
Aloe Lips™ 
s jojobou                                                                                                     
4,25 g I 3 kusy v balení
Uklidňující vlastnosti aloe vera jsou 
ideální i pro péči o rty. Kombinací 
aloe, jojobového oleje a včelího 
vosku jsme vytvořili nejjemnější 
balzám na rty vhodný do každého 
ročního období. Chrání, zjemňuje 
a hydratuje popraskané a suché 
rty.

Aloe 
Propolis Creme
113 g
Dopřejte své pokožce více péče 
než jen hydrataci a kondicionér. 
Sáhněte po hustém bohatém 
konzistentním krému ze
stabilizovaného aloe vera gelu
a včelího propolisu. Přidaný je 
také heřmánek, jedna
z nejznámějších rostlin pro péči
opokožku, spolu s vitaminy Aa E.

Forever Bright™ 
Toothgel
130 g
Forever Bright™ Toothgel je
jemný zubní gel namíchaný na
bázi stoprocentního aloe vera
gelu se včelím propolisem.
Neobsahuje fluor.

Aloe First™
473 ml
Aloe First™ je vynikající
prostředek pro první pomoc při
menších kožních podrážděních.
Tento snadno aplikovatelný sprej
je založen na bázi 
stabilizovaného
aloe vera gelu, včelího propolisu,
alantoinu a jedenácti pečlivě
vybraných rostlinných extraktů.

Aloe Vera Gelly
118 ml
Díky stoprocentně 
stabilizovanému aloe vera
gelu bezpečně promazává citlivé 
tkáně. Toto husté průsvitné želé
s obsahem hydratačních látek se 
rychle vstřebá do pokožky a má
úžasný uklidňující účinek.

Forever 
Aloe Vera Gel™
1 litr
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.

Aloe Heat Lotion
118 ml 
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.
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Forever Aloe
Berry Nectar™
1 litr
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.
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Forever 
Aloe Peaches™
1 litr
Proč čekat až na léto, abyste 
si mohli vychutnat zralé 
broskve, když je s Forever Aloe  
Peaches™ můžete mít kdykoliv? 
Výhody aloe obohacené opřírodní 
broskvovou příchuťa broskvový 
koncentrát jsoupotěšením pro 
chuťové pohárkya ještě k tomu 
jsou prospěšnépro vaše tělo.
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Aloe Hand Soap
473 ml
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.
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Pro další informace o produktech
od Forever Living Products prosím kontaktujte:

* Uvedené produkty jsou v balení po jednom kuse, pokud není uvedeno jinak.

Aloe-Jojoba 
Shampoo
296 ml
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.

Aloe-Jojoba 
Conditioning Rinse
296 ml 
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.

Forever 
Active Pro-B™
30 kapslí
Forever Active Pro-B ™, 
navržený na podporu zdravého 
trávicího systému, obsahuje 
FloraActive - řadu prospěšných 
probiotických kmenů z 
Kodaňské fakultní nemocnice, 
která je lídrem v oblasti 
gastroenterologie.
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30 sáčků po 10 g
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.
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Aloe Ever-Shield™
92 g
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. Působí 
celý den a vy se můžete věnovat 
svým povinnostem.

Gentleman’s 
Pride™
118 ml
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.

Sonya™ Aloe Deep 
Moisturizing Cream
71 g
Některé hydratační krémy dodají 
tolik vody jako kapající vodovodní 
kohoutek. Tento krém je jako 10 
požárních hadic. Intenzivní 
hydratační krém obsahuje ceramidy, 
které dodávají vlhkost hluboko pod 
horní vrstvy pokožky. Obnovte 
mladistvý lesk vaší pleti díky silným 
antioxidantům pocházejícím 
z extraktu z borovicové kůry.
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Standa
Text napsaný psacím strojem
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