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Vo Forever sme nesmierne hrdí na to, že 
sme najväčším svetovým pestovateľom a 
výrobcom aloe vera a produktov z aloe. 
Každý list sa zberá ručne a spracováva 
v priebehu niekoľkých hodín, čím vám 
zabezpečíme ten najčerstvejší aloe vera 
gél, tak ako ho príroda stvorila, od rastliny 
k produktu až k vám.

Už viac ako 42 rokov sme zaviazaní 
udržiavať najvyššiu úroveň čistoty 
našich výrobkov a zároveň držať krok s 
inováciami, ktoré prinesie budúcnosť. Sme 
tou najlepšou kombináciou prírody a vedy, 
spájame účinné prísady a technologický 
pokrok s čistým aloe vera, čím ešte 
zvyšujeme jeho nadčasové výhody. Naše 
podnikanie je založené na tom, aby sa veci 
robili správnym spôsobom. Vďaka našim 
výrobným a distribučným kanálom, sme 

schopní kontrolovať náklady a kvalitu v 
každom kroku procesu. Naše produkty z 
aloe vera boli prvé na svete, ktoré získali 
osvedčujúcu pečať za obsah a čistotu od 
Medzinárodného vedeckého výboru pre 
aloe vera. Naše výrobky nikdy netestujeme 
na zvieratách a mnohé naše produkty nesú 
pečate Kóšer a Halal. 

Sme si takí istí, že sa vám budú naše 
produkty páčiť, že vám ponúkame 
30-dňovú záruku vrátenia peňazí. 

Milióny ľudí vo viac ako 160 krajinách už 
využili neuveriteľné výhody produktov 
spoločnosti Forever. Teraz ste na rade vy.

Pre viac informácií navštívte 
www. foreverliving.com

VYZERAJTE LEPŠIE. CÍŤTE SA LEPŠIE.
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energia
aloe veraz

Forever Aloe Vera gél™ vyrobený 100 % 
asepticky, bez pridaných konzervantov 
podporuje váš tráviaci systém a absorbciu 
živín. Je bohatý na vitamín C, ktorý 
prispieva ku normálnej funkcii imunitného 
systému a zníženiu únavy. 

Ako ho stvorila príroda.
+ 99.7 % čistého aloe vera gélu  

z dužiny listu

+ bez konzervačných látok

+ bez cukru

+ bohatý na vitamín C

+ bez lepku

NÁPOJE
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100%
RECYKLOVATEĽNÝ
MATERIÁL

Náš aloe vera gél 
podporuje zdravie 
zvnútra von.

6 VRSTIEV 
OCHRANNÉHO 
MATERIÁLU

energia
Vnútro aloe listu spracovávame do niekoľkých 
hodín, aby sme sa uistili, že každé balenie 
Forever Aloe Vera gélu je čo najčerstvejšie a 
bez pridaných konzervačných látok!

Vedeli ste, že?

FOREVER ALOE VERA GELTM

Je prvým produktom, ktorý získal certifikát 

Medzinárodnej vedeckej rady pre aloe (International 

Aloe Science Council) za prirodzenú čistotu.  

Náš Aloe Vera gél s obsahom 99,7 % aloe 

podporuje tráviaci systém a napomáha vstrebávaniu 

živín. Silnú aloe dužinu a tekutinu extrahujeme  

s láskou a vyrábame asepticky, takže môžete pocítiť 

skutočnú silu prírody.

  715 32,50 €  

1 liter                      

 
FOREVER ALOE VERA GELTM MINI
Dobré veci naozaj prichádzajú v malých baleniach, 

najmä pokiaľ ide o neuveriteľné výhody Forever Aloe 

Vera GelTM. 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.

  71612 129,98 €  

  12 X 330 ml                       

FOREVER  
FAVORIT
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DRINKS

FOREVER ALOE MANGOTM

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

skombinovať toto lahodné a zdravé ovocie s čistým aloe vera gélom 

z našich vlastných polí? Úplne nové Forever Aloe MangoTM dodáva 

našej rade lahodných a zdravých nápojov z aloe vera tropický nádych, 

aby ste do svojho pohára vložili to najlepšie z prírody.

  736 32,50 €

1 liter

troškuDoprajte si 

sladkého

NÁPOJE
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FOREVER ALOE PEACHESTM

Prečo čakať až na leto, aby ste si mohli vychutnať chutné zrelé broskyne, 

keď ich s Forever Aloe Peaches™ môžete mať kedykoľvek? Broskyne sú 

prirodzeným zdrojom veľmi užitočných antioxidantov. 84,5  % čistého 

Aloe Vera gélu skombinovaný s prírodnou broskyňovou príchuťou a 

broskyňovým koncentrátom znamená, že nielen pocítiťe čistú chuť 

broskýň, ale budete sa cítiť broskyňovo svieži.

  777   32,50€  

1 liter                       

 
FOREVER ALOE PEACHESTM MINI
Doprajte si sladkú chuť na slnku dozretých broskýň s našou 

novou fľašou s objemom 330 ml Forever Aloe PeachesTM. 

Toto malé balenie je nabité takým množstvom chute a 

výživy, že sa bez neho nebudete chcieť ani pohnúť. 

  77812  129,98€  

 12 X 330 ML 

FOREVER ALOE BERRY NECTARTM

Spojenie brusníc a sladkých jabĺk poskytuje prirodzenú, sladkú 

a sviežu chuť. Preukázalo sa, že antioxidančná sila v brusniciach 

je až 20-krát vyššia ako u vitamínu C. Brusnice rovnako 

obsahujú proanthocyanidin, ktorý pomáha pri ochrane močových 

ciest. Špeciálna jablková zložka quercetin je ďalším silným 

antioxidantom. Tieto úžasné ingrediencie plus 90,7 % čistý aloe 

vera gél robí z Forever Aloe Berry Nectar™ jasnú voľbu.

  734 32,50€  

  1 liter                       

 
FOREVER ALOE BERRY NECTARTM MINI
Je tu nová možnosť ako si vychutnať Aloe Berry NectarTM.  

S objemom 330 ml 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.

  73512 129,98 €  

  12 X 330 ML                      

7

20
21

/2
2 

Ka
ta

ló
g 

pr
od

uk
to

v



Uhaste
smädsvoj

FAB FOREVER ACTIVE BOOST®

Zostaňte nabití energiou pomocou Forever FAB. Či už potrebujete dobiť 

baterky počas popoludňajšieho útlmu alebo nakopnúť vaše cvičenie, 

náš vynikajúci energetický nápoj vás udrží v chode. Kombinácia 

extraktu z guarany, kofeínu a vitamínov B pomôže udržať výšku hladiny 

vašej energie a podporuje zdravý metabolizmus. Ďalšia kľúčová zložka, 

taurín, sa ukázala účinná pri podpore výkonu tréningu. Nabite sa 

pomocou FAB na výkony v práci, v telocvični alebo kdekoľvek inde.

  321  3,31 €  

 1 KS PLECHOVKA

FAB X FOREVER ACTIVE BOOST®

FAB X®, ktorý je prirodzene ochutený lahodnými podtónmi bobúľ, vám 

poskytne potrebnú energiu, bez kalórií, sacharidov alebo cukru.  

FAB X® je nabitý vitamínmi a elektrolytmi pre rýchle zvýšenie vašej 

energie a jej dlhodobé udržanie. Tento nápoj obsahuje rastlinné 

extrakty, ktoré sa na zvýšenie energie používajú stovky rokov. 

  440  3,31 €  

 1 KS PLECHOVKA

NÁPOJE
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Uhaste
smädsvoj

ALOE BLOSSOM HERBAL TEA®

Cíťte sa vitálny vďaka tejto prírodnej zmesi lístkov, bylín  

a korenín. Štúdie preukázali, že koreniny môžu obsahovať rovnaké 

množstvo antioxidantov ako denná dávka niektorých druhov 

ovocia. Tento čaj bez obsahu kofeínu a akýchkoľvek kalórií oplýva 

robustnou kombináciou škorice, klinčekov, zázvoru a nového 

korenia. 

 200  21,78 € 

25 jednotlivo balených vrecúšok 

FOREVER FREEDOM®

Dajte sa do pohybu vďaka niekoľkým lahodným dúškom Forever 

Freedom™, ktorý vám dodá odporúčanú dennú dávku síranu 

glukozamínu a síranu chondroitínu – stopových prvkov, ktoré pomáhajú 

zachovávať zdravú funkciu a pohyblivosť kĺbov. Po pridaní nášho 

čistého Aloe, vitamínu C a MSM, ktoré potrebujeme na udržiavanie 

zdravých chrupaviek, sme pre vás pripravili univerzálny zdravý nápoj. 

Obsahuje mäkkýše (krevety, kraby, morské raky).

  196  47,38 € 

1 liter

FOREVER POMESTEEN POWER®

Pre zabezpečenie maximálnej chute a antioxidačnej kapacity, sme do 

tohto chutného ovocného nápoja pridali nie jeden, ale sedem druhov 

ovocia. Vďaka širokej zmesi bobuľovitého ovocia Forever Pomesteen 

Power™ ponúka hojnú dávku polyfenolu, xantónov a vitamínu C v 

každom dúšku. Vy sa s chuťou napijete výborného nápoja a granátové 

jablko, hruška, mangostana, maliny, černice, čučoriedky a hroznové 

jadierka sa postarajú o to, aby boli vaše bunky vyzbrojené potrebnými 

ochrannými látkami.

  262  35,28 €  

473 ml

FOREVER  
FAVORIT
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len tonajlepšie
Z úľa

JEDNA POLIEVKOVÁ 
LYŽICA MEDU 
OBSAHUJE ASI 
70 KALÓRIÍ 
A JE BEZ TUKOV  
A KONZERVAČNÝCH 
LÁTKOK

FOREVER BEE HONEYTM

Od dávnych čias bol med uctievaný pre svoje zdravotné a 

nutričné vlastnosti. Okrem toho, že je sladký, je aj dobrý pre vaše 

telo! Považujte ho za dar od včiel len pre vás. Vychutnajte si tento 

prírodný zdroj energie a oslaďte si ním náš Aloe Blossom Herbal 

Tea™, alebo si ho doprajte iba tak, priamo, čistý z lyžice. Je to 

na vás!

 207 21,00 € 

500 g

10
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FOREVER BEE POLLEN®

Včelí peľ je považovaný za jeden z 

najkomplexnejších produktov prírody. 

Tento zlatý prach okrem iného obsahuje 

bioflavonoidy a iné silné antioxidačné 

zložky. Neobsahuje žiadne konzervačné 

látky a umelé arómy. Prinášame vám 

priamy kontakt so svetom včiel!

 026  19,07 € 

100 tabliet

FOREVER BEE PROPOLIS®

Propolis je ochranná látka, ktorú včely 

zhromažďujú a používajú ako ochranný 

štít na svojom úli. Táto ohromná látka 

je obzvlášť užitočná pre posilňovanie 

imunity a v boji proti negatívnym účinkom 

voľných radikálov. S prísadami, ako sú 

sójové proteiny a materská kašička, 

vám tento doplnok stravy dodá toľko 

energie, že budete usilovní ako včelička. 

Obsahuje sóju.

 027 39,64 €  

60 tabliet

FOREVER ROYAL JELLY®

Forever Royal Jelly™ je kráľovský 

produkt! Materská kašička, jedinečná 

potrava včelej kráľovnej, sa považuje za 

dôvod dlhovekosti kráľovnej úľu, ktorá žije 

50 krát dlhšie ako bežná včela robotnica! 

Okrem toho, že vďaka nej včelia kráľovná 

žije dlhšie, štúdie dokázali, že materská 

kašička môže zlepšovať tiež funkciu 

mozgu a imunitu.

 036  41,11 € 

60 tablietnajlepšie
Pol kilogramu medu vyžaduje nektár
z viac ako 2 miliónov kvetov.
Priemerný úľ produkuje odkiaľkoľvek
15 až 50 kilogramov medu každý rok.
To si vyžaduje veľa šikovných včiel
na výrobu zlatého a chutného nektáru.

Vedeli ste, že?

FOREVER  
FAVORIT

ALOE PROPOLIS CREME
Náš vlajkový produkt jednoducho 

zbožňujeme, pretože v sebe zahŕňa naše 

dve cenené ingrediencie: aloe vera a včelí 

propolis. Včelí propolis je živičnatá látka, 

ktorú včely používajú pre opevnenie a 

ochranu ich úľa. Vaša pleť je dôležitejšia ako 

úľ, no tiež potrebuje ochranu a prirodzenú 

bariéru, ktorá jej pomôže udržiavať vlhkosť. 

Raz si privoniate k Aloe Propolis Creme 

a hneď spoznáte, že tento krém je plný 

bylinných a rastlinných zložiek, ako napríklad 

harmanček. Obsahuje vitamín A a E. 

 051                                                              24,58 €  

113 g
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ochráňte
FOREVER ACTIVE PRO-BTM

Obsahujú 6 kmeňov prospešných probiotík a viac než 8 miliárd 

„dobrých“ baktérií, ktoré udržia vaše črevá zdravé a zabezpečia ich 

správne fungovanie. Podporte svoje črevá pomocou toho najnovšieho 

vo vedeckom pokroku a nových, klinicky študovaných probiotických 

kmeňov. Toto nové balenie obsahuje špeciálne vytvorenú trubičku 

zabudovanú do fľaše, ktorá chráni probiotiká počas celej ich životnosti 

a zabezpečí aby ste mali maximálny úžitok. 

 610 42,26 € 

30 kapsúl

FOREVER ARCTIC SEA®

Potravinový doplnok s Omega-3, EPA a DHA, ktorý obsahuje 

neprekonateľnú a exkluzívnu zmes olejov: rybieho oleja, oleja  

z kalmárov a olivového oleja s vysokým obsahom kyseliny 

olejovej. Forever Arctic Sea™ tiež obsahuje vitamín E a nie jeden 

ale priamo 3 čisté rybie oleje: sardelový, lososový a tresčí. Všetky 

tieto správne nakombinované doplnky pomáhajú kľúčovým 

systémom tela, akými sú kardiovaskulárny, zažívací a imunitný 

systém, zdravá funkcia mozgu a očí. Obsahuje ryby.

 376 36,49 €  

120 kapsúl

FOREVER CARDIOHEALTHTM

S COQ10

Forever CardioHealth™ obsahuje koenzým Q10 s blahodárnymi 

vitamínmi, vrátane vitamínu C a B6, o ktorých je známe, že 

znižujú únavu. Odporúčaná dávka je jedno vrecúško denne. Ak 

máte zdravotné problémy, použitie konzultujte so svojím lekárom.  

V prípade gravidity, kojenia alebo ochorenia obličiek sa vyhnite 

užívaniu. Obsahuje sóju.

 312  32,08 €   

30 vrecúšok po 3,5 g

DHA SA 
PRIRODZENE 
NACHÁDZA  
V CELOM TELE 
A PODPORUJE 
ZDRAVIE MOZGU, 
OČÍ A SRDCA.

MIKROBIÓM 
JE VNÚTORNÝ 
EKOSYSTÉM, 
KTORÝ MÔŽE BYŤ 
PODPOROVANÝ 
UŽITOČNÝMI 
BAKTÉRIAMI 

FOREVER  
FAVORIT

VÝŽIVOVÉ DOPLNKY
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svoje očiochráňte
FOREVER NATURE-MIN®

Približne 25% ľudí trpí nedostatkom vitamínov 

a minerálov. Forever Nature-MinTM obsahuje 

10 základných a stopových minerálov, z 

ktorých niektoré sú získané z ložísk prírodných 

morských rastlín. Naša pokročilá zmes 

biologicky dostupných minerálov zaisťuje 

maximálnu absorpciu. Minerály schopné 

multitaskingu podporujú funkciu kostí a 

buniek, ako aj uvoľňovanie energie.

 037  22,63€  

180 tabliet

FOREVER B12 PLUS®

Vitamín B12 spolu s kyselinou listovou 

pomáha pri produkcii červených krviniek, 

zlepšuje využívanie železa v organizme 

a podporuje imunitný systém. Obe látky 

sú nevyhnutné pre vývoj plodu počas 

tehotenstva a sú potrebným doplnkom 

vegetariánskej a vegánskej stravy. Forever 

B12 Plus™ kombinuje oba tieto základné 

vitamíny vo vyváženej formule.

 188  20,47€ 

60 tabliet

FOREVER iVISION
V dnešnom digitálnom veku sú naše oči namáhané viac než 

kedykoľvek predtým. Spoliehame sa na ne, že odfiltrujú 

UV lúče a znečistenie, rovnako ich každý deň vystavujeme 

hodinám umelého modrého svetla pochádzajúceho z 

mobilných zariadení, počítačov a televízorov. Starostlivosť 

o oči je dôležitejšia ako kedykoľvek predtým, aby sme ich 

chránili pred námahou a dlhodobým poškodením.  

Aj keď ich správna výživa je prvou obrannou líniou, väčšina 

jedálníčkov neobsahuje odporúčanú hladinu výživných 

látok a antioxidantov podporujúcich zrak.

 624  40,32 € 

60 kapsúl
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Podpora
výživy

ARGI+™

VYLEPŠENÉ ZLOŽENIE  
L-ARGINÍN A VITAMÍNOVÝ KOMPLEX

ARGI+™ poskytuje dennú odporúčanú dávku 

„zázračnej molekuly“, tiež známej ako L-arginín. 

L-arginín je kľúčová aminokyselina a zohráva 

množstvo dôležitých úloh v tele, od podpory 

správnej bunkovej funkcie po zvýšenie produkcie 

oxidu dusnatého, ktorý napomáha lepšiemu 

prietoku krvi do dôležitých orgánov. Tento skvelo 

vyvážený doplnok stravy obohatený o synergické 

vitamíny a ovocím prospieva celému vášmu telu. A 

to sme ani nespomenuli, aký je to úžasný nápoj.

 473 73,03 € 

30 vrecúšok po 10 g

FOREVER  
FAVORIT

FOREVER SUPERGREENS®

Pridajte energiu svojmu dňu super zmesou 

nabitou viac ako 20 druhmi ovocia a zeleniny. 

Zvýšte si svoju imunitu, podporte rovnováhu pH a 

získajte antioxidanty, vďaka ktorým sa budete cítiť 

lepšie. Pridajte ho do vody, alebo vášho iného 

obľúbeného nápoja, zamiešajte a dajte svojmu 

telu tie najlepšie super potraviny, ktoré príroda 

ponúka. Pridajte k svojmu dennému režimu 

trochu tej zelene!

 621 44,35 € 

30 vrecúšok po 4,5 g

VÝŽIVOVÉ DOPLNKY
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Z ARGI+získate ešte viac, keď 
ho zmixujete s Forever Aloe 
Vera Gelom. Je to perfektná 
kombinácia pre váš aktívny 
životný štýl a pomôže vám 
vyzerať a cítiť sa čo najlepšie. 
Doprajte si denné nabitie  
s ARGI+a Forever Aloe Vera 
Gelom!

Vedeli ste, že? FOREVER FIBER®

Pridajte si do jedálnička našu dodatočnú 

dávku vlákniny v praktických vrecúškach 

obsahujúcich štyri typy vlákniny, vrátane 

fruktooligosacharidov (FOS), ktoré sú zároveň 

probiotikami. Nevýrazná chuť a rýchla 

rozpustnosť prášku dodá vášmu jedlu či 

nápoju 5 gramov vlákniny, čo zodpovedá 

takmer 2 plátkom celozrnného toastu. 

Vláknina podporuje kardiovaskulárne funkcie, 

zdravé trávenie, riadenie telesnej váhy a 

imunitné funkcie. 

 464  25,93 € 

30 vrecúšok po 6,1 g

FOREVER DAILYTM

Tento účinný multivitamín zosilnený naším 

vlastným AOS Complex™ -om ponúka ten 

najvyspelejší dostupný systém dodávky 

živín. Naša patentovaná formula obsahuje 

zmes perfektne vyvážených, v aloe 

obalených živín, vrátane odporúčaných 

denných dávok dôležitých vitamínov a 

minerálov. Aby toho nebolo málo, pridali 

sme k tomu ešte zmes výťažkov z ovocia 

a zeleniny ako zdroja drahocenných 

fytonutrientov. Ideálne zdravie vo fľaštičke.

 439   23,10 € 

60 tabliet

FOREVER CALCIUMTM

Forever Calcium™ poskytuje klinickými 

štúdiami potvrdené množstvo vápnika 

a vitamínu D pre udržanie si správnej 

štruktúry a funkcii kostí. Naša jedinečná 

formula obsahuje di-kalcium malát, 

optimálnu stavebnú jednotku kostí, ktorá 

zostáva v krvnom riečisku dlhšie ako bežný 

vápnik a ľahko absorbovateľné minerály. 

Vďaka tomuto výrobku pocítite zmenu  

až v kostiach!

 206  32,18 € 

90 tabliet

FOREVER KIDSTM

ŽUVACIE VITAMÍNY

Vaše deti si budú myslieť, že dostávajú 

maškrtu a vy budete mať dobrý pocit, 

pretože im dodáte potrebnú dennú dávku 

vitamínov a minerálov. Tieto žuvacie cukríky 

s prirodzenou hroznovou príchuťou tiež 

obsahujú fytonutrienty získané z čerstvej 

brokolice, špenátu, repy, mrkvy a iného 

výživného ovocia a zeleniny. Pomáhajú 

rozvoju tela i mysle. Vhodné pre deti staršie 

ako dva roky (a vôbec sa vám nebudeme 

čudovať, ak si dáte aj vy!).

 354  17,64 € 

120 tabliet
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vyživuj
FOREVER LYCIUM PLUS®

Lycium, v Číne tiež známe ako  

“jin tonikum” je silný antioxidant. Vo dvojici 

so sladkým drievkom, známym pre jeho 

schopnosť zvyšovať účinky iných bylín 

vám Lycium Plus™ pomôže zlepšiť pleť, 

udržať si energiu a posilniť zdravie očí.

 072  41,84 € 

100 tabliet

FOREVER FIELDS OF GREENS®

Všetci veľmi dobre vieme, aké dôležité je 
jesť čerstvé zelené potraviny. Keďže šalát 
nemôžeme jesť nonstop, predstavujeme 
vám Forever Fields of Greens™ s obsahom 
jačmenných výhonkov, pšeničných klíčkov 
a lucerny. Táto zmes zelených potravín 
pomáha preklenúť medzery vo výžive. 
Kajenské korenie zase pomáha udržiavať 
zdravý krvný obeh a med dodáva telu 

energiu. Obsahuje pšenicu.

 068  14,81 € 

80 tabliet

FOREVER MULTI-MACA®

Rastlinu maka užívali už bojovníci kmeňa 
Inkov v starovekom Peru na zasýtenie a 
udržiavanie zdravého libida a i dnes jej 
priaznivé účinky dokazujú moderné klinické 
štúdie. Forever Multi-Maca™ je posilnený 
o kombináciu tradičných koreňov, kôry a 
rôzneho ovocia. Dodáva výdrž a energiu 
rovnako ženám ako aj mužom.  

Obsahuje sóju.

 215 35,12 € 

60 tabliet

VÝŽIVOVÉ DOPLNKY
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vyživuj
VIT LIZE®

VÝŽIVOVÝ DOPLNOK PRE MUŽOV

Rastlinné látky ako granátové jablko a 

tekvicové semiačka spolu s ďalšími zložkami 

v tomto výživovom doplnku poskytujú všetko, 

čo muž potrebuje. Vit♂lize™ obsahuje zmes 

doplnkov pre správnu funkciu prostaty a 

hormonálne funkcie od vitamínov, bylín až po 

minerálne látky, ako aj lykopén, u ktorého boli 

preukázané neoceniteľné prospešné účinky 

pre správnu funkciu prostaty.

 374  34,50 € 

60 kapsúl

VIT  LIZE®

VÝŽIVOVÝ DOPLNOK PRE VITALITU ŽIEN

Táto prírodná zmes ovocia bohatého na 

antioxidanty, bylín, vitamínov a minerálov 

je navrhnutá špeciálne pre potreby žien 

a správne fungovanie ich hormonálneho 

systému. Vit♀lize™ obsahuje patentovanú 

zmes rastlinných látok, vrátane jablkového 

prášku, múčenky a bobúľ schizandry, rastliny 

po stáročia používanej v Číne a Rusku pre jej 

zdraviu prospešné účinky. Brusnicový prášok 

podporuje zdravie močových ciest a spolu s 

kyselinou listovou tento doplnok poskytuje 

kompletnú podporu pre ženské telo.

 375   36,49 € 

120 tabliet

FOREVER IMMUBLEND®

V hlavnej úlohe tohto imunitného doplnku 

stravy vystupujú fruktooligosacharidy 

(FOS), laktoferín, huba Maitake (Trsovnica 

lupeňovitá) a huba Shiitake (Húževnatec 

jedlý), vitamíny D, C a zinok. Vzájomne sa 

doplňujúca zmes fundamentálnych živín 

a prírodných rastlinných látok udržiava 

váš imunitný systém na špičkovej úrovni. 

Populárna japonská huba Maitake zlepšuje 

schopnosti imunitných buniek a imunitné 

odozvy. Život je dosť uponáhľaný sám 

o sebe a vy nemôžete spomaliť. Buďte 

proaktívni v starostlivosti o vašu imunitu.

 355  22,42 € 

60 tabliet

FOREVER ABSORBENT-C®

Vitamín C bojuje proti voľným radikálom 

a prospieva koži a spojivovým tkanivám. 

Doprajte svojmu telu Forever Absorbent-C™ 

s obsahom papáje, medu a ovsených 

otrúb. Ovos obsahuje jedinečný antioxidant 

nazývaný avenanthramid, ktorý dokáže 

zbaviť vaše telo voľných radikálov. 

 048   21,84 € 

100 tabliet

FOREVER ACTIVE HA®

Kyselina hyalurónová (HA) je prirodzene 

sa vyskytujúca látka spojivového tkaniva, 

ktorá obaľuje a vypĺňa prázdne medzery 

medzi bunkami. Rovnako ako mnoho iných 

látok v našom tele, kyselina hyalurónová sa 

stráca s vekom. Vo Forever Active HA™ sa 

spája so zázvorovým olejom a kurkumou, 

ktoré sa v starovekej Číne používali na 

podporu správnej funkcie kĺbov, a v súznení 

priaznivo podporujú zdravie kĺbov, mobilitu 

a zdravú pokožku.

 264   40,16 € 

60 kapsúl 

KYSELINA 
HYALURÓNOVÁ 
PODPORUJE 
PEVNEJŠIU 
A ZDRAVŠIU 
POKOŽKU

20
21

/2
2 

Ka
ta

ló
g 

pr
od

uk
to

v

17



Vedeli ste, že?

vnímavý
NEM® je jedna z kľúčových 
zložiek Forever Move™,  
ktorá je päťkrát účinnejšia ako 
glukozamín a chondroitín ktoré 
podporujú zdravý rozsah pohybu, 
zvýšenú flexibilitu, zníženie 
tuhosti a rýchlu regeneráciu  
pri zotavení sa z cvičenia.

FOREVER MOVE®

Forever Move(TM) udržuje zdravý rozsah 

pohyblivosti kĺbov a zlepšuje ich komfort 

a flexibilitu, podporuje zdravie chrupavky, 

znižuje stuhnutosť svalov a kĺbov a 

podporuje rýchlejšie zotavenie po cvičení a 

to už za 7 - 10 dní! Obsahuje patentovanú 

zmes dvoch výkonných zložiek, ktoré 

ešte vo svete nik nespojil: *NEM™ a 

**BioCurc™! *NEM™ je registrovaná 

značka spoločnosti ESM Technologies, 

LLC. **BioCurc™ je registrovaná značka 

spoločnosti Boston BioPharm, Inc.

Obsahuje vajcia, sóju a ryby.

 551 71,82 € 

90 kapsúl

FOREVER GARLIC-THYME®

Proti oxidačnému stresu môžete bojovať už jednou-dvomi dávkami 

cesnaku a tymiánu v  kapsuliach. Kapsule sú ľahko stráviteľné a 

úplne bez zápachu. Cesnak je nielenže prospešný vášmu 

kardiovaskulárnemu systému, keď ho rozkrojíte, enzýmy v ňom 

obsiahnuté začnú reagovať a vzniká silná, imunitu podporujúca 

látka. Tymian, ktorý pochádza zo stredomorskej oblasti je už 

odpradávna cenený pre svoje imunitu podporujúce účinky. 

Obsahuje sóju.

 065  22,42 € 

100 kapsúl

VÝŽIVOVÉ DOPLNKY
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FOREVER FOCUSTM

S pomocou Forever FocusTM budete mať svoj deň pod kontrolou 

Pokrokové, klinicky skúmané prísady podporujú čistotu vašej mysle, 

sústredenie a systematické myslenie. Je ideálny pre športovcov, 

študentov, profesionálov a aktívnych seniorov. Podporuje celkovú 

kognitívnu schopnosť a prerážanie mozgovej hmly. Buďte pripravení. 

Buďte sústredení.

 622  96,19 € 

120 kapsúl

vnímavý
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návyky
Budujte si le

pšie

C9™

Program CLEAN 9 je vhodným pomocníkom pre začiatočníkov, ktorí 

sa vydávajú na cestu k svojmu štíhlejšiemu a zdravšiemu ja. Tento 

efektívny a jednoduchý 9-dňový očistný program vám ponúkne 

všetko, čo potrebujete, aby ste mohli začať meniť svoje telo už 

dnes!

CLEAN 9 balík obsahuje:

+  Forever Aloe Vera gél™ - dve 1-litrové Tetra Pak balenia alebo 

Forever Aloe Berry Nectar™ - dve 1-litrové Tetra Pak balenia alebo 

Forever Aloe Peaches™  dve 1-litrové Tetra Pak balenia

+  Forever Lite Ultra™ Shake Mix -  

príchuť vanilka, alebo čokoláda

+ Forever Garcinia Plus™ - 54 kapsúl

+ Forever Fiber™ - 9 vrecúšok

+ Forever Therm™ - 18 tabliet

+ Meter

+ Šejker

475 | vanilka / Forever Aloe Vera Gel® 

476 | čokoláda / Forever Aloe Vera Gel® 

625 | vanilka / Forever Aloe Berry Nectar® 

626 | čokoláda / Forever Aloe Berry Nectar® 

629 | vanilka / Forever Aloe Peaches™

630 | čokoláda / Forever Aloe Peaches™

 475-476  625-626  629-630  138,18€ 

REGULÁCIA  
VÁHY
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VITAL5™

Vital5™ kombinuje päť úžasných Forever produktov, 

aby preklenuli medzery vo výžive a dodali kľúčové, 

pre telo potrebné živiny, ktoré vám pomôžu vyzerať 

a cítiť sa lepšie.

Vital5™ obsahuje:

+  (4) Forever Aloe Vera gél™ Tetra Pak 

alebo (4) Forever Aloe Berry Nectar™ Tetra Pak 

alebo (4) Forever Aloe Peaches™  Tetra Pak 

alebo (4) Forever Freedom™ fľaša

+ (1) Forever Daily™ 

+  (1) Forever Pro-B™

+ (1) Forever Arctic Sea™

+ (1) ARGI+™ vrecko

456 | Forever Aloe Vera gél™ 

457 | Forever Aloe Berry Nectar™  

458 | Forever Aloe Peaches™

 456-457-458 | 282,82 € 

459 | Forever Freedom™

 459 | 342,96 € 

F15®

Urobte ďalší krok smerom k lepšiemu vzhľadu a celkovému 

pocitu. Je jedno, či ste len začiatočník alebo už expert, 

F15 totiž ponúka tri varianty výživy a cvičebného programu 

(začiatočník, mierne pokročilý alebo pokročilý), ktoré vás 

budú sprevádzať vašou fitness cestou za reguláciou váhy. 

Každý 15-denný program je špeciálne navrhnutý tak, aby 

vám priniesol motivačné ciele, pomohol vám natrvalo 

zmeniť váš životný štýl na zdravší a stál pri vás počas vašej 

transformácie.

F15 balík obsahuje:

+  Forever Aloe Vera gél™ -  

dve 1-litrové Tetra Pak balenia

+  Forever Lite Ultra™ Shake Mix -  

príchuť vanilka alebo čokoláda

+ Forever Garcinia Plus™ - 90 kapsúl

+ Forever Fiber™ - 15 vrecúšok

+ Forever Therm™ - 30 tabliet

Beginner (začiatočník)

528 | vanilka 

529 | čokoláda

 528-529 | 175,62 € 

Intermediate (mierne pokročilý)

532 | vanilka 

533 | čokoláda

 532-533 | 175,62 €

Advanced (pokročilý)

536 | vanilka 

537 | čokoláda

 536-537 | 175,62 €
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FOREVER LITE ULTRA™ 
Prirodzene ochutený proteín na rastlinnej báze je dostupný v 

oboch lahodných príchutiach vanilky a čokolády. Jednoduchý 

koktail na raňajky a večeru vám poskytne 100  % odporúčanú 

dennú dávku (ODD) 18 vitamínov a minerálov. Z jedného 

chutného koktailu prijmete 17 g bielkovín a svojím 

jedálničkom a životným štýlom priam zatrasiete.  

Obsahuje sóju.

 470      28,93 € 

vanilka | 375 g

 471     28,93 € 

čokoláda | 375 g

17  
GRAMOV 
PROTEÍNOV 
NA DÁVKU

FOREVER  
FAVORIT

REGULÁCIA  
VÁHY
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FOREVER THERM®

Zelený čaj, guarana, prírodný kofeín a 

malinové ketóny prispievajú k posilneniu 

energetickej hladiny a vedia naštartovať 

metabolizmus. Vitamíny skupiny B tiež 

pomáhajú telu metabolizovať sacharidy, 

bielkoviny a tuky. Táto účinná zmes 

rastlinných výťažkov a živín vám pomôže 

dosiahnuť vaše ciele v oblasti chudnutia.

 463 40,06 € 

60 tabliet

FOREVER GARCINIA PLUS®

Ovocie Garcinia cambogia obsahuje kyselinu 

hydroxycitrónovú, zlúčeninu, o ktorej sa 

preukázalo, že je schopná dočasne potláčať 

v tele premenu sacharidov na tuky. Namiesto 

toho, aby telo tuky ukladalo, bude spaľovať 

kalórie z existujúcej tukovej zásoby a tým 

pomáha pri chudnutí. Štúdie naznačujú, že 

Garcinia cambogia tiež pomáha pri znižovaní 

chuti do jedla. A to nie je všetko, k tomuto 

top ázijskému ovociu sme pridali pikolinát 

chrómu, pri ktorého nedostatku telo podlieha 

únave a produkuje prebytočné množstvo 

tuku. Obsahuje sóju.

 071   41,84€ 

70 kapsúl

FOREVER LEAN®

Bez ohľadu na naše ciele, každý z nás 

raz za čas zje niečo, čo potom oľutuje. 

Extrahovali sme očarujúcu silu indickej figy, 

unikátnej vlákniny, s vysokým obsahom 

antioxidantov, ktorá na seba viaže tuky. 

Potom sme k nej pridali účinnú bielu 

fazuľu, ktorá v tele dočasne spomaľuje 

vstrebávanie kalórií z cukru. Výsledkom je 

výživový doplnok, ktorý pomáha blokovať 

vstrebávanie kalórií po ich skonzumovaní. 

 289   40,27 € 

120 kapsúl

Dosiahnite sv
oj

osobný vrch
ol

FOREVER FASTBREAK™

Tyčinka z arašidového masla namočená v chutnej čokoláde má ešte 

lepšiu chuť. Je taká úžasná, až si budete myslieť, že ste sa dostali 

do výživového neba. 11 gramov bielkovín v týchto sýtych tyčinkách 

sú skvelou náhradou stravy alebo rýchlou dávkou extra energie. Plná 

vitamínov a minerálov, vrátane dôležitého fosforu, ktorý urýchľuje 

metabolizmus tukov a sacharidov, vám pomôže napĺňať vaše 

zdravotné a fitness ciele. Obsahuje sóju a mlieko. Môže obsahovať 

vajcia, orechy a pšenicu.

 520                5,09 €

tyčinka 56 g
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infinite by Forever®  
hydrating cleanser
Hydratačné čistiace mlieko obsahuje 

množstvo silných prírodných látok, ako je 

výťažok z jablka a jablčné aminokyseliny 

a mastné kyseliny z kokosu, ktoré zvyšujú 

hydratáciu kože a jemne odstraňujú 

nečistotu a oleje bez vysúšania. Toto 

jemné čistiace mlieko zanecháva pokožku 

hydratovanú, jemnú, čistú a je hlavným 

základom pre ďalšie ošetrenie proti 

starnutiu.

 554                                                               30,19 € 

118 ml

infinite by Forever®  
firming serum
Spevňujúce sérum sa zameriava na znaky 

starnutia pomocou tripeptidov, ktoré imitujú 

prirodzené procesy v pokožke na zlepšenie jej 

vzhľadu a pevnosti. V kombinácii s účinnými 

prírodnými zložkami a našim patentovaným 

aloe vera, spevňujúce sérum pokožku zvlhčuje 

a súčasne zvyšuje jej hladkosť, pevnosť a silu. 

Napokon umocní hydratáciu pokožky, ktorá 

vyzerá a je na pocit mladšia. 

 555                                                             59,80 €  

30 ml

infinite by Forever®  
firming complex
Krása siaha hlbšie než len po pokožku - 

začína výživou. Prvý exkluzívny výživový 

doplnok spoločnosti Forever v oblasti 

krásy vám pomôže zamerať sa na všetky 

aspekty starostlivosti o pokožku a vďaka 

nemu budete bojovať proti starnutiu zo 

všetkých uhlov. Obsahuje patentovanú 

zmes koncentrátu z francúzskeho melóna, 

fytoceramidov a morského kolagénu na 

podporu hydratácie pokožky, zníženie 

výskytu hlbokých tvárových vrások a 

zvýšenie odolnosti a pružnosti pokožky.

 556                                                             59,48 € 

60 tabliet

STAROSTLIVOSŤ  
O POKOŽKU
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infinite by Forever® 
advanced skincare system 
Možno si myslíte, že poznáte aloe - ale ešte ste ho nevideli takto účinné. infinite by 

ForeverTM bojuje so starnutím smerom zvnútra von a z vonku dnu prostredníctvom 

revolučného zloženia a zameriava sa na hydratáciu pokožky a zmiernenie výskytu 

jemných liniek a vrások. Podporuje správnu hladinu kolagénu a pomáha vám vyzerať 

lepšie a cítiť sa lepšie.

 553                                                                                                                                           201,18 € 

infinite by Forever™ pokročilý systém starostlivosti o pleť obsahuje:

(1) infinite by Forever™ hydrating cleanser, (1) infinite by Forever™ firming complex,  

(1) infinite by Forever™ firming serum and (1) infinite by Forever™ restoring crème.

infinite by Forever®  
restoring crème
Restoring créme, obsahujúci 15 pleťových 

kondicionérov sa rýchlo absorbuje 

a zanecháva na pleti pocit vlhkosti 

a hladkosti. Tento krém kombinuje 

najnovšie vedecké poznatky s aloe, 

silnými antioxidantmi ako sú acai a 

granátové jablko a anti-agingovou zmesou 

esenciálnych olejov pre výživu a omladenie 

vyprahnutej pleti.

 558                                                             66,68 €  

48,2 g
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daily skincare

Sonya®  
refreshing gel cleanser
Zabudnite na tradičné cleansery. Sonya™ refreshing cleanser 

využíva Aloe Vera gél so zvlhčovacími prísadami, ako je olej z plodov 

ďatlovníka egyptského a za studena lisovaný baobabový olej, ktorý 

zencháva pleť upokojenú a zvlhčenú. Dokonalé a jemné čistenie 

umožnia bohaté antioxidanty, ako sú jablčné aminokyseliny a 

hydroxyactofenón, ktoré pomáhajú zmiešanej pleti, zatiaľ čo extrakt 

z plodov acacia concinna pomáha odstraňovať odumreté bunky, 

nečistoty a make-up. 

 605                                                                                                             27,10 € 

118 ml

Sonya®  
soothing gel moisturizer
Sonya™ soothing gel moisturizer plný sviežich, účinných rastlinných 

zložiek predstavuje nosič „hydra-infúzie“, ktorý zanecháva 

zvlhčenú, akoby orosenú pleť. Obsahuje viac ako 10 rastlinných 

extraktov, esenciálne oleje, beta glukán získaný z húb a ku tomu 

hydrolyzovaný kalogén a jablčný extrakt. Toto zloženie zaručuje 

zmiešanej pleti účinnú hydratáciu a ošetrenie.

 608                                                                                                            29,66 € 

59 ml

Sonya®  
illuminating gel
Pomocou Sonya™ illuminating gel obnovíte lesk pokožky a vaša 

pleť nadobudne prirodzené vyžarovanie. Peptidy v našom rýchlo 

sa vstrebávajúcom géli pomáhajú využiť poznatky najnovšej 

technológie pre vyrovnaný celkový vzhľad pleti. Kombinácia piatich 

ázijských rastlín vrátane sladkého drievka vyrovnávajú a rozjasňujú 

celkový vzhľad a tón pleti a zanechávajú vašu pokožku jemnú a 

hladkú, vyžarujúcu zdravie.

 606                                                                                                             25,62 € 

28,3 g

Sonya®  
refining gel mask
Slovnému spojeniu „vyspať sa do krásy“ dáva nový zmysel. Zloženie 

Sonya™ refining gel mask bolo vedecky formulované tak, aby 

optimalizovalo nočné funkcie vašej pokožky. Dodáva pleti rovnováhu 

tým, že reguluje oleje a rozjasňuje vzhľad pleti. Vďaka bohatstvu 

rastlinných a ovocných extraktov a zvlhčovačov sa zobudíte  

s pokožkou, ktorá má jasnejší, mladší a vyváženejší vzhľad.

 607                                                                                                            27,10 €  

59 ml

Sonya®  
daily skincare system
Zmiešaná pleť si konečne našla seberovného protivníka. Sonya™, 

systém dennej starostlivosti vyrobený špecificky pre potreby 

zmiešanej pleti, ktorá sa môže výrazne meniť je charakteristický 

vysokým obsahom aloe a iných zvlhčujúcich rastlín. Veda a príroda 

sa stretávajú vďaka revolučnej gélovej báze, ktorá pomáha priniesť 

účinky aloe tam, kde ich vaša pleť potrebuje najviac. Ľahučká 

textúra vo vás zanechá pocit sviežosti a omladenia.

 609                                                                                                         98,18 € 

Sonya™ daily skincare system obsahuje:

(1) Sonya™ refreshing gel cleanser, (1) Sonya™ illuminating gel, (1) 

Sonya™ refining gel mask and (1) Sonya™ soothing gel moisturizer.

STAROSTLIVOSŤ  
O POKOŽKU
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Pleť, ktorá je niekedy mastná, inokedy 
šupinatá alebo suchá sa označuje ako 
zmiešaná. Sonya® daily skincare system  
pomáha vašej pleti zostať hladkou, 
hydratovanou a príjemnou po celý rok.

Vedeli ste, že?
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aloe bio-cellulose mask
Prejdite do novej generácie starostlivosti 

o pleť so super hydratačnou Forever aloe 

bio-celulózovou maskou. Táto prevratná 

receptúra kombinuje silu aloe s morskou 

trávou a hydratačným sérom pre skutočne 

inovatívnu tvárovú masku, ktorá dodáva 

živiny hlboko do vašej pokožky. Výsledkom 

je jemná, hydratovaná a žiarivá pokožka. 

 616                                                                60,48€ 

5x 25 g

aloe activator 
Aloe aktivátor je jedinečný zvlhčovač 

v tekutej forme s obsahom viac ako 

98  % Aloe Vera gélu. Toto jednoduché 

zloženie využíva silu aloe a od chvíle, 

keď ho nanesiete na tvár, zanecháva na 

pokožke svieži pocit. Vysoká koncentrácia 

aloe v tomto výnimočnom produkte 

činí aloe aktivátor ideálnym doplnkom k 

akémukoľvek režimu starostlivosti o pleť.

 612                                                               15,30 € 

130 ml

Každý z týchto špeciálne 
cielených produktov bol 
navrhnutý na každodenné 
používanie. Začnite 
používať tieto produkty 
na dennej báze a zmeňte 
svoju pleť na nevšednú.  

Cielené
výsledky

STAROSTLIVOSŤ  
O POKOŽKU
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smoothing exfoliator 
Vyrovnajte tón a textúru bez poškodenia 

vašej pleti pomocou smoothting exfoliátoru. 

Bambus, jojobové perličky a ovocné 

enzými, vrátane bromelaínu a papaínu 

pomáhajú odstraňovať mŕtve kožné bunky  

a omladia a vyživia vašu pokožku. 

 559                                                              20,95 €  

60 ml

hydrating serum
Tento super hydratačný prípravok sa rýchlo vstrebáva  

do povrchu vašej pokožky, čím jej dodáva priaznivé účinky 

kyseliny hyalurónovej a stabilizovaný aloe vera gél. Zvýšte si 

hydratáciu a chránte si pokožku pred environmentálnymi stresmi  

a minimalizujte vrásky s hydratačným sérom Forever.

 618   40,32 € 

balancing toner 
Osviežte, rehydratujte a vyvážte pH vašej 

pokožky a popri tom minimalizujte prejavy 

pórov na pleti. Balancing toner prináša 

unikátnu zmes aloe, extraktu z morských 

chalúh a hyaluronátu sodného pre 

zvlhčenie a zmäkčenie, uhorkový extrakt 

na pomoc s textúrou a tónom a extrakt z 

bieleho čajovníka na ochranu proti voľným 

radikálom.

 560                                                               24,98 €

130 ml

awakening eye cream 
Morský kolagén, patentované ingrediencie, 

rastlinné výťažky a aloe kombinované 

s technológiou peptidov vylepšuje a 

vyhladzuje citlivú oblasť okolo očí, vidteľne 

redukuje linky, vrásky a tmavé kruhy. 

Awakening eye cream obsahuje aj butulén 

glykol, ktorý dokázateľne redukuje očné 

vačky a tmavé kruhy už za 15 dní.

 561                                                               20,95 € 

21 g
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s aloe

Novinka! 
ALOE BODY LOTION
Aloe Body Lotion je nové telové mlieko od Foreveru. Zjemňuje vašu 

pokožku, zanechá ju hladkú, hydratovanú a zdravú. Po nanesení na 

pleť sa rýchlo vstrebáva a poskytuje výhody čistej aloe vera a ďalších 

zvlhčujúcich zložie, ktoré vaša pleť práve potrebuje.

 647 26,21 € 

236 ML

STAROSTLIVOSŤ  
O POKOŽKU
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s aloe
ALOE HEAT LOTION
Predstavujeme vám dokonalý jing a jang – svalstvo uvoľňujúci krém 

s hrejivými zložkami a zároveň chladivým Aloe Vera gélom. Toto 

zvláčňujúce telové mlieko vonia nádherne mätovo vďaka výťažkom 

z mentolu a eukalyptu, má vyvážené pH a obsahuje tri oleje, a preto 

je ako stvorené pre hĺbkovú masáž uvoľňujúcu unavené svalstvo. 

Napriek tomu, že sa veľmi rýchlo vstrebá, hrejivý pocit na tele 

zostane ešte dlho po masáži. 

 064                                                                                                             18,59 €  

118 ml

IDEÁLNE POUŽIŤ
PO ŠPORTOVANÍ

FOREVER  
FAVORIT

ALOE MOISTURIZING LOTION
Napomáha celkovému vzhľadu a pružnosti, 

pretože obsahuje kolagén a elastín. Ostatné 

telové mlieka sú nemilosrdne von z hry. Je 

dostatočne univerzálne, aby ho bolo možné 

použiť na problémové miesta, celé telo, ale 

je dokonca dostatočne jemné aj na použitie 

na tvár ako podkladový krém pod make-up. 

Vitamín E, oleje a výťažok z harmančeka 

pomáhajú doplniť stratenú vlhkosť a 

udržovať prirodzenú pH rovnováhu 

pokožky, ktorá pri tom zostáva hodvábna, 

hladká a jemná.

 063                                                               18,59 €

118 ml

Posilnite sipleť
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GENTLEMAN’S PRIDE®

Ak sa nazdávate, že je toto len hodvábne 

pleťové mlieko, po jeho prvom použití 

zistíte, že má tiež upokojujúce a 

povzbudzujúce účinky balzamu po holení. 

Tento dvojitý zázrak dodáva pokožke 

po holení chladivý pocit vďaka sile 

stabilizovaného Aloe Vera gélu. Ďalšie 

rastlinné látky, ako rozmarín a harmanček 

v Gentleman’s Pride pomáhajú pokožke 

cítiť sa tak, ako v časoch, keď ste sa 

ešte holiť nemuseli. Ideálny pre mužskú 

pokožku a zvodný pre ženské nošteky. 

Vďaka unikátnej mužskej vôni budete 

stredobodom pozornosti.

 070                                                          18,59 €  

118 ml

MASK POWDER
Zmiešajte s aloe aktivátorom a vaša pleť 

bude čistá a omladená. Pri pocite pnutia a 

sťahovania budete vedieť, že sú vaše póry 

prečisťované. Albumín a kukuričný škrob 

pomáhajú pleť sťahovať, zatiaľ čo kaolín 

vstrebáva nadbytočnú mastnotu. Alantoín a 

harmanček dodávajú pleti pocit vyváženosti a 

omladenia. Po jej umytí sa budete cítiť sviežo 

a vaša pleť bude krásne čistá a revitalizovaná.

 341                                                            20,26 €  

29 g

R3 FACTOR® 
KRÉM NA OCHRANU PLETI

Udržujte, obnovujte, oživujte. Alfa-hydroxy 

kyseliny, tiež nazývané ovocné kyseliny, 

exfoliujú a uvoľňujú odumreté bunky tým, že 

rozpúšťajú prírodné, lepidlu podobné látky, 

ktoré udržiavajú odumreté bunky na pokožke 

príliš dlho. Staré bunky vytvárajú bariéru, takže 

ich odstránenie umožňuje ďalším zložkám 

ako je vitamín A, retinylpalmitát a rozpustný 

kolagén dať sa do práce na obnovení vlhkosti 

a vzhľadu pokožky. Tento ochranný krém je 

osobným strážcom vašej krásy.  

 069                                                40,96 €  

56,7 g

FOREVER 
ALPHA-E FACTOR®

Bohatý elixír určený pre suchú pleť 

obsahuje vitamín A, E a C a je zdrojom 

mimoriadnej antioxidačnej sily. Vďaka 

retinol palmitátu, zvláčňujúcej tekutine, 

bojuje toto tonikum proti voľným radikálom 

a vysušeniu. Stačí vtrieť pár kvapiek do 

pokožky a dodáte jej pružnosť, obnovíte 

vlhkosť a vyváženosť.

 187                                                   43,94 € 

30 ml

SONYA® ALOE DEEP 
MOISTURIZING CREAM 
Niektoré hydratačné krémy sú ako kvapka 

vody. Tento krém je ako 10 požiarnych hadíc. 

Tento intenzívne hydratačný krém obsahuje 

ceramidy, ktoré dodávajú vlhkosť hlboko pod 

horné vrstvy pokožky. Obnovte mladistvý 

lesk vašej pleti vďaka silným antioxidantom 

pochádzajúcim z extraktu z borovicovej kôry. 

 311                               32,08 €  

71 g

FOREVER  
FAVORIT

STAROSTLIVOSŤ  
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ALOE VERA GELLY
Ak si vaša pokožka vyžaduje mimoriadnu starostlivosť, 

siahnite po Aloe Vera Gelly. Jeho zloženie je v podstate 

totožné s vnútrom listu rastliny aloe vera, pretože 

obsahuje 100 % stabilizovaný Aloe Vera gél, ktorý 

upokojuje a zvlhčuje citlivú pokožku. Poskytuje dočasnú 

úľavu pri drobných kožných podráždeniach a preto je 

ideálnym produktom do vašej kúpeľne aj lekárničky. Po 

nanesení si slastne vzdychnete ach-loe vera. Až taký 

skvelý pocit to je. 

 061                                                               18,59 €

118 ml

ALOE SUNSCREEN
Nech len svieti. Opaľovací krém Aloe Sunscreen vám 

umožní užiť si slnko bez škodlivých lúčov, ktoré môžu 

spôsobiť vašej koži hotovú pohromu. Táto vodovzdorná 

receptúra ponúka ochranu SPF 30 pred širokým spektrom 

UVA a UVB lúčmi žiarenia a udržiava pritom vlhkosť 

vďaka upokojúcemu aloe z vnútra listov. Kdekoľvek 

vás dobrodružstvo zavedie, účinný a jemný krém Aloe 

Sunscreen ochráni celú vašu rodinu.  

 617   23,90 €   

118 ml

FOREVER  
FAVORIT

CHRÁNI PRED UVA 
A UVB ŽIARENÍM
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FOREVER ALOE LIPS®  
S JOJOBOU

Ústa nám slúžia každý deň, starajme sa o ne ako si zaslúžia! 

Vyrobený, aby slúžil vaším perám. Tento nabitý produkt obsahuje 

Aloe, jojobu a tri druhy vosku, aby vyhladil a ošetril popraskané, 

suché pery. Obsahuje tiež myristylmyristát, známe zmäkčovadlo, za 

účelom hydratácie pokožky. Vaše pery sa budú cítiť zdravé a hodné 

vášho žiarivého úsmevu.

 022                                                                                                  4,36 €  

4,25 g

ALOE MSM GEL
MSM (metylsulfonylmetán) je organická 

zlúčenina síry, minerálu s tretím najväčším 

zastúpením v ľudskom tele. V kombinácii s 

čistým stabilizovaným aloe vera, vitamínom 

E a výťažkami z rastlín vzniká príjemne 

upokojujúci gél. Aloe MSM Gel obsahuje 

výťažok z rozmarínových lístkov, prirodzený 

kožný zvlhčovač, ktorý do pokožky dopĺňa 

vodu. Rýchlo sa vstrebáva a ľahko nanáša, 

no už ťažšie ho pustíte z ruky, keď už 

vyskúšate jeho upokojujúce účinky.

 205                30,72 € 

118 ml

FOREVER ALOE SCRUB®

Na rozdiel od niektorých pílingov, ktoré 

obsahujú ostré, agresívne zložky ako 

drvené orechy, ovocné kôstky alebo 

plastové mikroguľôčky, my používame 

mikroperličky jojoby, ktoré sa po vašej 

pokožke šetrne kĺžu. Ako sa otáčajú, viažu 

na seba odumreté bunky, čím zanechávajú 

pleť čistú a sviežu. Tento píling je taký 

jemný, že je vhodný pre každodenné 

použitie, pomáha odstraňovať nečistoty, 

ktoré upchávajú póry a dodávajú pleti 

matný vzhľad.

 238                                                              19,32 €

99 g

FOREVER  
FAVORIT

STAROSTLIVOSŤ  
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Novinka! 
ALOE BODY WASH
Doprajte si hlboké a osviežujúce čistenie, ktoré zmyje špinu a zanechá 

vašu pokožku jemnú a vyživenú. Forever’s Aloe Body Wash ponúka 

dokonalú zmes aloe vera, upokojujúcich olejov a výťažkov, ktoré vaše telo 

prečistia a vyživia od hlavy po päty.

 646 25,92 €   

236 ML
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Denné
nevyhnutno

sti
Novinka!  
ALOE-JOJOBA SHAMPOO
Forever Aloe-Jojoba šampón je 

vyrobený z čistého vnútorného 

listu aloe vera a jojobového oleja 

posilňujúceho vlasy. Pre optimálne 

výsledky, používajte 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.

 640 €25,06  

296 ml

Novinka!  
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. Vďaka nášmu aloe jojoba 

kondicionéru poskytnete svojim 

vlasom to najlepšie, čo príroda 

ponúka.

 641   26,78 €      

296 ml

OSOBNÁ  
STAROSTLIVOSŤ
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Novinka! 
ALOE LIQUID SOAP
Tekuté mydlo Aloe Forever 

zvlhčuje a čistí. Nové zloženie 

jemne čistí vaše ruky penou, 

pričom vašej pokožke dodáva 

vlhkosť z čistého aloe vera a 

ideálnej zmesi jojoby a iných 

olejov. Vaša pokožka tak ostane 

svieža a obnovená.   

  633   22,27 € 

473 ML

ALOE EVER-SHIELD®

Je vyrobený bez antiperspiračných hliníkových solí, ktoré sa nachádzajú 

v  mnohých iných deodorantoch. Je ochrancom vášho podpazušia 

a vďaka vysokému obsahu aloe sa tento deodorant môže aplikovať 

hneď po holení, alebo depilácii bez toho, aby spôsoboval podráždenie. 

Môžete sa naň spoľahnúť, pretože pôsobí celý deň a vy sa môžete 

venovať svojím povinnostiam. Aloe Ever-Shield má čistú, príjemnú a 

nezaťažujúcu vôňu.

 067 8,87 € 

92,1 g

FOREVER BRIGHT® 
TOOTHGEL
Skvelý pre deti, vegetariánov 

a... dobre teda, je skvelý pre 

všetkých! Jemné zloženie 

bez fluóru v sebe kombinuje 

aloe vera, včelí propolis, mätu 

priepornú a mätu mentolovú 

na vytvorenie zubného gélu s 

prirodzenou chuťou a bieliacim 

účinkom. Propolis, ktorý je v 

začlenený do zloženia zubného 

gélu, používajú včely na 

ochranu úľa a podľa výsledkov 

viacerých štúdií môže prispieť 

ku celkovému zdraviu ústnej 

dutiny. Skvelá chuť a pocit 

čistoty vám v ústach zostane 

ešte dlho po vyčistení zubov.

 028                                         9,66 € 

130 g

ALOE AVOCADO FACE & BODY SOAP
Avokádo je ovocie s vysokou nutričnou hodnotou obsahujúce mnoho 

prospešných zložiek, vrátane vitamínov A, C a E. Vysoký obsah tuku 

vytvára pre naše mydlo bohatý základ, ktorý po čistení pomáha suchej 

pleti k pocitu hladkosti. Čisté aloe vera upokojuje, upravuje a hydratuje 

a vaše mydlo zanechá pokožku zdravú a obnovenú. Veľmi jemné na 

tvár, alebo celé telo, mydlo Avocado Face & Body vďaka svojej sviežej 

vôni čerstvo zozbieraných citrusov vám ráno pomôže prebudiť sa a po 

celý deň vám zanechá pocit hebkosti.

 284                                                                                                       6,52€ 

142 g

nevyhnutno
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FOREVER ALOE MPD®  
2X ULTRA
Táto nenápadná fľaša v skutočnosti 

ukrýva viacúčelového pomocníka. Jeho 

univerzálna čistiaca sila sa postará o 

čistotu vašej bielizne, podláh, kúpeľne, 

dlažby, kobercov a riadov. Stačí pár kvapiek 

hustého koncentrátu a máte po starostiach. 

Neobsahuje fosfor a nezaťažuje životné 

prostredie.

 307                                       29,88 €  

946 ml

obľúbené
FOREVER INSTANT  
HAND CLEANSER
Forever Instant Hand Cleanser 

vás povzbudí, aby ste zo 

svojho dňa dostali maximum. 

Účinná receptúra s aloe vera 

zanecháva vaše ruky okamžite 

čisté a svieže. Forever Instant 

Hand Cleanser so sviežou 

citrusovou vôňou je ideálny na 

rýchle a efektívne čistenie rúk 

v prípadoch, keď nemáte k 

dispozícii vodu a mydlo. Udrží 

vaše ruky čisté a hydratované, 

nech už vaše dobrodružstvo 

vedie kamkoľvek!

 9003                             15,30 € 

250 ml

ALOE FIRST®

Klinika Mayo Clinic odporúča 

používať Aloe Vera gél na 

drobné popáleniny a my 

nemôže inak ako súhlasiť. 

Tento výrobok je ako 

celá lekárnička v jednom. 

Obsahuje nielen aloe vera, 

ale aj včelí propolis  

a jedenásť unikátnych 

rastlinných výťažkov, ktoré 

pomáhajú upokojovať 

drobné popáleniny, 

spáleniny, drobné rezné 

rany a odreniny. Vo forme 

jemného spreja s vyváženým 

pH ho delikátne nanesiete 

na citlivú pokožku, bez toho, 

aby ste ju zbytočne treli a 

dotýkali sa jej.

 040                                  24,58 €  

473 ml

FOREVER  
FAVORIT

OSOBNÁ  
STAROSTLIVOSŤ
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obľúbené
Stále

Novinka! 
FOREVER VZORKY
Podeľte sa o svoje obľúbené produkty Forever v praktických vzorkách našich najobľúbenejších 

produktov. Vezmite ich so sebou kamkoľvek idete a budujte svoje podnikanie. Všetky vzorky sa 

predávajú v balení po 10 ks.

10600  |  Aloe Moisturizing Lotion

10601  |  Forever Bright Toothgel

10602  |  Aloe Vera Gelly

10603  |  Aloe Heat Lotion

10604  |  Aloe Propolis Creme

10605  |  Aloe-Jojoba Shampoo

10600 - 10605 3,14 €

VZORKY
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z prírodynajlepšie
To

FOREVER® ESSENTIAL OILS 
CITRÓN
Naším sídlom je juhozápad USA a 

preto čo-to o citrusoch vieme. Dlho 

predtým, než sa z nich vôbec stane olej, 

citronovníkové stromy sú ošetrované 

ručne. Po opatrnom zbere sú plody 

uschované a ošetrované až do času, 

kedy dosiahnu maximálnu zrelosť, vďaka 

čomu vám prinášame ten najkvalitnejší 

esenciálny olej. Citrón podporuje očistu, 

imunitu a zdravé trávenie. 

 507                                                        17,28 € 

15 ml

FOREVER® ESSENTIAL OILS 
OBRANA 
Táto zmes zostavená pre obrany 

schopnosť bola nazbieraná v 

Indii, Nepále, Somálsku, USA, na 

Madagaskare a v Maďarsku a obsahuje 

klinčeky, pomaranč, škoricovú kôru, 

rozmarín, kadidlo, eukalyptus a borievky. 

Klinček je po stáročia uznávaný pre 

jeho mnohé prospešné vlastnosti a je 

výborným základom pre ostatné oleje.

Táto imunitu podporujúca zmes pomáha 

podporiť silu a vitalitu.

 510                                                          31,10 € 

15 ml

FOREVER® ESSENTIAL OILS 
PEPERMINT
Ak sa vám dostane niečoho naozaj 

dobrého, nepustite to. To je aj prípad 

našich dodávateľov mäty. Mätu nám 

dodávajú z dôveryhodnej farmy, ktorá sa 

rozrastala a dnes zbiera mätu už takmer 

100 rokov. Ich rastliny majú prirodzene 

vyšší obsah mentolu, hlavnej zložky mäty 

priepornej. Upokojujúci a chladivý účinok 

mäty bol používaný  

na mnohé účely už v dávnych dobách 

starovekých Grékov.

 508                     21,02 € 

15 ml

FOREVER® ESSENTIAL OILS 
LEVANDUĽA
Za najkvalitnejšími surovinami pôjdeme 

až na kraj sveta, v prípade levandule 

nám stačilo zájsť do Bulharska, ktoré má 

ideálnu klímu a pôdu. Vďaka vynikajúcim 

pestovateľským podmienkam má naša 

levanduľa vysoké hladiny linalylacetátu, 

hlavnej zložky levandule. Aj keď má 

levanduľa rozsiahle použitie, je obzvlášť 

užitočná pre jej silné upokojujúce, 

utišujúce a relaxačné účinky.

 506                                                    30,24 € 

15 ml

ESENCIÁLNE OLEJE
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z prírody

Vôňa je hlboko spätá s každou časťou nášho 
bytia. Je prepojená s pamäťou, niekedy 
prináša pocity relaxácie a inokedy dodáva 
energiu. Esenciálne oleje vám môžu pomôcť 
preskúmať pozitívny vplyv aromaterapie na 
vašu myseľ a telo.

Vedeli ste, že...?
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Forever 

START YOUR JOURNEY PAK
START YOUR PERSONAL USE PAK
PRODUKTOVÉ SÚPRAVY

Začnite svoje vlastné Forever podnikanie s istotou vďaka produktovým súpravám Start Your 

Journey Pak (634 a 635) alebo Start Your Personal Use Pak (636). Tieto súpravy obsahujú 

výber z našich najobľúbenejších produktov a produktový katalóg.

Súprava Start Your Journey Pak (634, 635) obsahuje: 

Clean 9 Forever Aloe Vera Gel Vanilla (634), alebo Clean 9 Forever Aloe Vera Gel Chocolate 

(635), Tripack - Mini Aloe Peaches (1), Forever Argi+ (1), Forever Active Pro-B (1), Aloe Ever-

Shield Deo (3), Forever Bright Toothgel (2), Aloe Vera Gelly (2), Aloe Heat Lotion (2), Aloe 

Propolis Crème (1), Forever Aloe Lips (3), Prihláška (5), produktový katalóg (1).  

(Zmena obsahu vyhradená)

 634 | 421,74 €  635 | 421,74 € 

príležitosť

Súprava Start Your Personal Use Pak (636) obsahuje: 

Forever Aloe Vera Gel™, Forever Aloe Berry Nectar, Forever Aloe Peaches, Forever Aloe 

Lips (3), Forever Brigh Toothgel, Aloe First, Aloe Propolis Creme, Aloe Vera Gelly, Aloe Heat 

Lotion, Aloe Ever-Shield, Aloe Jojoba-Shampoo, Sonya Aloe Deep Moisturizing Cream, 

Forever ARGI+, Forever iVision, Forever Essential Oils Lemon, Aloe Hand Soap, Forever 

Active Pro-B, prihláška (5), produktový katalóg (1). 

(Zmena obsahu vyhradená)

 636 | 422,26 € 

PRODUKTOVÉ  
SÚPRAVY
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príležitosť

PRÍLEŽITOSŤ SPOJIŤ VAŠE CIELE  
S VAŠIM ŽIVOTNÝM ŠTÝLOM
Radi používate produkty Forever?   
Využite to ako príležitosť zdieľať vaše  
obľúbené produkty s ostatnými. 
Či už chcete zarobiť niečo navyše, kvalifikovať sa na skvelé motivačné 
benefity alebo sa zúčastniť eventov po celom svete, tieto štartovacie 
súpravy sú dokonalým začiatkom k  budovaniu Forever biznisu. 
Pripojte sa k tisícom Forever Biznis Ownerov z celého sveta, ktorí 
podľa vlastných predstáv budujú pre seba niečo špeciálne.

PRE VIAC INFORMÁCIÍ
NAVŠTÍVTE:

foreverliving.com

A TOUCH OF FOREVER™ 
PRODUKTOVÁ SÚPRAVA

Najväčšia produktová súprava obsahujúca 24 produktov je skvelým 

začiatkom s Forever Living. Pre tých, ktorí by radi vyskúšali tak 

nutričné produkty ako aj produkty určené na osobnú starostlivosť, je 

táto zostava ako stvorená, pretože im ponúkne zo všetkého trochu. 

Spolu s niekoľkými produktovými brožúrami môže byť pre vás táto 

zostava ultimátnym predajným nástrojom, ktorý iným ľuďom môže 

pomôcť k odhaleniu všetkého, čo Forever Living ponúka.

Produktová súprava obsahuje:

Aloe Vera gél (1), Aloe Lips (2), Bee Pollen (1), Bright Toothgel (1), 

Aloe Berry Nectar (1), Aloe Royal Jelly (1), Nature Min (1), Aloe 

First (1), Aloe Propolis Creme (1), Aloe Vera Gelly (1), Aloe Heat 

Lotion (1), Aloe Moisturizing Lotion (1), Garlic Thyme (1), Aloe Ever-

Shield Deodorant (1), Aloe Peaches (1), Aloe-Jojoba Shampoo (1), 

Aloe-Jojoba Conditioner (1), Forever Kids (1), Forever Argi+ (1), 

Gentleman's Pride (1), Forever Lycium Plus (1), Forever Pomesteen 

Power (1), Aloe Scrub (1) a Aloe Liquid Soap (1).  

(Zmena obsahu vyhradená.)

 001                                                                                                         559,08 € 

A TOUCH OF FOREVER™ 
MINI PRODUKTOVÁ SÚPRAVA TOP10

Výber našich top produktov a vašich obľúbených produktov pre 

osobnú starostlivosť. Táto produktová súprava odzrkadluje silu Aloe, 

produkty pre krajšiu pokožku, ktoré sme vytvorili.

Produktová súprava obsahuje:

Aloe Vera gél (2), Aloe Lips (1), Bright Toothgel (1), Aloe Berry 

Nectar (1), Aloe First (1), Aloe Propolis Creme (1), Aloe Vera Gelly 

(1), Aloe Heat Lotion (1), Aloe Ever-Shield Deodorant (2), Forever 

Freedom (1), Forever Artic Sea (1). (Zmena obsahu vyhradená)

 003                                                                                                          282,31 € 

24 RÔZNYCH 
PRODUKTOV 
PRE VYSKÚŠANIE, 
POZNANIE  
A PREDAJ
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®

Záruka tej 
najvyššej kvality

Sme najväčším svetovým pestovateľom a výrobcom aloe vera a výrobkov 
z aloe vera. Naše produkty z aloe vera boli prvými, ktoré získali Pečať 
uznania vedeckej rady pre alove vera (International Aloe Science Council’s 
Seal of Approval) za konzistenciu a čistotu. Mnohé z týchto produktov 
nesú pečate Kóšer, Halal a schvaľujúcu pečať Islamskej spoločnosti 
(Kosher, Halal and Islamic Society Seals of Approval). Naše výrobky 
netestujeme na zvieratách.

foreverliving.com

Ochranné známky ™ Reg. US. Pat. & TM Office 
©2018 Aloe Vera of America, Inc. Všetky práva vyhradené.
Objednávacie číslo: 5104. Druhé vydanie. 
Ceny sú platné od 1. 2. 2022


