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Již téměř 40 let plní společnost Forever svůj 
závazek vyhledávat po celém světě ty nejčistší 

složky z přírody a za pomoci nejnovějších 
vědeckých poznatků sleduje jediný účel: pomáhat 
vám a vašim rodinám vypadat a cítit se lépe.
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Vypadejte lépe.
Ciťte se lépe.
Tato myšlenka ho přivedla v roce 1978 k tomu, aby 
založil Forever Living Products.
Rexova vize byla jasná: přinést všechny úžasné výhody 
aloe vera lidem na celém světě, pomoci jim vypadat 
lépe a cítit se lépe a pomáhat ostatním dělat to samé.
Už od prvního dne si umínil dělat všechno správným 
způsobem - nacházet ty nejdokonalejší ingredience 
z těch nejlepších zdrojů, spolupracovat s experty 
ve všech sférách obchodování a rozhodovat se 
bezúhonně.  

Tento koncept je základním stavebním kamenem 
a představuje to, čím Forever je. Ne proto, že by 
nám někdo řekl, že to musíme dělat přesně tak, ani 
proto, že se to právě teď  tak „nosí“. Ne, my věříme, 
že pokud už máte něco dělat, musíte to dělat 
správně.

Rex Maughan, zakladatel Forever, žije vizí o možnosti 
zdravějšího života pro každého člověka.
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Naše rostliny, 
naše plantáže, 
naše cesta.  

Hledejte tento symbol v našem 
produktovém katalogu. Dovíte se, 
které jsou naše nejoblíbenější 
a nejprodávanější produkty.

Protože my aloe milujeme, staráme se o 50 milionů 
rostlin, které rostou na našich plantážích, trochu 
jinak. Naše aloe se sklízí zásadně ručně a náš účinný 
aloe vera gel je nejdříve jemně oddělen od listu 
a následně pečlivě stabilizován speciálním 
patentovaným postupem. Celý tento proces se 
realizuje v průběhu několika hodin po sklizni, 
abychom dodali nejčistší a nejčerstvější aloe vera 
z rostliny přes produkt až k vám.  

Účinné ingredience
Naším posláním je vyhledávat ty nejlepší přírodní 
zdroje pro zdraví a krásu a sdílet je s celým světem. 
Naše produkty aloe vera jako první získaly Pečeť 
Mezinárodní vědecké rady pro aloe (Aloe Science 
Council‘s Seal of Approval) za konzistenci a čistotu.
Ve Forever kombinujeme čistou aloe vera s přírodními 
a vědou ověřenenými ingrediencemi, aby doplňovaly 
a rozšiřovaly prospěšné vlastnosti aloe. Díky 

všestrannosti aloe je možné ji kombinovat s různými 
přísadami a používat mnoha způsoby proto, abyste 
se mohli vy i vaše rodina cítit lépe a vypadat lépe. 

Poctivá praxe
Forever netestuje své produkty na zvířatech a mnohé 
z našich produktů se pyšní schvalovacími pečetěmi 
Kosher, Halal a Islamic Society.
Jsme natolik přesvědčeni, že si naše produkty každý 
zamiluje, že našim zákazníkům nabízíme možnost 
vrácení peněz do 30 dnů, pokud nejsou s produktem 
zcela spokojeni.
Jsme mimořádně hrdí na to, že naše produkty 
přinášejí užitek milionům lidí a ve více než 150 zemích 
na celém světě. Doufáme, že se i vy přidáte k těm, 
kteří už objevili úžasné benefity aloe vera.
Pro více informací prosím navštivte  
foreverliving.com.
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Nápoje

Uvedené produkty nejsou určeny pro diagnostiku, utišování, léčení, vyléčení nebo prevenci specifických chorob či skupin onemocnění. 
V případě zdravotních problémů kontaktujte svého lékaře.

321 440

077

FAB Forever  
Active Boost® 
Svěží chutě FAB signalizují, že tento nápoj je
nabitý energií. Složení FAB je vyváženou směsí bylin
s adaptogenním účinkem, jejichž společným
znakem je, že pomáhají tělu potlačovat fyzickou a duševní
únavu. Toto vítězné složení plné vitaminů, aminokyselin
a elektrolytů pomohlo k úspěchu mnoha sportovcům, kteří
i díky němu získali více než 130 medailí. 

321 2,93 € 250 ml 

FAB X Forever  

Active Boost®

FAB X® s přirozenou příchutí lahodného
červeného drobného ovoce vám dává energii,
kterou potřebujete, a to vše bez kalorií, sacharidů
nebo přidaného cukru. Přední sportovní vědci
stvořili zázrak se jménem FAB X® plný vitaminů,
aminokyselin a elektrolytů pro rychlé doplnění 
energie a její dlouhodobé udržení. Tento nápoj
obsahuje ženšen sibiřský, který je osvědčeným
energetickým pomocníkem už stovky let.

440 2,93 € 250 ml

Forever Aloe 
Bits N’ Peaches®

Proč čekat až na léto, abyste si mohli vychutnat
zralé broskve, když je s Forever Aloe Bits
N’ Peaches® můžete mít kdykoliv? Výhody aloe 
obohacené o přírodní broskvovou příchuť
a broskvový koncentrát jsou potěšením pro chuťové
pohárky a ještě k tomu jsou prospěšné pro vaše 
tělo. Broskve jsou přirozeným zdrojem velmi 
užitečných antioxidantů. Dopřejte si osvěžující 
broskve a ciťte se broskvově svěží.

077 32,50 € 1 litr
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Uvedené produkty nejsou určeny pro diagnostiku, utišování, léčení, vyléčení nebo prevenci specifických chorob či skupin onemocnění. 
V případě zdravotních problémů kontaktujte svého lékaře.

015

196

Forever  
Aloe Vera Gel®
Je prvním produktem, který získal certifikát 
Mezinárodní vědecké rady pro aloe (International 
Aloe Science Council) za přirozenou čistotu. 
Náš Aloe Vera Gel podporuje trávicí systém 
a napomáhá vstřebávání živin. Silnou aloe dužinu 
a tekutinu extrahujeme s láskou a patentovaným 
způsobem, který jsme přivedli až k dokonalosti. 
Zažijte sílu přírody!

015 27,98 € 1 litr

Forever  
Freedom®

Dejte se do pohybu díky několika lahodným douškům 
Forever Freedom, který vám dodá doporučenou denní
dávku síranu glukosaminu a síranu chondroitinu -
stopových prvků, které pomáhají zachovávat zdravou
funkci a pohyblivost kloubů. Po přidání naší čisté aloe, 
vitaminu C a MSM (metylsulfonylmetanu), které
potřebujeme na udržování zdravých chrupavek, jsme
pro vás připravili univerzální zdravý nápoj. Obsahuje
korýše (krevety, krab, mořský rak). 

196 40,74 € 1 litr

Forever  
Pomesteen Power®

Pro zajištění maximální chutě a antioxidační kapacity jsme 
do tohoto chutného ovocného nápoje přidali ne jeden, 
ale sedm druhů ovoce. Díky široké směsi bobulovitého 
ovoce Forever Pomesteen Power® nabízí hojnou dávku 
polyfenolů, xantonů a vitaminu C v každém doušku. 
Vy se s chutí napijete výborného nápoje a granátové 
jablko, hruška, mangostana, maliny, ostružiny, borůvky 
a hroznová jadérka se postarají o to, aby byly vaše buňky 
vyzbrojené potřebnými ochrannými látkami. 

262 31,25 € 473 ml

262
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Uvedené produkty nejsou určeny pro diagnostiku, utišování, léčení, vyléčení nebo prevenci specifických chorob či skupin onemocnění. 
V případě zdravotních problémů kontaktujte svého lékaře.

Nápoje

Aloe Blossom  
Herbal Tea®

Ciťte se vitální díky této přírodní směsi lístků, bylin 
a koření. Studie prokázaly, že koření mohou
obsahovat stejné množství antioxidantů jako
denní dávka některých druhů ovoce. Tento čaj  
bez obsahu kofeinu a jakýchkoliv kalorií oplývá
robustní kombinací skořice, hřebíčku, zázvoru,
kardamomu a nového koření. 

200 19,32 €
25 

samostatně 
zabalených 

sáčků

JOOST™

Zlepšete chuť vašich oblíbených nápojů, svou
hydrataci a příjem vitaminu B díky dávce Joost™. 
Dvě přirozené ovocné příchutě vynesou vaše 
nápoje do zcela nové sféry lahodnosti. Obsahuje 
steviol-glykosidy (přírodní sladidla) a je výborným 
zdrojem vitaminů B6, B12, kyseliny listové 
a vitaminu C. JOOST™ pomůže rehydratovat tělo 
a uspokojit chuťové pohárky.

Borůvka

516 10,68 € 60 ml

Ananas

517 10,68 € 60 ml

Forever  
Freedom2Go®

Forever Freedom nám pomáhá udržovat se celý 
den v pohybu. Proto jsme pro vás také připravili 
přenosné jednorázové balení v sáčku. Směs je 
obohacena o antioxidanty chutného granátového 
jablka a protože je snadno přenosná, můžete si ji 
v kabelce či sportovní tašce vzít s sebou kamkoli 
mimo domov!
Obsahuje korýše (krevety, krab, mořský rak).

306 97,18 €
Balení  

30 kusů  
po 88,7 ml

Forever Aloe  
Berry Nectar®

Spojení brusinek a sladkých jablek poskytuje 
přirozenou, sladkou a ostrou chuť. Prokázalo se,
že antioxidanční síla v brusinkách je až dvacetkrát 
vyšší než u vitaminu C. Brusinky také obsahují 
proanthocyanidin, který pomáhá při ochraně 
močových cest. Speciální jablečná složka 
quercetin je dalším silným antioxidantem, který 
dělá z Forever Aloe Berry Nectar® silného
pomocníka pro zdraví.

034 27,98 € 1 litr

Forever  
Aloe2Go®

Dobře víme, jak lákavé by bylo mít stále u sebe 
Forever Aloe Vera Gel® a Forever Pomesteen
Power kvůli jejich přínosu pro naše tělo. Ale nosit 
s sebou litrovou a půllitrovou láhev celý den? 
Proto jsme to nejlepší z obou nápojů spojili do 
praktického balení Forever Aloe2Go® a svou denní 
dávku si můžete vzít s sebou v šikovném sáčku.

270 82,97 €
Balení  

30 kusů  
po 88,7 ml



Uvedené produkty nejsou určeny pro diagnostiku, utišování, léčení, vyléčení nebo prevenci specifických chorob či skupin onemocnění. 
V případě zdravotních problémů kontaktujte svého lékaře.
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Čisté 
zlato
Pracovité včely medonosné  
jsou skutečným pokladem naší přírody. 
Nejenže nám dodávají sladký jantarový elixír, ale 
také nám přinášejí množství cenných vedlejších 
produktů. Všechny přírodní včelí produkty jsou 
ideálním doplňkem k aloe vera. Užijte si dva 
z největších darů přírody v jednom.

Včelí produkty

Forever  
Bee Pollen®

Včelí pyl je považován za jeden 
z nejkomplexnějších produktů přírody. Tento zlatý 
prach mimo jiné obsahuje bioflavonoidy a jiné 
silné antioxidační složky. Neobsahuje žádné 
konzervační látky a umělá aromata. Přinášíme  
vám přímý kontakt se světem včel!

026 16,89 € 100 tablet

Forever Royal Jelly®

Forever Royal Jelly® je královský produkt! Mateří 
kašička, jedinečná potrava včelí královny, se
považuje za důvod dlouhověkosti královny úlu, která 
žije 50 krát déle než běžná včela dělnice! Kromě
toho, že díky ní včelí královna žije déle, studie 
dokázaly, že mateří kašička může zlepšovat také
funkci mozku, imunitu a pomáhá udržovat člověku 
zdravou hladinu cukru a cholesterolu v krvi. 

036 36,42 € 60 tablet

Forever  
Bee Honey®

Od dávných dob byl med uctíván pro své zdravotní 
a nutriční vlastnosti. Kromě toho, že je sladký, je i dobrý 
pro vaše tělo! Považujte ho za dar od včel jen pro vás. 
Vychutnejte si tento přírodní zdroj energie a oslaďte si 
jím náš Aloe Blossom Herbal Tea® nebo si ho dopřejte 
jen tak, přímo, čistý na lžíci. Je to na vás!

207 18,61 € 0,5 kg



376

439

206

Uvedené produkty nejsou určeny pro diagnostiku, utišování, léčení, vyléčení nebo prevenci specifických chorob či skupin onemocnění. 
V případě zdravotních problémů kontaktujte svého lékaře.
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Forever Arctic Sea®

Doplněk stravy s Omega-3, EPA a DHA, který obsahuje 
nepřekonatelnou a exkluzivní směs olejů: rybího oleje, oleje 
z kalamárů a olivového oleje s vysokým obsahem kyseliny 
olejové. Forever Arctic Sea® také obsahuje vitamin E a ne 
jeden, ale přímo 3 čisté rybí oleje: sardelový, lososový 
a tresčí. Všechny tyto správně nakombinované doplňky 
pomáhají klíčovým tělesným systémům, jakými jsou 
kardiovaskulární, zažívací a imunitní systém, zdravá funkce 
mozku a očí.

376 32,35 € 120 kapslí

Forever Calcium®

Forever Calcium® poskytuje klinickými studiemi 
potvrzené množství vápníku a vitaminu D pro 
udržení správné struktury a funkce kostí. Naše 
jedinečná formule obsahuje di-kalcium malát, 
optimální stavební jednotku kostí, která zůstává 
v krevním řečišti déle než běžný vápník, a snadno 
absorbovatelné minerály. Díky tomuto výrobku 
pocítíte změnu až v kostech!
 

206 28,52 € 90 tablet

Forever Daily®

Tento účinný multivitamin zesílený našim vlastním AOS 
komplexem nabízí ten nejvyspělejší dostupný systém 
dodávky živin. Naše patentovaná formule obsahuje 55 
perfektně vyvážených, o aloe obohacených živin včetně 
doporučených denních dávek důležitých vitaminů 
a minerálů. Aby toho nebylo málo, přidali jsme k tomu 
ještě směs výtažků z ovoce a zeleniny jako zdroje 
drahocenných fytonutrientů. Ideální zdraví v jedné 
lahvičce. 

439 20,47 € 60 tablet

Výživové  
doplňky



464

354

Uvedené produkty nejsou určeny pro diagnostiku, utišování, léčení, vyléčení nebo prevenci specifických chorob či skupin onemocnění. 
V případě zdravotních problémů kontaktujte svého lékaře.
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Forever Fiber®

Přidejte si do jídelníčku naši dodatečnou dávku
vlákniny v praktických sáčcích obsahujících
čtyři typy vlákniny včetně fruktooligosacharidů
(FOS), které jsou zároveň probiotiky. Nevýrazná
chuť a rychlá rozpustnost prášku dodá vašemu jídlu
či nápoji 5 gramů vlákniny, což odpovídá téměř  
2 plátkům celozrnného toastu. Vláknina podporuje 
kardiovaskulární funkce, zdravé trávení, řízení
tělesné váhy a imunitní funkce. 

464 23,00 €
30 kusů  

6,1 g  
sáčků

Forever Kids®

Žvýkací vitaminy

Vaše děti si budou myslet, že dostávají pamlsek,  
a vy budete mít klid v duši, protože jim dodáte
potřebnou denní dávku vitaminů a minerálů. Tyto
žvýkací bonbóny s přirozenou hroznovou příchutí
také obsahují fytonutrienty získané z čerstvé
brokolice, špenátu, řepy, mrkve a jiného výživného
ovoce a zeleniny. Pomáhají rozvoji těla i mysli.
Vhodné pro děti starší dvou let (a vůbec se
vám nebudeme divit, pokud si dáte i vy!).

354 15,64 € 120 tablet

Naši vědci se neustále snaží
najít nejlepší přísady, které by
zkombinovali s naší čistou aloe
vera. V průběhu let jsme zjistili,
že existují i jiné přírodní látky
rostlinného původu, které podporují
a zvyšují výkonnost aloe. Pokud se
tyto přirozeně se vyskytující
rostlinné látky přidají k naší aloe,
výsledkem jsou silnější přirozeně 
podpořené produkty, které vám
pomohou vypadat a cítit se lépe.

Výživové  
doplňky
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V případě zdravotních problémů kontaktujte svého lékaře.
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473 64,69 € 30 sáčků po 
10 g

ARGI+® 
 

L-arginin a vitaminový komplex

ARGI+® poskytuje denní doporučenou dávku
“zázračné molekuly”, také známé jako L-arginin.
L-arginin je klíčová aminokyselina a hraje množství 
důležitých úkolů v těle, od podpory správné buněčné 
funkce po zvýšení produkce oxidu dusnatého, který 
napomáhá lepšímu průtoku krve do důležitých 
orgánů. Tento skvěle vyvážený doplněk stravy 
obohacený o synergické vitaminy a ovoce prospívá 
celému vašemu tělu. A to jsme ani nezmínili, jaký je 
to úžasný nápoj. 
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V případě zdravotních problémů kontaktujte svého lékaře.
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Forever CardioHealth® 
s CoQ10

Forever CardioHealth® obsahuje koenzym Q10 
a blahodárné vitaminy, včetně vitaminu C a B6, 
o kterých je známo, že snižují únavu. Doporučená 
dávka je jeden sáček denně. Máte-li zdravotní potíže, 
konzultujte použití se svým lékařem. V případě 
těhotenství, kojení nebo onemocnění ledvin přípravek 
neužívejte. Obsahuje sóju.

312 28,41 € 30 sáčků 
po 3,5 g

Forever Absorbent C®

Vitamin C bojuje proti volným radikálům a prospívá 
kůži a pojivovým tkáním. Dopřejte svému tělu Forever 
Absorbent-C® s obsahem papáji, medu a ovesných 
otrub. Oves obsahuje jedinečný antioxidant nazývaný 
avenanthramid, který dokáže zbavit vaše tělo volných 
radikálů. Maticově vázané složení dosažené speciálním 
způsobem pomáhá zajistit absorpci vitaminu C.

 

048 19,33 € 100 tablet

Forever Garlic-Thyme®

Proti oxidačnímu stresu můžete bojovat už jednou či 
dvěma dávkami česneku a tymiánu v kapslích. Kapsle 
jsou snadno uživatelné a zcela bez zápachu. Nejenže 
je česnek prospěšný pro váš kardiovaskulární systém, 
ale při krájení česneku enzymy v něm obsažené začnou 
reagovat a vzniká silná imunitu podporující látka. 
Tymián, který pochází ze středomořské oblasti, je již 
od pradávna ceněný pro své imunitu podporující účinky. 
Obsahuje sóju.

065 19,85 € 100 kapslí 

Forever Gin-Chia®

Tato kombinaci ženšenu a zlaté šalvěje chia nabízí 
nejenom jeden, ale hned dva druhy ženšenu. 
Ženšen byl po staletí legendární bylinnou starého 
východu a byl kultivován pro své zdraví prospěšné 
vlastnosti. Chia, v současnosti opěvovaná jako 
super potravina, byla uctívána americkými indiány 
pro její životodárné vlastnosti a energetickou 
hodnotu. My jsme tyto dvě ikony současné 
životosprávy spojili do jednoho produktu, díky 
kterému si uchováte výdrž a celkové zdraví. 
Obsahuje sóju.

047 20,07 € 100 tablet

Vit lize®  
Doplněk stravy pro vitalitu žen

Tato přírodní směs ovoce bohatého na antioxidanty,
bylin, vitaminů a minerálů je navržena speciálně pro
potřeby žen a správné fungování jejich hormonálního
systému. Vit♀lize® obsahuje patentovanou směs
rostlinných látek včetně jablečného prášku, mučenky
a bobulí schizandry, rostliny po staletí používané
v Číně a Rusku pro její zdraví prospěšné účinky.
Brusinkový prášek podporuje zdraví močových cest 
a spolu s kyselinou listovou doplněk poskytuje
kompletní podporu pro ženské tělo.

375 32,35 € 120 tablet 

Forever B12 Plus®

Vitamin B12 spolu s kyselinou listovou pomáhá při 
produkci červených krvinek, zlepšuje využívání 
železa v organizmu a podporuje imunitní systém.
Obě látky jsou nezbytné pro vývoj plodu během 
těhotenství a jsou nutným doplňkem vegetariánské 
a veganské stravy. Forever B12 Plus® kombinuje 
oba tyto základní vitaminy v nepřekonatelné
a časem ověřené formuli.  

 

188 18,12 € 60 tablet

Vit lize®  
Doplněk stravy pro vitalitu mužů 

Rostlinné látky jako granátové jablko a dýňová semínka 
společně s dalšími složkami poskytují tomuto doplňku 
výživy vše, co muž potřebuje. Vit♂lize® obsahuje směs 
doplňků pro správnou funkci prostaty a hormonální 
funkce od vitaminů, bylin až po minerální látky, jako 
i lykopen, u kterého byly prokázány neocenitelné 
prospěšné účinky pro správnou funkci prostaty.  

 

374 30,56 € 60 kapslí 



Uvedené produkty nejsou určeny pro diagnostiku, utišování, léčení, vyléčení nebo prevenci specifických chorob či skupin onemocnění. 
V případě zdravotních problémů kontaktujte svého lékaře.
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Forever Active  
Probiotic®

Jedna dávka této super směsi se může pyšnit
působivým probiotickým obsahem 1 miliardy cfu.
Šest obsažených probiotických kultur podporuje
zdraví trávicího traktu, zvyšuje absorpci živin
a podporuje imunitní funkce. Forever Active
Probiotic® dodává probiotika patentovanou
technologií zapouzdření, která zajišťuje, že se tyto
cenné bakterie uvolní až v nejdůležitější části
trávicího traktu pro jejich nejefektivnější vstřebání.
Tyto “dobré bakterie”, které není nutné udržovat
v chladničce, se snadno polykají a pomáhají
překonávat nerovnováhu, která vzniká vlivem
životního stylu a stravování. Obsahuje sóju.

222 30,48 € 30 kusů 
dražé 

Forever  
Multi-Maca®

Rostlinu maka užívali už bojovníci kmene Inků
ve starověkém Peru k zasycení a také k udržování
zdravého libida a i dnes její příznivé účinky
dokazují moderní klinické studie. Forever  
Multi-Maca® je posílen o kombinaci tradičních
kořenů, kůry a různého ovoce. Dodává výdrž
a energii stejně ženám i mužům. Obsahuje sóju. 

 

 

215 31,12 € 60 tablet

Forever  
Nature-Min®

Až 10 % lidí trpí nedostatkem vitaminů a minerálů. 
Forever Nature-Min® obsahuje více než  
10 stopových a minerálních prvků získaných 
z přirozených zásob minerálů v mořském dně
a mořských rostlinách. Naše moderní chelatovaná
biologicky dostupná forma minerálů zajišťuje jejich 
maximální vstřebávání. Všestranné minerály
se podílejí na celé řadě úkolů včetně podpory 
stavby buněk a kostí a uvolňování energie.

037 20,07 € 180 tablet 

Forever  
Fields of Greens®

Všichni velmi dobře víme, jak důležité je jíst čerstvé 
zelené potraviny. Jelikož salát nemůžeme jíst 
nonstop, představujeme vám Forever Fields of 
Greens® s obsahem ječných výhonků, pšeničných 
klíčků a vojtěšky. Tato směs zelených potravin 
pomáhá překlenout mezery ve výživě. Kajenský 
pepř zase pomáhá udržovat zdravý krevní oběh 
a med dodává tělu energii.  
Obsahuje pšenici.

068 13,13 € 80 tablet 

Forever  
Ginkgo Plus®

Všichni známe, jaké je to trpět nedostatkem 
koncentrace, zmenšenou fyzickou výkonností nebo 
únavou. Všechny tyto příznaky mohou být znakem 
špatného krevního oběhu. Jinan dvoulaločný je známý 
svým příznivým účinkem jak na oběhový systém, tak 
na mozek a nervový systém, v rámci nichž zlepšuje 
koncentraci a pozornost. Obohacená o Reishi houby, 
plody Schisandry a Fo-ti kořen bude tato super směs 
požitkem pro váš mozek. Rozviňte svou kreativitu 
a buďte ve špičkové psychické a fyzické formě.

073 35,25 € 60 tablet 



Uvedené produkty nejsou určeny pro diagnostiku, utišování, léčení, vyléčení nebo prevenci specifických chorob či skupin onemocnění. 
V případě zdravotních problémů kontaktujte svého lékaře.
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Forever Immublend®

V hlavní roli tohoto imunitního doplňku stravy vystupují
fruktooligosacharidy (FOS), laktoferin, houba Maitake
(Trsnatec lupenitý) a houba Shiitake (Houževnatec
jedlý), vitaminy D, C a zinek. Vzájemně se doplňující
směs fundamentálních živin a přírodních rostlinných
látek udržuje váš imunitní systém na špičkové úrovni.
Populární japonská houba Maitake zlepšuje schopnosti
imunitních buněk a imunitní odezvy. Život je dost uspěchaný 
sám o sobě a vy nemůžete zpomalit. Buďte aktivní 
a zároveň se starejte o svou imunitu.

355 19,87 € 60 tablet

Forever  
Active HA®

Kyselina hyaluronová (HA) je přirozeně se
vyskytující látka pojivové tkáně, která
obaluje a vyplňuje prázdné mezery mezi buňkami.
Stejně jako mnoho jiných látek v našem těle
se kyselina hyaluronová ztrácí s věkem. Ve
Forever Active HA® se spojuje se zázvorovým 
olejem a kurkumou, které se v starověké Číně 
používaly k podpoře správné funkce kloubů 
a v souznění příznivě podporují zdraví kloubů, 
mobilitu a zdravou pokožku. Obsahuje sóju.

264 35,59 € 60 kapslí

Forever  
Vision®

Naše oči podléhají každý den vysilujícímu tlaku.
Podpořte zdraví svých očí díky borůvkám, luteinu, 
zeaxantinu a super antioxidantům. Lutein působí 
na celé oko a pomáhá chránit sítnici, borůvky 
zlepšují krevní oběh očí a zeaxantin podporuje 
makulární zdraví očí. Nemusíte mít zrak jako 
jestřáb, abyste zjistili, že tento doplněk stravy je 
prostě úžasný.

235 23,05 € 60 tablet 

Forever  
A-Beta-Care®

Tento širokospektrální doplněk čerpá svou sílu
z vitaminů A, E a selenu. Vitamin A hraje
důležitou roli pro zrak, růst kostí, reprodukci
a dělení buněk, zatímco vitamin E chrání
vitamin A. Mistrovské dílo bylo završeno
přidáním selenu, který je antioxidantem
a minerálem zároveň, a v kombinaci s ostatními
přísadami pracuje synergicky a zároveň dodává
sílu pleti, vlasům a zraku. Obsahuje sóju.

054 35,02 € 100 kapslí

Forever  
Lycium Plus®

Lycium, v Číně také známé jako “jin tonikum”, je 
silný antioxidant. Ve dvojici s lékořicí, známou pro 
svou schopnost zvyšovat účinky jiných bylin, vám 
Lycium Plus® pomůže zlepšit pleť, udržet si energii 
a posílit zdraví očí.

 
 

072 37,08 € 100 tablet 



Uvedené produkty nejsou určeny pro diagnostiku, utišování, léčení, vyléčení nebo prevenci specifických chorob či skupin onemocnění. 
V případě zdravotních problémů kontaktujte svého lékaře.
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Forever Therm®

Zelený čaj, guarana, přírodní kofein a malinové ketony
přispívají k posílení energetické hladiny a umějí 
nastartovat metabolizmus. Vitaminy skupiny B také
pomáhají tělu metabolizovat sacharidy, proteiny
a tuky. Tato účinná směs rostlinných výtažků a živin
vám pomůže dosáhnout vašich cílů v oblasti hubnutí. 

 

463 35,49 € 60 tablet

Forever
Garcinia Plus®

Ovoce Garcinia cambogia obsahuje kyselinu
hydroxycitrónovou, sloučeninu, u které se prokázalo, že je 
schopná dočasně potlačovat v těle přeměnu sacharidů
na tuky. Místo toho, aby tělo tuky ukládalo, bude
spalovat kalorie z existující tukové zásoby a tím pomáhá
při hubnutí. Studie naznačují, že Garcinia cambogia také
pomáhá při snižování chuti k jídlu. A to není všechno,
k tomuto top asijskému ovoci jsme přidali pikolinát
chromu, při jehož nedostatku tělo podléhá únavě
a produkuje přebytečné množství tuku. Obsahuje sóju. 

071 37,08 € 70 kapslí

Forever Lean®

Bez ohledu na naše cíle každý z nás jednou za čas sní
něco, co by neměl. Extrahovali jsme okouzlující sílu -
indické fíky, unikátní vlákniny s vysokým obsahem
antioxidantů, které na sebe vážou tuky. Pak jsme
k ní přidali účinnou bílou fazoli, která v těle dočasně
zpomaluje vstřebávání kalorií z cukru. Výsledkem je
výživový doplněk, který pomáhá blokovat vstřebávání
kalorií po jejich konzumaci.

289 35,70 € 120 kapslí

Forever Lite Ultra® 
Přirozeně ochucený protein na rostlinné bázi je
dostupný v obou lahodných příchutích vanilky
a čokolády. Jednoduchý koktejl k snídani a večeři
vám poskytne 100% doporučenou denní dávku
(DDD) 18 vitaminů a minerálů. Z jednoho chutného 
koktejlu přijmete 17 g proteinů a svým jídelníčkem
a životním stylem přímo zatřesete. Obsahuje sóju.

Vanilka

470 25,63 € 375 g

Čokoláda

471 25,63 € 375 g

Úprava váhy
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520
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Forever PRO X2® 
Pokud si dáte tuto proteinovou tyčinku, provinile se určitě 
cítit nebudete, protože neobsahuje ani cukr, ani lepek. 
Dostupná je s čokoládovou a skořicovou příchutí a obsahuje 
15 g proteinů ze tří typů: izolát sójových proteinů, syrovátkový 
proteinový koncentrát a izolát syrovátkového proteinu. 
Forever PRO X2® také obsahuje 2 gramy vlákniny pocházející 
z inulinu, speciální vlákniny, která také funguje jako 
probiotikum. Proteiny a dietní vlákniny pomáhají
při budování svalové hmoty. Tato tyčinka je skvělá ke
konzumaci před i po cvičení. Obsahuje sóju a mléko.

Čokoláda

519 3,94 € Tyčinka 45 g

Skořice

518 3,94 € Tyčinka 45 g

Forever Fast Break®

Zcela nová tyčinka s ještě menším množstvím cukru
a větší dávkou vlákniny! Tyčinka z arašídového másla
namočená v chutné čokoládě má ještě lepší vylepšenou
chuť. Je tak úžasná, až si budete myslet, že jste zemřeli
a dostali se do výživového nebe. 11 gramů proteinů 
v těchto zasycujících tyčinkách je skvělou náhradou
stravy nebo rychlou dávkou extra energie. Plná vitaminů
a minerálů včetně důležitého fosforu, který urychluje
metabolizmus tuků a sacharidů, vám pomůže naplňovat
vaše zdravotní a fitness cíle. Obsahuje sóju a mléko.
Může obsahovat vejce, ořechy a pšenici.

520 4,52 € Tyčinka 57 g



Forever F.I.T.

Uvedené produkty nejsou určeny pro diagnostiku, utišování, léčení, vyléčení nebo prevenci specifických chorob či skupin onemocnění. 
V případě zdravotních problémů kontaktujte svého lékaře.

CLEAN 9
Program CLEAN 9 je vhodným pomocníkem pro začátečníky, kteří
se vydávají na cestu ke svému štíhlejšímu a zdravějšímu já. Tento
efektivní a jednoduchý devítidenní očistný program vám nabídne  
vše, co potřebujete, abyste mohli začít měnit své tělo už dnes! 

CLEAN 9 Pak obsahuje:
Forever Aloe Vera Gel® - 2 jednolitrové lahve
Forever Lite Ultra® Shake Mix –  
  příchuť vanilka nebo čokoláda
Forever Garcinia Plus® - 54 kapslí
Forever Fiber® - 9 sáčků
Forever Therm® - 18 tablet
F.I.T. metr

475  Vanilka 
476 Čokoláda 

475-476 120,75 €

F15
Udělejte další krok směrem k lepšímu vzhledu a celkovému pocitu. Je jedno, jestli jste  
jen začátečník nebo již expert, F15 totiž nabízí tři varianty výživy a cvičebního
programu (začátečník, mírně pokročilý nebo pokročilý), které vás budou provázet vaší
fitness cestou za regulací váhy. Každý 15denní program je speciálně navržen tak,  
aby vám přinesl motivační cíle, pomohl vám natrvalo změnit váš životní styl na
zdravější a stál u vás během vaší transformace.

Balení F15 obsahuje:
Forever Aloe Vera Gel® - 2 jednolitrové lahve
Forever Lite Ultra® Shake Mix –  
  příchuť  vanilka nebo čokoláda
Forever Garcinia Plus® - 90 kapslí
Forever Fiber® - 15 sáčků
Forever Therm® - 30 tablet

528 Beginner (Začátečník) 1 & 2 Vanilka
529 Beginner (Začátečník) 1 & 2 Čokoláda

532 Intermediate (Mírně pokročilý) 1 & 2 Vanilka
533 Intermediate (Mírně pokročilý) 1 & 2 Čokoláda

536 Advanced (Pokročilý) 1 & 2 Vanilka
537 Advanced (Pokročilý) 1 & 2 Čokoláda

528-537 153,92 €

18 / Úprava váhy

Vše, co potřebujete, abyste vypadali a cítili se lépe.
Objevte Forever F.I.T. Máme pro vás tři účinné sestavy produktů, jejichž 
cílem je pomoci vám upravit váhu a podporovat zdravý životní styl bez 
ohledu na úroveň vaší fyzické kondice.  



Uvedené produkty nejsou určeny pro diagnostiku, utišování, léčení, vyléčení nebo prevenci specifických chorob či skupin onemocnění. 
V případě zdravotních problémů kontaktujte svého lékaře.

LIDSKÁ  
PŘIROZENOST

SVĚTOVÁ 
RODINA

Naší přirozeností je podělit se o dobré věci. Řekněte příteli o F.I.T. a šiřte 
užitek, který přináší. Takto funguje sociální podnikání. Příběh za příběhem. 
Od jednoho člověka k dalšímu.

Ve Forever se považujeme za jednu velkou rodinu s více než 10 miliony
FBO, lidmi jako vy z více než 150 zemí, kteří mají společnou vášeň: 
pomáhat jiným vypadat lépe, cítit se lépe a žít život svých snů. 
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Vital5® Pak
Vital5® kombinuje pět úžasných Forever produktů,
které společně pracují, aby překlenuly mezery ve 
výživě a dodaly klíčové, pro tělo potřebné živiny, 
které vám pomohou vypadat a cítit se lépe. 

Vital5® Balení obsahuje:
4 x Forever Aloe Vera Gel® nebo 4 x Forever 
Aloe Berry Nectar® nebo 4 x Forever Aloe Bits N’ 
Peaches® nebo 4 x Forever Freedom® plus 1 x, 
Forever Daily® plus, 1 x Forever Active Probiotic® 
plus 1 x Forever Arctic Sea® plus 1 x ARGI+®.

456 247,25 € s Forever  
Aloe Vera Gel®

457 247,25 €
s Forever  

Aloe Berry 
Nectar®

458 247,25 €
s Forever Aloe 

Bits Nʼ  
Peaches®

459 299,00 € s Forever 
Freedom®



Uvedené produkty nejsou určeny pro diagnostiku, utišování, léčení, vyléčení nebo prevenci specifických chorob či skupin onemocnění. 
V případě zdravotních problémů kontaktujte svého lékaře.

A Touch of Forever
Maximální produktová souprava obsahující 27 produktů 
je skvělým úvodem do rozsahu a šířky produktových řad
od Forever Living. Pro ty, kteří by rádi vyzkoušeli jak nutriční
produkty, tak i produkty určené pro osobní péči, je
tato sestava jako stvořená, protože jim nabídne ze všeho
trochu. Spolu s několika produktovými brožurami může být
pro vás tato sestava ultimátním prodejním nástrojem, který
jiným lidem může pomoci k odhalení všeho, co Forever
Living nabízí. 

Produktová sada Touch of Forever obsahuje:  
Aloe Vera Gel (1), Aloe Lips (2), Bee Pollen (1),  
Bright Toothgel (1), Aloe Berry Nectar (1), Aloe Royal Jelly (1),  
Nature Min (1), Aloe Liquid Soap (1), Aloe First (1),  
Aloe Propolis Creme (1), Aloe Vera Gelly (1), Aloe Lotion (1),  
Aloe Moisturizing Lotion (1), Garlic Thyme (1),  
Aloe Ever-Shield Deodorant (1), Forever Lycium Plus (1),  
Aloe Bits’n Peaches (1), Aloe-Jojoba Shampoo (1),  
Aloe-Jojoba Conditioning Rinse (1), Forever Kids (1),  
Forever Argi+ (1), Aloe Shave Gel (1), Forever Pomesteen  
Power (473 ml) (1), Relaxační sprchový gel (1) a katalog produktů.  
(Změna obsahu vyhrazena.)

001 500,00 €

Novus Customer Pack
Začněte váš vlastní Forever Business s jistotou díky produktové sadě 
Novus Customer Pack. Tato souprava obsahuje některé z našich 
nejoblíbenějších produktů a nástroje na budování podnikání: 
Aloe Vera Gel (1), Aloe Lips (1), Forever Bright Toothgel (1), 
Aloe Berry Nectar (1), Aloe Liquid Soap (1), Aloe First (1), 
Aloe Propolis Creme (1), Aloe Vera Gelly (1), Aloe Vera Lotion (1),
Aloe Moisturizing Lotion (1), Aloe Ever-Shield Deodorant (1), 
Aloe Blossom Herbal Tea (1), Aloe Jojoba Shampoo (1), 
Aloe Jojoba Conditioning Rinse (1), Pomesteen Power (473 ml) (1),
Forever Hand sanitizer (1), Forever Kids (1), Forever Daily (1), 
Pro X2 Chocolate Bar (1), Pro X2 Cinnamon Bar (1), Forever Argi + (1), 
Aloe Shave Gel (1), Joost Blueberry (1), Joost Pineapple (1), 
Fast Break Bars (1), První kroky k manažerovi, katalog produktů,
Firemní politiku, (5) přihlášek, Aloe for Life 1/2017. 
(Změna obsahu vyhrazena.)
 

005 438,12 €

* Seznam všech souprav najdete na stránce foreverliving.com

20 / Produktové soupravy

Produktové soupravy
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Forever Move™

Pohybujte se volně a buďte flexibilní, ciťte se pohodlně s nejnovějším a klinicky nejpokročilejším doplňkem pro 
vaše klouby a svaly Forever Move (TM). Přírodní doplněk pro podporu zdravého svalstva a kloubů obsahující 
patentovanou směs dvou výkonných složek, které ještě nikdy nikdo ve světě nespojil: *NEM® a **BioCurc®! 
 
Forever Move™ je téměř 5x klinicky účinnější než glukosamin a chondrotin, přičemž udržuje zdravý rozsah 
pohyblivosti kloubů, zvyšuje jejich komfort, podporuje zdraví chrupavky, snižuje ztuhlost svalů a kloubů. Rovněž 
podporuje rychlejší zotavení po cvičení, a to vše již za 7 - 10 dní! 

*NEM® je registrovaná obchodní známka společnosti ESM Technologies, LLC.
**BioCurc® je registrovaná obchodní známka společnosti Boston BioPharm, Inc.

551 63,66 € 90 gelových 
kapslí

 

Nové produkty
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Nové produkty

infinite by Forever™  
hydratační čisticí mléko
Hydratační čisticí mléko obsahuje množství silných přírodních
látek, jako je výtažek z jablka, jablečné aminokyseliny a mastné 
kyseliny z kokosu, které zvyšují hydrataci kůže. Toto jemné
čisticí mléko zanechá pokožku hydratovanou, jemnou, čistou  
a je silným základem pro další ošetření proti stárnutí.

554 28,14 € 118 ml

infinite by Forever™  
zpevňující komplex
Krása sahá hlouběji než jen k pokožce - začíná výživou. První exkluzivní 
výživový doplněk společnosti Forever v oblasti krásy vám pomůže zaměřit 
se na všechny aspekty péče o pokožku a díky němu budete bojovat 
proti stárnutí ze všech úhlů. Obsahuje patentovanou směs koncentrátu 
z francouzského melounu, fytoceramidů a mořského kolagenu pro podporu 
hydratace pokožky, snížení výskytu hlubokých obličejových vrásek 
a zvýšení odolnosti a pružnosti pokožky.

556 52,72 € 60 tablet

Uvedené produkty nejsou určeny pro diagnostiku, utišování, léčení, vyléčení nebo prevenci specifických chorob či skupin onemocnění. 
V případě zdravotních problémů kontaktujte svého lékaře.
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infinite by Forever™  
zpevňující sérum
Zpevňující sérum se zaměřuje na znaky stárnutí 
pomocí peptidu tří aminokyselin, které imitují 
přirozený proces v pokožce, aby zvýšily její 
pevnost a zmírnily viditelnost jemných linií a vrásek. 
Spojením se silnými přírodními ingrediencemi a naší 
patentovanou aloe, hydratuje toto zpevňující sérum 
pokožku a zároveň zvyšuje její hebkost, pevnost 
a pružnost, takže vypadáte a cítíte se mladší. 

555 55,73 € 30 ml

infinite by Forever™  
obnovující krém
S více než 15 látkami, které ošetřují pokožku, jsme vytvořili 
pocitově lehký a jemný krém, který se do pleti rychle vstřebává 
a nezanechává pocit mastnosti nebo silného nánosu, přičemž 
obsahuje množství zvlhčovačů. Silné botanické složky, jako acai 
a granátové jablko zanechávají pokožku příjemně hydratovanou 
a hladkou. Anti-aging směs esenciálních olejů společně s aloe 
pomáhá vyživovat a omlazovat extrémně suchou pokožku. Tak 
co říkáte tomuto poslednímu úderu procesu stárnutí? 

558 62,16 € 48,2 g

infinite by Forever™ 
pokrokový systém  
péče o pleť
Můžete si myslet, že znáte Aloe - ale ještě nikdy 
jste ji neviděli působit tak jako teď! Infinite by 
ForeverTM se zaměřuje na stárnutí „zevnitř ven“ 
a „zvenku dovnitř“ na základě revolučních 
formulí vytvořených pro hydrataci pleti, 
redukování výskytu rýh a vrásek a podporu 
zdravé hladiny kolagenu, a pomůže vám 
vypadat lépe a cítit se lépe.

553 187,55 €

Uvedené produkty nejsou určeny pro diagnostiku, utišování, léčení, vyléčení nebo prevenci specifických chorob či skupin onemocnění. 
V případě zdravotních problémů kontaktujte svého lékaře.



Aloe Bath 
Gelée
Kdyby měla matka příroda 
na starost čistotu vašeho 
těla, použila by stejné 
složení jako my v tomto 
gelu do koupele: čistou 
aloe vera a pět rostlinných 
výtažků. Aloe Bath Gelee 
je skvělý do koupele i jako 
sprchový gel, protože 
hydratuje a zároveň jemně 
odstraňuje nečistoty. 
Tento přípravek obsahuje 
extrakt získávaný z listů 
a stonků břečťanu 
popínavého, který je 
známý pro své uklidňující 
vlastnosti. Jeho bohatá 
textura a svěží vůně vás 
budou lákat do koupele 
jako nic předtím.

 
 

014 21,09 € 251 ml

Forever Aloe 
Scrub®

Na rozdíl od některých 
peelingů, které obsahují 
ostré agresivní složky 
jako drcené ořechy, 
ovocné pecky nebo 
plastové mikrokuličky, my 
používáme mikroperličky 
jojoby, které po vaší
pokožce šetrně kloužou. 
Jak se otáčejí, vážou na
sebe odumřelé buňky, 
čímž zanechávají pleť 
čistou a osvěženou. Tento 
peeling je tak jemný, že je 
vhodný pro každodenní 
použití, pomáhá 
odstraňovat nečistoty, 
které ucpávají póry  
a dodávají pleti matný 
vzhled.

238 17,99 € 99 g

Forever Travel Kit 

Vezměte si malý kousek Forever 
s sebou kdykoli a kamkoli jdete. Forever 
Travel Kit obsahuje: Aloe Bath Gelée, 
Aloe Moisturizing Lotion, Aloe-Jojoba 
Shampoo, Aloe-Jojoba Conditioning 
Rinse and Forever Bright® Toothgel 
a to vše v praktickém balení ve velikosti 
vyhovující leteckým standardům.

524 21,18 € 88 ml

Relaxation 
Shower Gel
Proměňte sprchování 
na zážitek a dopřejte 
si omlazení těla i mysli. 
Obohacený o okurky, které 
jsou zdrojem vitaminu 
C a kyseliny kávové, je 
přírodním bojovníkem proti 
unavené pokožce. Díky 
neutrální vůni, uklidňujícím 
tónům levandule a ovocných 
extraktů vyjdete ze sprchy 
voňaví a se skvělým pocitem.

287 20,46 € 192 ml
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Aloe Sunscreen
Kromě toho, že tento krém blokuje 
škodlivé UVA a UVB záření, má také 
úžasné hydratační účinky. Delším 
pobytem na slunci vám hrozí nejen 
spálená pleť, ale i vysušení a ztráta 
vody působením vysokých veder. Toto 
složení obsahuje účinné zvlhčující 
látky, které snižují ztrátu vlhkosti 
pokožky. Svým obsahem aloe vera 
a dalších ošetřujících látek představuje 
oázu pro vaši pleť. Udržujte a chraňte 
svou pokožku tímto voděodolným 
krémem. 
 

199 18,46 € 118 ml

Forever Aloe Lips®  
s Jojobou
Ústa nám slouží každý den, pečujme 
o ně, jak si zaslouží! Vyroben, aby sloužil 
vašim rtům, tento nabitý produkt obsahuje 
aloe, jojobu a tři druhy vosku, aby vyhladil 
a ošetřil popraskané suché rty. Obsahuje 
také myristylmyristát, známé změkčovadlo, 
za účelem hydratace pokožky. Vaše rty 
se budou cítit zdravé a hodné vašeho 
zářivého úsměvu.

022 4,04 € 4,25 g

Forever Sun Lips®  
s ochranným 
faktorem SPF 30
Rty jsou jednou z nejcitlivějších oblastí 
pokožky. Postarejte se o ně a obnovte 
jejich odolnost s Forever Sun Lips® 
s SPF 30, který blokuje jak UVA, tak UVB
škodlivé paprsky. Rty mohou ztratit svou 
plnost do určité míry i díky ultrafialovému 
záření, a proto je skvělou zprávou, že 
tento balzám na rty oplývá i ochrannými 
prvky před slunečním zářením. Díky 
aloe vera a mátě se vaše rty budou cítit 
rozmazlovány a příjemně ochlazeny.

462 4,84 € 4,25 g
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Forever Bright® Toothgel
Skvělý pro děti, vegetariány a... dobře tedy, je skvělý 
pro všechny! Jemné složení bez fluoru
v sobě kombinuje aloe vera, včelí propolis, mátu 
peprnou a mátu mentolovou pro vytvoření zubního 
gelu s přirozenou chutí a bělicím účinkem. Propolis, 
který je začleněný do složení zubního gelu, používají 
včely na ochranu úlu a podle výsledků vícerých studií 
může přispět k celkovému zdraví ústní dutiny. Skvělá 
chuť a pocit čistoty vám v ústech zůstane ještě dlouho 
po vyčistění zubů. 
 
 

028 9,01 € 130 g

Aloe Propolis Creme
Náš vlajkový produkt jednoduše zbožňujeme, 
protože v sobě zahrnuje naše dvě ceněné
ingredience: aloe vera a včelí propolis. Včelí 
propolis je živičnatá látka, kterou včely používají pro 
opevnění a ochranu jejich úlu. Vaše pleť je
důležitější než úl, ale také potřebuje ochranu 
a přirozenou bariéru, která jí pomůže udržovat 
vlhkost. Jednou si přivoníte k Aloe Propolis Creme
a hned poznáte, že tento krém je plný bylinných 
a rostlinných složek, jako je například heřmánek.
Obsahuje vitamin A a E. 

051 22,89 € 113 g

Forever 
Alpha-E 
Factor®

Bohatý elixír určený pro 
suchou pleť obsahuje 
vitaminy A, E a C a je 
zdrojem mimořádné 
antioxidační síly. Díky 
retinol palmitátu, zvláčňující 
tekutině, bojuje toto 
tonikum proti volným 
radikálům a vysušení. Stačí
pár kapek vetřít do pokožky 
a dodáte jí pružnost,
obnovíte vlhkost 
a vyváženost. 

187 40,96 € 30 ml

Sonya® Aloe Eye  
Makeup Remover
Křehká pokožka kolem očí je až 6-10 krát tenčí než 
na zbytku obličeje. Na hrubé tření a stírání odolného 
make-upu zapomeňte. Při používání Sonya Aloe 
Eye Makeup Remover žádné drastické čištění 
není nutné. Tento odličovač rozpouští make-up a 
mastnotu, ale má zároveň uklidňující účinky díky 
stabilizovanému aloe
vera gelu.  

 

186 13,61 € 118 ml

Aloe Moisturizing Lotion
Toto silné a sametové mléko více než jen hydratuje. 
Napomáhá celkovému vzhledu a pružnosti, 
protože obsahuje kolagen a elastin. Ostatní 
tělová mléka jsou nemilosrdně ven ze hry. Je 
dostatečně univerzální, aby jej bylo možné použít 
na problémová místa, celé tělo, ale je dokonce 
dostatečně jemné i na použití na obličej jako
podkladový krém pod make-up. Vitamin E, oleje
a výtažek z heřmánku pomáhají doplnit ztracenou 
vlhkost a udržovat přirozenou pH rovnováhu
pokožky, která přitom zůstává hedvábná,  
hladká a jemná.

063 17,34 € 118 ml

R3 Factor®  
Skin Defense Creme

Udržujte. Obnovujte. Oživujte. 
Alfa-hydroxy kyseliny, také 
nazývané ovocné kyseliny, 
exfoliují a uvolňují odumřelé  
buňky tím, že rozpouštějí 
přírodnímu lepidlu podobné 
látky, které udržují odumřelé 
buňky na pokožce příliš 
dlouho. Staré buňky 
vytvářejí bariéru, takže jejich 
odstranění umožňuje dalším 
složkám, jako jsou vitamin A,
retinylpalmitát a rozpustný 
kolagen, dát se do práce na 
obnovení vlhkosti a vzhledu 
pokožky. Tento ochranný 
krém je tělesným strážcem 
vaší krásy. 

069 38,20 € 56,7 g

Forever  
Alluring Eyes®

Říká se, že oči jsou okna do duše, 
takže si tato důležitá lidská 
přednost zaslouží svůj vlastní 
produkt. Stačí jeden pohled, 
který řekne vše, a vy rozhodně 
nechcete, aby vaše oči hovořily 
o vráskách, jemných linkách, 
otocích a tmavých kruzích. Kůže 
v oblasti očí je jemná, proto 
jsme do tohoto krému zahrnuli 
změkčující složky z kokosového 
oleje, vitaminu E, aloe vera 
a jojobu. Tyto hydratační látky 
se zaměřují na velmi citlivou 
pokožku kolem očí a pomáhají 
zlepšovat celkový vzhled, vláčnost 
a pružnost.

233 30,03 € 28,3 g
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Forever 
Epiblanc®

Vy možná lidem svůj věk 
neprozrazujete, ale vaše 
pokožka to může udělat 
za vás. Nerovnoměrný 
tón pleti, tmavé skvrny 
a nedostatky mohou pokožce 
přidat na věku. Zlepšete 
vzhled své pleti, či dokonce 
vyrovnejte její tón. Náš 100% 
stabilizovaný aloe vera gel 
je přirozeným základem této 
receptury a je obohacen 
o vitamin E a přírodní rostlinné 
látky, jako je i výtažek 
ze šťovíku kanadského, 
rostliny pocházející ze 
severozápadního Tichomoří, 
která je známá pro své účinky 
na vyrovnávání tónů pleti.

236 18,25 € 28,3 ml

Aloe  
MSM Gel
MSM (metylsulfonylmetan)
je organická sloučenina
síry, minerálu s třetím největším 
zastoupením v lidském 
těle. V kombinaci s čistou 
stabilizovanou aloe vera, 
vitaminem E a výtažky
z rostlin vzniká příjemně
zklidňující gel. Aloe MSM
Gel obsahuje výtažek z lístků 
rozmarýny, přirozeného kožního 
zvlhčovače, který do pokožky 
doplňuje vodu. Rychle se 
vstřebává a snadno nanáší, ale 
už těžší je pustit ho z ruky, když 
už vyzkoušíte jeho uklidňující 
účinky.

 
 

205 28,64 € 118 ml

Aloe Heat 
Lotion
Představujeme vám
dokonalý jing a jang  
- svalstvo uvolňující krém
s hřejivými složkami
a zároveň chladivým
aloe vera gelem. Toto
zvláčňující tělové
mléko voní nádherně
mátově díky výtažkům
z mentolu a eukalyptu, má
vyvážené pH a obsahuje
tři oleje, a proto je jako
stvořené pro hloubkovou
masáž uvolňující unavené 
svalstvo. Navzdory tomu, 
že se velmi rychle vstřebá, 
hřejivý pocit na těle zůstane 
ještě dlouho po masáži. 

064 17,34 € 118 ml

Sonya® Hydrate Shampoo
Máte suché nebo barvené vlasy? Tento šampon je
pro vás jako stvořený. Sonya® Hydrate Shampoo,
který obsahuje aloe vera a mateří kašičku, pomáhá
hydratovat a vyrovnávat pH pokožky hlavy, čímž 
eliminuje lupy způsobující vysoušení. Deriváty 
panthenolu a slunečnicového oleje podporují 
přirozený lesk vlasů a zároveň kokosový glukosid, 
vyrobený z kokosového oleje, vytváří nádhernou 
šamponovou pěnu. Čistí a hydratuje vlasy od kořínků 
až ke konečkům. 

349 21,59 € 355 ml

Sonya® Hydrate Conditioner
Krásný vzhled vašich barvených vlasů by měl být
vašim nejstřeženějším tajemstvím. Kondicionér Sonya®

Hydrate Conditioner bojuje proti zrádným příznakům
suchých a poškozených vlasů. Aplikujte Sonya® Hydrate
Conditioner po použití šamponu Sonya® Hydrate Shampoo
a dopřejte tak svým suchým vlasům potřebnou hydrataci
a posílení. K výtažkům z aloe vera a mateří kašičce
jsme přidali hydrolyzovaný pšeničný protein, který přitahuje
a zadržuje vlhkost a vyhlazuje vlasy oslabené chemickým 
ošetřením. Tři oleje včetně oleje z jojobových semen
dodávají vlasům lesk a omezují kučeravost.

350 21,59 € 355 ml

Sonya® Volume Shampoo
Nepomůžete si, pokud vám byly do vínku dány jemné
vlasy, ale můžete pomoci tělu produkty, které používáte.
Šampon Sonya® Volume Shampoo dodává vlasům
bohatší objem a pružnost. Vitamin B5 zlepšuje dojem 
a vzhled vlasů tím, že zpevní jejich strukturu i povrch. Je
vhodný pro barvené vlasy nebo prostě každé vlasy,
které potřebují povzbudit. Tento šampon obohacený 
o aloe vera a mateří kašičku nepozdvihne pouze vaše 
vlasy, ale i vaši náladu. 

351 21,59 € 355 ml

Sonya® Volume Conditioner 
Po umytí vašich vlasů šamponem Sonya® Volume
Shampoo nezapomeňte posílit získaný objem naším 
kondicionérem Sonya® Volume Conditioner. Poslední 
krok ve vašem sprchování je nejdůležitější. Tento 
kondicionér pomáhá napravit strukturu poškozených
vlasů a dodává jim zdravě vypadající objem. Objevte lesk
a měkkost, které dodá vašim vlasům tento kondicionér
díky makadamovému oleji ze semen Makadamie 
integrifolie. Může se používat na barvené vlasy.

352 21,59 € 355 ml
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Aloe Cleanser
Náš mléčný, krémový hypoalergenní čisticí přípravek.
Už díky složení podobnému pleťovému mléku 
uhodnete, že tento přípravek zanechá vaši pleť hladkou 
a rehydratovanou, a to bez jakéhokoliv pnutí! Důkladně
odstraňuje make-up, nečistoty a mastnotu a pleť
vyrovnává, čistí a hydratuje.
 

339 13,26 € 118 ml

Rehydrating Toner
Před nanesením jakéhokoli typu masky si musíte být absolutně 
jisti, že vám na tváři nezůstaly žádné stopy make-upu nebo 
mastnoty. Ve druhém kroku při čištění toto nevysušující
tonikum bez obsahu alkoholu zbaví vaši pleť i té poslední
nečistoty, buňkám dodá novou hydrataci a zúží póry. Toto
uklidňující složení obsahuje aloe vera, vilín, ovocné a květinové 
výtažky a kolagen pro buněčnou výživu. O vaši pleť bude 
postaráno a připravíte ji na cokoliv, co přijde dál.

338 13,26 € 118 ml

Firming Day Lotion
Než se postavíte světu a jeho vlivům tváří v tvář, 
poskytněte své tváři sílu díky Firming Day Lotion. Toto
pleťové mléko je vědecky navrženo tak, aby snižovalo 
příznaky stárnutí tím, že pleti dodává pevnost, obnovuje 
její texturu a stahuje póry. Je ideální jako poslední krok
před aplikací make-upu. Toto skvělé den povznášející 
pleťové mléko obsahuje kolagen, vitaminy C, E a B5.

340 20,69 € 59 ml

Recovering Night Creme
Zatímco spíte, tento noční krém vstává do práce. Jeho 
složení obsahuje polysacharidy a silné zvlhčovače pro 
vytvoření bariéry před ztrátou vlhkosti. Vědecká směs 
kolagenu a přírodních lipidů, jako je olej z meruňkových 
jader, pomáhá pleť probudit a navrátit jí mladistvý, pružný, 
hladší a pevnější vzhled.
 

342 29,02 € 57 g

Aloe Activator
Vytvořte si svou vlastní čerstvou pleťovou masku 
přidáním našeho Aloe Activatoru a práškové masky.
Tento stabilizovaný aloe vera gel obsahuje enzymy, 
aminokyseliny a polysacharidy, díky čemuž je ideálním 
zvlhčovačem, který pomůže odstranit odumřelé kožní 
buňky a zjemnit pleť. Aloe Activator se doporučuje 
používat 2-3 krát týdně jako součást masky nebo denně 
aplikovat na pleť pomocí tamponu.

343 13,26 € 118 ml

Mask Powder
Po použití této masky budete doslova cítit její zázračnou
sílu v akci. Při pocitu pnutí a stahování budete vědět, 
že jsou vaše póry pročisťované. Albumin a kukuřičný 
škrob pomáhají pleť stahovat, zatímco kaolin vstřebává 
nadbytečnou mastnotu. Alantoin a heřmánek dodávají
pleti pocit vyváženosti a omlazení. Po jejím umytí 
se budete cítit svěže a vaše pleť bude krásně čistá 
a revitalizovaná.

341 18,89 € 29 g

Aloe Fleur de Jouvence®

Všestranná souprava obsahuje šest vynikajících komponentů
z oblasti péče o pleť. Každý z nich je navržen tak, aby plnil svou 
jedinečnou úlohu v kompletním režimu péče o pleť. Přestože 
každý produkt je dostupný samostatně, nejlépe pracují 
synergicky, navzájem se podporují a pleti dodávají přirozené 
znaky zdraví: mládí, vitalitu, čerstvost a lesk.  

339 Aloe Cleanser  
338 Rehydrating Toner 
340 Firming Day Lotion 
342 Recovering Night Creme 
343 Aloe Activator 
341 Mask Powder 
*Obsahuje také misku a lžičku na míchání a štětec pro nanášení 

337 110,23 €



Gentleman’s 
Pride®

Pokud se domníváte, že je 
to jen hedvábné pleťové 
mléko, po jeho prvním 
použití zjistíte, že má také 
uklidňující a povzbuzující 
účinky balzámu po holení. 
Tento dvojitý zázrak 
dodává pokožce po holení 
chladivý pocit díky síle 
stabilizovaného aloe vera 
gelu. Další rostlinné látka 
jako rozmarýn a heřmánek 
v Gentleman’s Pride 
pomáhají pokožce cítit se 
tak jako v dobách, kdy jste 
se ještě holit nemuseli. 
Ideální pro mužskou 
pokožku a svůdný 
pro ženské nosíky. 
Díky unikátní mužské 
vůni budete středem 
pozornosti. 

070 17,34 € 118 ml

Aloe  
Ever-Shield®

Je vyroben bez škodlivých
antiperspiračních
hliníkových solí, které se
nacházejí v mnoha
jiných deodorantech.
Je ochráncem vašeho
podpaží a díky vysokému 
obsahu aloe se tento 
deodorant může
aplikovat hned po holení
nebo depilaci voskem bez
toho, aby způsoboval
podráždění. Můžete se
na něj spolehnout, 
protože působí celý den 
a vy se můžete věnovat 
svým povinnostem. Aloe 
Ever-Shield má čistou, 
příjemnou a nezatěžující 
vůni.  

067 8,29 € 92,1 g

Forever 
Marine Mask®

Pokud stres z prostředí, 
náročný a dlouhý den 
nebo nepříznivé počasí 
zanechávají vaši pleť 
fádní a suchou, sáhněte 
po Forever Marine 
Mask®. Je obohacená 
o nejsilnější ingredience, 
které přináší moře, jako 
například výtažek z řas 
bohatý na bioaktivní 
látky a mořské chaluhy. 
Tato maska je super 
hydratační. Přidali jsme 
do složení i další rostlinné 
kondicionéry, kterými 
jsou aloe vera, okurky, 
rozmarýn a med. 

 
 

234 20,57 € 113 g

Aloe Vera 
Gelly
Pokud si vaše pokožka 
žádá mimořádnou 
péči, sáhněte po 
Aloe Vera Gelly. Jeho 
složení je v podstatě 
totožné s vnitřkem 
listu rostliny aloe vera, 
protože obsahuje 100% 
stabilizovaný aloe vera 
gel, který zklidňuje a 
zvlhčuje citlivou pokožku. 
Poskytuje dočasnou 
úlevu při drobných 
kožních podrážděních,
a proto je ideálním 
produktem do vaší 
koupelny i lékárničky. 
Po nanesení si slastně 
vzdychnete - ach, aloe 
vera. Až takový skvělý 
pocit to je.

061 17,34 € 118 ml

Aloe  
Lotion
K aloe jsme přidali vitamin 
E, jojobový olej, kolagen 
a elastin pro hydrataci 
a vláčnost pokožky. Toto 
zvláčňující mléko obsahuje 
olej z meruňkových jader, 
který zabraňuje ztrátě vody 
z pokožky tím, že na ní 
vytvoří lehkou ochrannou 
vrstvu.

 
 
 
 

062 17,34 € 118 ml

Aloe Body 
Conditioning 
Creme
Podpořte hladkou texturu
vaší pokožky naší 
hustou emulzí bohatou 
na evropské bylinné 
extrakty, kolagen, elastin 
a emulgátory. Aloe Body 
Conditioning Creme
podporuje zpevnění 
pokožky tím, že pomáhá 
stimulovat krevní oběh 
a pomáhá uvolňovat 
zachycené tekutiny
a tukové tkáně, které
často způsobují celulitidu.
Je perfektním 
pokračováním po Aloe 
Body Toneru, pomáhá 
uchovat mladistvý, hebký 
pocit z vaší pokožky.

057 42,01 € 118 ml
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Aloe-Jojoba  
Conditioning Rinse 
S pokrokem vědy se mění i naše receptury. Naši 
původní jsme přepracovali tak, aby synergicky 
doplňovala náš Aloe-Jojoba šampon. Tento 
komplementání kondicioner je obohacen o komplex 
vitaminů B, makadamový, jojobový a levandulový 
olej Forever™ Essential Oils Lavender oil, který dodá 
vaším vlasům extra lesk a snadnější upravitelnost. 
Tento kondicioner je vyroben tak, aby svým složením 
s vyváženým pH vlasy ošetřoval a pomáhal bojovat proti 
roztřepeným konečkům vlasů.

522 20,17 € 296 ml

Aloe Hand Soap
Nové a vylepšené mýdlo na ruce Aloe Hand Soap 
vás okouzlí uklidňujícím pocitem při každém 
použití. Mýdlo je vyrobené ze 100% čistého 
a stabilizovaného aloe vera gelu a přírodních 
čisticích přípravků. Neobsahuje paraben a díky 
výtažkům z ovoce zanechá vaši pokožku jemnou 
a hydratovanou.

523 16,86 € 473 ml

Aloe-Jojoba  
Shampoo
Nové, čistší složení! Místo toho, abyste se museli 
neustále spoléhat výhradně na umělé čisticí složky, 
naše oblíbená přísada aloe vera dodává šamponu 
saponiny, které vytvářejí jemnou pěnu. Jojoba 
pomáhá obnovovat keratin ve vlasové struktuře 
a podporuje jejich přirozenou barvu a dodává jim lesk. 
Tyto dvě složky společně odstraní i tu nejvytrvalejší 
mastnotu a zároveň zklidňují pokožku hlavy. Přidali 
jsme i náš Forever esenciální levandulový olej, otočí se 
za vámi ještě více hlav.

521 21,82 € 296 ml

Aloe Shave
Luxusní pěnivý gel  promění obyčejné 
každodenní holení v rozmazlující zážitek. Několik 
hydratačních složek zanechá vaši pleť hebkou, 
hydratovanou a svěží. Cocoamphodiacetát 
sodný získaný z nasycených mastných 
kyselin kokosového oleje pomáhá tvořit pěnu 
a ošetřuje pokožku, zatímco naše osvěžující 
aloe zanechává pokožku příjemně ochlazenou 
a revitalizovanou.

515 17,19 € 142 g
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Sonya®  
Aloe Refreshing Toner 
s výtažkem z bílého čaje

Jedním z důvodů barvy bílého čaje je, že se čajové 
lístky sbírají ještě jako pupeny dříve, než se stihnou 
otevřít. Ty jsou pak okamžitě spařené a vysušené, 
na rozdíl od černého čaje, který ještě čeká, až 
zoxiduje. Výsledkem je, že se uchová vysoký obsah 
antioxidantů, které se spolu s aloe vera, okurkou 
a ricinovým olejem rychle vstřebávají díky svému 
unikátnímu složení bez alkoholu. Vaše pleť se 
okamžitě cítí revitalizovaná a je nyní připravena na 
další pleti prospěšné přípravky. 

279 35,43 € 118 ml

Sonya®  
Aloe Balancing Cream
Možná jste si mysleli, že víte, co je to 
lahodný pocit. Ale připravte se na novou 
definici lahodnosti. Tento hladivý krém je 
tak hustý, že když z něj vytáhnete plastový 
aplikátor, zůstane vám na krému tuhá 
špička. Kupodivu, i když je tento krém 
hustý, na vaší pleti je lehký jako hedvábí 
a dodává jí dlouhotrvající pocit hladkosti 
a hydratace. Jeho vysoce vědecky 
podložená receptura se stabilizovaným 
aloe vera gelem a extraktem z citrónu 
obnoví texturu vaší pleti.

280 33,77 € 71 g

Sonya®  
Aloe Purifying Cleanser
Začněte své ráno nebo večerní relax s čisticím 
mlékem Sonya® Aloe Purifying Cleanser, které 
jemně odstraňuje make-up, nečistoty a mastnotu 
bez toho, aby vysušovalo pleť. Často se říká, že 
první krok je nejdůležitější a v Sonya anti-aging linii 
je prvním krokem toto čisticí mléko, které vaši pleť 
vyčistí a připraví na aplikaci dalších produktů. Díky 
stabilizovanému aloe vera gelu, okurce a výtažku 
z citronu je toto krémové mléko šetrné k pleti.

277 35,43 € 118 ml

Sonya®  
Aloe Nourishing Serum  
s výtažky z bílého čaje

Toto sérum je tak lehké, že se na vaší 
pleti přímo nadnáší. Sérum Sonya® Aloe 
Nourishing Serum, lehké jako chmýří, 
pomáhá v pleti uzamknout všechny pozitiva 
aloe, bílého čaje a výtažků z kůry Mimosa 
tenuiflora. Nanáší se bez jakýchkoliv 
problémů a rychle se vstřebává, ale pleti 
dodá celodenní hebkost.

281 44,01 € 118 ml

Sonya®  
Aloe Deep-Cleansing 
Exfoliator
Po jemném odstranění suchých kožních  
buněk vaše nová pleť přímo zazáří. Jojobové
mikroperličky jemně třou pleť a zbavují ji
odumřelých kožních buněk, zatímco aloe 
a extrakt z okurek a citrónů hydratují novou 
vrstvu pleti. Je tak účinný, že jej stačí 
používat jen třikrát týdně, i když je tak skvělý, 
že ho budete chtít používat každý den.

278 26,57 € 118 ml
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25TH Edition® Perfume  
Vůně pro ženy

Zanechte za sebou velký dojem a krásnou vůni
díky parfému 25th Edition Perfume Spray for
Women. Tato sladká, ale přitom lehká vůně
pochází z komplexní směsi růžových lístků,
jasmínu, bílé lilie, magnólie a mnoha jiných
rostlinných extraktů. Je ideální pro každodenní
nošení, ale i pro zvláštní příležitosti. Je perfektní 
tečkou k vašemu dokonalému vzhledu.

208 55,15 € 50 ml

Aloe Veterinary Formula
Domácí zvířata jsou také součástí rodiny.
Poskytněte svému mazlíčkovi rychlou úlevu  
od drobných odřenin díky výrobku, který znáte
a kterému důvěřujete. Náš stabilizovaný aloe vera
gel je nakombinovaný s uklidňujícím allantoinem.
Sprej s ovladatelným rozprašovačem vám pomůže 
aplikovat přípravek na jakékoli zvířátko. Je někdy 
lepší než podrbání za ušima, protože svému 
zvířátku svou péčí ukážete, že vám na něm záleží.

030 22,89 € 473 ml

25TH Edition® Cologne  
Vůně pro muže

Chlapská pro muže a přitažlivá pro ženy.
Taková je tato svěží a dlouhotrvající kolínská
s převážně bylinnými a dřevitými tóny mechu 
a santalového dřeva. Je dokonalým spojením 
pižma a ovocných tónů, z nichž vzniká zaoblená, 
přitažlivá a osvěžující vůně. Intenzivní, ale ne příliš 
silná vůně vám dodá sebejistotu během běžných 
nebo výjimečných příležitostí.

209 55,15 € 50 ml

Forever Hand Sanitizer® 
s aloe a medem

Odhadem se až 80 % všech infekcí přenáší 
rukama. Nabízíme vám jednoduchý způsob 
jak si udržet ruce čisté a to pomocí našeho 
antibakteriálního gelu Forever Hand Sanitizer, který 
zabíjí až 99,99 % bakterií. Má praktickou malou 
velikost, která se vejde do každé sportovní tašky 
či kabelky. Tento zabiják bakterií učiní vaše ruce 
hydratované díky stabilizovanému aloe vera gelu  
a zvláčňujícímu medu.

318 3,82 € 59 ml

Aloe First®

Klinika Mayo Clinic doporučuje používat aloe vera
gel na drobné popáleniny a my nemůžeme než
souhlasit. Tento výrobek je jako celá lékárnička
v jednom. Obsahuje nejen aloe vera, ale i včelí 
propolis a jedenáct unikátních rostlinných
výtažků, které pomáhají uklidňovat drobné
popáleniny, spáleniny, drobné řezné rány
a odřeniny. Ve formě jemného spreje s vyváženým 
pH ho delikátně nanesete na citlivou pokožku, aniž 
byste ji zbytečně třeli a dotýkali se jí.

040 22,89 € 473 ml

Avocado Face & Body Soap
Avokádo je nutričně hutné ovoce obsahující
mnoho prospěšných složek včetně vitaminů A,
C a E. Vysokým obsahem tuku vytváří pro naše 
mýdlo bohatý základ, který dodává suché pokožce 
po umytí pocit hebkosti. Je dostatečně jemný pro
použití na obličej i celé tělo. Pečlivě vybrané
čerstvé citrusové vůně vám pomohou probudit  
se do krásného rána a hebkost tohoto mýdla  
vám na pokožce přetrvá po celý den.

284 6,06 € 142 g



Forever Aloe MPD® 2X Ultra

Tato nenápadná láhev ve skutečnosti ukrývá
víceúčelového pomocníka. Jeho univerzální čisticí
síla se postará o čistotu vašeho prádla, podlah,
koupelny, dlažby, koberců a nádobí. Stačí pár
kapek hustého koncentrátu a máte po starostech.
Neobsahuje fosfor a nezatěžuje životní prostředí.

307 27,83 € 946 ml
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Uvedené produkty nejsou určeny pro diagnostiku, utišování, léčení, vyléčení nebo prevenci specifických chorob či skupin onemocnění. 
V případě zdravotních problémů kontaktujte svého lékaře.

34 / Esenciální oleje

Forever™ Essential  
Oils Lemon
Naším sídlem je jihozápad USA, proto něco 
o citrusech víme. Dlouho předtím, než se z nich
vůbec stane olej, se o citróny a citroníky staráme 
ručně. Po opatrné sklizni jsou plody uschované 
a ošetřované až do doby, kdy dosáhnou 
maximální zralosti, díky čemuž vám přinášíme ten 
nejkvalitnější esenciální olej. Citron podporuje 
očistu, imunitu a zdravé trávení.

507 15,73 € 15 ml

Forever™ Essential  
Oils Lavender
Za nejkvalitnějšími surovinami pojedeme až na
kraj světa, v případě levandule nám stačilo zajít
do Bulharska, které má ideální klima a půdu.
Díky vynikajícím pěstitelským podmínkám
má naše levandule vysoké hladiny linalylacetátu,
hlavní složky levandule. I když má levandule
rozsáhlé použití, je obzvláště užitečná pro své  
silné uklidňující, utišující a relaxační účinky.

506 29,81 € 15 ml

Forever™ Essential  
Oils Peppermint
Pokud se vám dostane něčeho opravdu dobrého,
neupusťte to. To je i případ našich dodavatelů
máty. Mátu nám dodávají z důvěryhodné farmy,
která se rozrůstala a dnes sbírá mátu již téměř
100 let. Jejich rostliny mají přirozeně vyšší obsah
mentolu, hlavní složky máty peprné. Zklidňující
a chladivý účinek máty byl používán k mnoha
účelům již v dávných dobách starověkých Řeků.

508 22,03 € 15 ml

Forever™ Essential  
Oils Tri-Pak 
Praktické vzorkové balení pro ty, kteří
s éterickými oleji teprve začínají. Nabízí tři 5ml 
vzorky našich nejpopulárnějších a nejklasičtějších 
samostatných vůní: máty peprné, citronu 
a levandule. Krásné reprezentační balení vám 
pomůže mít ve vůních řád a láhve uschovávat 
v bezpečí.  

512 37,16 € 3 krát 5 ml

Esenciální  
oleje



Uvedené produkty nejsou určeny pro diagnostiku, utišování, léčení, vyléčení nebo prevenci specifických chorob či skupin onemocnění. 
V případě zdravotních problémů kontaktujte svého lékaře.
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Forever™ Essential  
Oils At Ease
Pátrali jsme po celém světě, abychom našli
nejčistší éterické oleje, a expertně jsme je
nakombinovali do užitečných a účinných směsí.
Přísady v At Ease jsou shromažďovány z Francie,
Ruska, Číny, USA, Egypta a Španělska. Pečlivě
vytvořená směs z libavky, levandule, eukalyptu,
koriandru, kadidla, rozmarýnu, heřmánku
římského, máty peprné, bazalky a oregana  
vám pomůže nabýt harmonii a vnitřní klid. 

509 24,64 € 10 ml

Forever™ Essential  
Oils Defense 
Tato směs sestavená pro obranyschopnost byla
nasbírána v Indii, Nepálu, Somálsku, USA,
na Madagaskaru a v Maďarsku a obsahuje
hřebíček, pomeranč, skořicovou kůru, rozmarýn,
kadidlo, eukalyptus a jalovce. Hřebíček je
po staletí uznávaný pro jeho mnohé prospěšné 
vlastnosti a je výborným základem pro ostatní 
oleje. Díky této imunitou nabité směsi můžete 
pomoci zlepšit svou sílu a vitalitu.

510 28,52 € 10 ml

Forever™ Essential  
Oils Carrier Oil
Protože mnohé naše esenciální oleje jsou 
koncentrované, je potřeba používat je ve spojení 
s nosičem, který jejich prospěšné vlastnosti odevzdá 
bezpečným způsobem. Carrier Oil je nejlepším 
způsobem jak vmasírovat olej do pokožky a přispívá 
zlepšení jejího stavu. Promyšlená směs antioxidantů, 
přírodních olejů, aloe vera a vitaminů E, A a C je 
perfektním společníkem pro naše oleje Forever™ 
Essential Oils.

505 19,88 € 118 ml

Forever™ Essential  
Oils Soothe 
Indie, Čína, Madagaskar a Egypt. Až z těchto zemí
k nám přicestovala tato vyvážená přírodní směs
obsahující čistou mátu divokou, libavku, kafr,
ylang ylang a heřmánek. Ylang ylang je znám
pro své zklidňující a relaxační vlastnosti. Přidejte 
k němu ještě další čisté oleje a dostanete směs, 
která vám zalahodí na duši.

511 41,06 € 10 ml

Forever™ Essential Oils Bundle 
Proč vybrat jen jeden, když je můžete mít všechny? Toto kompletní
balení obsahuje všechny tři z našich jednotlivých tónů (15 ml): citron,
levandule a máta peprná, stejně jako naše tři značkové směsi
(10 ml): Soothe, Defense a At Ease. Krásné navenek a přece takto
jednouše můžete poznat celou naši řadu. Těchto šest esenciálních
olejů vám přinese plnohodnotný pohlcující zážitek pro naplnění 
všech vašich potřeb přírodního wellness a krásy.

513 161,79 € 946 ml



Kód pro objednání: 1010

Jsme držiteli několika patentů na stabilizaci aloe vera, které vám zaručí nejvyšší kvalitu našich produktů na bázi aloe vera určených pro zdraví a krásu. Naše produkty 
aloe vera byly prvními, které získaly Pečeť uznání Mezinárodní vědecké rady pro aloe (International Aloe Science Council ‘s Seal of Approval) za konzistenci a čistotu. 
Mnohé z těchto produktů jsou také držiteli Pečeti uznání Košer, Halal a Islámské společnosti (Kosher, Halal and Islamic Society Seals of Approval). Forever netestuje 
své výrobky na zvířatech.

ZÁRUKA TÉ NEJVYŠŠÍ KVALITY
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