaba - kôra, L-arginín, serenoa plazivá, pygeum africanum, koenzým Q-10, sójový extrakt.

Nutričné hodnoty
Dávka: 2 tablety denne                                                                         Množstvo na dávku
Lepidium meyenii (Maca – koreň) 500 mg*
Tribulus terrestris (Kotvičník zemný – plod) 200 mg*
Ptychopetalum olacoides (Muira Puama - koreň) 200 mg*
Anemopaegma mirandum (Catuaba - kôra) 200 mg*
L-arginin 150 mg*
Serenoa repens (Saw Palmetto - serenoa plazivá - ovocie) 150 mg*
Pygeum africanum (kôra) 50 mg*
Koenzym Q-10 10 mg*
Sojový extrakt 10 mg*
* ODD (odporúčaná denná dávka) nebola stanovená

Doplněk stravy / Doplnok stravy
Bylinkový doplnok s Koenzým Q-10
Bylinný doplněk s Koenzym Q-10

Tablet /
Tabliet

Created by:
Checked by:

Updated by:

Slovak/Czech
Iris de Lignie (1/11/18), Tomas Bacik (9+21/11/18), Mitchel van 
Duuren (27/11/18).
Mitchel van Duuren (27/9/18 + 13+21+27/11/18).
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Distribuuje v ČR: Forever Living Products Czech Republic spol. s r.o.

Distribuuje v SR: Forever Living Products Slovak Republic s.r.o.
foreverliving.com

™
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Čistá 
hmotnost/
hmotnosť

69g
Nejlépe spotřebovat do a Výrobní dávka: vyznačeno na dně obalu.
Najlepšie spotrebovať do a Výrobná dávka: vyznačené na dne obalu. ©2007-2014

Predstavené výrobky obsahujú vitamíny a minerálne látky, dopĺňajú ich nedostatok vo výžive 
a tým pomáhajú posilňovať zdravie. Nemajú za účel diagnostikovať, zmierňovať, liečiť,

uzdravovať alebo predchádzať špecifickým chorobám alebo skupinám ochorení. 
Ak máte zdravotný problém, konzultujte ho so svojím lekárom.



Forever Nature-Min
Dokonalá zmes viacerých minerálov.

Už viete, že multivitamíny udržujú vaše telo zásobené základnými živinami. 

Vedeli ste však, že multiminerály sú rovnako dôležité? Minerály hrajú 

zásadnú úlohu vo všetkom, od správnej hydratácie po zdravie svalov a 

dokonca aj funkciu mozgu. Ľudské telo však nenahrádza svoje vlastné 

stratené minerály, takže nedostatky je potrebné riešiť stravou alebo 

doplnkami.

Forever Nature-Min je náš pokročilý doplnok, ktorý pomáha vášmu telu 

udržiavať najvyššiu hladinu minerálov s optimálnou úrovňou 10 základných 

a stopových minerálov.

Náš ľahko stráviteľný doplnok obsahuje ideálnu zmes makro aj stopových 

minerálov. Makro minerály sú tie, ktoré vaše telo potrebuje vo vyšších 

množstvách, napríklad horčík pre správnu funkciu svalov a elektrolyty, 

ktoré pomáhajú regulovať rovnováhu tekutín a hydratáciu.

Stopové minerály sú potrebné v menších množstvách, ale to ich nerobí 

menej dôležitými. Je napríklad známe, že zinok pôsobí ako katalyzátor pre 

takmer 100 enzýmov a pomáha pri mnohých rozhodujúcich biologických 

funkciách.

Zaistite, aby vaše telo dostávalo všetky minerály, ktoré potrebuje, aby 

splnilo požiadavky zdravého a vyváženého životného štýlu. Vezmite si 

Forever Nature-Min spolu s našim multivitamínom Forever Daily, aby ste 

dosiahli dokonalú rovnováhu vitamínov a minerálov!

FAKTY
• podporuje činnosť svalov, mozgu a štítnej žľazy

• pomáha regulovať rovnováhu tekutín

• vynikajúci zdroj elektrolytov 

OBSAH
180 tabliet

NÁVOD NA POUŽITIE
Šesť tabliet denne.

CERTIFIKÁTY 
kóšer, halal

INGREDIENCIE 
stabilizátor (mikrokrystalická celulóza), prírodné 
minerálne usadeniny morského dna, stabilizátor 
(mikrokryštalická celulóza), protispiekavé látky 
(kyselina stearová, sieťovaná karboxymetylcelulóza 
sodná), vápnik (fosforečňan vápenatý), železo 
(fumaran železnatý), fosfor (fosforečňan vápenatý), 
jód (jodid draselný), horčík (oxid horečnatý), zinok 
(síran zinočnatý), selén (selenometionín), meď
(glukónan meďnatý), mangán (glukóňan mangánatý), 
molybdén (molybdéňan sodný).

Forever Nature-Min
#037

VÝŽIVOVÉ DOPLNKY

bezlepkový       vhodný pre vegetariánov       vhodný pre vegánov

Nutričné hodnoty
Odp. denná dávka (ODD): 6 tabl. Mn. na dávku %ODD*
Vápnik (fosforečnan vápenatý) 1000 mg 100%
Železo (fumaran železnatý) 18 mg 100%
Fosfor (fosforečnan vápenatý) 772 mg 80% 
Jód (jodid draselný) 150 μg 100%
Horčík (oxid horečnatý) 400 mg 100%
Zinok (síran zinočnatý) 15 mg 100%
Selén (selenometionín) 36 μg 50%
Meď (glukónan meďnatý) 2 μg 100%
Mangán (glukónan mangánatý) 2 mg 100%
Molybdén (molybdénan sodný) 36 μg 50%

* Percentá plnenia ODD

Predstavené výrobky obsahujú vitamíny a minerálne látky, dopĺňajú ich nedostatok vo výžive 
a tým pomáhajú posilňovať zdravie. Nemajú za účel diagnostikovať, zmierňovať, liečiť,

uzdravovať alebo predchádzať špecifickým chorobám alebo skupinám ochorení. 
Ak máte zdravotný problém, konzultujte ho so svojím lekárom.



Vit♂lize® Men
Balanced prostate support designed exclusively for men.

Páni, je čas myslieť na výživu, ktorá je pre vás jedinečná. To platí najmä 

vtedy, keď roky pribúdajú a zdravie sa dostáva do popredia.

Forever Vit♂lize je navrhnutý od základu výlučne pre mužov. Naše 

komplexné zloženie pomáha podporovať všetko od zdravia prostaty po 

funkciu semenníkov a zdravie moču. Táto exkluzívna zmes výživných látok 

poskytuje mužom dokonalú rovnováhu vitamínov, rastlín a minerálov.

Zdravie prostaty je prioritou mnohých dospelých mužov, najmä tých 

vo veku nad 50 rokov. Starostlivo sme vyberali ingrediencie, ktoré vám 

poskytnú podporu prirodzeným spôsobom. Ukázalo sa, že vitamíny C, D a 

E, lykopén, selén a zinok prispievajú k podpore zdravej prostaty.

Pridanie lykopénového oleja, pygeu a tekvicového oleja pomáha udržiavať 

zdravý tok moču.

Táto silná zmes je zabalená do ľahko stráviteľnej kapsule, vďaka čomu je 

neuveriteľne jednoduché podporiť aktívny a zdravý životný štýl.

FAKTY
• prirodzená podpora prostaty 

• pomáha podporovať zdravé funkcie semenníkov

• zmes vyvážených najdôležitejších živín 

• navrhnuté špeciálne pre mužov 

OBSAH
60 kapsúl

NÁVOD NA POUŽITIE
Vezmite si dve kapsule denne.

CERTIFIKÁTY 
halal

INGREDIENCIE 
olivový olej, želatína, tekvicový (Cucurbita pepo) olej 
zo semien, zvlhčovadlo (glycerol), výťažok plodov 
z granátového jablka (Punica granatum), vitamín 
C (kyselina askorbová), zinek/zinok (glukonát 
zinočnatý), voda, stabilizátor (včelí vosk), selén (ako 
kvasnice obohatené selénom), lykopén [lykopén, 
antioxidant (dl-alfa-tokoferol)], emulgátor (sójový 
lecitín), vitamín E [d-alfa tokoferol, sójový olej], 
zahusťovadlo (extrakt extrakt z plodov Rohovníka 
obyčajného (Ceratonia siliqua)), vitamín D [antioxidant 
(askorbát sodný, dl-alfa tokoferol), 
protispiekavé činidlo (oxid kremičitý), cholekalciferol], 
vitamín B6 (pyridoxín hydrochlorid), farbivo (siričitan 
amoniak karamel).

Vit♂lize Men
Vitality Supplement
#374

VÝŽIVOVÉ DOPLNKY

bezlepkový  

Nejlépe spotřebovat do: vyznačeno na dně obalu
Najlepšie spotrebovať do: vyznačené na dne obalu

Vit♂lize™  je vlastní směs vitamínů, minerálů a botanických látek nejvyšší kvality. Vitolize pro muže je 
bohatý na vitamíny B6, C a D, které přispívají k normálnímu imunitnímu systému. Zinek se přidává 
pro podporu normální plodnosti, zatímco selen přispívá k normální spermatogenezi.
Vit♂lize™  je vlastná zmes vitamínov, minerálov a botanických látok najvyššej kvality. Vitolize pre 
mužov je bohatý na vitamíny B6, C a D, ktoré prispievajú k normálnemu imunitnému systému. Zinok 
sa pridáva na podporu normálnej plodnosti, zatiaľ čo selén prispieva k normálnej spermatogenéze.

60
Kapslí /
Kapsúl

Uchovávejte mimo dosah malých dětí. Nepřekračujte doporučenou denní 
dávku. Doplňky stravy by se neměly používat jako náhrada za rozmanitou a 
vyváženou stravu a zdravý životní styl.
Uchovávajte mimo dosahu malých detí. Neprekračujte odporúčanú 
dennú dávku. Potravinové doplnky by sa nemali používať ako 
náhrada za rozmanitú a vyváženú stravu a zdravý životný štýl.

Návod k použití: Užívejte 2 kapsle dvakrát denně. Neužívejte, pokud je 
těsnění pod víčkem porušené nebo chybí.
Návod na použitie: Užívajte 2 kapsule dvakrát denne. Neužívajte, ak je 
tesnenie pod viečkom poškodené alebo chýba. Vit lize™

Nutričné hodnoty 
Počet denných dávok v balení: 30 
Odporúčaná denná dávka: 2 kapslí / kapsúl  

                          Množstvo              %ODD*
Vitamin D 5 μg 100%
Vitamin E (α-TE) 12 mg 100%
Vitamin C 80 mg 100%
Vitamin B6 1.4 mg 100%
Zinok 10 mg 100%
Selén 55 μg 100%

* ODD nebola stanovená

F O R E V E R®

F O R E V E R®

DOPLNĚK STRAVY
Botanický, vitamínový a minerální doplněk

DOPLNOK STRAVY
Botanický, vitamínový a minerálny doplnok

LFDEF374EU    L02v1 ©2019 Aloe Vera of America, Inc.

Vyrobeno v USA / Vyrobené v USA
Dovozce / Dovozca: Forever Direct EU B.V.,  ’t Appeltje 2,
4751 XJ Oud Gastel, The Netherlands   /   foreverliving.com
Distribuuje v ČR: Forever Living Products Czech Republic spol. s.r.o.
Distribuuje v SR: Forever Living Products Slovak Republic s.r.o.

Ingredience/Ingrediencie: Olivový olej, 
želatina/želatína, dýňový/tekvicový (Cucurbita pepo) 
olej ze/zo semen/semien, zvlhčovadlo (glycerol), 
výtažek/výťažok z plodů/plodov z granátového 
jablka (Punica granatum), vitamin/vitamín C 
(kyselina askorbová), zinek/zinok (glukonát 
zinečnatý/zinočnatý), voda, stabilizátor (včelí vosk), 
selen/selén (jako/ako kvasnice 
obohacené/obohatené selenem/selénom), 
lykopen/lykopén [lykopen/lykopén, antioxidant 
(dl-alfa-tokoferol)], emulgátor (sojový/sójový 
lecitin/lecitín), vitamin/vitamín E [d-alfa tokoferol, 
sojový/sójový olej], zahušťovadlo/zahusťovadlo 
(extrakt z plodů Rohovníka obecného / extrak z 
plodov Rohovníka obyčajného (Ceratonia siliqua)), 
vitamin/vitamín D [antioxidant (askorbát/askorban 
sodný, dl-alfa tokoferol), protispékavé/ 
protihrudkujúce činidlo (oxid křemičitý/kremičitý), 
cholekalciferol], vitamin/vitamín B6 
(pyridoxin/pyridoxín hydrochlorid), barvivo/farbivo 
(siřičitan/siričitan amoniak karamel).
Informace pro alergiky: alergeny jsou vyznačeny 
tučným písmem. / Informácia pre alergikov: 
alergény sú vyznačené tučným písmom.

Složení: viz vnitřní strana štítku.
Zloženie: pozri vnútornú stranu štítku.
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Predstavené výrobky obsahujú vitamíny a minerálne látky, dopĺňajú ich nedostatok vo výžive 
a tým pomáhajú posilňovať zdravie. Nemajú za účel diagnostikovať, zmierňovať, liečiť,

uzdravovať alebo predchádzať špecifickým chorobám alebo skupinám ochorení. 
Ak máte zdravotný problém, konzultujte ho so svojím lekárom.



Vit♀lize® Women’s Vitality Supplement
Vyvážená podpora ženského tela.

Vit♀lize poskytuje vyváženú podporu špeciálne vyvinutú pre ženy. Naša 

patentovaná zmes obsahujúca klinicky overenú brusnicu a silné byliny 

spolu s kľúčovými vitamínmi, bola starostlivo vybraná, aby presne určila 

jedinečné výživové potreby ženy.

Prášok z bobúľ, jablkový prášok, mučenka a vitamíny skupiny B podporujú 

hormonálnu rovnováhu. Pridali sme tiež základné vitamíny a živiny, ktoré 

nám bežne “odoberajú” stres a lieky, ako antikoncepcia a hormonálna 

substitučná liečba.

Použitie patentovaného brusnicového prášku dodáva zdravé výživné látky 

do dolného gastrointestinálneho traktu s mechanizmom uvoľňovania, ktorý 

ho chráni pred žalúdočnou kyselinou pre lepšiu absorpciu. Je klinicky 

dokázané, že energicky balená brusnica podporuje zdravie močových 

ciest.

Pridali sme aj vitamíny a minerály ako železo, horčík a vitamíny skupiny 

B na podporu zdravých reprodukčných orgánov a vitamín D na zdravie 

vaječníkov. Doprajte svojmu telu výživu, ktorá je pre vás zostavená s 

ohľadom na vaše jedinečné potreby.

FAKTY
• výživná podpora pre hormonálnu rovnováhu

• podporuje zdravie močových ciest

• podporuje zdravé reprodukčné funkcie

OBSAH
120 tabliet

NÁVOD NA POUŽITIE
Vezmite si dve tablety denne.

CERTIFIKÁTY 
kóšer, halal

INGREDIENCIE 
objemové činidlo (mikrokryštalická celulóza), bisglycinát horečnatý, 
brusnicový prášok (Vaccinium macrocarpon), uhličitan vápenatý, 
zahusťovadlo (hydroxypropylmetylcelulóza), činidlo proti 
zapekaniu (kyselina stearová), kyselina askorbová, plnivo (sodná 
sol kroskarmelózy), alfa-tokoferylacetát, modifikovaný kukuričný 
škrob, oxid kremičitý), zahusťovadlo (sodná sol kroskarmelózy, 
karboxymetylcelulóza sodná), činidlo proti zapekaniu (oxid kremičitý), 
d-alfa-tokoferylacetát, dextrín, dextróza, citrát), jablkový prášok 
(Passeria incarnata), Schizandra chinensis, železnatý bisglycinát, 
emulgátor (stearan horecnatý), vitamín D3 (cholekalciferol, 
modikovaný kukuričný škrob, sacharóza), pyridoxín hydrochlorid, 
vitamín B12 (kyanokobalamín, fosforečňan vápenatý), kyselina 
listová.

Vit♀lize® Women’s 
Vitality Supplement
#375

VÝŽIVOVÉ DOPLNKY

bezlepkový        

Predstavené výrobky obsahujú vitamíny a minerálne látky, dopĺňajú ich nedostatok vo výžive 
a tým pomáhajú posilňovať zdravie. Nemajú za účel diagnostikovať, zmierňovať, liečiť,

uzdravovať alebo predchádzať špecifickým chorobám alebo skupinám ochorení. 
Ak máte zdravotný problém, konzultujte ho so svojím lekárom.

Botanický, vitamínový a minerální doplněk
Botanický, vitamínový a minerálny doplnok

VÝŽIVOVÝ DOPLNĚK /  VÝŽIVOVÝ DOPLNOK

120 TABLET / TABLIET
Čistá hmotnost / Čistá hmotnosť: 90g

F O R E V E R™

  

 

©2012

Vit♀lize™  je směs bylin, vitamínů a minerálů navržených s ohledem na potřeby 
ženy. Vysoký obsah železa, přispívá k normálnímu kognitivnímu vývoji dětí a má také 
vysoký obsah esenciální kyseliny listové. Vitolize pro ženy obsahuje i vápník, vitamin 

D, vitamin B12 a vitamin B6, který přispívá k regulaci hormonální aktivity.
Vit♀lize™  je zmes bylín, vitamínov a minerálov navrhnutých s ohľadom na potreby 
ženy. Vysoký obsah železa, prispieva k normálnemu kognitívnemu vývoju detí a má tiež 
vysoký obsah esenciálnej kyseliny listovej. Vitolize pre ženy obsahuje aj vápnik, vitamín 

D, vitamín B12 a vitamín B6, ktorý prispieva k regulácii hormonálnej aktivity.

Ingredience: Objemové činidlo (mikrokrystalická celulóza), bisglycinát 
hořečnatý, brusinkový prášek (Vaccinium macrocarpon), uhličitan vápenatý, 
zahušťovadlo (hydroxypropylmethylcelulóza), činidlo proti stékání (kyselina
stearová), kyselina askorbová, plnivo (sodná sůl kroskarmelózy) 
alfa-tokoferylacetát, modi�kovaný kukuřičný škrob, oxid křemičitý), 
zahušťovadlo (sodná sůl kroskarmelózy, sodná sůl karboxymethylcelulózy), 
činidlo proti zpopelňování (oxid křemičitý), d-alfa-tokoferylacetát, dextrin, 
dextróza, citronan), jablečný prášek (Malus domestica), prášek z pastiera 
(Passiora incarnata), Schizandra chinensis, železný bisglycinát, emulgátor 
(stearan hořečnatý), vitamin D3 (cholekalciferol, modi�kovaný kukuřičný 
škrob, vitamín B12 (kyanokobalamin, fosforečnan vápenatý), kyselina listová.

Ingrediencie: Objemové činidlo (mikrokryštalická celulóza), bisglycinát 
horečnatý, brusnicový prášok (Vaccinium macrocarpon), uhličitan vápenatý, 
zahusťovadlo (hydroxypropylmetylcelulóza), činidlo proti spekaniu (kyselina 
stearová), kyselina askorbová, plnivo (sodná soľ kroskarmelózy) 
alfa-tokoferylacetát, modi�kovaný kukuričný škrob, oxid kremičitý), 
zahusťovadlo (sodná soľ kroskarmelózy, karboxymetylcelulóza sodná), činidlo 
proti spekaniu (oxid kremičitý), d-alfa-tokoferylacetát, dextrín, dextróza, 
citrát), jablkový prášok (Passeria incarnata), Schizandra chinensis, železnatý 
bisglycinát, emulgátor (stearan horečnatý), vitamín D3 (cholekalciferol, 
modi�kovaný kukuričný škrob, sacharóza), pyridoxín hydrochlorid, vitamín B12 

(kyanokobalamín, fosforečnan vápenatý), kyselina listová.

Nutričné hodnoty
Počet denných dávok v balení: 30
 
Odporúčaná denná dávka: 4 tablety Množstvo %ODD*
Vitamin D 10 μg 200 %
Vitamin E 22 mg 183 %
Vitamin C  80 mg 100 %
Vitamin B6 1,4 mg 100 %
Kyselina listová 200 μg 100 %
Vitamin B12 2,4 μg 96 %
Magnesium 60 mg 16 %
Železo 5 mg 36 %
Vápnik 120 mg 15 %

* ODD nebola stanovená

Návod k použití: Vezměte 2 tablety dvakrát denně. Neužívejte, pokud 
je těsnění pod víčkem zlomené nebo chybí.

Návod na použitie: Vezmite 2 tablety dvakrát denne. Neužívajte, ak je 
tesnenie pod viečkom zlomené alebo chýba.

Uchovávejte mimo dosah malých dětí. Nepřekračujte doporučenou 
denní dávku. Potravinové doplňky by se neměly používat jako náhrada 

za rozmanitou a vyváženou stravu a zdravý životní styl.
Uchovávajte mimo dosahu malých detí. Neprekračujte odporúčanú 

dennú dávku. Potravinové doplnky by sa nemali používať ako náhrada 
za rozmanitú a vyváženú stravu a zdravý životný štýl.

Vyrobeno v USA / Vyrobené v USA
Dovozce / Dovozca: Forever Direct EU B.V.,  ’t Appeltje 2,
4751 XJ Oud Gastel, The Netherlands   /   foreverliving.com
Distribuuje v ČR: Forever Living Products Czech Republic spol. s.r.o.
Distribuuje v SR: Forever Living Products Slovak Republic s.r.o.

LFDEF375   K51v1      ©2012 Aloe Vera of America, Inc. 

Nejlépe spotřebovat do: vyznačeno na dně obalu
Najlepšie spotrebovať do: vyznačené na dne obalu

Ingredience: viz vnitřní stranu etikety.
Ingrediencie: viď vnútornú stranu etikety
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FAKTY
• probiotikum podporujúce zdravý tráviaci systém

• schopný obísť žalúdočnú kyselinu pre optimálne 

dodanie do čriev

• obsahuje 6 synergických kmeňov 

• viac ako 8 miliárd CFU

• podporuje imunitu

• kmene sú lyofilizované kvôli ochrane, účinnosti a stabilite

• bez sóje a alergénov

OBSAH
30 kapsúl

NÁVOD NA POUŽITIE
Jednu kapsulu denne zapite vodou 30 minút pred 

jedlom. Skladujte tesne uzatvorené na chladnom a 

suchom mieste chránenom pred svetlom.

CERTIFIKÁTY 
kóšer, halal

INGREDIENCIE
hydrolyzovaný kukuričný dextrín, zahusťovadlo 
(hydroxypropylmetylcelulóza), fruktooligosacharidy, 
B. lactis, zinočnatý glukonát, L. rhamnosus, L. 
reuteri, L. acidophilus, látka proti zapekaniu (stearát 
horecnatý/horecnatý), B. longum, B. bidum, farbivo, 
látka proti zapekaniu (oxid kremicitý/kremičitý).

Forever Active Pro-B
Podporujte svoj tráviaci systém

Podporte svoje telo ako nikdy predtým pomocou najnovších vedeckých 

pokrokov a nových, klinicky študovaných probiotických kmeňov. 

Forever Active Pro-B, navrhnutý na podporu zdravého tráviaceho 

systému, obsahuje FloraActive - rad prospešných probiotických 

kmeňov z Kodanskej fakultnej nemocnice, ktorá je lídrom v oblasti 

gastroenterológie.

Vďaka patentovanej zmesi 6 rôznych kmeňov poskytuje probiotikum 

Forever Active Pro-B 8 miliárd CFU na dávku. Tieto kmene boli 

skúmané a vyberané na základe ich prospešných vlastností, klinického 

výskumu a ich schopnosti pracovať synergicky. Probiotiká obsahujú aj 

prebiotickú vlákninu na udržanie probiotík počas skladovania, prepravy 

a dodania do čreva.

Prebiotiká poskytujú ideálne prostredie na to, aby probiotikum 

fungovalo a prosperovalo. Vybranou prebiotickou vlákninou je frukto-

oligosacharid s krátkym reťazcom, o ktorom je známe, že podporuje 

fermentáciu zdravých baktérií použitých v zložení Forever Active Pro-B.

Do receptúry sme pridali aj zinok, aby sme poskytli ďalšiu vrstvu 

podpory pre vašu imunitu. Štúdie ukazujú, že zinok podporuje zdravú 

imunitu a podporuje metabolizmus. Doprajte svojmu telu pokročilú 

podporu trávenia pomocou klinicky študovaných prísad, keď si 

vyberiete Forever Active Pro-B!

bezlepkový         vhodný pre vegetariánov      

Forever Active Pro-B
#610

VÝŽIVOVÉ DOPLNKY

Predstavené výrobky obsahujú vitamíny a minerálne látky, dopĺňajú ich nedostatok vo výžive 
a tým pomáhajú posilňovať zdravie. Nemajú za účel diagnostikovať, zmierňovať, liečiť,

uzdravovať alebo predchádzať špecifickým chorobám alebo skupinám ochorení. 
Ak máte zdravotný problém, konzultujte ho so svojím lekárom.

NUTRIČNÉ HODNOTY
Odporúčaná dávka: 1 kapsula
Počet dávok v balení: 30

Obsah účinných zložiek v dennej dávke  % RVH*
 (1 kapsula ~ 340 mg) denná dávka
Zinok 2,5 mg 25 %
Zmes baktérií rodu
Lactobacillus a Bifidobacterium 78 mg   (8x109 CFU)      -
z toho       -
Bifidobacterium animalis 
spp. Lactis 30 mg (5,2x109 CFU)      -
Lactobacillus rhamnosus 20 mg (1,15x109 CFU)      -
Lactobacillus reuteri 10 mg (0,58x109 CFU)      -
Lactobacillus acidophilus 8 mg (0,58x109 CFU)      -
Bifidobacterium longum 5 mg (0,2x109 CFU)      -
Bifidobacterium bifidum 5 mg (0,29x109 CFU)      -

*RVH – referenčná výživová hodnota



Forever Focus™
Podporujte duševné zdravie a sústredenie.

Na zvládnutie všetkého, čo vám príde do cesty, je potrebná čistá myseľ, vynikajúca 

pamäť a skvelé sústredenie. Čo keby ste mohli urobiť niečo, aby ste si pomohli 

udržať si prehľad o všetkých životných požiadavkách? Teraz je tu Forever Focus™.

Forever Focus™ obsahuje zmes bylín a vitamínov, o ktorých je známe, že zvyšujú 

mentálne vedomie. Používa Cognizin®, klinicky študovanú formu citikolínu, čo je 

živina, ktorá sa už nachádza v mozgu a podporuje kognitívne funkcie, duševné 

zameranie a pozornosť. Vaše telo však nemusí vytvárať ideálne množstvo tejto 

dôležitej živiny z dôvodu veku, stravovania alebo iných faktorov. Forever Focus™ 

poskytuje správne zvýšenie dávky citikolínu na vyplnenie týchto medzier.

Vyrába sa tiež z extraktu bacopy získaného z byliny používanej v tradičnej 

ajurvédskej medicíne, ktorá má adaptogénne vlastnosti podporujúce pamäť a 

pozornosť. Adaptogény sú byliny, o ktorých sa vie, že pomáhajú telu prispôsobiť sa 

a odolávať škodlivým účinkom stresu.

Extrakt z rastliny Huperzia serrata, ktorý je tiež súčasťou tohto silného prípravku, 

sa považuje za prírodný prostriedok, ktorý pomáha sústrediť sa, venovať niečomu 

pozornosť a celkovo podporuje kognitívne zdravie. Vitamíny B12 a B6 sú známe 

svojou schopnosťou znižovať únavu.

Kto by mal užívať Forever Focus™? Študenti môžu podporiť svoje akademické 

úsilie podporou sústredenia a koncentrácie. Športovci budú tento produkt tiež 

milovať ako bezpečný spôsob zvýšenia fyzickej zdatnosti a cvičebnej kapacity pre 

intenzívnejšie tréningy.

Profesionáli môžu pomocou Forever Focus™ zvýšiť produktivitu na pracovisku 

vďaka zložkám, o ktorých je známe, že podporujú duševnú bdelosť a pamäť. 

Dospelí aj aktívni seniori môžu využívať náš produkt na podporu sústredenia a 

duševného zdravia.

FAKTY
• obsahuje klinicky testovaný Cognizin® 
• podporuje duševné zdravie
• pomáha zvyšovať sústredenie a koncentráciu 
• poskytuje výživovú podporu pre sústredenie a 

mozgové funkcie
• podporuje kognitívne funkcie 
• podporuje syntézu a opravu mozgových DNA  

OBSAH
120 tabliet

NÁVOD NA POUŽITIE
4 kapsuly (2 133,2 mg) 1x denne, ráno počas jedla. 

Neberte pred spaním.

CERTIFIKÁTY 
kóšer, halal

INGREDIENCIE 
zelený čaj, extrakt z listov (Camellia sinensis L.), bakopa drobnolistá, 
extrakt rastliny (Bacopa monnieri), prísady do kapsúl [zahusťovadlá 
(hydroxypropylmetylcelulóza, karagénan), protihrudkujúca látka 
(chlorid draselný)], L-tyrozín, citikolín (Cognizin®), rozchodnica 
ružová, extrakt z koreňa (Rhodiola rosea L.), paulínia nápojová – 
guarana, extrakt zo semien (Paullinia cupana), ginkgo, extrakt z 
listov (Ginkgo biloba), zinok [bisglycinát zinočnatý, glycín, regulátor 
kyslosti (kyselina citrónová), protispiekavá látka (oxid kremičitý)], 
protispiekavé látky (oxid kremičitý, horečnaté soli mastných 
kyselín), kyselina pantoténová (D-pantotenát vápenatý), vitamín B6 
(pyridoxínhydrochlorid), vitamín B12 [stabilizátor
(E341), kyanokobalamín].

Forever Focus™
#622

VÝŽIVOVÉ DOPLNKY

Predstavené výrobky obsahujú vitamíny a minerálne látky, dopĺňajú ich nedostatok vo výžive 
a tým pomáhajú posilňovať zdravie. Nemajú za účel diagnostikovať, zmierňovať, liečiť,

uzdravovať alebo predchádzať špecifickým chorobám alebo skupinám ochorení. 
Ak máte zdravotný problém, konzultujte ho so svojím lekárom.

Dovozce / Dovozca: Forever Direct EU, 4751XJ Oud Gastel, Holandsko
Distributor / Distribútor: Forever Living Products SR s.r.o., Priemyselná 1/A, 821 08 Bratislava, Slovensko.

Forever Living Products CR, spol. s r.o., Sokolovská 192/79, 186 00 Praha 8, Česká republika.

Minimální trvanlivost do konce / číslo šarže: datum uvedeno na dně obalu.
Minimálna trvanlivosť do konca / číslo šarže: dátum uvedený na dne obalu. 

Doplněk stravy
Výživový doplnok

Složení (v denní dávce = 4 kapsle ~ 2133,2 mg): zelený čaj, 
extrakt z listů (Camellia sinensis L.), bakopa drobnolistá, extrakt 
rostliny (Bacopa monnieri), přísady do kapslí [zahušťovadla 
(hydroxypropylmetylcelulóza, karagenan), protispékavá látka 
(chlorid draselný)], L-tyrosin, citikolín (Cognizin®), rozchodnice 
růžová, extrakt z kořene (Rhodiola rosea L.), Paulinie Nápojná - 
guarana, extrakt ze semen (Paullinia cupana), ginkgo, extrakt z 
listů (Ginkgo biloba), zinek [bisglycinát zinečnatý, glycin, 
regulátor kyselosti (kyselina citrónová), protispékavá látka 
(oxid křemičitý)], protispékavé látky (oxid křemičitý, hořečnaté 
soli mastných kyselin), kyselina pantotenová (D-pantotenát 
vápenatý), vitamin B6 (pyridoxínhydrochlorid ), vitamin B12 
[stabilizátor (E341), kyanokobalamin].
Zloženie (v dennej dávke = 4 kapsuly ~ 2133,2 mg): zelený 
čaj, extrakt z listov (Camellia sinensis L.), bakopa drobnolistá, 
extrakt rastliny (Bacopa monnieri), prísady do kapsúl 
[zahusťovadlá (hydroxypropylmetylcelulóza, karagénan), 
protihrudkujúca látka (chlorid draselný)], L-tyrozín, citikolín 
(Cognizin®), rozchodnica ružová, extrakt z koreňa (Rhodiola 
rosea L.), paulínia nápojová – guarana, extrakt zo semien 
(Paullinia cupana), ginkgo, extrakt z listov (Ginkgo biloba), 
zinok [bisglycinát zinočnatý, glycín, regulátor kyslosti (kyselina 
citrónová), protihrudkujúca látka (oxid kremičitý)], 
protihrudkujúce látky (oxid kremičitý, horečnaté soli mastných 
kyselín), kyselina pantoténová (D-pantotenát vápenatý), 
vitamín B6 (pyridoxínhydrochlorid), vitamín B12 [stabilizátor 
(E341), kyanokobalamín].

Ostatní ingredience: viz vnitřní strana etikety.
Ostatné ingrediencie: pozri vnútornú stranu.

Nutriční hodnota na doporučenou denní dávku: 4 kapsle
Nutričná hodnota na odporúčanú dennú dávku: 4 kapsuly
Počet denních porcí / Počet denných porcií: 30
    v denní dávce / v dennej dávke  % RVH*
Kyselina pantothenová / pantoténová 3 mg 50%
Vitamin B6 / Vitamín B6 0,5 mg 36%
Vitamin B12 / Vitamín B12 2,5 μg 100%
Zinek / Zinok 6 mg 60%
L-Tyrozin / L-Tyrozín 300 mg -
Citikolín (Cognizin®) 250 mg -
Rozchodnice růžová /rozchodnica ružová,
extrakt kořene / koreňa (Rhodiola rosea L.) 200 mg -
Bakopa drobnolistá / drobnolista,
extrakt rostliny / rastliny (Bacopa monnieri) 320 mg -
Zelený čaj, extrakt z listů / listov (Camellia sinensis L. O. Ktze) 400 mg -
Ginkgo, extrakt z listů / listov (Gingko biloba) 24 mg -
Paulínie nápojná /paulínia nápojová – guarana, 
extrakt ze semen / zo semien (Paullinia cupana H.B.K.) 54,5 mg -  
  * RVH – referenční /referenčná výživová hodnota
 ** Obsahuje kofein / kofeín (50 mg na denní /dennú dávku).

Čistá hmotnost / 
Čistá hmotnosť: 64 g

Forever Focus™ kombinuje tradiční bylinky, vitamíny a minerály s klinicky testovaným Cognizinem. 
Vitamíny B6, B12 a kyselina pantothenová přispívají ke snížení vyčerpání a únavy, navíc kyselina 
pantothenová přispívá ještě i ke zdravé duševní výkonnosti a zinek přispívá ke správné kognitivní funkci.
Forever Focus™ kombinuje tradičné bylinky, vitamíny a minerály s klinicky testovaným Cognizinom. 
Vitamíny B6, B12 a kyselina pantoténová prispievajú k zníženiu vyčerpania a únavy, zatiaľ čo kyselina 
pantoténová prispieva tiež k zdravej duševnej výkonnosti a zinok prispieva k správnej kognitívnej funkcii.

Kapslí / 
KapsúlLFDEF622

E02EUv1

F O R E V E R®

Doporučená denní dávka: 4 kapsle (2 133,2 mg)
1x denně - ráno během jídla.
Odporúčaná denná dávka: 4 kapsuly (2 133,2 mg)
1x denne, ráno počas jedla.
Upozornění: Obsahuje kofein. Výrobek není vhodný pro děti, těhotné a kojící ženy. Pokud užíváte 
léky, konzultujte konzumaci tohoto doplňku stravy s ošetřujícím lékařem. Skladujte z dosahu malých 
dětí. Stanovená doporučená denní dávka se nesmí překročit. Doplněk stravy se nesmí používat jako 
náhrada pestré stravy. Nezapomínejte na význam pestré a vyvážené stravy a zdravého životního 
stylu. Nepoužívejte, pokud je těsnění pod víčkem poškozené nebo chybí.
Upozornenie: Obsahuje kofeín. Výživový doplnok nie je vhodný pre deti, tehotné a dojčiace ženy.Ak 
užívate lieky, konzumáciu výživového doplnku konzultujte s ošetrujúcim lekárom. Výživové doplnky 
sa musia uskladňovať mimo dosahu malých detí. Ustanovená odporúčaná denná 
dávka sa nesmie presiahnuť. Výživový doplnok sa nesmie používať ako náhrada 
rozmanitej stravy. Nezabúdajte na význam pestrej a vyváženej stravy a zdravého 
životného štýlu. Nepoužívajte, ak je tesnenie pod viečkom poškodené alebo chýba.

F O R E V E R®
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Forever FastBreak®

Vychutnajte si túto neodolateľnú energetickú tyčinku.

Nakopnite sa s 11 gramami bielkovín a neodolateľnou kombináciou chutí 

arašidového masla a čokolády. Forever Fast Break je všetko, čo by ste 

mohli chcieť v tyčinke, ktorá má nahradiť jedlo. Je chutná, nabitá vitamínmi 

a 11 gramami bielkovín, teda až dvoma vajcami!

Táto skvele chutiaca energetická tyčinka je skvelým spoločníko a môže 

vám pomôcť dosiahnuť vaše ciele a zároveň poskytnúť dôležitú výživu.

Tri gramy vlákniny, ktoré získate s prípravkom Forever Fast Break, 

vám pomôžu dlhšie sa cítiť nasýtene a podporia zdravé trávenie. Táto 

proteínová tyčinka novej generácie je nabitá vitamínmi a minerálmi, ktoré 

boli vybrané tak, aby pomohli zrýchliť metabolizmus tukov a sacharidov a 

zároveň telu dodali kľúčové výživné látky.

Vďaka tejto univerzálnej proteínovej tyčinke môžete v skutočnosti nahradiť 

až dve jedlá denne vďaka množstvu bielkovín, vlákniny a vitamínov, ktoré 

sú k dispozícii v každej porcii.

Dosahovanie svojich cieľov pri chudnutí môže chutiť vynikajúco a pritom 

vám bude dávať pocit nasýtenosti a energie. Držte sa na dobrej ceste 

s Forever Fast Break. Táto energetická tyčinka na cestách vám môže 

pomôcť kontrolovať váhu ako súčasť kaloricky kontrolovanej diéty a 

cvičebného programu. 

FAKTY
• 11 gramov bielkovín
• náhrada jedla a podpora energie
• lahodná chuť arašidového masla a čokolády
• bez trans tukov a cholesterolu

OBSAH
56 g / tyčinka

UPOZORNENIE
Nenahrádzajte viac ako dve jedlá denne energetickými 
tyčinkami Forever FastBreak. Mali by ste jesť tretie, 
vyvážené jedlo. Tyčinky Fast Break môžu pomôcť pri 
regulácii hmotnosti ako súčasť kaloricky kontrolovanej diéty 
a cvičebného programu.

CERTIFIKÁTY 
kóšer, halal

ZLOŽENIE 
poleva s príchuťou mliečnej čokolády (cukor, palmojadrový olej, 
sušené odtučnené mlieko, sušené plnotučné mlieko, kakao, palmový 
olej, emulgátor sójový lecitín, vanilka), hnedý ryžový sirup, sójové 
nugetky (sójová bielkovina, ryžový škrob), karamelový sirup (tapiokový 
sirup, voda, cukor, palmojadrový olej, sušené odtučnené mlieko, 
zvlhčovadlo: glycerol, koncentrát srvátkovej bielkoviny, prírodná 
aróma, regulátor kyslosti citran sodný, slnečnicový lecitín, soľ, 
zahusťovadlo karagénan), zmes vitamínov a minerálnych látok (citran 
vápenatý, oxid horečnatý, fosforečnan vápenatý, vitamín C (kyselina 
L-askorbová), glukonát zinočnatý, železo (diglycinát železnatý), vitamín 
E (DL-alfa-tokoferolacetát), niacín (nikotínamid), vitamín A (beta 
karotén, retinylpalmitát), glukonát meďnatý, kyselina pantoténová 
(pantotenát vápenatý), biotín (D-biotín), citran mangánatý, vitamín 
B6 (pyridoxínhydrochlorid), vitamín B2 (riboflavín), vitamín B1 (tiamín 
mononitrát), jodid draselný, seleničitan sodný, kyselina listová, vitamín 
B12 (kyanokobalamín), chlorid chromitý, molybdan sodný), arašidové 
maslo, fruktóza, zahusťovadlo arabská guma, arašidy, zvlhčovadlo 
glycerol, arašidová múka, arašidový olej, prírodná aróma, morská 
jedlá soľ.

Forever FastBreak
#520

REGULÁCIA VÁHY

bezlepkový         vhodný pre vegetariánov 

Predstavené výrobky obsahujú vitamíny a minerálne látky, dopĺňajú ich nedostatok vo výžive 
a tým pomáhajú posilňovať zdravie. Nemajú za účel diagnostikovať, zmierňovať, liečiť,

uzdravovať alebo predchádzať špecifickým chorobám alebo skupinám ochorení. 
Ak máte zdravotný problém, konzultujte ho so svojím lekárom.



Forever Garcinia Plus
Navrhnutý tak, aby vám pomohol dosiahnuť, čo najlepšie 

výsledky.

Forever Garcinia Plus je navrhnutý tak, aby dopĺňal váš zdravý životný 

štýl a pomáhal vám dosiahnuť vaše ciele v oblasti regulácie hmotnosti. 

Hviezdou v tomto prípade je ovocie Garcinia cambogia, ktoré obsahuje 

kyselinu hydroxicitrovú (HCA). Ukázalo sa, že táto zlúčenina dočasne 

inhibuje premenu uhľohydrátov na tuky v tele. Silný extrakt z Garcinie 

používaný v prípravku Forever Garcinia Plus obsahuje vysoké hladiny tejto 

dôležitej zlúčeniny.

Pretože Garcinia pomáha inhibovať produkciu tukov, telo sa prikláňa 

k spaľovaniu existujúcich tukových zásob, čo pomáha pri chudnutí v 

kombinácii s rozumnou stravou a pohybovým programom. Ukázalo sa 

tiež, že toto neuveriteľné ovocie pomáha znižovať chut do jedla.

Vedci v 60. rokoch 20. storočia zistili, že ovocie Garcinia obsahuje 

zlúčeniny, ktoré môžu ovplyvňovať metabolizmus inhibíciou enzýmu, ktorý 

premieňa kalórie na tuk. Garcinia tiež neobsahuje kofeín.

Na doplnenie Garcinie sme pridali pikolinát chrómu. Ak má váš 

organizmus nedostatok tohto dôležitého minerálu, mohlo by to spôsobiť 

únavu a nadmernú tvorbu tukov. Forever Garcinia Plus je skvelý nástroj, 

ktorý vám pomôže zostať na správnej ceste!

FAKTY
• Temporarily inhibits fat production and storage 

• Helps reduce cravings and suppress appetite  

• Useful weight management tool 

OBSAH
70 kapsúl

NÁVOD NA POUŽITIE
One softgel three times daily, preferably 30-60 

minutes before meals.

CERTIFIKÁTY 
kóšer, halal

ZLOŽENIE 
Garcinia cambogia extract, safflower oil, gelatin, 
glycerin, medium-chain triglyceride vegetable 
oil (MCT or thin oil), purified water, beeswax, 
soy lecithin, carob extract, titanium dioxide, and 
chromium picolinate. Contains Soy.

Forever Garcinia Plus®

#071

REGULÁCIA VÁHY

Gluten Free

Predstavené výrobky obsahujú vitamíny a minerálne látky, dopĺňajú ich nedostatok vo výžive 
a tým pomáhajú posilňovať zdravie. Nemajú za účel diagnostikovať, zmierňovať, liečiť,

uzdravovať alebo predchádzať špecifickým chorobám alebo skupinám ochorení. 
Ak máte zdravotný problém, konzultujte ho so svojím lekárom.

Nutričné údaje  
Dávka: 1 kapsula
 Množstvo na dávku *ODD
Kalórie 35 kcal 
Sacharidy celkom 8 g 3 %
Cukry 7 g 
Vitamín C 24 mg 40 %
Sodík 10 mg < 1 %
** Špeciálna zmes 33 g (30 ml) 
džús z plodov granátového jablka, hrušiek, z plodov mangostany 
(Garcinia mangostana), malín, černíc, čučoriedok. 
* Percentá ODD (odporúčanej dennej dávky) sú založené na diéte 
2 000 kcal.  ** ODD nebola stanovená.



Forever Lean
Ochráni vás pred kalóriami.

Forever Lean prináša dve výkonné zložky, ktoré spoločne pomáhajú 

znižovať absorpciu kalórií v tele bez toho, aby ste sa cítili nervózni alebo 

unavení.

Prvou je vláknina absorbujúca tuk, ktorú sme extrahovali z indickej figovej 

rastliny. Toto jedinečné vlákno má vysokú schopnosť viazať tuky. Spojili 

sme ho s proteínom pochádzajúcim z bielej fazule. Tento proteín účinkuje 

tak, že spomaľuje absorpciu cukru v tenkom čreve tým, že dočasne 

inhibuje aktivitu enzýmov, ktorá premieňa škroby na cukor.

V kombinácii vám tieto zložky môžu pomôcť dosiahnuť ideálnu váhu 

blokovaním vstrebávania niektorých tukov a sacharidov, ktoré prijímate. 

Zabalili sme ich do doplnku na chudnutie bez kofeínu alebo stimulantov. 

Ak ste citliví na kofeín alebo sa jednoducho snažíte obmedziť jeho denný 

príjem, Forever Lean je dokonalým riešením, ktoré vám pomôže splniť vaše 

ciele v oblasti regulácie hmotnosti.

Ak chcete z tohto doplnku vyťažiť čo najviac, zapite ho plným pohárom 

vody pred jedlom alebo malým občerstvením. Je tiež dôležité začleniť do 

celkového režimu regulácie hmotnosti zdravé stravovanie a pravidelné 

cvičenie.

FAKTY
• pomáha blokovať vstrebávanie kalórií z tukov a 

sacharidov 

• chróm pomáha pri regulácii cukru v krvi pre 

normálny metabolizmus 

• dočasne inhibuje absorpciu kalórií z cukru v tele  

OBSAH
120 kapsúl

NÁVOD NA POUŽITIE
Jednu kapsulu zapite vodou tesne pred jedlom.

Denná dávka je až 4 kapsuly.

CERTIFIKÁTY 
kóšer, halal

ZLOŽENIE 
indický figový extrakt (Opuntia cus-indica) práškový 
(listový), biely výtažok z obilnín (Phaseolus vulgaris) 
v prášku, emulgátor (hydroxypropylmetylcelulóza, 
mikrokryštalická celulóza), voda, činidlo proti 
zapekaniu (kyselina stearová, oxid kremičitý),
(sodná sol kroskarmelózy), stabilizátor (gellanová 
guma), konzervacné činidlo (octan draselný), chróm 
(ako chlorid chrómu).

Forever Lean
#289

REGULÁCIA VÁHY

bezlepkový       vhodný pre vegetariánov       vhodný pre vegánov

Predstavené výrobky obsahujú vitamíny a minerálne látky, dopĺňajú ich nedostatok vo výžive 
a tým pomáhajú posilňovať zdravie. Nemajú za účel diagnostikovať, zmierňovať, liečiť,

uzdravovať alebo predchádzať špecifickým chorobám alebo skupinám ochorení. 
Ak máte zdravotný problém, konzultujte ho so svojím lekárom.

Nutričné hodnoty 
Dávka: 4 kapsule                         Množstvo na dávku                   %ODD

celkové sacharidy 1 g < 1 % *
diétna vláknina 1 g 4% *
chróm (ako chlorid chromitý) 120 mcg 100%

1050 mg **
Extrakt z indického figovníku
(Opuntia ficus-indica), prášok (list) 
Extrakt z bielej fazule (Phaseolus vulgaris), prášek / prášok 445 mg **
* % ODD (odporúčanej dennej dávky) sú založené na diéte 2 000 kcal. 
** DDD nebyla stanovena / ODD nebola stanovená

Created by:
Checked by:

Mitchel van Duuren
Jeroen Hartenberg (19nov18)

™

VÝŽIVOVÝ DOPLNĚK
VÝŽIVOVÝ DOPLNOK 
s opuncií a chromem
s opunciou a chrómom

Forever Lean obsahuje unikátní směs vlákniny a chromu, s výjimečnou vlastností 
správně regulovat metabolizmus tuků a sacharidů. Přípravek je vhodný zejména jako 
součást redukční diety kombinované s tělesnou aktivitou (cvičením).

Forever Lean obsahuje unikátnu zmes vlákniny a chrómu, s výnimočnou vlastnosťou 
správne regulovať metabolizmus tukov a sacharidov. Prípravok je vhodný najmä ako 
súčasť redukčnej diéty kombinovanej s telesnou aktivitou cvičením.

Nejlépe spotřebovat do a Výrobní dávka: vyznačeno na dně obalu
Najlepšie spotrebovať do a Výrobná dávka: vyznačené na dne obalu

Vyrobeno v USA / Vyrobené v USA   

Dávkování: jednu kapsli zapijte vodou těsně před jídlem.
Denní dávka je až 4 kapsle.
Dávkovanie: jednu kapsulu zapite vodou tesne pred jedlom.
Denná dávka je až 4 kapsuly.

Uchovávejte mimo dosah malých detí. Neprekracujte doporucenou 
denní dávku. Potravinové doplnky by nemely být používány jako 
náhrada za ruznorodou a vyváženou stravu a zdravý životní styl.
Uchovávajte mimo dosahu malých detí. Neprekracujte odporúcanú 
dennú dávku. Potravinové doplnky by nemali byt používané ako
náhrada za rôznorodú a vyváženú stravu a zdravý životný štýl.

Ingredience: Indický �kusový extrakt (Opuntia �cus-indica) práškový (listový), bílý extrakt z ledvin (Phaseolus vulgaris) práškový, 
emulgátor (hydroxypropylmethylcelulóza, mikrokrystalická celulosa), voda, protispékavé činidlo (kyselina stearová, oxid křemičitý), 
(sodná sůl kroskarmelózy), stabilizátor (gellanová guma), konzervační látka (octan draselný), chróm (jako chlorid chromitý).

Ingrediencie: Indický �gový extrakt (Opuntia �cus-indica) práškový (listový), biely výťažok z obilnín (Phaseolus vulgaris) v prášku, 
emulgátor (hydroxypropylmetylcelulóza, mikrokryštalická celulóza), voda, činidlo proti spekaniu (kyselina stearová, oxid kremičitý), 
(sodná soľ kroskarmelózy), stabilizátor (gellanová guma), konzervačné činidlo (octan draselný), chróm (ako chlorid chrómu).
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Forever Lite Ultra s aminoteínom
Bohatá prírodná čokoládová príchuť pre váš zdravý životný štýl.

Proteín je základným stavebným prvkom každej bunky v tele. 

Vysokoproteínová diéta môže hrať dôležitú úlohu pri chudnutí, pretože 

vám pomáha kontrolovať chute a budovať svalovú hmotu. Na budovanie 

a udržiavanie svalovej hmoty potrebuje vaše telo aminokyseliny, ktoré je 

možné odvodiť iba z bielkovín.

Forever Lite Ultra je lahodný, všestranný a ľahký spôsob, ako dodať telu 

17 gramov bielkovín vegetariánskeho pôvodu bez cukru, tukov alebo 

sacharidov. Je to výživné občerstvenie so skvelou čokoládovou príchuťou, 

ktoré sa mieša s mliekom alebo vašou obľúbenou nemliečnou náhradou. 

Dve dávky Forever Lite Ultra vyrobené z odstredeného mlieka poskytujú 

100% dennej odporúčanej hodnoty vitamínov a minerálov. Táto lahodná 

koktailová zmes dodáva 18 dôležitých aminokyselín vrátane esenciálnych, 

aj neesenciálnych.

Pridali sme k nim prebiotickú vlákninu pre ďalšiu vrstvu ochrany pred 

nežiaducimi účinkami a aminoteín, ktorý pomáha predchádzať nadúvaniu, 

ktoré môžu spôsobiť iné proteínové nápoje.

Urobte z Forever Lite Ultra s aminoteínom súčasť vášho dňa. Nájdete 

ho aj v našich programoch CLEAN 9 a F15, ktoré poskytujú všetko, čo 

potrebujete, aby ste vyzerali lepšie a cítili sa lepšie.

Pamätajte, že najlepšie výsledky dosiahnete, keď spojíte tento vynikajúci a 

silný kokteil so zdravým stravovaním a pravidelným cvičením.

FAKTY
• prispieva k tvorbe svalovej hmoty
• 17 gramov bielkovín v jednej porcii
• skvelý zdroj vitamínov a výživy
• pre zdravý životný štýl

OBSAH
375g

NÁVOD NA POUŽITIE
Zmiešajte 1 odmerku (26 g) s 300 ml mlieka s nízkym 
obsahom tuku, alebo s iným nápojom (sójové mlieko, 
voda) - použite pribalenú odmerku. Pre lepšiu chuť, 
zmiešajte s drveným ľadom alebo ovocím. Pred každým 
použitím potrepte.

CERTIFIKÁTY 
kóšer, halal

Forever Lite Ultra  
s aminoteínom
#471

REGULÁCIA VÁHY

bezlepkový 

Nutričné hodnoty:  
Odporúčaná denná dávka (ODD): 1 odmerka (26 g) 
Počet dávok v balení 15 

 100 g  prášku Na dávku 25 g 
s 300 ml mlieka 

s nízkym 
obsahom tuku 

% ODD * 

Energetická hodnota  1578 kJ/ 377 kcal 854 kJ/203 kcal 10 % 

Tuky  12 g  3,9 g  6 %  

   z toho nasýtené  0 g 0,3 g  1,5 % 

Sacharidy  19 g  19 g  7 %  

   z toho cukry  8 g  16 g  18 % 

Vláknina 4 g  1 g  - 

Bielkoviny  50 g  24 g  48 % 

Soľ 2,5 g  1 g  17 % 

Vitamín A  858 μg  226 μg  28 % 

Vitamín D  3 μg  0,8 μg  16 % 

Vitamín E  23 mg  6 mg  50 % 

Vitamín C  154 mg  43 mg  54 % 

Vitamín B1  2 mg  0,6 mg  55 % 

Vitamín B2  0,53 mg  0,8 mg  57 % 

Niacín (B3)  30 mg  8 mg  50 % 

Vitamín B6  2,26 mg  0,8 mg  57 % 

Kyselina listová (B9)  327 μg  112 μg  56 % 

Vitamín B12  1,5 μg  2,8 μg  112 % 

Biotín (B7)  96 μg  33 μg  66 % 

Kyselina pantoténová (B5)  7,3 mg  3,5 mg  58 % 

Vápnik  73 mg  406 mg  51 % 

Draslík  2085mg mg  1043 mg  52 % 

Fosfor  807 mg  507 mg  72 % 

Horčík  590 mg  187 mg  50 % 

Železo  26,5 mg  7 mg  50 % 

Zinok  14,2 mg  5,2 mg  52 % 

Meď  1,9 mg  0,5 mg  50 % 

Mangán  4 mg  1 mg  50 % 

Selén  66,9 μg  20 μg  36 % 

Jód 288 μg  168 μg 112 % 
* ODD sú založené na diéte (8400 kJ/ 2000 kcal) 
- ODD nebola stanovená 
Ingredients: proteín izolovaný zo sóje, creamer (slnečnicový olej, maltodextrín, kazeinát sodný, (mlieko)), 
fruktóza, prírodná čokoládová príchuť, draselné soli kyseliny ortofosforečnej, kakaový prášok, 
fruktooligosacharidy, sodné soli kyseliny ortofosforečnej, stabilizátor (guarová guma), oxid horečnatý, 
proteázová zmes, emulgátor (sójový lecitín), sladidlo (sukralóza), uhličitan vápenatý, fumaran železnatý, D-
alfa-tokoferylacetát, kyselina askorbová, nikotínamid, jodid draselný, oxid zinočnatý, síran mangánatý, D-
biotín, D-pantotenát vápenatý, retinyl-palmitát, síran meďnatý, pivovarské kvasnice, pyridoxínhydrochlorid, 
tiamínhydrochlorid, cholekalciferol, riboflavín, kyselina pteroylmonoglutámová (kyselina listová), seleničitan 
sodný, kyanokobalamín. Obsahuje sóju. 
Návod na použitie: Zmiešajte 1 odmerku (26 g) s 300 ml mlieka s nízkym obsahom tuku, alebo s iným 
nápojom (sójové mlieko, voda) - použite pribalenú odmerku. Pre lepšiu chuť, zmiešajte s drveným ľadom 
alebo ovocím. Pred každým použitím potrepte. Balenie uchovávajte uzatvorené na suchom a chladnom 
mieste. Nepoužívajte ak je obal roztrhnutý, alebo inak poškodený. Tento výrobok je doplnkom k vyváženej a 
rôznorodej strave a zdravého životného štýlu. Ustanovená odporúčaná denná dávka sa nesmie presiahnuť. 
Uschovávajte mimo dosahu malých detí                           
Najlepšie spotrebovať do dátumu exspirácie: viď nižšie 
Vyrobené v USA.                                                                               
Výhradný dovozca: Forever Direct EU B.V., Het Appeltje 2, 4751 XJ Oud Gastel, Holandsko                                                                            
Distribuuje v SR: Forever Living Products Slovak Republic s.r.o. 
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Predstavené výrobky obsahujú vitamíny a minerálne látky, dopĺňajú ich nedostatok vo výžive 
a tým pomáhajú posilňovať zdravie. Nemajú za účel diagnostikovať, zmierňovať, liečiť,

uzdravovať alebo predchádzať špecifickým chorobám alebo skupinám ochorení. 
Ak máte zdravotný problém, konzultujte ho so svojím lekárom.



Forever Lite Ultra s aminoteínom
Podporte svoj zdravý životný štýl bielkovinami a výživou.

Proteín je základným stavebným prvkom každej bunky v tele. 

Vysokoproteínová diéta môže hrať dôležitú úlohu pri chudnutí, pretože 

vám pomáha kontrolovať chute a budovať svalovú hmotu. Na budovanie 

a udržiavanie svalovej hmoty potrebuje vaše telo aminokyseliny, ktoré je 

možné odvodiť iba z bielkovín.

Forever Lite Ultra je lahodný, všestranný a ľahký spôsob, ako dodať telu 

17 gramov bielkovín vegetariánskeho pôvodu bez cukru, tukov alebo 

sacharidov. Je to výživné občerstvenie so skvelou vanilkovou príchuťou, 

ktoré sa mieša s mliekom alebo vašou obľúbenou nemliečnou náhradou. 

Dve dávky Forever Lite Ultra vyrobené z odstredeného mlieka poskytujú 

100% dennej odporúčanej hodnoty vitamínov a minerálov. Táto lahodná 

koktailová zmes dodáva 18 dôležitých aminokyselín vrátane esenciálnych, 

aj neesenciálnych.

Pridali sme k nim prebiotickú vlákninu pre ďalšiu vrstvu ochrany pred 

nežiaducimi účinkami a aminoteín, ktorý pomáha predchádzať nadúvaniu, 

ktoré môžu spôsobiť iné proteínové nápoje.

Urobte z Forever Lite Ultra s aminoteínom súčasť vášho dňa. Nájdete 

ho aj v našich programoch CLEAN 9 a F15, ktoré poskytujú všetko, čo 

potrebujete, aby ste vyzerali lepšie a cítili sa lepšie.

Pamätajte, že najlepšie výsledky dosiahnete, keď spojíte tento vynikajúci a 

silný kokteil so zdravým stravovaním a pravidelným cvičením.

FAKTY
• prispieva k tvorbe svalovej hmoty
• 17 gramov bielkovín v jednej porcii
• skvelý zdroj vitamínov a výživy
• pre zdravý životný štýl

OBSAH
375g

NÁVOD NA POUŽITIE
Zmiešajte 1 odmerku (26 g) s 300 ml mlieka s nízkym 
obsahom tuku, alebo s iným nápojom (sójové mlieko, 
voda) - použite pribalenú odmerku. Pre lepšiu chuť, 
zmiešajte s drveným ľadom alebo ovocím. Pred každým 
použitím potrepte.

CERTIFIKÁTY 
kóšer, halal

Forever Lite Ultra  
s aminoteínom
#470

REGULÁCIA VÁHY

bezlepkový  

Nutričné hodnoty:  
Odporúčaná denná dávka (ODD): 1 odmerka (25 g) 
Počet dávok v balení 15 

 100 g  prášku Na dávku 25 g 
s 300 ml mlieka 

s nízkym 
obsahom tuku 

% ODD * 

Energetická hodnota  1606kJ/384kcal 846kJ/201kcal 10 % 

Tuky 12 g 3,9 g 6 %  

   z toho nasýtené  0 g 0,3 g 1,5 % 

Sacharidy  20 g 19 g 7 %  

   z toho cukry  8 g 16 g 18 % 

Vláknina 4 g 1 g                  - 

Bielkoviny  52 g 24 g 48 % 

Soľ 2,6 g 1 g 17 % 

Vitamín A  892 μg  226 μg 28 % 

Vitamín D  3 μg  0,8 μg 16 % 

Vitamín E  24 mg  6 mg 50 % 

Vitamín C  160 mg  43 mg 54 % 

Vitamín B1  2 mg  0,6 mg 55 % 

Vitamín B2  0,56 mg  0,8 mg 57 % 

Niacín(B3)  31 mg  8 mg 50 % 

Vitamín B6  2,35 mg  0,8 mg 57 % 

Kyselina listová (B9)  340 μg  112 μg 56 % 

Vitamín B12  1,6 μg  2,8 μg 112 % 

Biotín (B7)  100 μg  33 μg 66 % 

Kyselina pantoténová (B5)  7,6 mg  3,5 mg 58 % 

Vápnik  76 mg  406 mg 51 % 

Draslík  2085 mg  1022 mg 51 % 

Fosfor  840 mg  507 mg 72 % 

Horčík  614 mg  187 mg 50 % 

Železo  27,6 mg  7 mg 50 % 

Zinok  14,8 mg  5,2 mg 52 % 

Meď  2 mg  0,5 mg 50 % 

Mangán  4 mg  1 mg 50 % 

Selén  69,6 μg  20 μg 36 % 

Jód 300 μg  168 μg 112 % 
* ODD sú založené na diéte (8400 kJ/ 2000 kcal) 
-  ODD nebola stanovená 
 
Ingredients: proteín izolovaný zo sóje, creamer (slnečnicový olej, maltodextrín, kazeinát sodný, (mlieko)), 
fruktóza, vanilková príchuť, draselné soli kyseliny ortofosforečnej, fruktooligosacharidy, sodné soli kyseliny 
ortofosforečnej, stabilizátor (guarová guma), oxid horečnatý, proteázová zmes, emulgátor (sójový lecitín), 
sladidlo (sukralóza), uhličitan vápenatý, fumaran železnatý, D-alfa-tokoferylacetát, kyselina askorbová, 
nikotínamid, jodid draselný, oxid zinočnatý, síran mangánatý, D-biotín, D-pantotenát vápenatý, retinyl-palmitát, 
síran meďnatý, pivovarské kvasnice, pyridoxínhydrochlorid, tiamínhydrochlorid, cholekalciferol, riboflavín, kyselina 
pteroylmonoglutámová (kyselina listová), seleničitan sodný, kyanokobalamín. Obsahuje sóju. 
Návod na použitie: Zmiešajte 1 odmerku (25 g) s 300 ml mlieka s nízkym obsahom tuku alebo s iným nápojom 
(sójové mlieko, voda) - použite pribalenú odmerku. Pre lepšiu chuť, zmiešajte s drveným ľadom alebo ovocím. 
Pred každým použitím potrepte. Balenie uchovávajte uzatvorené na suchom a chladnom mieste. Nepoužívajte ak 
je obal roztrhnutý, alebo inak poškodený. Tento výrobok je doplnkom k vyváženej a rôznorodej strave a zdravého 
životného štýlu. Ustanovená odporúčaná denná dávka sa nesmie presiahnuť. Uschovávajte mimo dosahu malých 
detí 
Najlepšie spotrebovať do dátumu exspirácie: viď nižšie 
Vyrobené v USA. 
Výhradný dovozca: Forever Direct EU B.V., Het Appeltje 2, 4751 XJ Oud Gastel, Holandsko 
Distribuuje v SR: Forever Living Products Slovak Republic s.r.o. 
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Predstavené výrobky obsahujú vitamíny a minerálne látky, dopĺňajú ich nedostatok vo výžive 
a tým pomáhajú posilňovať zdravie. Nemajú za účel diagnostikovať, zmierňovať, liečiť,

uzdravovať alebo predchádzať špecifickým chorobám alebo skupinám ochorení. 
Ak máte zdravotný problém, konzultujte ho so svojím lekárom.



Forever Therm 
Naštartuje váš metabolizmus.

Naštartujte svoj metabolizmus pomocou Forever Therm, dokonalého 

spoločníka, pokiaľ ide o chudnutie. Použili sme kľúčové zloženie na 

podporu termogenézy, ktorá zvyšuje vašu telesnú teplotu, aby spustila 

spaľovanie kalórií a tukov.

V kombinácii s programom na reguláciu hmotnosti, ktorý zahŕňa zdravé 

stravovanie a primerané cvičenie, môže Forever Therm pomôcť urýchliť 

vaše výsledky vďaka pokrokovému prírodnému zloženiu obsiahnutému v 

každej tablete.

Hnacou silou tohto silného doplnku je extrakt zo zeleného čaju, ktorý 

pozostáva z 50 percent ECGC. Tieto silné polyfenolové zlúčeniny sú 

známe svojou schopnosťou spaľovať tuky.

Forever Therm tiež dodáva kofeín z prírodných zdrojov, ako je guarana 

a zelené kávové zrná, aby vám dodal energiu a motiváciu pre vaše 

tréningy alebo dlhé dni v kancelárii. Na rozdiel od pražených kávových zŕn 

obsahuje zelená káva vyššie hladiny dôležitých zlúčenín vrátane kyseliny 

chlorogénnej, ktorá pomáha podporovať normálnu hladinu cukru v krvi.

Forever Therm tiež obsahuje malinové ketóny, o ktorých sa preukázalo, že 

podporujú metabolizmus tukov. Esenciálne vitamíny B a C ďalej podporujú 

metabolické funkcie a udržujú vo vás zásobu vitamínov, ktoré vaše telo 

spotrebuje pri fyzickom cvičení.

Je dôležité zdravo sa stravovať a pravidelne cvičiť, aby ste dosiahli svoje 

ciele v oblasti regulácie hmotnosti. Forever Therm ponúka kombináciu 

rastlín a živín, ktoré vám dodajú energiu a pomôžu vám tieto ciele 

dosiahnuť.

FAKTY
• podporuje termogenézu 

• obsahuje zlúčeniny podporujúce metabolizmus 

• podporuje hladinu energie

OBSAH
60 tabliet

NÁVOD NA POUŽITIE
Užívajte 2 tablety denne. Môže sa užívat ako  

2 tablety naraz alebo rozdelit na dve dávky.  

Pre najlepšie výsledky užívajte do 18.00 hod.

CERTIFIKÁTY 
kóšer, halal

ZLOŽENIE 
stabilizátor (mikrokryštalická celulóza), kyselina 
askorbová, protispiekavé látky (kyselina stearová, 
sodná sol kroskarmelózy, oxid kremičitý), povlakové 
látky (sieťovaná karboxymetylcelulóza sodná, dextrín, 
dextróza, MCT - triglyceridy so stredne dlhým 
reťazcom, citran sodný), nikotínamid, D-pantotenát 
vápenatý, pyridoxínhydrochlorid, ribofavín,
tiamínhydrochlorid, kyanokobalamín, kyselina listová.

Forever Therm
#463

REGULÁCIA VÁHY

bezlepkový       vhodný pre vegetariánov        vhodný pre vegánov

Nutričné hodnoty 
2 tabl. %ODD*

Vitamín C (kyselina askorbová) 75 mg 94 %
Vitamín B1 (tiamínhydrochlorid) 1 mg 91 %
Vitamín B2 (riboflavín) 1.4 mg 100 %
Niacín 10 mg 63 %
Vitamín B6 (pyridoxinhydrochlorid) 1.3 mg 93 %
Folát (kyselina listová) 200 µg 100 %
Vitamín B12 2.4 µg 96 %
Kyselina pantoténová (D-pantotenát vápenatý) 6 mg 100 %

* Odporúčaná denná dávka.

Forever Therm™ výživový doplněk poskytuje silnou kombinaci bylin a vitaminů. 
Vitaminy B6 a B12 podporují váš metabolismus při produkci energie, zatímco vitamin C 
chrání vaše buňky před oxidačním stresem. Obsah kofeinu v 1 tabl. je 43,5 mg.
Forever Therm™ výživový doplnok poskytuje silnú kombináciu bylín a vitamínov. 
Vitamíny B6 a B12 podporujú váš metabolizmus pri produkcii energie, zatiaľ čo vitamín 
C chráni vaše bunky pred oxidačným stresom. Obsah kofeínu v 1 tabl. je 43,5 mg.

Uchovávejte mimo dosah malých dětí. Nepřekračujte doporučenou 
denní dávku. Potravinové doplňky by neměly být používány jako náhrada 
za různorodou a vyváženou stravu a zdravý životní styl.
Uchovávajte mimo dosahu malých detí. Neprekračujte 
odporúčanú dennú dávku. Potravinové doplnky by nemali byť 
používané ako náhrada za rôznorodú a vyváženú stravu a zdravý 
životný štýl.
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Tablet/
Tabliet

54 g

Ingredience: stabilizátor (mikrokrystalická celulóza), kyselina askorbová, 
protihrudkující látky (kyselina stearová, sodná sůl kroskarmelózy, oxid křemičitý), 

potahové látky (síťovaná karboxymetylcelulóza sodná, dextrin, dextróza, triglyceridy
se středně dlouhým řetězcem, citran sodný), nikotinamid, D-pantotenát vápenatý, 

pyridoxinhydrochlorid, ribo�avin, tiaminhydrochlorid, kyanokobalamin, kyselina listová.
Ingrediencie: stabilizátor (mikrokryštalická celulóza), kyselina askorbová, protihrudkujúce 
látky (kyselina stearová, sodná soľ kroskarmelózy, oxid kremičitý), povlakové látky (sieťovaná 

karboxymetylcelulóza sodná, dextrín, dextróza, MCT - triglyceridy so stredne dlhým reťazcom, 
citran sodný), nikotínamid, D-pantotenát vápenatý, pyridoxínhydrochlorid, ribo�avín, 

tiamínhydrochlorid, kyanokobalamín, kyselina listová.

Návod k použití: užívejte 2 tablety denně. Může být užíván 
jako 2 tablety najednou nebo rozdělen na dvě dávky.
Pro nejlepší výsledky užívejte do 18.00 hod.
Návod na použitie: Užívajte 2 tablety denne. Môže sa užívať 
ako 2 tablety naraz alebo rozdeliť na dve dávky.
Pre najlepšie výsledky užívajte do 18.00 hod.

™

Vyrobeno v USA / Vyrobené v USA.

Nejlépe spotřebovat do: vyznačeno na dně obalu.
Najlepšie spotrebovať do: vyznačené na dne obalu.
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Aloe Activator
Zvlhčuje, osviežuje a upokojuje silou aloe.

S viac ako 98% gélu z aloe vera zanecháva Aloe Activator pokožku 
osvieženú a upokojenú od chvíle, keď sa dotkne vašej tváre. Aloe je 
ideálne pre citlivú pokožku a vďaka mnohým dôležitým zložkám, ako 
sú vitamíny A, C a E, je aktivátor perfektným doplnkom každého režimu 
starostlivosti o pokožku.

Aloe je skombinované s alantoínom, ktorý je nielen účinným zvlhčovačom, 
ale aj dokonalým doplnkom k vyhladeniu pokožky. Rozdiel samozrejme 
spočíva v kvalite aloe. Forever Aloe Activator je vyrobený z čistého aloe 
vera z našich vlastných polí. Každý list je ručne zbieraný, ručne filetovaný 
a balený do niekoľkých hodín, aby bola zaistená jeho maximálna čerstvosť 
a potencia.

Aloe Activator je obohacujúci zvlhčovač, ktorý obsahuje enzýmy, 
aminokyseliny a polysacharidy.

FAKTY
• čistí, upokojuje a osviežuje

• skvelý pleťový kondicionér

• jemný pre pokožku celej tváre, vrátane oblasti očí

OBSAH
130 ml

NÁVOD NA POUŽITIE
Aloe activator je viacúčelový prípravok na čistenie 

alebo osvieženie pleti. Aplikujte ho na vatový tampón 

a jemne utrite pokožku. Pre vytvorenie aloe pleťovej 

masky zmiešajte 1 čajovú lyžičku prípravku Facial 

Contour Mask Powder (341) s 1 lyžičkou prípravku 

aloe activator a aplikujte tenkú vrstvu na vyčistenú 

pokožku. Po 20-tich minútach dôkladne opláchnite 

teplou vodou. Používajte 2-3krát týždenne.

CERTIFIKÁTY 
netestovaný na zvieratách, IASC, kóšer, halal

ZLOŽENIE 
Aloe Barbadensis Leaf Juice (Stabilized* Aloe Vera 
Gel/gel d’aloès ofcinal stabilisé*), 1,2-Hexanediol, 
Allantoin, Disodium EDTA, Potassium Sorbate.

Aloe Activator 

#612

OSOBNÁ STAROSTLIVOSŤ

bezlepkový      vhodný pre vegetariánov      vhodný pre vegánov



Aloe Heat Lotion 
Určite to všetci poznáte - po dlhom a namáhavom dni ste 

unavení a všetky svaly máte stuhnuté.

Zažite relaxačný pocit s Aloe Heat Lotion po náročnom tréningu alebo 
dlhom dni v práci. Táto receptúra   na báze aloe poskytuje hrejivé aj 
chladiace účinky, ktoré pomáhajú upokojiť vaše svaly.

Aloe Heat Lotion je mimoriadne bohatý a nemastný, je ideálny na hlbokú 
relaxačnú masáž, vďaka ktorej sa vaša myseľ a telo uvoľnia. Aloe Heat 
Lotion ochladzuje a stimuluje vďaka aloe a mentolu. Potom sa zahreje, 
zatiaľ čo ingrediencie ako eukalyptus pomáhajú uvoľniť vaše svaly a 
vytvoriť prirodzene aromatický zážitok.

Aloe použité v tomto pleťovom výživnom kréme sa pestuje na našich 
vlastných poliach. Ručne zbierame a ručne filetujeme každý list, aby sme 
zaistili, že v každej fľaši Aloe Heat Lotion je kvalitne stabilizované aloe vera.

FAKTY
• pomáha upokojť svaly 

• vyživuje pokožku 

• vôňa mentolu a eukalyptu

OBSAH
118 ml

NÁVOD NA POUŽITIE
Aplikujte hojne a podľa potreby vmasírujte do 

pokožky. Zabráňte kontaktu s očami. Ak dôjde ku 

kontaktu, opláchnite ich niekoľko minút vodou.

CERTIFIKÁTY 
netestovaný na zvieratách, IASC, kóšer,halal

ZLOŽENIE 
Aloe Barbadensis Leaf Juice, Aqua, Propanediol, 
Glyceryl Stearate, Cetyl Alcohol, Glyceryl Oleate 
Citrate, Arginine, Sesamum Indicum Seed 
Oil, Prunus Armeniaca Kernel Oil, Eucalyptus 
Globulus Leaf Oil, Menthol, Methyl Salicylate, Cetyl 
Ethylhexanoate, Carbomer, Allantoin, Caprylyl Glycol, 
Ethylhexylglycerin, Caprylic/Capric Triglyceride, 
Ascorbic Acid, Hexylene Glycol, Citric Acid, 
Limonene, Linalool, Phenoxyethanol, Potassium 
Sorbate, Sodium Benzoate.

Aloe Heat Lotion  

#064

STAROSTLIVOSŤ O POKOŽKU

bezlepkový      vhodný pre vegetariánov      vhodný pre vegánov



Aloe Moisturizing Lotion
Hodvábne jemná textúra, ktorá zadržiava vlhkosť.

Vyskúšajte pokročilé, hlboké zvlhčenie, ktoré môže poskytnúť iba čistý 
vnútorný list aloe vera. Hydratačné mlieko Forever Aloe Moisturizing Lotion 
je vyrobené z ručne zbieraného a filetovaného aloe.

Každý deň je naša pokožka vystavená poveternostným vplyvom, vetru 
a znečisteniu. Hydratačné mlieko Aloe Moisturizing Lotion je má silnú 
receptúru, pokiaľ ide o doplnenie stratenej vlhkosti a obnovenie jemnej a 
pružnej pokožky.

Bohatá textúra poskytuje pokožke skutočne pôžitok. Ideálny je na telo aj na 
ruky. Pridanie kolagénu a elastínu udržuje pokožku hladkú, jemnú a pružnú 
pri zachovaní prirodzenej rovnováhy pH.

Ďalšou výhodou hydratačného mlieka sú vynikajúce zvlhčovacie vlastnosti, 
ktoré zachovávajú, udržiavajú a zadržiavajú vlhkosť. Prírodné zloženie, ako je 
marhuľový olej, jojoba a vitamín E, spolu dodávajú pokožke žiarivý lesk.

Ak vaša pokožka potrebuje trochu viac pozornosti, Aloe Moisturizing Lotion 
má všetko, čo potrebujete na obnovenie a revitalizáciu.

FAKTY
• obnovuje suchú a odretú pokožku

• poskytuje hladkú a pružnú pokožku 

• má bohatú textúru

• perfektný na ruky aj na telo

OBJEM
118 ml

NÁVOD NA POUŽITIE
Aplikujte podľa potreby

CERTIFIKÁTY 
netestovaný na zvieratách, IASC, kóšer

ZLOŽENIE 
Aloe Barbadensis Leaf Juice, Aqua, C12-15 
Alkyl Benzoate, Stearic Acid, Glyceryl Stearate, 
Hydrogenated Polyisobutene, Methyl Gluceth-20, 
Sorbitol, Prunus Armeniaca Kernel Oil, Polysorbate 
60, Simmondsia Chinensis Seed Oil, Chamomilla 
Recutita Flower Extract, Hydrolyzed Elastin, Sodium 
PCA, Collagen, Triethanolamine, Cetyl Alcohol, 
PEG-100 Stearate, Ascorbic Acid, Tocopherol, 
Citric Acid, Propylene Glycol, Glycine Soja Oil, 
Allantoin, Dimethicone, Sodium Hyaluronate, 
Parfum, Amyl Cinnamal, Benzyl Salicylate, Hexyl 
Cinnamal, Linalool, Hydroxyisohexyl 3-Cyclohexene 
Carboxaldehyde, Diazolidinyl Urea, Methylparaben, 
Propylparaben, Potassium Sorbate, Sodium 
Benzoate.

Aloe Moisturizing Lotion 

#063

STAROSTLIVOSŤ O POKOŽKU

bezlepkový         vhodný pre vegetariánov       



Aloe Propolis Creme
To najlepšie z aloe a zo včelieho úľa.

Iba spoločnosť Forever mohla vytvoriť produkt tak vynaliezavý ako Aloe 
Propolis Creme. Tento výživný krém kombinuje dve z najoceňovanejších 
ingrediencií. Čistý gél z vnútorného listu aloe vera a včelí propolis. Tieto 
dva základné prvky spoločne pomáhajú vašej pokožke udržiavať krásny 
tón a textúru.

Včelí propolis je živicová látka, ktorú včely vytvárajú na spevnenie svojich 
úľov. Ukázalo sa, že má aj vlastnosti, ktoré vytvárajú prirodzenú bariéru 
vašej pokožky a zaisťujú prirodzené výhody starostlivosti o pleť aloe.

Aloe vera v kombinácii s vitamínmi A, E a C vyživujú a zvlhčujú pokožku, 
zatiaľ čo včelí propolis pomáha omladiť jej vzhľad a dodáva jej hladší a 
hebkejší pocit. Aloe Propolis Creme tiež zvyšuje upokojujúcu silu aloe 
pridaním harmančeka.

Samozrejme, používame čistý, vnútorný listový gél z aloe vera z vlastných 
polí. Aloe je ručne zbierané a filetované, aby sa zabránilo poškodeniu a 
zaistilo sa, že sa do našich výrobkov dostane iba z najkvalitnejšej aloe 
vera. Je ľahké pochopiť, prečo je Aloe Propolis Creme jedným z vlajkových 
produktov spoločnosti Forever.

FAKTY
• bohatá zmes aloe vera a včelieho propolisu 

• pomáha udržiavať krásny tón a textúru pokožky 

• vyživuje a zvlhčuje  

• pomáha upokojiť podráždenú pokožku

OBSAH
113 g

NÁVOD NA POUŽITIE
Aplikujte podľa potreby

CERTIFIKÁTY 
netestované na zvieratách, IASC, kóšer, halal

ZLOŽENIE 
Aloe Barbadensis Leaf Juice, Glyceryl Stearate, 
Propylene Glycol, Cetyl Alcohol, Lanolin, PEG-100 
Stearate, Propolis Extract, Chamomilla Recutita 
Flower Extract, Ethylhexyl Palmitate, Ethylhexyl 
Stearate, Diethylhexyl Adipate, Sorbitol, Lanolin 
Alcohol, Dimethicone, Tocopherol, Glycine Soja 
Oil, Beta-Carotene, Zea Mays Oil, Allantoin, 
Triethanolamine, Ascorbic Acid, Disodium EDTA, 
Citric Acid, Parfum, Coumarin, Potassium Sorbate, 
Sodium Benzoate, Diazolidinyl Urea, Methylparaben, 
Propylparaben.

Aloe Propolis Creme 

#051

STAROSTLIVOSŤ O POKOŽKU

vhodný pre vegetariánov



Aloe Vera Gelly
To najlepšie z našich polí pre vás.

Aloe vera je silná rastlina, ktorá je po stáročia uctievaná ako pomoc pri 
upokojení menších podráždení pokožky. Mnoho domácností malo vo 
svojej blízkosti aloe vera, ktorá slúžila ako „rastlina na popáleniny“, pretože 
vnútorný listový gél upokojuje pri ľahkých popáleninách.

Aloe Vera Gelly má receptúru, ktorá využíva silu aloe v jej najčistejšej 
podobe. Kvalita použitého aloe vera robí rozdiel a naša aloe je prvá svojho 
druhu, ktorá získala certifikát čistoty a účinnosti od Medzinárodnej rady 
pre aloe (IASC).

Získanie takého prestížneho označenia si vyžaduje veľa úsilia a sme 
neuveriteľne hrdí na prácu, ktorú robíme, aby sme vám priniesli tie 
najlepšie produkty z aloe a Aloe Vera Gelly nie je výnimkou. Každý list je 
ručne zbieraný a filetovaný, aby sa uchoval vzácny gél obsiahnutý v každej 
rastline.

Rozdiel poznáte hneď, ako ho začnete používať. Ideálny pre akýkoľvek typ 
pokožky, ľahko sa vstrebáva a upokojuje ju.

Tento hustý, priesvitný gél je takmer totožný s vnútorným listom aloe vera, 
takže viete, že z aloe dostávate to najlepšie. Presne tak ako to príroda 
zamýšľala.

FAKTY
• ideálny ako súčasť prvej pomoci 

• rýchlo upokojuje pokožku

• neznečisťuje oblečenie

• má najbližšie ku gélu z vnútorného listu aloe

OBJEM
118 ml

NÁVOD NA POUŽITIE
Pred použitím si pokožku najprv očistite. Aplikujte 

podľa potreby, aj opakovane.

CERTIFIKÁTY 
netestované na zvieratách, IASC, kóšer, halal

ZLOŽENIE 
Aloe Barbadensis Leaf Juice, Aqua, Glycerin, 
Triethanolamine, Carbomer, Disodium EDTA, Citric 
Acid, Ascorbic Acid, Allantoin, Glycine Soja Oil, 
Tocopherol, Methylparaben, Potassium Sorbate, 
Sodium Benzoate, Diazolidinyl Urea.

Aloe Vera Gelly 

#061

SKINCARE

bezlepkový      vhodný pre vegetariánov       vhodný pre vegánov



Forever Alpha-E Factor®

Doprajte svojej pokožke dokonalé zvlhčenie.

Forever Alpha-E Factor je elixír, ktorý poskytuje silnú ochranu pred voľnými 
radikálmi a zároveň obnovuje vlhkosť, podporuje pružnosť a pomáha 
predchádzať predčasným prejavom starnutia.

Antioxidačnú silu Forever Alpha-E Factor poháňa energetický vitamín E, 
ktorý bojuje proti voľným radikálom a podporuje hebkú a žiarivú pokožku. 
Táto vyživujúca receptúra poskytuje ďalšie antioxidanty, ako sú vitamíny A 
a retinylpalmitát, na ochranu pred voľnými radikálmi.

Voľné radikály sú zodpovedné za 80% poškodenia kože a pochádzajú z 
vonkajších faktorov, ako sú znečistenie a UV lúče. Alpha-E Factor sa ľahko 
vstrebáva a poskytuje vlhkosť a ochranu pred voľnými radikálmi, zatiaľ čo 
vitamín C bojuje proti oxidačnému stresu.

Na hydratáciu suchej alebo citlivej pokožky poskytuje borákový olej jednu 
z najvyšších koncentrácií esenciálnych mastných kyselín, ktoré pôsobia 
ako prírodné enzýmové prostriedky na obnovenie vlhkosti.

Doprajte svojej pokožke výživu potrebnú na boj proti voľným radikálom a 
podporu zdravej a mladšie vyzerajúcej pokožky.

FAKTY
• normalizuje a vyrovnáva suchú pokožku 

• skvelá kombinácia účinných antioxidantov

• vynikajúci pre všetky druhy pleti

OBJEM
30 ml

NÁVOD NA POUŽITIE
Aplikujte zopár kvapiek na tvár a krk, potom jemne 

vklepávajte končekmi prstov.

CERTIFIKÁTY 
netestované na zvieratách, kóšer, halal

ZLOŽENIE 
Caprylic/Capric Triglyceride, Cyclopentasiloxane, 
Tocopheryl Acetate, Aloe Barbadensis Leaf 
Extract, Retinyl Palmitate, Borago Officinalis Seed 
Oil, Lecithin, Bisabolol, Glycine Soja Oil, Parfum, 
Limonene, Benzyl Benzoate, Linalool, Geraniol, 
Citronellol, Methylparaben, Propylparaben.

Alpha-E Factor 

#187

STAROSTLIVOSŤ O POKOŽKU

bezlepkový      vhodný pre vegetariánov      vhodný pre vegánov



Awakening Eye Cream
Skrášlite si oči.

Očný krém Awakening kombinuje patentované zloženie s peptidovou 
technológiou na zlepšenie a vyhladenie citlivého očného okolia, viditeľne 
redukuje výskyt vrások a tmavých kruhov.

Táto prevratná receptúra   pomáha pri normálnej tvorbe kolagénu 
podporovať optimálnu hydratáciu a pevnosť pokožky. Awakening Eye 
Cream podporuje zdravý kolagén a zlepšuje tak hladkosť pokožky, čo 
vedie k objemnejšej a pevnejšej pokožke okolo očného okolia.

Obsahuje aj špeciálny peptid, o ktorom sa preukázalo, že redukuje výskyt 
opuchov očí a tmavých kruhov už za 15 dní!

Špičková zložka, extrakt z kôry albizia julibrissin, má zdvíhací účinok na 
ochabnuté horné viečko oka a pomáha revitalizovať jemnú pokožku okolo 
oka, aby ste dosiahli dokonalý pôžitok.

Všetky tieto ingrediencie vytvárajú najpokročilejší očný krém, vďaka 
ktorému vaša krása zažiari.

FAKTY
• pomáha znižovať výskyt tmavých kruhov

• výrazne znižuje výskyt vrások 

• Oči pôsobia oddýchnutejšie, bdelejšie a omladené

OBSAH
21 g

NÁVOD NA POUŽITIE
Naneste mierno množstvo do okolia očí a prstom 

jemne poklepajte a vmasírujte.

CERTIFIKÁTY 
netestovaný na zvieratách, IASC, kóšer, halal

ZLOŽENIE 
Aloe Barbadensis Leaf Juice, Aqua, Caprylic/Capric 
Triglyceride, Isoamyl Laurate, Glycerin, Propanediol, 
Polyglyceryl-6 Distearate, Hydrogenated Jojoba 
Wax, Lauryl Laurate, Cetearyl Olivate, Sorbitan 
Olivate, Polyhydroxystearic Acid, Jojoba Esters, 
Beta Vulgaris Root Extract, Albizia Julibrissin 
Bark Extract, Dunaliella Salina Extract, Panthenol, 
Hydrolyzed Sodium Hyaluronate, Sodium 
Hyaluronate, Acetyl Tetrapeptide-5, Palmitoyl 
Dipeptide-5 Diaminobutyroyl Hydroxythreonine, 
Palmitoyl Tripeptide-38, Palmitoyl Tripeptide-5, 
Hydrolyzed Collagen, Caprylhydroxamic 
Acid, Linoleic Acid, Linolenic Acid, Arginine, 
Tetradecyl Aminobutyroylvalylaminobut yric Urea 
Trifluoroacetate, Darutoside, Hydrolyzed Corn 
Starch, Cetyl Alcohol, Polyglyceryl-3 Beeswax, 
Caprylyl Glycol, Xylitol, Ethylhexylglycerin, Citric Acid, 
Xylitylglucoside, Anhydroxylitol, 
1,2-Hexanediol, Butylene Glycol, Ammonium 
Acryloyldimethyltaurate/VP Copolymer, 
Hydroxypropyl Cyclodextrin, Ascorbic Acid, 
Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, 
Phenoxyethanol.

Awakening Eye Cream 

#561

STAROSTLIVOSŤ O POKOŽKU

bezlepkový        vhodný pre vegetariánov        



Balancing Toner
Podporuje rovnováhu pH pokožky.

Potrebuje vaša pokožka po vyčistení extra pozornosť? Balancing toner 
je navrhnutý tak, aby zabezpečil zmytie všetkých nečistôt a ich zvyškov. 
Minimalizuje vzhľad pórov a dodáva dodatočnú hydratáciu, takže je ideálny 
na použitie medzi čistením a zvlhčovaním.

Balancing toner poskytuje exkluzívnu zmes extraktu z morských rias 
a hyaluronátu sodného na zvlhčenie a zjemnenie pokožky a zároveň 
podporuje jej mladistvý vzhľad. Pridanie výťažku z uhorky dodáva ďalšiu 
vrstvu upokojujúcej hydratácie a zároveň podporuje vylepšený tón a 
štruktúru pokožky. Extrakt z bieleho čaju je bohatý antioxidant s vysokým 
obsahom polyfenolov, ktorý spolu s aloe bojuje proti voľným radikálom.

Balancing toner obsahuje iba najčerstvejšie a najčistejšie aloe z našich 
vlastných polí, ktoré zabezpečí, že vaša pokožka bude osviežená a 
vyživená. Každá rastlina aloe je starostlivo vyživovaná, ručne zbieraná a 
ručne filetovaná. 

Keď do svojej rutiny pridáte Balancing toner, všimnite si výrazný rozdiel v 
tom, ako vaša pokožka vyzerá.

FAKTY
• osviežuje, upokojuje a hydratuje

• vyhladzuje tón a textúru pokožky

• minimalizuje vzhľad pórov

OBSAH
130 ml

NÁVOD NA POUŽITIE
Naneste štedré množstvo na tvár a krk po očistení 

pomocou bavlnenej utierky. Používajte dvakrát 

denne, aby ste minimalizovali vzhľad pórov a 

hydratovali pokožku.

CERTIFIKÁTY 
netestovaný na zvieratách, IASC, kóšer, halal

ZLOŽENIE 
Aloe Barbadensis Leaf Juice, Aqua, Propanediol, 
Sorbitol, 1,2-Hexanediol, Chondrus Crispus 
(Carrageenan) Extract, Camellia Sinensis (White tea) 
Leaf Extract, Cucumis Sativus (Cucumber) Fruit 
Extract, Sodium Lactate, Caprylylglycol, Allantoin, 
Sodium Hyaluronate, Ascorbic Acid, Beta-Glucan, 
Pentylene glycol, Glycerin, Citric Acid, Phytic Acid, 
Gluconolactone, Phenoxyethanol, Potassium 
Sorbate, Sodium Benzoate.

Balancing Toner 

#560

STAROSTLIVOSŤ O POKOŽKU

bezlepkový      vhodný pre vegetariánov      vhodný pre vegánov



Aloe Bio-Cellulose Mask
Poskytuje pokožke silnú hydratáciu.

Aloe biocelulózová maska poskytuje silnú, energizujúcu hydratáciu 
pomocou pokrokovej technológie a prírodného zloženia. Srdcom tejto 
masky novej generácie je vlákno z biocelulózy. Tento materiál ľahko 
zapadne do každej kontúry tváre a umožní maske preniknúť hlboko do 
jemných línií.

Maska z aloe biocelulózy poskytuje dvojfázové výhody. Prostredníctvom 
procesu, ktorý je jedinečný pre spoločnosť Forever, špeciálne baktérie 
prirodzene kvasia gél z aloe vera z našich vlastných polí a morská tráva 
ich potom spája do biocelulózovej textílie, aby pokožku upokojila, zjemnila 
a upravila. Sérum obohatené o zelený čaj a pagaštan konský navyše 
omladzuje matnú pokožku, pomáha v boji proti voľným radikálom, tiež v 
boji proti známkam starnutia a pomáha znižovať začervenanie pokožky. 

Naša maska   z biocelulózy sa ľahko používa a nevyžaduje žiadne 
oplachovanie. Zvyšné sérum si jednoducho vmasírujte do tváre a krku. 
Pretože biocelulóza umožňuje séru preniknúť mnohokrát hlbšie ako pri 
tradičných maskách, po použití budete cítiť silnú hydratáciu oveľa dlhšie.

FAKTY
• omladzuje matnú pokožku a pomáha v boji 

proti príznakom starnutia

• upokojuje pokožku a zmierňuje vzhľad jej 

začervenania

• vaša pleť bude žiariť

OBSAH
5 ks biocelulózových másk (25 g/ks) 

NÁVOD NA POUŽITIE
1. Otvorte vrecko a rozložte masku. 

2. Maska je chránená tkaninou na každej strane.

3. Vyberte jednu vrstvu a vyhoďte ju.

4. Použite masku na tvár. Jemne stlačte, aby ste 

zaistili bezpečnosť.

5. Odstráňte druhú vrstvu tkaniny a vyhoďte ju.

6. Po asi 20 minútach odstráňte a zlikvidujte 

masku.

7. Nie je potrebné opláchnuť. Masírujte zostávajúci 

produkt do tváre a krku pre mladistvý vzhľad.

CERTIFIKÁTY 
netestované na zvieratách, kóšer

ZLOŽENIE 
Aqua, Propanediol, Glycerin, Aloe Barbadensis Leaf 
Juice, Caffeine, Aesculus Hippocastanum Seed 
Extract, Camellia Sinensis Leaf Extract, Sodium 
Hyaluronate, Hydroxyacetophenone, 1,2-Hexanediol, 
Glycosyl Trehalose, Mannitol, Xanthan Gum, 
Hydrogenated Starch Hydrolysate, Hydrolyzed 
Sclerotium Gum, Ammonium Glycyrrhizate, Zinc 
Gluconate, Ascorbic acid, Citric Acid, Sodium 
Benzoate, Potassium Sorbate, Phenoxyethanol.

Aloe Bio-Cellulose Mask  

#616

STAROSTLIVOSŤ O POKOŽKU

vhodné pre vegetariánov         vhodné pre vegánov



Forever Aloe Scrub
Jemná čistiaca sila s výživným komfortom aloe vera.

Iba Forever vám môže priniesť tak jemný a osviežujúci píling s výhodami 
čistého gélu z aloe vera. Vo vnútri každého Forever Aloe Scrub sa skrýva 
silné tajomstvo - guľôčky z čistého jojobového oleja. Tieto mikrosféry 
jemne trú odumreté bunky pokožky a zvyšky, ktoré sa hromadia v jej 
póroch.

Keď začnete používať Forever Aloe Scrub, nebude trvať dlho, kým si 
všimnete žiarivú a zdravo vyzerajúcu pokožku. Proces pílingu tiež uvoľní 
cestu pre proces vlastnej obnovy vašej pokožky a pripraví ju na váš 
obľúbený hydratačný krém Forever.

Použite Forever Aloe Scrub dvakrát alebo trikrát týždenne na telo, aby ste 
odhalili druh luminiscencie, aký u iného exfoliátora jednoducho nenájdete. 

Aloe vera použité vo Forever Aloe Scrub je starostlivo pestované na našich 
vlastných poliach, ručne zbierané a ručne filetované, aby bolo zaistené, 
že do každej tuby tohto neuveriteľného exfoliátora sa použije iba ten 
najčerstvejší a najkvalitnejší gél z vnútorných listov. 

FAKTY
• prírodný píling na telo

• pripravuje pokožku na zvlhčenie

• aloe poskytuje pokožke všetky výhody 

 

 

 

OBSAH
99 g

NÁVOD NA POUŽITIE
Naneste na vlhkú pokožku, masírujte krúživými 

pohybmi 2-3 minúty a opláchnite vodou.

CERTIFIKÁTY 
netestované na zvieratách, IASC, kóšer, halal

ZLOŽENIE 
Aloe Barbadensis Leaf Juice, Aqua, Hydrogenated 
Jojoba Oil, Glyceryl Stearate, Propylene Glycol, 
Cetyl Alcohol, Sodium Cocoyl Isethionate, PEG-
100 Stearate, Lauramine Oxide, Hydrated Silica, 
Cocamidopropyl Betaine, Glycine Soja Oil, Glycerin, 
Tocopherol, Ascorbic Acid, Citric Acid, Sodium 
Lactate, Sodium Chloride, Parfum, Butylphenyl 
Methylpropional, Diazolidinyl Urea, Methylparaben, 
Propylparaben, Potassium Sorbate, Sodium 
Benzoate, CI 42090.

Forever Aloe Scrub 

#238

STAROSTLIVOSŤ O POKOŽKU

bezlepkový      vhodný pre vegetariánov       vhodný pre vegánov



Forever Epiblanc
Vyrovnáva tón pleti a rozjasňuje pleť.

Náš zaneprázdnený životný štýl a pobyt na slnku môžu sťažiť dosiahnutie 
hladkej a čistej pokožky. Denné vystavenie týmto účinkom môže mať za 
následok nežiaduce tmavé škvrny.

Naše 100% stabilizované aloe vera je vynikajúcim základom pre prírodné 
rastliny nachádzajúce sa v prípravku Forever Epiblanc, pretože zvlhčuje, 
upokojuje a pomáha vstrebávať sa hlbšie do vašej pokožky.

Arbutín (medvedica lekárska), rumex occidentalis a prírodný vitamín E 
spolupracujú na rozjasnení pleti a rovnomernom odtieni pokožky a zároveň 
pomáhajú zmierniť výskyt tmavých škvŕn. Forever Epiblanc je najúčinnejší, 
ak sa nanáša priamo na škvrny na pokožke.

Nenechajte sa viesť každodennou rutinou, aby ste si neužili požadovaný 
odtieň a jas pleti. Siahnite po Forever Epiblanc pre pokožku, ktorá vyzerá 
a cíti sa najlepšie vďaka sile aloe a čistým osviežujúcim rastlinám. 

FAKTY
• jemne vyrovnáva tón pleti

• rozjasňuje pleť

• znižuje výskyt tmavých škvŕn 

OBSAH
28.3 g

NÁVOD NA POUŽITIE
Ráno a večer naneste na pleť na miesta, ktoré si 

želáte rozjasniť. 

CERTIFIKÁTY 
netestované na zvieratách, IASC, kóšer, halal

ZLOŽENIE 
Aloe Barbadensis Leaf Juice, Aqua, Glycerin, 
Arbutin, Triethanolamine, Rumex Occidentalis 
Extract, Sodium Hyaluronate, Carbomer, 
1,2-Hexanediol, Caprylyl Glycol, Dimethicone, 
Xanthan Gum, Disodium EDTA, Citric Acid, 
Sodium Ascorbyl Phosphate, Tocopherol, Ascorbic 
Acid, Parfum, Methylparaben, Diazolodinyl Urea, 
Potassium Sorbate, Sodium Benzoate

Forever Epiblanc 

#236

STAROSTLIVOSŤ O POKOŽKU

bezlepkový      vhodný pre vegetariánov       vhodný pre vegánov



infinite by Forever™ firming complex 
Zamerajte sa na starnutie zvnútra.

Krása sa ukrýva nielen v hĺbke pokožky - začína sa výživou. Prvý 
exkluzívny kozmetický doplnok Forever vám pomôže regulovať proces 
starnutia. Dve malé tablety bez povlaku užívané denne podporujú viaceré 
vnútorné systémy tela aj celkový zdravotný stav a vzhľad pleti.

Podľa dvoch klinických skúšaní francúzsky melón poskytuje 
superoxiddizmutázu, čo je kľúčový hráč v antioxidačnom systéme a 
pomáha bojovať proti stresu pre voľné radikály.

Patentované fytoceramidy získané z európskej pšenice dopĺňajú kľúčovú 
zložku, ktorá sa prirodzene nachádza v pleti a zohráva rozhodujúcu úlohu 
pre funkciu vytvárania bariéry chrániacej pred stratou vlhkosti, podporuje 
hydratáciu pokožky a predstavuje ochranu pred starnutím.

Ukázalo sa, že užívanie kolagénu perorálne zmenšuje hĺbku vrások na tvári 
a zvyšuje pružnosť, flexibilitu a hydratáciu pokožky. Vitamín C napokon 
pomáha znižovať únavu a vyčerpanosť a prispieva tiež k normálnej tvorbe 
kolagénu.

Spevňujúci komplex pracuje spoločne so spevňujúcim sérom a ďalšími 
aktuálnymi produktmi línie infinity by Forever™, aby vytvoril najúčinnejšiu 
zbraň proti unavenej, matnej a bledej pleti.

FAKTY
• Nutričná podpora krásy z vnútra von

• Redukuje vrásky a zvyšuje elasticitu pleti a jej 

hydratáciu

• Podporuje  viaceré telesné systémy a dodáva 

celkovú energiu

OBSAH
60 tabliet

NÁVOD NA POUŽITIE
Užívajte dve tablety denne. Pre dosiahnutie 

najlepších výsledkov konzumujte ráno. 

CERTIFIKÁTY 
netestovaný na zvieratách, kóšer

ZLOŽENIE 
Hydrolyzát morského kolagénu (ryby), vitamín C 
(L-askorbát vápenatý), fytoceramidy pšeničné*, 
protispiekavá látka (oxid kremičitý), prášok z ovocnej 
šťavy z melónu (Cucumis melo L.), biotín. Alergény 
sú vyznačené tučným písmom.
* Bezlepkový

infinite by Forever™  
firming complex
#556

STAROSTLIVOSŤ O POKOŽKU

bezlepkový      

Nutričné hodnoty
Počet dávok v balení: 30    
Odporúčaná denná dávka: 2 tablety  

 Množstvo  
 na dávku * ODD %

Vitamín C 90 mg 113 %

Biotin 30 µg 60 %

Morský kolagénový hydrolyzát 750 mg -

Fytoceramidy (pšenica) 30 mg -

Prášok z ovocnej šťavy z melónu 10 mg - 
(Cucumis Melo. L)

* ODD nebola stanovená

Predstavené výrobky obsahujú vitamíny a minerálne látky, dopĺňajú ich nedostatok vo výžive 
a tým pomáhajú posilňovať zdravie. Nemajú za účel diagnostikovať, zmierňovať, liečiť,

uzdravovať alebo predchádzať špecifickým chorobám alebo skupinám ochorení. 
Ak máte zdravotný problém, konzultujte ho so svojím lekárom.



infinite by Forever™ firming serum 
Zameriava sa na starnutie zvonka.

Vedeckými štúdiami zdokonalený koncept podporuje účinok aloe klinicky 
testovanou zložkou, čo je trifluóracetyl tripepetid-2. V klinických testoch 
už len táto jediná zložka výrazne zlepšila elasticitu pleti a je známa tým, 
že bojuje proti progerínu, škodlivému proteínu, ktorého výskyt sa zvyšuje 
pri starnutí a spôsobuje devastáciu pleti. Napodobením prirodzených 
procesov v pleti tento trojaminokyselinový peptid zlepšuje pevnosť pleti a 
znižuje viditeľnosť jemných línií a vrások.

Táto zložka by mohla byť sama osebe samostatným produktom, ale 
nezostali sme pri tom. V kombinácii s hydrolyzovaným hyaluronátom 
sodným, prírodnou zvlhčujúcou látkou na podporu hydratácie a 
kondicionérmi pleti je spevňujúce sérum vedecky navrhnuté tak, aby 
aloe dosiahlo optimálny účinok na upokojenie a vyhladenie pleti. 
Kvasnicový extrakt pomáha podporovať syntézu kolagénu a prirodzenú 
obranyschopnosť pokožky, aby sa zredukoval nerovnomerný tón pleti, 
zatiaľ čo srvátkový proteín revitalizuje pleť tým, že zvyšuje hladkosť, 
pevnosť a hrúbku pleti. Toto spevňujúce sérum je vrcholným produktom 
vedcov, ktorí sa zaoberajú pleťou. Je kombináciou zložiek prírodou a 
najpokrokovejších laboratórnych objavov, preto vám pomôže vyzerať a cítiť 
sa čo najlepšie. 

FAKTY
• redukuje vrásky

• zlepšuje pružnosť a pevnosť pokožky

• podporuje zdravú syntézu kolagénu a vyrovnáva 

nerovnomerný tón pleti

• obsahuje špičkovú klinicky testovanú prísadu 

OBSAH
30 ml

NÁVOD NA POUŽITIE
Naneste 1 - 2 pumpičky na čistú pokožku. Jemne 

vmasírujte na tvár a krk až kým sa sérum absorbuje.

CERTIFIKÁTY 
netestované na zvieratách, IASC, kóšer, halal

ZLOŽENIE 
Aloe Barbadensis Leaf Juice, Aqua, Butylene Glycol, 
Glycerin, 1,2-Hexanediol, Yeast Extract, Hydrolyzed 
Sodium Hyaluronate, Sodium Hyaluronate, 
Arginine, Tripeptide-1, Trifluoroacetyl Tripeptide-2, 
Caprooyl Tetrapeptide-3, Whey Protein, Lactic 
Acid, Caprylhydroxamic Acid, Hydroxyethylcellulose, 
Hydrogenated Starch Hydrolysate, Lactose, 
Propanediol, Dextran, Ascorbic Acid, Caprylyl Glycol, 
Citric Acid, Ethylhexylglycerin, Potassium Sorbate, 
Sodium Benzoate.

SKINCAREinfinite by Forever™  
firming serum 
#555

bezlepkový         vhodný pre vegetariánov  



infinite by for Forever™ hydrating cleanser  
Upokojujúci čistiaci prostriedok na jemnejšiu a 

hydratovanejšiu pokožku.

infinite by Forever ™ je hydratačný čistiaci prostriedok bez vôní, ktorý využíva 
silu aloe vera, kokosu a jabĺk na odstránenie nečistôt, mastnoty a make-upu 
a zanecháva po sebe jemný závoj vlhkosti pre pokožku, ktorá ostane jemná a 
upokojená.

Verí sa, že jablká sa pestovali už dávno Šťava, ktorá je v tomto ovocí, 
odolávala vplyvom životného prostredia a zmenám po tisíce rokov. Využili 
sme dve kľúčové zložky jabĺk, ktoré sú bohaté na vitamíny: jablkový extrakt a 
jablkové aminokyseliny, aby sme vašej pokožke poskytli silnú ochranu pred 
účinkami starnutia.

Tento mliečny a zvlhčujúci čistiaci prostriedok používa hypoalergénne 
kokosové mastné kyseliny na odstránenie nečistôt z vašej pokožky, takže je 
možné ich z pokožky starostlivo a jemne umyť - takže vaša tvár zostane na 
dotyk hebká.

Kľúčovou charakteristikou mladistvej pokožky je jej dobrá hydratácia a 
povzbudenie. Neumývajte iba nečistoty a make-up. Pomôžte svojej pokožke 
vyzerať a cítiť sa na dotyk mladšie a zároveň položte silný základ pre zvyšok 
svojej rutiny pomocou hydratačného čističa Infinite by Forever.

FAKTY
• čistí pleť bez vysušovania

• chráni pleť pred starnutím

• poskytuje okamžité zlepšenie hydratácie pokožky

• jemný, bez sulfátov

OBSAH
118 ml

NÁVOD NA POUŽITIE
Naneste veľké množstvo na mokré prsty a krúživými 

pohybmi jemne vpracujte na tvár a krk. Dôkladne 

opláchnite.

CERTIFIKÁTY 
netestovaný na zvieratách, IASC, kóšer, halal

ZLOŽENIE 
Aloe Barbadensis Leaf Juice (Stabilized* Aloe Vera 
Gel),  Aqua, Helianthus Annuus  
(Sunflower) Seed Oil, Caprylic/Capric Triglyceride, 
Propanediol, Sodium Cocoyl Glycinate, Sodium 
Cocoyl Apple Amino Acids, Cetearyl Alcohol, 
Capryloyl Glycerin/Sebacic Acid Copolymer, Sorbitan 
Laurate, Pyrus Malus (Apple) Fruit Extract, Arginine, 
Diheptyl Succinate, Glycerin, Coco-Glucoside, 
Tocopherol, Ascorbic Acid, Ethylhexylglycerin, 
Caprylhydroxamic Acid, Caprylyl Glycol, Stearic Acid, 
Hexylene Glycol, 1,2-Hexanediol, Acrylates/C10-30 
Alkyl Acrylate Crosspolymer, Polyhydroxystearic 
Acid, Xanthan Gum, Citric Acid, Tetrasodium EDTA, 
Phytic Acid, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate. 

infinite by Forever™  
hydrating cleanser 
#554

STAROSTLIVOSŤ O POKOŽKU

bezlepkový       vhodný pre vegetariánov      vhodný pre vegánov



infinite by Forever™ restoring crème 
To najlepšie z vedy a prírody pre mladšiu a hladšiu pokožku.

Účinné rastlinné prísady ako acai a granátové jablko poskytujú antioxidačnú

podporu a zároveň dodávajú pleti pocit hydratácie a hladkosť. Rastlina 
Centipeda Cunninghamii pochádzajúca z Austrálie synergicky podporuje 
zlepšenie mnohých výhod aloe. Tieto zložky spolu poskytujú osvedčené 
výsledky na upokojenie pokožky, pričom vitamín B3 a koreň z červenej repy 
vyrovnávajú tón a textúru na podporu mladistvého vzhľadu pleti.

Zložky ako squalán, jojobové estery, glykolipidy a včelí vosk vykazujú výrazné 
zvlhčovacie vlastnosti a napomáhajú dokonalému rozotretiu krému na pleti. 
Esenciálna olejová zmes levandule, petitgrainu, bazalky, eukalyptu, limetky a 
pomarančovej kôry zvyšuje účinky aloe pri obnovovaní a omladzovaní suchej 
pokožky. Veľmi dôležitým prvkom v účinkoch tohto obnovovacieho krému 
infinity by Forever™ je to, že spája všetky účinné vlastnosti, ktoré získala vaša 
pokožka, takže môžete spomaľovať plynutie času. 

FAKTY
• podporuje pleť, aby vyzerala mladšie

• upokojuje a zvlhčuje

• viac ako 15 zložiek na zlepšenie vašej pleti

• jemné, bez sulfátov

OBSAH
48.2 g

NÁVOD NA POUŽITIE
Aplikujte jednu pumpičku a jemne vmasírujte do 

tváre a krku krúživými pohybmi smerom nahor a 

von smerom k línii vlasov, aby pokožka pôsobila 

omladene. Najlepšie výsledky dosiahnete pri použití 

ráno a večer.

CERTIFIKÁTY 
netestovaný na zvieratách, IASC, kóšer, halal

ZLOŽENIE 
Aloe Barbadensis Leaf Juice (stabilizovaný gél Aloe Vera), 
voda, isoamyl laurát, propanediol, triglycerid kaprylový/
kaprínový, estery jojoby, polyglyceryl-6 distearát, 
hydroxystearyl alkohol, olej squalan, polyglyceryl-3 včelí 
vosk, cetylalkohol, xylitylglukozid, anhydroxylitol, xylitol, 
hydroxystearyl glukozid, kaprylhydroxámová kyselina, 
kaprylylglykol, etylhexylglycerín, hyaluronát, stearylalkohol, 
glycerylstearát, stearylfosfát, hydrolyzovaný kukuričný 
škrob, koreňový extrakt beta-vulgaris (červená repa), 
polyakrylátový krížový polymér-6, 1,2-hexándiol, beta 
glukán, extrakt z Centipeda Cunninghamii, butylenglykol, 
hydrolyzované jojobové estery, kyselina linolová, kyselina 
linolénová, niacínamid, oleylové/linolové/linolénové 
polyglyceridy, glykofingolipidy a glykolipidy, olej z levandule 
Lavandula Angustifolia, olej z citrónovníka Aurantium 
Amara, olej z bazalky Ocimum Basilicum, olej z listov 
Origanum Majorana, olej z listov Eucalyptus Globulus, kôra 
z Citrus Aurantifolia (limetka), olej z kôre Citrus Aurantium 
Dulcis (pomaranč), kokoglyceridy, výťažok z ovocia Euterpe 
Oleracea, výťažok z Punica Granatum, glycerín, guma z 
Caesalpinia spinosa, arginín, xantánová guma, výťažok z 
listov Camellia Sinensis.

infinite by Forever™  
restoring crème  
#558

STAROSTLIVOSŤ O POKOŽKU

bezlepkový         vhodný pre vegetariánov  

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.



Mask Powder
Omlaďte sa s pomocou aloe.

Vyčistite póry a znížte ich výskyt pomocou masky určenej na použitie s 
Aloe Activator.

Mask Powder má edinečné zloženie a vďaka svojim špeciálnym 
vlastnostiam ošetruje pokožku a čistí póry. Je navrhnutá tak, aby dokonale 
spolupracovala s našim Aloe Activatorom a vytvorila tak tenkú masku na 
tvár a krk, ktorá sa ľahko aplikuje.

Alantoín a harmanček pomáhajú pokožku upravovať a omladzovať, zatiaľ 
čo pracujú synergicky s Aloe Activatorom, upokojujú a upokojujú citlivú 
pokožku. Použite masku a aktivátor aloe, aby vaša pokožka vyzerala a 
cítila sa omladená a svieža!

FAKTY
• používajte spolu s Aloe Activator 

• vyhladzuje a čistí pokožku

• obsahuje harmanček na upokojenie pokožky

OBSAH
29 g

NÁVOD NA POUŽITIE
Pridajte jednu lyžičku masky do nádoby spolu s 

jednou lyžičkou Aloe Activator. Zmiešajte až kým 

zmes nemá konzistenciu pleťovej vody. Pomocou 

štetca naneste tenkú, rovnomernú vrstvu od krku 

smerom hore. Ľahnite si, uvoľnite sa a obmedzte 

pohyb tváre približne na 30 minút. Na tvár si môžete 

dať vlhký uterák pre zjemnenie masky. Potom si 

ju jemne odstráňte a opláchnite sa teplou vodou. 

Naneste vlhký uterák na tvár, aby ste masku zjemnili, 

potom jemne odstráňte zvyšnú masku a opláchnite 

teplou vodou. Aplikujte toner a váš obľúbený 

hydratačný krém Forever.

CERTIFIKÁTY 
netestované na zvieratách, kóšer halal

ZLOŽENIE 
Albumen, Zea Mays Starch, Kaolin, Chamomilla 
Recutita Flower Extract, Allantoin, Parfum, Hexyl 
Cinnamal, Diazolidinyl Urea, CI 45410.

Mask Powder
#341

STAROSTLIVOSŤ O POKOŽKU

bezlepkový       vhodný pre vegetariánov       vhodný pre vegánov



R3 Factor
Obnovte mladistvý lesk vašej pokožky.

Pomôžte svojej pokožke udržať si prirodzenú vlhkosť, obnovte jej odolnosť 
a vzhľad pomocou R3 Factor - bohatej kombinácie stabilizovaného gélu 
z aloe vera, rozpustného kolagénu a alfa-hydroxykyselín obohatených o 
vitamíny A a E, z ktorých každý je nevyhnutný pre zdravú pokožku.

Vitamín E je silný antioxidant, zatiaľ čo vitamín A pomáha pri udržiavaní 
zdravej pokožky a je prospešný pre mnohé kožné ochorenia.

Alfa hydroxykyseliny (AHA) pochádzajú z prírodných rastlinných zdrojov 
a nazývajú sa tiež ovocné kyseliny. Spolu sú tieto ovocné kyseliny 
exfolianty, ktoré uvoľňujú odumreté bunky z povrchu pokožky rozpustením 
prírodných látok podobných lepidlu a uvoľňovaním odumretých buniek. 
Tieto bunky vytvárajú bariéru pre zvlhčovacie krémy, takže zbavenie sa 
odumretých buniek rovnomerne znamená, že pri procese obnovy pokožky 
sú vystavené sviežejšie bunky. Keď prebehne proces obnovy pokožky, 
všetky výhody R3 Factor zažijete už za 21 dní.

FAKTY
• pomáha udržiavať farbu a štruktúru pokožky

• zachováva a obnovuje pokožku 

• obohatený o vitamíny A a E

OBSAH
56.7 g

NÁVOD NA POUŽITIE
Krém na tvár. Používajte Faktor R3 ráno a večer po 

umytí. Aplikujte na prsty a masírujte ho na tvár, krk a 

iné miesta, ktoré si zaslúžia osobitnú pozornosť.

CERTIFIKÁTY 
netestované na zvieratách, IASC, kóšer, halal

ZLOŽENIE 
Aloe Barbadensis Leaf Juice, Aqua, Butylene Glycol, 
Squalane, Methyl Gluceth-20, Cetyl Dimethicine, 
Glyceryl Stearate, Prunus Armeniaca Kernel 
Oil, Acrylamide/Sodium Acryloyldimethyltaurate 
Copolymer, Tocopheryl Linoleate / Oleate, 
Tocopheryl Acetate, C13-14 Isoparaffin, Citrus 
Limon Fruit Extract, Pyrus Malus Fruit Extract, 
Camelia Sinensis Leaf Extract, Citrus Aurantium 
Dulcis Fruit Extract, Saccharum Officinarum Extract, 
Collagen, Retinyl Palmitate, Sodium Hyaluronate, 
Triethanolamine, Laureth-7, PEG-100 Stearate, 
Glycolic Acid, Ascorbic Acid, 1,2-Hexanediol, 
Caprylylglycol, Citric Acid, Parfum, Hydroxycitronellal, 
Benzyl Salicylate, Alpha-Isomethyl Ionone, Linalool, 
Amyl Cinnamal, Eugenol, Phenoxyethanol, 
Diazolidinyl Urea, Methylparaben, Propylpara-ben, 
Potassium Sorbate, Sodium Benzoate.

R3 Factor 

#069

STAROSTLIVOSŤ O POKOŽKU

bezlepkový         vhodný pre vegetariánov  



Smoothing Exfoliator 
Vyhladzuje tón pleti a jej textúru.

Vaše telo sa každý jeden deň zbavuje 30 000 až 40 000 starých buniek 
kože. Aj keď si pleť pravidelne čistíte, niekedy vaša pokožka potrebuje 
pomôcť s odstránením mŕtvych buniek a nečistôt. Stará pleť môže vyzerať 
šupinkovitá, unavená a bez lesku. Pomôžte vašej pleti vyzerať jasnejšie a 
zjemnite jej farbu a štruktúru tak, že ju zbavíte starej a pri tom nebudete 
namáhať mäkkú a novú pokožku pod ňou.

Smoothing exfoliator nepoužíva drsné chemické látky ani ostré čiastočky, 
ale päť rôznych prírodných ingrediencií s jedinečnými funkciami, vďaka 
ktorým bude vaša tvár dokonale vyčistená:

Guľaté kvapky jojobového oleja sa jemne kĺžu po vašej pleti a odstraňujú 
nečistoty.Bambusový prášok získaný udržateľným spôsobom „pozametá“ 
pokožku a odstraňuje mŕtve kožné bunky. Zrnká bambusu sú veľké, aby 
nepoškriabali vrchnú vrstvu pokožky.

Výťažky ako napríklad bromelaín, papaín a esenciálny olej z citrónu sú 
toniká získanné priamo z prírody. Bromelaín sa získava z ananásu a 
jeho enzymatické schopnosti pomáhajú ničiť keratín mŕtvych buniek, čo 
napomáha ich ľahšiemu odstraňovaniu.

Papaín získavaný z papáje pomáha omladzovať pokožku a je bohatým 
zdrojom vitamínov C, A, E a kyseliny pantoténovej. Esenciálny olej z 
citrónu je bohatým zvlhčovačom, ktorý ihneď začína hydratovať mladšiu 
pokožku získanú obrúsením staršej vrchnej vrstvy.

K týmto obnovujúcim prísadám sa pripájajú aj antioxidanty ako napríklad 
výťažok z hroznovej šťavy, ktoré odstraňujú nečistoty najúčinnejšie, no 
jemne, a odkrývajú hydratovanú, jemnejšiu a sviežejšiu pleť. Vyčistená 
pokožka tiež dokáže lepšie vstrebávať kľúčové prísady z akýchkoľvek 
iných prípravkov, ktoré potom použijete, čím vám pomôžu čo najviac 
vyťažiť z vašej pravidelnej starostlivosti o pleť so značkou Forever.

FAKTY
• zjemňuje farbu a štruktúru pokožky 

• jemne obrusuje, aby odkryl hodvábnu pokožku

• enzymatické výťažky pre obnovu pokožky 

OBSAH
60 ml

NÁVOD NA POUŽITIE
Naneste mierne množstvo na mokré prsty. Jemne 

pracujte krúživými pohybmi po tvári a vyhýbajte 

sa oblasti očí. Dôkladne opláchnite. Na osvieženie 

pokožky používajte 2 - 3 krát týždenne.

CERTIFIKÁTY 
netestované na zvieratách, IASC, kóšer, halal

ZLOŽENIE 
Aloe Barbadensis Leaf Juice, Aqua, Hydrogenated 
Jojoba Oil, Propanediol, Glyceryl Stearate, Bambusa 
Arundinacea Stem (Bamboo) Powder, Sodium 
Cocoyl Isethionate, Cetyl Alcohol, Cocamidopropyl 
Hydroxysultaine, Stearyl Alcohol, Decyl Glucoside, 
Vitis Vinifera (Grape) Juice Extract, Citrus Limon 
(Lemon) Peel Oil, Sodium Lactate, Glycerin, 
Ethylhexylglycerin, Caprylyl Glycol, Bromelain, 
Hydroxyacetophenone, Papain, Phytic Acid, 
Maltodextrin, Polyacrylate Crosspolymer-6, Citric 
Acid, Xanthan Gum, Hydrated Silica, Disodium 
EDTA, Stearyl Phosphate, Caprylhydroxamic 
Acid, Chlorphenesin, Potassium Sorbate, Sodium 
Benzoate. 

Smoothing Exfoliator  

#559

STAROSTLIVOSŤ O POKOŽKU

bezlepkový      vhodný pre vegetariánov      vhodný pre vegánov



Sonya Aloe Deep Moisturizing Cream  

Sonya Aloe Deep Moisturizing Cream s extraktom z borovicovej kôry je 
najnovším prírastkom do našej vynikajúcej Sonya Skin Care línie. Tento 
extra hydratujúci krém s hlbokým účinkom uhasí smäd vašej pokožky 
ako nikdy predtým! Extrakt z borovicovej kôry obsahuje prírodné látky 
nazývané OPC (Oligomerické proantokyanidiny), ktoré majú jedny z 
najsilnejších prírodných antioxidačných účinkov. Extrakt z borovicovej 
kôry odráža voľné radikály, čím chráni a posilňuje v pokožke kolagén, 
najrozšírenejší proteín v tele. 

Odrážanie voľných radikálov vedci považujú za jeden z najlepších 
spôsobov boja proti starnutiu pokožky. Extrakt z borovicovej kôry v 
kombinácii s čistým, stabilizovaným aloe vera, ceramidmi a najnovšou 
generáciou hydratačných látok v našom novom hydratačnom kréme 
Sonya napomáha udržať a dodať hydratáciu hlboko do vonkajších vrstiev 
pokožky, obnoviť a chrániť jej mladistvý vzhľad.   

FAKTY 
• extra hydratujúci, aj pre veľmi suchú pokožku 

• obsahuje výťažok z borovicovej kôry

• napomaha obnoviť a omladiť vzhľad pokožky

OBSAH
71 g

NÁVOD NA POUŽITIE
Použite na večernú intenzívnu, hlbokú hydratáciu. 

Vyberte plastovú lyžičku a tanierik spod veka 

kelímku. Pomocou lyžičky naberte trochu krému na 

tanierik, končekmi prstov ho aplikujte na tvár a krk a 

vmasírujte do pokožky. Po každom použití lyžičku a 

tanierik dôkladne opláchnite horúcou vodou, osušte 

čistou handričkou a potom ich vráťte späť pod 

vrchnák kelímka. 

CERTIFIKÁTY 
netestované na zvieratách, IASC, kóšer, halal

ZLOŽENIE 
Aloe Barbadensis Leaf Juice, Aqua, Butylene 
Glycol, C12-15 Alkyl Benzoate, Macadamia 
Integrifolia Seed Oil, Propanediol, Glyceryl Stearate, 
Lauryl Lactate, Dimethicone, Helianthus Annuus 
(Sunflower) Seed Oil, Cetyl Alcohol, Sorbitol, 
Isostearyl Hydroxystearate, Methyl Gluceth-20, 
Arginine, Pinus Strobus Bark Extract, Ceramide I, 
Ceramide 3, Ceramide 6 II, Palmitoyl Tripeptide-5, 
Sodium Hyaluronate, Phytosphingosine, Cholesterol, 
Carbomer, PEG-100 Stearate, Sodium Lauroyl 
Lactylate, Glycerin, Tocopherol, Ascorbic Acid, Citric 
Acid, Parfum, Benzyl Benzoate, Hexyl Cinnamal, 
Coumarin, Linalool, Chlorphenesin, Phenoxyethanol, 
Potassium Sorbate, Sodium Benzoate.

Sonya Aloe Deep 
Moisturizing Cream 
#311

STAROSTLIVOSŤ O POKOŽKU

bezlepkový         vhodný pre vegetariánov  



Sonya™ illuminating gel
Rozžiarte svoju pokožku.

Vaša osobnosť už nebude to jediné, čo zažiari. Náš nový rozjasňujúci gél 
prirodzene rozjasní aj vašu pokožku.

Mladá pokožka má prirodzené vyžarovanie, avšak toto svetlo s vekom 
pomaly slabne. Teraz môžete obnoviť prirodzený jas vašej pleti pomocou 
rozjasňujúceho gélu, ku ktorému sme navyše pridali najnovšiu technológiu s 
využitím peptídov, ktoré napomáhajú ľahkému vstrebávaniu.

Koreň sladkého drievka a jedinečná zmes zelených a hnedých morských 
rias, ktoré, ako je známe, pomáhajú vyvážiť tón pokožky a zmierniť príznaky 
starnutia, sa spojili s lipozómami a výťažkom z kvetov červenej ďateliny, aby 
navyše pomohli znížiť výskyt rozšírených pórov.

Illuminating gel sa nepodobá ničomu, čo je na trhu. Obsahuje jedinečnú 
kombináciu piatich ázijských rastlín: koreň šišiaka bajkalského (Scutellaria 
baicalensis), koreň sladkého drievka (Glycyrrhiza glabra), koreň moruše bielej 
(Morus alba), kvet paliny (artemisia capillaris) a plody cicimeku ďatlového 
(Ziziphus jujuba). Tieto orientálne rastliny sú známe schopnosťou celkovo 
vyvážiť a rozžiariť tón pleti a zanechať pokožku jemnú, hladkú a žiarivú.

Vaša pokožka bude jemná a hebká a bude vyžarovať zdravie tak, že vám 
budú všetci závidieť.

Majte pod kontrolou mastnotu pleti a dodávajte vlhkosť tam, kde ju vaša 
pokožka najviac potrebuje, so Sonya™ daily skincare system.

FAKTY
• vyrovnáva tón pleti

• rozžiari jej celkový vzhľad

• redukuje výskyt rozšírených pórov

OBSAH
28.3 g

NÁVOD NA POUŽITIE
Pre žiarivú pleť jemne vmasírujte na celú tvár.

CERTIFIKÁTY 
netestovaný na zvieratách, IASC, kóšer

ZLOŽENIE 
Aloe Barbadensis Leaf Juice, Aqua, Propanediol, 
Caprylyl Methicone, Niacinamide, Cetearyl 
Olivate, Sodium Acrylates Copolymer, Butylene 
Glycol, Sorbitan Olivate, Trifolium Pratense (Red 
Clover) Flower Extract, Scutellaria Baicalensis 
(Scullcap) Root Extract, Glycyrrhiza Glabra 
(Licorice) Root Extract, Morus Alba (White 
Mulberry) Root Extract, Artemisia Capillaris 
(Wormwood) Flower Extract, Zizyphus Jujuba 
(Jujube) Fruit Extract, Dicrateria Rotunda Oil, 
Ruttnera Lamellosa Oil, Lecithin, Hydrogenated 
Lecithin, Acetyl Dipeptide-1 Cetyl Ester, 
Oligopeptide-68, Isopentyldiol, 1,2-Hexanediol, 
Caprylyl Glycol, Citric Acid, Phytic Acid, Ascorbic 
Acid, Ethylhexylglycerin, Caprylhydroxamic Acid, 
Sorbitan Laurate, Sodium Oleate, Disodium 
EDTA, Hydroxyethylcellulose, Phenoxyethanol, 
Potassium Sorbate, Sodium Benzoate.

Sonya™ illuminating gel
#606

STAROSTLIVOSŤ O POKOŽKU

bezlepkový         vhodný pre vegetrariánov 



Sonya™ Refining Gel Mask
Skutočne krásny spánok.

Vaša osobnosť už nebude to jediné, čo zažiari. Náš nový rozjasňujúci gél 
prirodzene rozjasní aj vašu pokožku.

Mladá pokožka má prirodzené vyžarovanie, avšak toto svetlo s vekom 
pomaly slabne. Teraz môžete obnoviť prirodzený jas vašej pleti pomocou 
rozjasňujúceho gélu, ku ktorému sme navyše pridali najnovšiu technológiu s 
využitím peptídov, ktoré napomáhajú ľahkému vstrebávaniu.

Koreň sladkého drievka a jedinečná zmes zelených a hnedých morských 
rias, ktoré, ako je známe, pomáhajú vyvážiť tón pokožky a zmierniť príznaky 
starnutia, sa spojili s lipozómami a výťažkom z kvetov červenej ďateliny, aby 
navyše pomohli znížiť výskyt rozšírených pórov.

Illuminating gel sa nepodobá ničomu, čo je na trhu. Obsahuje jedinečnú 
kombináciu piatich ázijských rastlín: koreň šišiaka bajkalského (Scutellaria 
baicalensis), koreň sladkého drievka (Glycyrrhiza glabra), koreň moruše bielej 
(Morus alba), kvet paliny (artemisia capillaris) a plody cicimeku ďatlového 
(Ziziphus jujuba). Tieto orientálne rastliny sú známe schopnosťou celkovo 
vyvážiť a rozžiariť tón pleti a zanechať pokožku jemnú, hladkú a žiarivú.

Vaša pokožka bude jemná a hebká a bude vyžarovať zdravie tak, že vám 
budú všetci závidieť.

FAKTY
• podporuje zdravý tón pokožky

• prispôsobuje sa výkyvom zmiešanej pleti

• vyživuje pokožku keď spíte

OBSAH
59 mL

NÁVOD NA POUŽITIE
Pred spaním naneste veľké množstvo na celú 

tvár. a nechajte cez noc pôsobiť. Ráno dôkladne 

opláchnite.

CERTIFIKÁTY 
netestované na zvieratách, IASC, kóšer

ZLOŽENIE 
Aloe Barbadensis Leaf Juice, Aqua, Glycerin, 
Dimethicone, Pyrus Malus Fruit Extract, Caprylyl 
Methicone, Ammonium Acryloyldimethyltaurate/ 
VP Copolymer, Sasa Quelpaertensis (Jeju Jori) 
Extract, Trifolium Pratense (Red Clover) Flower 
Extract, Glycyrrhiza Glabra (Licorice) Root 
Extract, Daucus Carota Sativa (Carrot) Seed Oil, 
Ocimum Basilicum (Basil) Oil, Artemisia Pallens 
(Davana) Flower Oil, Glycine Soja (Soybean) Oil, 
Sorbitan Oleate Decylglucoside Crosspolymer, 
Isopentyldiol, Polyacrylate Crosspolymer-6, 
Propanediol, Dimethicone Crosspolymer, Caprylyl 
Glycol, Citric Acid, Disodium EDTA, Ascorbic Acid, 
Phenoxyethanol, Potassium Sorbate,  
Ethylhexylglyc-erin, Hexylene Glycol,  
Sodium Benzoate.

Sonya™ Refining  
Gel Mask
#607

STAROSTLIVOSŤ O POKOŽKU

vhodný pre vegetariánov         vhodný pre vegánov



Sonya™ refreshing gel cleanser
Novinka v čistení pleti.

Odhoďte tradičné čistiace prípravky na báze mydla a začnite používať 
náš najnovší refreshing gel cleanser. Tento gél na tvár pleť vyčistí bez 
toho, aby mechanicky poškodil vašu pokožku, a dodáva jej obrovské 
množstvo účinných látok z aloe a ďalších rastlín.

Akonáhle sa tento chladivý gél dotkne vašej pokožky, všimnete si, že sa 
nejedná o bežný penivý prípravok, ktorý pleť napína a vysušuje. Náš gél 
z aloe, posilňovaný prísadami z celého sveta, zaisťuje najnovší a najlepší 
spôsob čistenia tváre ráno aj večer. Doprajte si jemný a upokojujúci 
zážitok.

Jablkové aminokyseliny a hydroxyacetofenon obohacujú mäkkú penu, 
ktorá vyhovuje najmä zmiešanej pleti. Ovocie Shikakai (acacia concinna) 
nájdete v ázijských tropických pralesoch. Výťažok z neho funguje ako 
prírodný čistiaci prostriedok a pomáha odstraňovať nahromadené 
odumreté bunky, nečistoty a mejkap. Vašu pleť vyčistí dôkladne, ale 
šetrne.

Refreshing gel cleanser obsahuje nielen čistiace prostriedky, ale je 
tiež plný zvlhčujúcich látok, ako za studena lisovaný baobabový olej s 
obsahom prospešných nenasýtených mastných kyselín. Baobabový 
olej pochádza zo stromu rastúceho v Senegale, ktorému domorodé 
obyvateľstvo nepovie inak ako “strom života”. Žije totiž viac ako 500 
rokov. Sila a dlhovekosť baobabu z neho robia dokonalú prísadu do 
pozoruhodného zloženia nášho čistiaceho prípravku.

FAKTY
• zlepšuje kvalitu pleti pri čistení

• aloe upokojuje pokožku

• jemná pena pre zmiešanú pleť 

OBSAH
118 mL

NÁVOD NA POUŽITIE
Naneste bohaté množstvo na mokré prsty a 

vmasírujte do pokožky. Dôkladne opláchnite.

CERTIFIKÁTY 
netestované na zvieratách, IASC, kóšer

ZLOŽENIE 
Aloe Barbadensis Leaf Juice, Aqua, Decyl Glucoside, 
Propanediol, Caprylyl Methicone, Polyacrylate 
Crosspolymer-6, Sodium Cocoyl Glycinate,  
1,2-Hexanediol, Adansonia Digitata  
(Baobab) Seed Oil Polyglyceryl-6 Esters, Acacia 
Concinna (Shikakai) Fruit Extract, Balanites 
Aegyptiaca (Soap berry) Fruit Extract, Gypsophila 
Paniculata Root Extract, Sodium Cocoyl Apple 
Amino Acids, Caesalpinia Spinosa (Tara tree) 
Gum, Coco-Glucoside, Glyceryl Oleate, Sorbitan 
Oleate Decylglucoside Crosspolymer, Propanediol, 
Hydroxyacetophenone, Caprylyl Glycol, Disodium 
EDTA, Ethylhexylglycerin, Ascorbic Acid, Citric Acid, 
Caprylhydroxamic Acid, Potassium Sorbate, Sodium 
Benzoate.

Sonya™ refreshing  
gel cleanser
#605

STAROSTLIVOSŤ O POKOŽKU

vhodné pre vegetariánov         vhodné pre vegánov



Sonya™ Soothing Gel Moisturizer 
Vaša pokožka bude svieža. 

Nikdy predtým ste tykýto kérm nevyskúšali. Viac ako 10 prírodných 
rastlinných extraktov a olejov, vrátane jojobových esterov a olivového oleja, 
pomáha pokožke cítiť sa hydratovanou a pružnou. Beta-glukán extrahovaný 
z húb bol pridaný do tejto jedinečnej receptúry na upokojenie pokožky a 
rovnomerný tón pleti.

Pridali sme tiež anti-ageing ingrediencie, ako sú kyselina linolová, 
hydrolyzovaný kolagén, či kyselina fytová, na podporu kombinovanej pleti a 
pre zlepšienie jej vzhľadu.

Sonya Soothing Gel Moisturizer je napustený olejom z pomarančovej a 
mandarinkovej kôry, olejom z kvetov rímskeho harmančeka, olejom z kvetov 
pelargónie a olejom z bergamotu, aby vaša pokožka zostala svieža, a vďaka 
tomu tento krém zamilujete.

FAKTY
• kolagén zlepšuje vzhľad pokožky

• viac ako 10 prírodných a bylinných extraktov a olejov

• hydrainfúzny nosič vlhkosti

OBSAH
59 mL

NÁVOD NA POUŽITIE
Jemne vmasírujte malé množstvo do pokožky.

CERTIFIKÁTY 
netestované na zvieratách, IASC, kóšer

ZLOŽENIE 
Aloe Barbadensis Leaf Juice, Aqua, Propanediol, 
Caprylic/Capric Triglyceride, Isoamyl Laurate, 
Jojoba Esters, Cetearyl Olivate, Sodium Acrylates 
Copolymer, Sorbitan Olivate, Glycerin, Lauroyl 
Lysine, Pyrus Malus Fruit Extract, Citrus Aurantium 
Dulcis (Sweet Orange) Peel Oil, Citrus Nobilis 
(Tangerine) Peel Oil, Ficus Carica (Fig) Fruit Extract, 
Ginkgo Biloba (Gingko) Nut Extract, Morus Alba 
(White Mulberry) Fruit Extract, Punica Granatum  
(Pomegranate) Fruit Extract, Anthemis Nobilis 
(Roman Chamomile) Flower Oil, Citrus Aurantium 
Bergamia (Bergamot) Fruit Oil, Pelargonium 
Graveolens (Pelargonium) Flower Oil, Limonene, 
Linalool, Citronellol, Hydrolyzed Jojoba Esters, 
Sodium Hyaluronate, Hydrolyzed Collagen, 
1,2-Hexanediol, Ethyl Canolate, Lecithin, Caprylyl 
Glycol, Arginine, Ethylhexylglycerin, Citric Acid, 
Caprylhydroxamic Acid, Linoleic Acid, Phytic 
Acid, Ascorbic Acid, Linolenic Acid, Beta Glucan, 
Phenoxyethanol, Potassium Sorbate, Sodium 
Benzoate, Pentylene Glycol.

Sonya™ Soothing 
Gel Moisturizer 
#608

STAROSTLIVOSŤ O POKOŽKU

vhodné pre vegetariánov



Aloe Body Lotion 
Rýchlo sa vstrebávajúce mlieko, ideálne na každodenné 

použitie.

Forever Aloe Body Lotion je perfektný každodenný hydratačný krém, 

ktorý zjemní pokožku a zanechá ju hladkú, hydratovanú a zdravú. 

Krém s ľahkým zložením sa rýchlo vstrebáva a takmer okamžite doručí 

benefity čistého aloe vera a iných hydratačných zložiek.

Skombinovali sme vysokú koncentráciu čistej dužiny z vnútra listu aloe 

vera s rastlinnými olejmi a rastlinnými látkami, aby sme vám poskytli tie 

najsilnejšie prírodné zložky zlepšujúce pleť. Aloe vytvára ideálny základ 

pre našu receptúru tým, že hydratuje a podporuje zdravú a mladistvo 

vyzerajúcu pokožku. Arganový olej obsahuje vitamín E a mastné kyseliny, 

ktoré pomáhajú zjemňovať pokožku, zatiaľ čo hydrolyzované estery jojoby 

prispievajú k zvýšeniu pevnosti a pružnosti pokožky.

Vďaka prídavku oleja z makadamových semien je Aloe Body Lotion 

ideálnou voľbou pre suchú a zrelú pleť, pretože má vysoký obsah 

kyseliny palmitoolejovej, ktorá podporuje zdravo vyzerajúcu pokožku.

Toto zloženie však nie je určené iba pre ľudí so suchou alebo zrelou 

pokožkou. Spoločnosť Forever vytvorila toto zloženie bez silikónu pre 

kohokoľvek s normálnou až suchou pokožkou pridaním prísad, ako je 

hyaluronát sodný, ktorý vytvára v pokožke ochrannú bariéru a pomáha 

udržiavať vlhkosť. Aloe Body Lotion má kvetinovú vôňu, ktorá je 

jednoducho neodolateľná.

Ak potrebujete každodenné pleťové mlieko, ktoré zanecháva pokožku 

jemnú a hodvábnu, ale nikdy nie mastnú, majte vždy poruke telové 

mlieko Forever Aloe Body Lotion.

FAKTY
• Podporuje hydratáciu pokožky

• Podporuje hebkosť

• Podporuje prirodzenú bariéru hydratácie

• Podporuje zdravú, mladistvo vyzerajúcu pleť

• Rýchlo sa vstrebáva do pokožky a zanecháva 

hodvábny pocit  

OBSAH
236 ml

NÁVOD NA POUŽITIE
Naneste na pokožku a jemne masírujte, dokým sa 

pleťové mlieko úplne nevstrebe.

CERTIFIKÁTY 
IASC, kóšer, halal, netestované na zvieratách

INGREDIENCIE 
Aloe Barbadensis Leaf Juice (Stablized* Aloe Vera 
Gel/gel d’aloes officinal stabilise*), Water (Aqua/
Eau), Caprylic/Capric Triglyceride, Propanediol, 
C13-15 Alkane, Glyceryl Stearate SE, Heptyl 
Undecylenate, Argania Spinosa Kernel Oil, Rosa 
Canina Fruit Oil, Simmondsia Chinensis 
(Jojoba) Seed Oil, Macadamia lntegrifolia Seed 
Oil, Niacinamide, Sodium Hyaluronate, Arginine, 
Hydrolyzed Jojoba Esters, Hydroxyacetophenone, 
Glyceryl Stearate, PEG-1O0 Stearate, Caprylyl 
Glycol, Ethylhexylglycerin, Hexylene Glycol, 
Acrylates/C1O-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, 
Xanthan Gum, lsosorbide Dicaprylate, Disodium 
EDTA, Phenoxyethanol, Potassium Sorbate, 
Fragrance (Parfum). 

Aloe Body Lotion  
#647

bezlepkový       vhodný pre vegetariánov       vhodný pre vegánov

STAROSTLIVOSŤ O POKOŽKU



Forever Aloe Lips s jojobou
Upokojte svoje pery

Pokiaľ ide o pravidelnú starostlivosti o pokožku, nemôžeme zabudnúť ani 
na naše pery. Zjemnite, upravte a upokojte ich pomocou Forever Aloe Lips 
s jojobou.

Populárna “lipska” je dokonalým celoročným riešením pre suché, 
popraskané pery. Aloe, jojoba a včelí vosk upokojujú a vyhladzujú a vaše 
pery a poskytujú im dlhotrvajúcu vlhkosť.

Nezostali sme však len pri tom. Forever Aloe Lips obsahuje jojobový olej, 
prírodný tekutý vosk, ktorý upokojuje a chráni vaše pery.

Upokojujúca sila aloe v kombinácii s dokonale vyváženou zmesou 
prírodného zloženia zanechá vaše pery plné a zvlhčené, zatiaľ čo tri typy 
vosku túto vlhkosť zadržia a dodajú vašim perám úžasný lesk.

FAKTY
• zvhčuje a zjemňuje pery

• upokojuje suché a popraskané pery

• udržuje vlhkosť

• pery vyzerajú hladké a zdravé

OBSAH
4.25g

NÁVOD NA POUŽITIE
Aplikujte na pery ako hydratáciu, najmä  

v podmienkach extrémneho počasia.

CERTIFIKÁTY 
netestované na zvieratách, kóšer, halal

ZLOŽENIE 
Aloe Barbadensis Leaf Extract, Paraffinum Liquidum, 
Simmondsia Chinensis Seed Oil, Petrolatum, 
Ethylhexyl Hydroxystearate, Cera Alba, Glycine Soja 
Oil, Euphorbia Cerifera Cera, Myristyl Myristate, 
Copernicia Cerifera Cera, Ozokerite, Allantoin, 
Parfum, Benzyl Benzoate, Limonene, Geraniol, 
Propylparaben.

Forever Aloe Lips  
s jojobou 
#022

STAROSTLIVOSŤ O POKOŽKU

bezlepkový         vhodný pre vegetariánov  



Gentleman’s Pride
Balzam po holení s aloe vera

Doprajte si po holení upokojujúci upgrade s produktom Gentleman’s 
Pride. Tento balzam po holení s obsahom aloe slúži ako super hydratačný 
zvlhčovač na celú vašu tvár a krk.

Je bez alkoholu a obsahuje exkluzívnu zmes, ktorá poskytuje ľadové 
osvieženie s čistou a prepracovanou mužskou vôňou. 

Holenie môže spôsobiť dráždivé škrabance. Väčšina vôd po holení má 
vysoký obsah alkoholu, ktorý môže zanechať vašu pokožku suchú. To nie 
je prípad Gentleman’s Pride. Prírodné pleťové kondicionéry ako rozmarín, 
vitamín E a uhorka spôsobia spolu s aloe a hyaluronátom sodným hlboké 
upokojenie a zvlhčenie.

Gentleman’s Pride vám umožní čeliť dňu s istotou a pohodlím. Toto je 
ďalšia generácia sofistikovanej starostlivosti o pleť vyvinutá výhradne pre 
mužov.

FAKTY
• balzam po holení

• osviežuje a dodáva pocit ochladenia

• utišuje a zvlhčuje

• neobsahuje alkohol

OBSAH
118ml

NÁVOD NA POUŽITIE
Aplikujte ľubovoľne po holení.

CERTIFIKÁTY 
netestované na zvieratách, IASC, kóšer, halal

ZLOŽENIE 
Aloe Barbadensis Leaf Juice, Aqua, Ethylhexyl 
Palmitate, Methyl Gluceth-20, Dimethicone, 
Polyacrylamide, Glyceryl Stearate, Cucumis Sativus 
Fruit Extract, Rosmarinus Officinalis Leaf Extract, 
Allantoin, Sodium Hyaluronate, Glycerin, C13-14 
Isoparaffin, PEG-100 Stearate, Propanediol,  
1,2-Hexanediol, Laureth-7, Caprylyl Glycol, Citric 
Acid, Ethylhexylglycerin, Caprylhydroxamic Acid, 
Ascorbic Acid, Tocopheryl Acetate, Parfum, Benzyl 
Salicylate, Geraniol, Coumarin, Linalool, Eugenol, 
Hydroxycitronellal, Hydroxyisohexyl  
3-Cyclohexene Carboxaldehyde, Hexyl Cinnamal, 
Benzyl Benzoate, Limonene, Butylphenyl 
Methylpropional, Benzyl Alcohol, Citral, Citronellol, 
Potassium Sorbate, Sodium Benzoate.

Gentleman’s Pride 

#070

STAROSTLIVOSŤ O POKOŽKU

bezlepkový      vhodný pre vegatariánov       vhodný pre vegánov



Aloe MSM Gel
Chladivá, upokojujúca úľava po záťaži

Forever Aloe MSM Gel je ideálny prostriedok na upokojenie, kedykoľvek 
a kdekoľvek to potrebujete. Čistý vnútorný listový aloe vera gél sme 
skombinovali s metylsulfonylmetánom (MSM), organickou sírou, ktorá sa 
nachádza v mnohých živých organizmoch. MSM má silné upokojujúce 
vlastnosti a v kombinácii s čistým gélom z aloe vera poskytuje hlboké 
pohodlie a zvlhčenie.

Upokojujúca sila gélu Aloe MSM však pri týchto dvoch prípravkoch 
nekončí. Tento číry prípravok, ktorí nezafarbí vaše oblečenie, obsahuje 
prírodné bylinné extrakty upokojenie a zlepšenie stavu pokožky.

Tento univerzálny gél je nevyhnutnosťou pre každého, kto navštevuje 
posilňovňu. Aplikujte ho hojne a vmasírujte do pokožky, aby ste upokojili 
boľavé kĺby a svaly po náročnom tréningu. Ak vás váš životný štýl drží v 
pohybe, ukážte svojmu telu lásku, ktorú si zaslúži, a buďte pripravení na 
ďalšie dobrodružstvo.

FAKTY
• kombinuje prírodné MSM, aloe gél a bylinné výťažky

• skvelé na upokojenie kedykoľvek

• ideálne na upokojenie kĺbov po cvičení

• nefarbí

OBSAH
118ml

NÁVOD NA POUŽITIE
Aplikujte podľa potreby a masážnymi pohybmi votrite 

do pokožky. Pri zasiahnutí očí vyplachujte oči vodou 

niekoľko minút. V prípade potreby postup zopakujte.

CERTIFIKÁTY 
Cruelty Free, IASC Certified, Kosher Certified,  
Halal Certified

ZLOŽENIE 
Aloe Barbadensis Leaf Juice, Aqua, Dimethyl 
Sulfone, Glycerine, Triethanolamine, Dimethicone, 
Arctostaphylos Uva Ursi Leaf Extract, Salix 
Alba Bark Extract, Rosmarinus Officinalis Leaf 
Extract, Melaleuca Alternifolia Leaf Oil, Sodium 
Hyaluronate, Carboxmer, Disodium EDTA, Citric 
Acid, Polysorbate 80, Allantoin, Ascorbic Acid, 
Tocopherol, Glycine Soja Oil, Diazolidinyl Urea, 
Methylparaben, Potassium Sorbate, Sodium 
Benzoate.

Aloe MSM Gel 

#205

STAROSTLIVOSŤ O POKOŽKU

bezlepkový      vhodné pre vegetariánov      vhodné pre vegánov



Aloe First Spray
Rýchlo pôsobiaca a ľahko použiteľná upokojujúca sila. 

Aloe First je dokonalým doplnkom vašej lekárničky. Táto exkluzívna 

receptúra   na upokojenie pokožky je vyrobená pomocou stabilizovaného 

gélu z aloe vera z našich vlastných polí. Ale nezostali sme len pri tom. Aloe 

First tiež obsahuje včelí propolis a patentovanú zmes jedenástich silných 

rastlinných extraktov.

Samozrejme, aloe vera je primárnou a najsilnejšou ingredienciou. Po celé 

storočia sa aloe používala ako prostriedok na upokojenie ľahkých popálenin 

a na podráždenú pokožku. Do Aloe First sme pridali včelí propolis, pretože 

zvyšuje prirodzené upokojujúce a čistiace vlastnosti aloe.

Pretože Forever prevádzkuje svoje vlastné polia, kontrolujeme každý aspekt 

produkcie aloe vera. To znamená, že každý list je ručne filetovaný, aby sa 

zabezpečilo, že sa do všetkých našich produktov dostane iba najčistejšie a 

najkvalitnejšie aloe vera.

Vďaka kombinácii aloe a botanických extraktov je tento úžasne upokojujúci 

sprej vhodný na použitie pri menších porezaniach, škrabancoch, 

popáleninách, ale aj úpaloch.

Sprej s vyváženým pH sa ľahko nanáša a pracuje rýchlo! Ďalšou výhodou je, 

že sa Aloe First skvele hodí aj na vlasy. 

Uistite sa, že máte vždy fľašu tohto univerzálneho spreja po ruke,  

aby ste v prípade potreby mohli rýchlo zasiahnuť.

FAKTY
• upokojuje menšie podráždenia

• perfektný doplnok ku každej lekárničke

• vhodný aj na vlasy

• upokojuje popáleniny

OBSAH
473ml

NÁVOD NA POUŽITIE
Podľa potreby si hojne naneste na pokožky,  

aby sa upokojila a zvlhčila.

CERTIFIKÁTY 
netestované na zvieratách,  
IASC, kóšer, halal

ZLOŽENIE
Aloe Barbadensis Leaf Juice, Aqua, Tocopherol, 
Glycine Soja Oil, Allantoin, Glycerin, Borago 
Officinalis Extract, Chamomilla Recutita Flower 
Extract, Taraxacum Officinale Extract, Eucalyptus 
Globulus Leaf Extract, Zingiber Officinale Root 
Extract, Calendula Officinales Flower Extract, 
Passiflora Incarnata Flower Extract, Salvia Officinalis 
Leaf Extract, Santalum Album Wood Extract, 
Thymus Vulgaris Leaf Extract, Achillea Millefolium 
Extract, Ceratonia Siliqua Fruit Extract, Propolis Cera, 
Polysorbate 20, Ascorbic Acid, Sodium Citrate, 
Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, Citric Acid, 
Diazolidi-nyl Urea, Methylparaben.

Aloe First Spray
#040

DOMÁCNOSŤ

bezlepkový         vhodný pre vegetariánov      



Forever Hand Sanitizer
Sila ničiaca baktérie, ktorá zjemňuje a hydratuje pokožku.

Možno ich nevidíte, ale mikróby sú všade a niektoré z miest, ktoré každý 

deň navštevujeme, sú horúcimi kandidátmi na šírenie baktérií a vírusov. 

Verejné toalety, reštaurácie a vaše pracovisko sú len niektoré z miest, kde 

radi číhajú choroboplodné zárodky.

Dezinfekcia rúk je vašou prvou obrannou líniou proti tomuto neviditeľnému 

nepriateľovi. Mnoho dezinfekčných prostriedkov na ruky však môže 

zanechať vaše ruky suché, svrbiace alebo precitlivené. Forever Hand 

Sanitizer je ideálne riešenie. Jeho zloženie je bohaté na aloe vera, aby vaše 

ruky boli po dezinfekcii jemné a hladké.

Je nemožné zvládnuť naše každodenné rutiny bez toho, aby ste nepozbierali 

nejaké choroboplodné zárodky. A hoci sa tomuto mikroskopickému 

nepriateľovi nebudete môcť vyhnúť, môžete sa choroboplodných zárodkov 

rýchlo zbaviť pomocou Forever Hand Sanitizer.

Forever Hand Sanitizer je vyrobený z aloe a medu. Budete milovať príjemnú 

stimulujúcu vôňu citrónu a levandule.

Chráňte seba a svoju rodinu pomocou Forever Hand Sanitizer. Je to 

dokonalý prostriedok, ako zabiť 99,99% choroboplodných zárodkov. 

Predáva sa v nádobke s ideálnou veľkosťou, ktorá sa zmestí aj do vačku.

FAKTY
• zabíja 99,99% choroboplodných zárodkov

• zjemňuje a hydratuje pokožku

• príjemná vôňa levandule a citróna

OBSAH
59 ml

NÁVOD NA POUŽITIE
Malé množstvo produktu rozotierajte na rukách až 

do úplného vysušenia. Nepoužívajte na porušenú 

pokožku a v okolí očí - v prípade zasiahnutia 

ich vypláchnite vodou. Deťom do 6 rokov musia 

asistovať dospelí. 

UPOZORNENIE 

Len na vonkajšie použitie - horľavina. Nevystavujte 

teplotám nad 40°C. Produkt môže zmeniť farbu 

niektorých textílií. Udržiavajte mimo dosahu detí.

INGREDIENTS 
Alcohol Denat., Aqua, Aloe Barbadensis 
Leaf Juice, Mel, Isopropyl Alcohol, Glycerin, 
Tetrahydroxypropyl Ethylenediamine, Acrylates/
C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Tocopheryl 
Acetate, Isopropyl Myristate, Cirtic Acid, Parfum, 
Citral, Hexyl Cinnamal, Coumarin, Limonene, 
Geraniol, Linalool, Potassium Sorbate, Sodium 
Benzoate.

Forever Hand Sanitizer
#318

DOMÁCNOSŤ

bezlepkový         vhodný pre vegetariánov        



Forever Aloe MPD 2X Ultra
Všestranný čistiaci prostriedok pre domácnosť s aloe. 

Neprajete si, aby ste mali jeden prací prostriedok, ktorý by dokázal nahradiť 

všetky tie fľaše domácich čistiacich prostriedkov pod umývadlom? To 

je presne to, čo získate s Forever Aloe MPD 2X Ultra. Tento vysoko 

koncentrovaný prací prostriedok je účinný, všestranný a ekologický.

Forever Aloe MPD ako prací prostriedok budete radi používať. Vďaka 

pridaniu aloe vera je táto jemná receptúra   bezpečná pre použitie na všetky 

typy odevov, vďaka čomu zostanú hebké a čisté.

Pranie je však iba začiatok. Forever Aloe MPD je vynikajúci na podlahy, 

kúpeľne, dlaždice, koberce a dokonca aj na ručné umývanie riadu.* 

Tento univerzálny čistiaci prostriedok pre domácnosť odstraňuje špinu, 

mastnotu a odstraňuje škvrny bez poškriabania alebo poškodenia povrchov.

Na rozdiel od mnohých pracích prostriedkov sú aniónové a neiónové 

povrchovo aktívne látky biologicky odbúrateľné, takže sa nemusíte obávať 

znečistenia životného prostredia alebo vody. Vymeňte všetky tieto čističe  

za Forever Aloe MPD - najbezpečnejší a najuniverzálnejší čistiaci prostriedok 

v okolí.

Okrem toho má mimoriadnu hodnotu. Ak do vody pridáte len malé 

množstvo prípravku Forever Aloe MPD, získate účinné čistiace riešenie, 

ktoré je šetrné k vašim rukám, keď sa chystáte čeliť najtvrdším 

neporiadkom.

* nie je určené na použitie v automatických umývačkách riadu

FAKTY
• odstraňuje mastnotu

• 2x koncentrovaný čistiaci prostriedok

• ekologické prísady

• jemná receptúra

OBSAH
946ml

NÁVOD NA POUŽITIE
Pranie (pre bežné naplnenie pračky) 

pre malú náplň práčky (2,5 kg bielizne) by malo byť 

množstvo v tabuľke znížené o 20% a zaokrúhlené 

na najbližší celý počet ml. Pre veľkú náplň práčky 

(4,5 kg bielizne) by sa množstvo malo zvýšiť o 20% 

a zaokrúhliť na najbližší celý počet ml. Ak chcete 

odstrániť zaschnutú škvrnu, navlhčite ju a potrite 

malým množstvom prípravku pred praním. Pre bežné 

odstránenie škvŕn aplikujte prípravok na postihnuté 

miesto pred vložením do práčky. Vždy vyskúšajte 

farebnú stálosť na vnútornej časti odevu.  

Viacúčelové použitie 

zrieďte na pomer 40 ml prípravku a 5 l vody na 

čistenie domácich spotrebičov, podláh, kúpeľní, 

dlaždíc, kobercov a áut vo vnútri a mimo. 

Domácnosť  

pár kvapiek na hubku pre umytie riadu, odstránenie 

škvrny na koberci atď. Neodporúča sa používať do 

umývačiek riadu!

CERTIFIKÁTY 
kóšer, halal

ZLOŽENIE 
Vodný roztok obsahujúci 15 až 30% neiónových 
povrchovo aktívnych látok, 15 až 30% 
aniónových povrchovo aktívnych látok, parfum, 
metylizotiazolinón, benzyl salicilát, d-limonén, 
linalool, šťava z listu aloe barbadensis.

Forever Aloe MPD®  
2X Ultra
#307

DOMÁCNOSŤ

bezlepkový      vhodný pre vegetariánov      vhodný pre vegánov



Forever Bright Toothgel
Pokročilá sila na čistenie zubov pre celú rodinu.

Zubná pasta Forever Bright kombinuje aloe vera s prírodným zložením 

pre čisté zuby, svieži dych a osviežujúcu chuť. Naše zloženie neobsahuje 

fluór, takže si celá vaša rodina môže vychutnať kombináciu prírodnej mäty 

priepornej a mäty skorocelovej s penivou textúrou, vďaka ktorej budú vaše 

ústa svieže a čisté.

Tento inovatívny zubný gél je vyrobený pomocou stabilizovaného gélu z aloe 

vera z vlastných polí spoločnosti Forever a môže vám pomôcť v boji proti 

zubnému povlaku. Forever Bright obsahuje aj včelí propolis, o ktorom sa 

preukázalo, že pomáha podporovať zdravie ďasien a predchádzať zápachu z 

úst.

Spoločnosť Forever, viedla roky výskum, spolupracovala s vedcami a zubármi 

na vytvorení dokonalého receptu na báze aloe, ktorý je bezpečný a efektívny 

pre celú rodinu.

Bez vedľajších účinkov je Forever Bright skvelou voľbou pre vegetariánov. 

Čistenie zubov dvakrát denne a udržiavanie vyváženej stravy je najlepší 

spôsob, ako zabezpečiť, aby vaše zuby vyzerali a cítili sa skvele. Náš zubný 

gél je dokonalým doplnkom vašej každodennej rutiny.

FAKTY
• pre svieži a čistý pocit

• bez fluóru

• obsahuje včelí propolis

• osviežujúca prírodná chuť mäty

HMOTNOSŤ
130g

NÁVOD NA POUŽITIE
Vyčistite si po jedle zuby gélom Forever Bright 

Toothgel pre žiarivé biele zuby a svieži dych.

CERTIFIKÁTY
netestované na zvieratách, IASC, Kosher KL & 
Badatz She’Erit Israel Certified, halal

ZLOŽENIE
Aloe Barbadensis Leaf Juice, Sorbitol, Hydrated 
Silica, Glycerin, Sodium Lauryl Sulfate, Chondrus 
Crispus Powder, Aroma, Propolis Extract, Sodium 
Sacharin, Ascorbic Acid, Citric Acid, Limonene, 
Linalool, Methylparaben, Potassium Sorbate, 
Sodium Benzoate, CI75810.

Forever Bright® 
Toothgel
#028

OSOBNÁ STAROSTLIVOSŤ

Bezlepkový         Vhodný pre vegetariánov       



Aloe Ever-Shield 
Celodenná ochrana proti zápachu s upokojujúcou silou aloe.

Svieža vôňa to je Aloe Ever-Shield. Ponúka celodennú ochranu pred 

zápachom z podpazušia, navyše má upokojujúce účinky vďaka aloe.

Aloe Ever-Shield je vyrobený s vysokým obsahom čistého gélu z 

vnútorného listu aloe vera z vlastných polí spoločnosti Forever. Bohatá 

textúra v kombinácii s prírodnou upokojujúcou silou aloe umožňuje, aby 

Aloe Ever-Shield nezafarbil vaše oblečenie! Môžete ho použiť priamo po 

sprchovaní a vôbec vašu pleť nepodráždi.

Čistá a príjemná aróma nebola nikdy tak silná. Udržujte si tento čerstvý 

pocit po celý deň, aj keď bude vonku horúce počasie. S dôverou zvládnite 

deň s vedomím, že Aloe Ever-Shield je tu, aby ste sa cítili sviežo a čisto.

FAKTY
• neobsahuje tvrdé hliníkové soli  

• skvelý pre všetky typy pleti, aj pre citlivú

• bohatá, upokojujúca textúra  

• nefarbí oblečenie   

HMOTNOSŤ
92.1g

NÁVOD NA POUŽITIE
Pre dosiahnutie pocitu sviežej čistoty aplikujte  

v podpazuší každý deň.

CERTIFIKÁTY 
netestované na zvieratách, kóšer, halal

ZLOŽENIE 
Propylene Glycol, Aqua, Sodium Stearate, Aloe 
Barbadensis Leaf Juice, Triclosan, Citric Acid, 
Ascorbic Acid, Parfum, Hexyl Cinnamal, Benzyl 
Salicylate, Hydroxyisohexyl 3-Cyclohexene 
Carboxaldehyde, Linalool, Butylphenyl 
Methylpropional, Geraniol, Citronellol, Benzyl 
Cinnamate, Alpha-Isomethyl Ionone, Eugenol, 
Limonene, Amyl Cinnamal, Diazolodinyl Urea, 
Methylparaben, Potassium Sorbate, Sodium 
Benzoate.

Aloe Ever-Shield
#067

OSOBNÁ STAROSTLIVOSŤ

bezlepkový        vhodný pre vegetariánov       vhodný pre vegánov



Aloe Avocado Face & Body Soap
Šetrné umývanie, ktoré zanecháva pokožku jemnú a pružnú.

Čistá a zdravá pokožka je základom prírodnej krásy. A neexistuje lepší 

spôsob, ako túto krásu dosiahnuť, ako s čistým avokádovým olejom a 

aloe vera z vlastných polí spoločnosti Forever. Naše mydlo na tvár a telo z 

aloe a avokáda hydratuje pri umývaní a zanechá vašu pokožku jemnejšiu, 

hladšiu a žiarivejšiu.

Avokádo je bohaté na živiny. Obsahuje veľa prospešných vitamínov a 

minerálov, vrátane vitamínov A, C a E. Vysoký obsah tuku v avokáde 

vytvára bohatú základňu pre naše mydlo a pomáha aj suchej pokožke po 

vyčistení cítiť sa hladko. Aloe avokádové mydlo na tvár a telo obsahuje 

ručne zbierané čisté aloe vera, ktoré napomáha kondícii a upokojeniu a 

zanecháva vašu pokožku hydratovanú po celý deň.

Naše mydlo na tvár a telo vyhladzuje, vyživuje a zvlhčuje bez podráždenia, 

a to aj citlivú pokožku. Čerstvá citrusová vôňa, je dostatočne jemná a ráno 

vám pomôže sa prebrať.

Už viac ako 40 rokov vyhľadáva spoločnosť Forever zloženie najvyššej 

kvality, aby vám poskytla produkty, ktoré spájajú vedu a prírodu pre 

pokožku, ktorá vyzerá a cíti sa krásne.

FAKTY
• bohatá textúra 

• prírodné čistiace prostriedky

• perfektný pre všetky typy pleti

• čerstvá citrónová vôňa

HMOTNOSŤ
142 g

NÁVOD NA POUŽITIE
Aplikujte avokádové mydlo na tvár alebo telo a 

pokožku vyčistite podľa potreby. Potom pokožku 

dôkladne opláchnite a utrite dosucha.

CERTIFIKÁTY 
netestované na zvieratách, kóšer

ZLOŽENIE 
Sodium Palmitate, Sodium Cocoate, Water, 
Glycerin, Parfum, Aloe Barbadensis Leaf Juice, 
Persea Gratissima Oil, Hydrogenated Vegetable Oil, 
Sodium chloride, Citric Acid, Tetrasodium Etidronate, 
Pentasodium Pentetate, Benzyl Benzoate, Limonene, 
Geraniol, Citral, Linalool, Potassium Sorbate, Sodium 
Benzoate, CI 77891, CI 77499, CI 47005, CI 14700, 
CI 42053.

Aloe Avocado Face  
& Body Soap 
#284

OSOBNÁ STAROSTLIVOSŤ

bezlepkový       vhodný pre vegetariánov      vhodný pre vegánov



Aloe-Jojoba Conditioning Rinse
Celodenná hebkosť a lesk s výkonným prírodným zložením.

Forever Aloe-Jojoba Conditioning Rinse dokonale ladí s našim šampónom 

Aloe-Jojoba. Táto ľahká receptúra   zanechá vaše vlasy hebkejšie, lesklejšie 

a lepšie upraviteľné.

Okrem toho, že je bohatý na oleje a vyvážené pH, mimoriadne upokojuje 

pokožku hlavy a eliminuje rozštiepené končeky vlasov. Aloe-Jojoba 

Conditioning Rinse je obohatený aj o vitamín B5, makadamiu a levanduľu 

z éterických olejov Forever, aby vaše vlasy zostali silné, živé a s krásnym 

leskom.

Používame iba čistý stabilizovaný aloe vera gél z vnútornýmých listov, 

takže si môžete byť istí, že svoje vlasy a pokožku hlavy vyživujete tým 

najkvalitnejším prírodným zložením.

Jojobový olej pomáha zvýrazniť prirodzenú farbu a lesk vašich vlasov 

a zároveň zachovať ich dlhotrvajúci lesk. Pridanie olejov z makadamie 

a slnečnicových semien pomáha doplniť hydratáciu a zanechať vlasy 

hodvábne hladké.

Z kondicionéru Aloe-Jojoba dostanete maximum, keď ho použijte so 

šampónom Aloe-Jojoba. Tieto receptúry sú navrhnuté tak, aby dokonale 

spolupracovali a aby vaše vlasy vyzerali zdravo a krásne.

FAKTY
• zvlhčuje vlasy a pokožku hlavy

• pre jemné a lesklé vlasy

• vyvážené pH 

• odľahčená receptúra 

OBJEM
296 ml

NÁVOD NA POUŽITIE
Umyte vlasy šampónom Aloe-Jojoba Shampoo. 

Naneste kondicionér a nechajte pôsobiť 2-3 minúty. 

Následne vlasy dôkladne opláchnite a usušte. 

CERTIFIKÁTY 
netestované na zvieratách, IASC, kóšer, halal

ZLOŽENIE 
Aloe Barbadensis Leaf Juice (Stabilized Aloe 
Vera Gel), Water (Aqua/Eau), Cetyl Alcohol, 
Polyquaternium-81, Macadamia Intefrifolia Seed 
Oil, Propanediol, Glyceryl Stearate, Caprylyl 
Glycerin/Sebacic Acid Copolymer, Brassica 
Alcohol, Diheptyl Succinate, PPG-3 Caprylyl 
Ether, Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil, 
Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil, Brassicyl 
Isoleucinate Esylate, Guar Hydroxypropyltrimonium 
Chloride, 1,2-Hexanediol, Arginine, Lavandula 
Angustinfolia (Lavender) Oil, Panthenol, Fragrance 
(Parfum).

Aloe-Jojoba 
Conditioning Rinse
#522

OSOBNÁ STAROSTLIVOSŤ

bezlepkový      vhodný pre vegetariánov      vhodný pre vegánov



Sonya™ precision liquid eyeliner 
Nakresliť a definovať.

Vytvorte si odvážny, dramatický vzhľad s hlbokým uhlíkovým pigmentom rady 

Forever Sonya™, s presnou tekutou linkou, ktorá vytvára ostré a elegantné 

línie.

Vďaka deviatim hydratačným zložkám, medzi ktoré patrí aj obohacujúce aloe 

vera, ricínový olej, vitamín E (tiež antioxidant) a slnečnicový olej, sa linka ľahko 

nanáša a zároveň je jemná. Hydratačné zložky umožňujú krásne nanesenie na 

viečko oka, bez jeho naťahovania alebo sťahovania.

Hydratačná linka v ergonomickom prevedení pera sa ľahko drží, rýchlo schne 

bez šmúch, alebo odlupovania. Flexibilný aplikátor vám vyčarí krásne tenké 

linky okolo oka, alebo pri opätovnom nanesení dosiahnete práve opak, veľmi 

dramatický „cat eye look“ (mačací efekt).

FAKTY
• sýta, atramentovo čierna farba

• definovaná tenká špička pre čisté ínie

• deväť zložiek na hydratáciu pokožky pre jemnú 

oblasť očí

OBJEM
1ml

NÁVOD NA POUŽITIE
Jemne priložte aplikátor ku korienkom rias, pomaly 

ťahajte po ich celej dlžke. Na dosiahnutie mačacieho 

pohľadu opakujte viackrát.

CERTIFIKÁTY 
netestovaný na zvieratách

ZLOŽENIE 
AQUA, STYRENE/ACRYLATES 
COPOLYMER, POLYURETHANE-35, 
LAURETH-21, POLYGLYCERYL-2 
CAPRATE, METHYLPROPANEDIOL, 
PEG-40 HYDROGENATED CASTOR OIL, 
GLYCERIN, ALOE BARBADENSIS LEAF JUICE 
POWDER, HELIANTHUS ANNUUS SEED OIL, 
ETHYLHEXYLGLYCERIN, BUTYLENE GLYCOL, 
TRI-C12-13 ALKYL CITRATE, CAPRYLYL 
GLYCOL, PANTHENOL, STEARIC ACID, 
PALMITIC ACID, CITRIC ACID, TOCOPHEROL, 
TETRASODIUM GLUTAMATE DIACETATE, 
PHENYLPROPANOL, PHENOXYETHANOL, 
SODIUM DEHYDROACETATE, CI 77266 [NANO].

Sonya™ precision  
liquid eyeliner 
#569

OSOBNÁ STAROSTLIVOSŤ



Aloe-Jojoba Shampoo 
Hĺbková výživná a čistiaca sila pre všetky typy vlasov.

Forever Aloe-Jojoba šampón je vyrobený z čistého vnútorného listu aloe 

vera a jojobového oleja posilňujúceho vlasy. Pre najlepšie výsledky je 

ideálne ho používať každý deň. Nechajte sa očariť osviežujúcou vôňou 

zmesi tropického ovocia s prímesou sladkej smotany. Vďaka bohatej 

prírodnej pene sa všetky nečistoty ľahko vymyjú z vlasov, pričom vlasy 

zostávajú hebké a krásne. 

Bez pridania sulfátov, Aloe-Jojoba šampón pomáha udržiavať rovnováhu 

hydratácie pokožky hlavy a zároveň ju udržiavať hebkú a čistú. Forever 

stabilizovaný aloe vera gél nielenže pomáha vašim vlasom udržať ich 

vyživené, ale funguje aj ako prírodný emulgátor, ktorý zanecháva vlasy 

čisté a obnovené s krásnym leskom.

Do šampónu sme pridali jojobový olej, ktorý zosilňuje vlasové vlákna 

a navracia vlasom ich hustotu a pružnosť. Tento ľahký olej je výživný, 

upokojujúci a šetrný k pokožke hlavy. Forever ešte zvýšila účinnú silu 

tohto šampónu arganovým olejom, vitamínom B5 a šípkovým olejom. 

Kombinácia týchto mocných zložiek poskytuje živiny, nenasýtené mastné 

kyseliny a antioxidanty, ktoré podporujú zdravé vlasy a pomáhajú im 

udržiavať ich hydratované a hebké. 

Forever Aloe-Jojoba šampón ideálny pre celú vašu rodinu. Zažite pocit 

nesmiernej čistiacej sily, ktorá zanecháva vaše vlasy krásne a hebké ako 

zamat. Ak chcete dosiahnuť najlepšie výsledky, použite po šampóne 

Forever Aloe-Jojoba kondicionér!

FAKTY
• skvelý pre každý typ vlasov

• jemný k pokožke hlavy

• prírodná pena ľahko odstráni všetky nečistoty

• uľahčuje rozčesávanie vlasov a nezaťažuje ich

OBSAH
296 ml

NÁVOD NA POUŽITIE
Naneste primerané množstvo šampónu na mokré 

vlasy. Napeňte a dôkladne opláchnite. Pre najlepšie 

výsledky následne použite Aloe-Jojoba Conditioner.

CERTIFIKÁTY
IASC, kóšer, halal, netestované na zvieratách

ZLOŽENIE
Aloe Barbadensis Leaf Juice 
(Stabilized* Aloe Vera Gel/gel d’aloes officinal 
stabilise*), Water (Aqua/Eau), Sodium C14-16 
Olefin Sulfonate, Cocamidopropyl Hydroxysultaine, 
Sodium Lauryl Glucose Carboxylate, Lauryl 
Glucoside, Argania Spinosa Kernel Oil, Panthenol, 
Rosa Canina Fruit Oil, Simmondsia Chinensis 
(Jojoba) Seed Oil, Sorbitan Oleate Decylglucoside 
Crosspolymer, Guar Hydroxypropyltrimonium 
Chloride, Hydroxyacetophenone, Dimethicone 
PG-Diethylmonium Chloride, Cetrimonium 
Chloride, Propanediol, Citric Acid, Chlorphenesin, 
Disodium EDTA, Potassium Sorbate, Fragrance 
(Parfum). 

Aloe-Jojoba Shampoo  
#640

OSOBNÁ STAROSTLIVOSŤ

bezlepkový       vhodný pre vegetariánov       vhodný pre vegánov



Aloe Jojoba Conditioner 
Využite silu prírodných ingrediencií a užite si pocit dokonale 

vyživených, lesklých a hladkých vlasov.

Hydratačná hĺbková starostlivosť na rozžiarenie vlasov zlepšuje kvalitu vlasov a 

uľahčuje rozčesávanie. Aloe-Jojoba kondicionér hĺbkovo vyživuje a podporuje 

hydratáciu vlasov a pokožky hlavy bez pridania sulfátov.

Naše ľahké zloženie je ideálne na každodenné použitie a obsahuje tri rôzne 

oleje, ktoré hydratujú bez toho, aby zaťažovali vlasy. Jojobový olej je bohatý 

na prírodné tuky, posilňuje vlasy a podporuje ich hrúbku. Arganový olej, 

nazývaný „tekuté zlato Maroka“, vyživuje vlasy antioxidačnou silou vitamínu 

E. Pridali sme tiež šípkový olej, ktorý udržuje vlasy hebké a hydratované a

zároveň ich posilňuje pomocou vitamínov C, E a B.

Hlavnou účinnou zložkou Aloe Jojoba kondicionéra je stabilizovaný gél z 

aloe vera z našich vlastných polí. Náš vnútorný listový aloe vera obsahuje 75 

aktívnych zložiek, ktoré pomáhajú tomuto kondicionéru zjemniť pokožku hlavy 

a dosiahnuť prirodzený lesk vašich vlasov.

Forever Aloe Jojoba kondicionér vytvára dokonalé prepojenie s Aloe Jojoba 

šampónom pričom tak zlepšuje rozčesateľnosť vlasov a zároveň vyhládza 

pramene, aby uľahčil tak ich úpravu. Tento uhladzujúci kondicionér má 

rovnakú znamenitú vôňu ako náš Aloe-Jojoba šampón: tropické ovocie, 

sladená sladká smotana a melón. Jeho zloženie je neutrálne z hľadiska 

pohlavia a veku, takže je ideálny pre celú rodinu. Doprajte svojim vlasom to 

najlepšie z toho, čo príroda ponúka, s Forever Aloe-Jojoba kondicionérom. 

FAKTY
• Ľahký kondicionér pre každý typ vlasov

• Zjemňuje a uhladzuje vlasy

• Podporuje hydratáciu vlasov a pokožky hlavy

• Dodáva vlasom hebkosť a oslnivý lesk pomocou

troch rôznych olejov

• Šetrný k pokožke hlavy

OBSAH
296 ml

NÁVOD NA POUŽITIE
Po umytí Aloe-Jojoba šampónom vmasírujte Aloe-

Jojoba kondicionér do vlasov a nechajte pôsobiť 2 

až 3 minúty. Dôkladne opláchnite. Pre dosiahnutie 

vyššieho lesku opláchnite vlažnou vodou.

CERTIFIKÁTY
IASC Certified, Kosher Certified, Halal Certified, 
Cruelty Free

ZLOŽENIE
Aloe Barbadensis Leaf Juice 
(Stabilized* Aloe Vera Gel/gel d’aloes officinal 
stabilise*), Water (Aqua/Eau), Cetyl Alcohol, 
Behentrimonium Chloride, Cetearyl Alcohol, 
lsoamyl Laurate, 1,2-Hexanediol, Argania Spinosa 
Kernel Oil, Rosa Canina Fruit Oil, Simmondsia 
Chinensis (Jojoba) Seed Oil, Caprylyl Glycol, 
Ethylhexylglycerin, Hexylene Glycol, Hydrolyzed 
Jojoba Esters, Phenoxyethanol, Fragrance 
(Parfum). 

Aloe-Jojoba Conditioner 
#641

OSOBNÁ STAROSTLIVOSŤ

bezlepkový       vhodný pre vegetariánov       vhodný pre vegánov



Aloe Liquid Soap
Výkonné, všestranné a jemné mýdlo pro celou rodinu.

Tekuté mydlo Aloe Liquid Soap od Forever vám pomôže umyť si pokožku 

celého tela a zároveň v nej udržať hydratáciu. Naša krémovo perleťová 

receptúra   čistí a vyživuje, aby bola vaša pokožka svieža a obnovená. Či 

už máte tento produkt na umývadle či v sprche, toto tekuté mydlo využíva 

silu aloe a ďalších kvalitných prísad, a poskytuje tak všestranne príjemný 

hygienický zážitok celej rodine.

Kombináciou toho najlepšieho z prírody s čistou aloe vera z našich 

vlastných polí vytvoril Forever tekuté mydlo, ktoré zanecháva pokožku 

jemnú a čistú. Aloe upokojuje a zjemňuje, zatiaľ čo arganový olej dodáva 

vitamín E a prírodné mastné kyseliny, aby upravil a podporil zdravú 

pokožku. Táto mimoriadna ingrediencie je známa ako “tekuté zlato 

Maroka” a je starostlivo vybraná.

Tiež sme posilnili výhody tohto tekutého mydla z aloe o estery jojoby 

a o extrakt z uhoriek, ktoré pomáhajú udržiavať vlhkosť. Upokojujúce 

vlastnosti sa perfektne kombinujú s aloe vera, takže jemne čistí a zároveň 

zanechávajú pokožku hladkú a hebkú. Tým však výhody nekončí. Pridali 

sme aj extrakt zo žltých kvetov horské Arniky, aby sme stimulovali 

pokožku a zanechali ju sviežu a omladenú.

Vďaka kombinácii prírodných olejov a výťažkov s čistou aloe vera má 

tekuté mydlo Aloe Liquid Soap presne to, čo vaša pokožka potrebuje, aby 

bola čistá, vyživená a obnovená.

FAKTY
• prírodné prostriedky, jemná pena

• arganový olej a jojoba dodávajú pokožke vlhkosť

• vhodný aj na citlivú pokožku

• je vhodný pre celú rodinu

OBSAH
473 ml

NÁVOD NA POUŽITIE
Naneste na ruky alebo na telo, navlhčite, napeňte a 

úplne opláchnite.

CERTIFIKÁTY
IASC, kóšer, halal

ZLOŽENIE
Aloe Barbadensis Leaf Juice (Stabilized* Aloe 
Vera Gel), Water  (Aqua/Eau), Sodium C14-16 
Olefin Sulfonate, Cocamidopropyl Hydroxysultaine, 
Propanediol, Cocamidopropyl Betaine, Sodium 
Methyl 2-Sulfolaurate, Disodium 2-Sulfolaurate, 
Disodium Cocoyl Glutamate, Glycerin, Glycol 
Distearate, Laureth-4, Hydroxyacetophenone, 
PEG-120 Methyl Glucose Dioleate, Caprylyl Glycol, 
Hydrolyzed Jojoba Esters, Argania Spinosa Kernel 
Oil, Cucumis Sativus (Cucumber) Fruit Extract, 
Amica Montana Flower Extract, Disodium EDTA, 
Citric Acid, Sodium Chloride, Chlorphenesin, 
Phenoxyethanol, Sorbic Acid, Potassium Sorbate, 
Fragrance (Parfum). 

Aloe Liquid Soap
#633

OSOBNÁ STAROSTLIVOSŤ

bezlepkový       vhodný pre vegetariánov         vhodný pre vegánov



Aloe Body Wash 
Jemné, silné čistenie s aloe pre vašu pokožku.

Nechajte to najlepšie z toho, čo príroda ponúka, aby vyživilo a umylo vašu 

pokožku novým Aloe Body Wash od Forever. Táto receptúra   bez sulfátov 

obsahuje prísady na umytie a hydratáciu pokožky, ktoré zmyjú nečistoty a 

zanechajú vašu pokožku jemnú a sviežu.

Aloe Body Wash má vyvážené pH, ktoré pomáha udržiavať vlhkosť 

pokožky a podporuje hydratáciu. Kľúčová zložka, aloe vera, pomáha proti 

starnutiu, podporuje hydratáciu, zatiaľ čo vitamíny A, C a E vyživujú a 

podporujú zdravo vyzerajúcu pokožku.

Naša receptúra   obsahuje bohatú, príjemnú a príťažlivú vôňu dreva, ambry 

a hrejivej zmesi bylín. Môžete si všimnúť niečo trochu iné na jedinečnej 

farbe Aloe Body Wash. Príjemný odtieň morskej peny pochádza z 

prirodzene získaného medeného chlorofylu!

Okamžite pocítite rozdiel, pretože Aloe Body Wash sa sformuje do 

bohatej, krémovej peny, ktorá sa ľahko opláchne bez toho, aby vašu 

pokožku zbavovala vlhkosti. Jemné umytie umožňujú zložky ako arganový 

olej, extrakt z kvetov arniky a hydrolyzované estery jojoby, ktoré pomáhajú 

zmäkčiť pokožku a zároveň zvyšujú jej hydratáciu a hladkosť.

Nesiahajte po inom sprchovom géle, ktorý môže zanechať vašu pokožku 

suchú. S Aloe Body Wash získate partnera, ktorého hľadáte, s dokonalou 

zmesou ingrediencií, aby vaša pokožka vyzerala a cítila sa zdravo a sviežo.    

FAKTY
• jemný a zároveň silný sprchový gél

• odstraňuje nečistoty a mastnotu a zanecháva 

pokožku čistú a jemnú

• udržuje vlhkosť pokožky

• udržuje a podporuje hydratáciu pokožky

• zanecháva pokožku čistú a sviežu 

OBSAH
236 ml

NÁVOD NA POUŽITIE
Naneste na ruky alebo do špongie a krúživými 

pohybmi jemne namydlite celé telo. Dobre 

opláchnite.

CERTIFIKÁTY 
IASC, kóšer, halal, netestované na zvieratách

ZLOŽENIE 
Aloe Barbadensis Leaf Juice (Stablized* Aloe Vera 
Gel/gel d’aloès officinal stabilisé*), Water (Aqua/
Eau), Cocamidopropyl Betaine, Cocamidopropyl 
Hydroxysultaine, Propanediol, Sodium Methyl 
2-Sulfolaurate, Sodium Cocoyl Glycinate, Sodium 
Cocoamphoacetate, Polyacrylate Crosspolymer-6, 
Disodium 2-Sulfolaurate, Lauryl Glucoside, 
Hydrolyzed Jojoba Esters, Chondrus Crispus 
Extract, Argania Spinosa Kernel Oil, Arnica 
Montana Flower Extract, Glycerin, Sodium Cocoyl 
Glutamate, Sodium Lauroyl Lactylate, Glycol 
Distearate, Laureth-4, Sodium Hyaluronate, 
Caprylyl Glycol, Hydroxyacetophenone, Disodium 
EDTA, Citric Acid, Chlorphenesin, Phenoxyethanol, 
Sorbic Acid, Potassium Sorbate, Fragrance 
(Parfum), Chlorophyllin-Copper Complex (CI 
75810).

Aloe Body Wash  
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