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алое вераКомпанията 

Има нещо, което познаваме по-добре от всичко, и то се нарича АЛОЕ ВЕРА.  
И дори се смятаме за специалисти именно в АЛОЕТО. 
Гордеем се, че сме най-големият световен производител Гордеем се, че сме най-големият световен производител 
и преработвател на алое вера и продукти от него. и преработвател на алое вера и продукти от него. 
Обичаме го и затова се грижим по малко по-различен Обичаме го и затова се грижим по малко по-различен 
начин за 50-те милиона растения алое вера в нашите начин за 50-те милиона растения алое вера в нашите 
плантации.плантации.

За разлика от конкурентите си, които използват тежка За разлика от конкурентите си, които използват тежка 
техника, ние отглеждаме, берем и белим листата на техника, ние отглеждаме, берем и белим листата на 
алоето си на ръка, за да отделим внимателно полезния алоето си на ръка, за да отделим внимателно полезния 
гел във вътрешността им от кората и да ви предложим гел във вътрешността им от кората и да ви предложим 

най-чистия и най-пресния гел от алое вера – така, както най-чистия и най-пресния гел от алое вера – така, както 
природата го е създала.природата го е създала.

Продуктите ни от алое вера са първите, получили Продуктите ни от алое вера са първите, получили 
одобрителния печат на Международния научен съвет за одобрителния печат на Международния научен съвет за 
алое, доказващ тяхното качество и чистота.алое, доказващ тяхното качество и чистота.

Това са само част от причините да сме  Това са само част от причините да сме  
КОМПАНИЯТА ЗА АЛОЕ ВЕРА!КОМПАНИЯТА ЗА АЛОЕ ВЕРА!

за
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ПОЛЕЗНИ СЪСТАВКИ
Посветили сме се да търсим най-добрите природни Посветили сме се да търсим най-добрите природни 
източници на здраве и красота и да ги споделяме със източници на здраве и красота и да ги споделяме със 
света. Във Форевър комбинираме чисто алое с натурални света. Във Форевър комбинираме чисто алое с натурални 
и съвременни научно разработени съставки – подбрани, за и съвременни научно разработени съставки – подбрани, за 
да допълват и подсилват полезните му свойства. да допълват и подсилват полезните му свойства. 

Алоето е толкова многостранно в действието си, че може Алоето е толкова многостранно в действието си, че може 
да се съчетава с най-различни други компоненти и да се да се съчетава с най-различни други компоненти и да се 
използва по много разнообразни начини, за да помага на използва по много разнообразни начини, за да помага на 
вас и на близките ви да изглеждате и да се чувствате по-вас и на близките ви да изглеждате и да се чувствате по-
добре.добре.

ОТ РАСТЕНИЕТО ДО ПРОДУКТА И ДО ВАС
Контролираме целия процес – от мига, в който посадим Контролираме целия процес – от мига, в който посадим 
алоето си в земята, докато то се озове във вашите ръце. алоето си в земята, докато то се озове във вашите ръце. 
Философията ни Философията ни „от растението до продукта и до вас“ „от растението до продукта и до вас“ 
гарантира, че следим как се отглежда и бере, как се гарантира, че следим как се отглежда и бере, как се 
произвежда и опакова, за да сме сигурни, че получавате произвежда и опакова, за да сме сигурни, че получавате 
най-високото качество на най-добрата цена.най-високото качество на най-добрата цена.

Страстта ни към алоето и към нашите продукти може да Страстта ни към алоето и към нашите продукти може да 
се види навсякъде в производствените ни предприятия, се види навсякъде в производствените ни предприятия, 
където непрекъснато инвестираме в най-новите където непрекъснато инвестираме в най-новите 

технологии и оборудване, за да сме винаги на гребена технологии и оборудване, за да сме винаги на гребена 
на вълната в производството, контрола на качеството и на вълната в производството, контрола на качеството и 
разпространението.разпространението.

ПОЧТЕНИ ПРАКТИКИ
Да правим нещата както трябва е крайъгълен камък Да правим нещата както трябва е крайъгълен камък 
в същността на Форевър през последните 40 години. в същността на Форевър през последните 40 години. 
Придържаме се към по-висок стандарт. Не го правим, Придържаме се към по-висок стандарт. Не го правим, 
защото е яко или пък модерно, нито защото някой така защото е яко или пък модерно, нито защото някой така 
ни е казал, а понеже вярваме, че така е редно. Форевър ни е казал, а понеже вярваме, че така е редно. Форевър 
не изпитва продуктите си върху животни и много от тях не изпитва продуктите си върху животни и много от тях 
носят одобрителните печати на Кашер, Халал и ислямското носят одобрителните печати на Кашер, Халал и ислямското 
общество.общество.

Наистина сме убедени във високото качество на Наистина сме убедени във високото качество на 
продуктите си и затова предлагаме на клиентите 30-дневна продуктите си и затова предлагаме на клиентите 30-дневна 
гаранция за възстановяване на парите, ако не са напълно гаранция за възстановяване на парите, ако не са напълно 
доволни.доволни.

Милиони хора в над 158 страни по целия свят са Милиони хора в над 158 страни по целия свят са 
почувствали удивителните полезни свойства на алое вера. почувствали удивителните полезни свойства на алое вера. 
Какво чакате още?Какво чакате още?

За повече информация моля посетете За повече информация моля посетете foreverliving.comforeverliving.com

Изглеждай 

по-добре.
по-добре.

Чувствай се 
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алоетоСилата на

++	До	99.7%	алое	вера	от		До	99.7%	алое	вера	от	
вътрешността	на	листатавътрешността	на	листата

++	Без	добавени	консерванти	Без	добавени	консерванти
++	Без	захар	Без	захар
++	Богат	на	витамин	C	Богат	на	витамин	C
+	Без	глутен+	Без	глутен

100%	асептично	произведен	без	100%	асептично	произведен	без	
консерванти,	гелът	от	алое	вера	консерванти,	гелът	от	алое	вера	
подкрепя	храносмилателната	подкрепя	храносмилателната	
система	и	усвояването	на	нутриенти,	система	и	усвояването	на	нутриенти,	
допринася	и	за	поддържане	на	допринася	и	за	поддържане	на	
естествените	нива	на	енергията.естествените	нива	на	енергията.

Точно както природата го е създала.

Описаните в този каталог продукти за вътрешна употреба съдържат витамини и минерали, които допринасят за поддържане на общо здраве, като спомагат за компенсиране Описаните в този каталог продукти за вътрешна употреба съдържат витамини и минерали, които допринасят за поддържане на общо здраве, като спомагат за компенсиране 
на дефицити от хранителни вещества в организма. Те са хранителни добавки, не са заместител на разнообразното хранене и не са предназначени за превенция, на дефицити от хранителни вещества в организма. Те са хранителни добавки, не са заместител на разнообразното хранене и не са предназначени за превенция, 

диагностициране, облекчаване или лекуване на конкретна болест или клас от заболявания. Консултирайте се с личния си лекар, ако страдате от някакво заболяване.диагностициране, облекчаване или лекуване на конкретна болест или клас от заболявания. Консултирайте се с личния си лекар, ако страдате от някакво заболяване.

Напитки
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6 СЛОЯ 
ЗАЩИТЕН 
МАТЕРИАЛ

100%  
РЕЦИКЛИРУЕМИ 
МАТЕРИАЛИ

Глътка здраве.
Различните аромати на нашия гел от алое 
вера подкрепят здравето ви отвътре навън. 

Описаните в този каталог продукти за вътрешна употреба съдържат витамини и минерали, които допринасят за поддържане на общо здраве, като спомагат за компенсиране 
на дефицити от хранителни вещества в организма. Те са хранителни добавки, не са заместител на разнообразното хранене и не са предназначени за превенция, 

диагностициране, облекчаване или лекуване на конкретна болест или клас от заболявания. Консултирайте се с личния си лекар, ако страдате от някакво заболяване.

FOREVER ALOE VERA GEL®

ГЕЛ ОТ АЛОЕ ВЕРА
Първият продукт, получил сертификат от 
Международния научен съвет за алое заради 
чистотата си, гелът ни от алое вера може да 
се похвали с 99,7% гел от вътрешността на 
листата, който подкрепя храносмилателната 
система и подпомага усвояването на нутриенти. 
С любов извличаме полезната пулпа и течност 
от вътрешността на листата и я преработваме 
асептично, за да почувствате истинската сила 
на природата.

 715 | 54,00 лв. 

1 л  | 4590 - ,101

ALOE DRINKS MINI 
АЛОЕ НАПИТКИ МИНИ

FOREVER ALOE BERRY NECTAR®

АЛОЕ БЕРИ НЕКТАР
Експлозия от червени боровинки и ароматни 
ябълки за сладък и приятно тръпчив вкус 
от натурални източници. Доказано е, че 
антиоксидантната сила на червените боровинки 
е 20 пъти по-висока от тази на витамин С, 
а нейните проантоцианидини предлагат 
подкрепа за пикочната система. Специалният 
фитонутриент в ябълките – кверцетинът, също 
е мощен антиоксидант. Тези великолепни 
съставки плюс 90,7% чист гел от вътрешността 
на листата на алое вера превръщат алое бери 
нектар в отличен избор.

 734 | 54,00 лв. 

1 л  | 4590 - ,101

FOREVER ALOE PEACHES™

АЛОЕ И ПРАСКОВИ
Защо да чакате летните дни за омайващото 
ухание на узрели праскови, щом можете да  
му се наслаждавате по всяко време с  
Форевър алое и праскови? 84,5% чист гел 
от алое вера, допълнен с натурално пюре и 
аромат на праскови, създават вкусна и полезна 
напитка. Прасковите естествено съдържат 
антиоксиданти, които подкрепят организма. 
Чудесен плодов вкус за превъзходна  
кондиция.

 777 | 54,00 лв. 

1 л  | 4590 - ,101

Ценните неща наистина са в малки опаковки, 
особено когато става дума за невероятните ползи от нашите 
алое напитки. Наслаждавайте се на цялата сила на чистия гел 
от вътрешността на листата на растението в ГЕЛА ОТ АЛОЕ 
ВЕРА, АЛОЕ БЕРИ НЕКТАРА и АЛОЕ И ПРАСКОВИ в удобни 
опаковки от 330 мл.

 71612 | 215,99 лв.   

ГЕЛ ОТ АЛОЕ ВЕРА

 73512 | 215,99 лв.   

АЛОЕ БЕРИ НЕКТАР

 77812 | 215,99 лв.   

АЛОЕ И ПРАСКОВИ12 х 330 мл | 18359 - ,449

Ново!
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Описаните в този каталог продукти за вътрешна употреба съдържат витамини и минерали, които допринасят за поддържане на общо здраве, като спомагат за компенсиране Описаните в този каталог продукти за вътрешна употреба съдържат витамини и минерали, които допринасят за поддържане на общо здраве, като спомагат за компенсиране 
на дефицити от хранителни вещества в организма. Те са хранителни добавки, не са заместител на разнообразното хранене и не са предназначени за превенция, на дефицити от хранителни вещества в организма. Те са хранителни добавки, не са заместител на разнообразното хранене и не са предназначени за превенция, 

диагностициране, облекчаване или лекуване на конкретна болест или клас от заболявания. Консултирайте се с личния си лекар, ако страдате от някакво заболяване.диагностициране, облекчаване или лекуване на конкретна болест или клас от заболявания. Консултирайте се с личния си лекар, ако страдате от някакво заболяване.

FAB FOREVER ACTIVE BOOST®

ФАБ НАТУРАЛНА ЕНЕРГИЙНА НАПИТКА
Искрящите аромати във ФАБ подсказват, че напитката 
ще влее сериозна енергия в жилите ви. ФАБ съдържа 
патентована комбинация от адаптогенни билки, които 
доказано подпомагат тялото да преодолее физическата 
и умствената умора. Подсилена с витамини, 
аминокиселини и електролити, тази печеливша 
формула е помагала на спортисти, спечелили  
над 130 медала.
Представете си какво ще направи за вас!

 321 | 6,74 лв. 

250 мл | 574 - ,013

FAB X FOREVER ACTIVE BOOST®

ФАБ Х НАТУРАЛНА ЕНЕРГИЙНА НАПИТКА
ФАБ Х притежава натурален плодов аромат и ви 
зарежда с енергията, от която имате нужда, но без 
калории, въглехидрати или захар. Откритие на водещ 
спортен експерт и учен, ФАБ Х е богат на витамини, 
аминокиселини и електролити, за да ви даде незабавен 
енергиен тласък и да задържи жизнеността ви и 
дългосрочно. Напитката съдържа сибирски женшен, 
използван от столетия за повишаване на енергията.

 440 | 6,74 лв. 

250 мл | 574 - ,013

АДАПТОГЕНИТЕ АДАПТОГЕНИТЕ 
ПОДКРЕПЯТПОДКРЕПЯТ
ТЯЛОТО И МУ ПОМАГАТТЯЛОТО И МУ ПОМАГАТ
ДА ОТКРИЕДА ОТКРИЕ
ИДЕАЛНИЯ БАЛАНСИДЕАЛНИЯ БАЛАНС

жаждатаУтолете

си

НапиткиНапитки
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Описаните в този каталог продукти за вътрешна употреба съдържат витамини и минерали, които допринасят за поддържане на общо здраве, като спомагат за компенсиране 
на дефицити от хранителни вещества в организма. Те са хранителни добавки, не са заместител на разнообразното хранене и не са предназначени за превенция, 

диагностициране, облекчаване или лекуване на конкретна болест или клас от заболявания. Консултирайте се с личния си лекар, ако страдате от някакво заболяване.

FOREVER POMESTEEN POWER®

ПОМЕСТИЙН ПАУЪР
За максимално антиоксидантно действие и неповторим 
вкус включихме не един, а седем плода в тази сладка 
напитка. Поместийн пауър може да се похвали с 
изобилие от полифеноли, ксантони и витамин С във 
всяка глътка. Нека нарът, крушата, мангостанът, 
малините, къпините, сините боровинки и гроздовите 
семки да въоръжат клетките ви за ефективна отбрана, 
при това докато вие се наслаждавате на ароматна и 
сладка плодова напитка.

 262 | 55,04 лв. 

473 мл | 4679 -,106

ALOE BLOSSOM HERBAL TEA®

БИЛКОВ ЧАЙ С ЦВЕТЧЕТА ОТ AЛОЕ
Освежете се с тази изцяло натурална уханна смес от листа, 
билки и подправки. Според изследванията подправките често 
съдържат не по-малко антиоксиданти от цяла порция от 
някои плодове. Този чай без кофеин и калории ще ви омае с 
ароматите на канела, карамфил, джинджифил, кардамон и 
бахар.

 200 | 36,34 лв. 

25 пакетчета | 3089 - ,070

FOREVER FREEDOM®

ФОРЕВЪР ФРИЙДЪМ
Раздвижете се с няколко удовлетворяващи глътки 
Форевър фрийдъм. Ще се заредите с дневната си доза 
глюкозамин сулфат и хондроитин сулфат – незаменими 
елементи за подкрепа на ставите и подвижността. 
Допълнете ги с нашето чисто алое, витамин С и МСМ, които 
допринасят за доброто състояние на съединителните 
тъкани, и ще получите една великолепна напитка. 
Съдържа ракообразни (скариди, раци и омари).

 196 | 73,77 лв. 

1 л | 6270 - ,138

ЛЮБИМ 
ПРОДУКТ
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Чисто

FOREVER BEE HONEYFOREVER BEE HONEY®®

ПЧЕЛЕН МЕДПЧЕЛЕН МЕД
От древни времена хората тачат От древни времена хората тачат 
здравословните и питателни свойства здравословните и питателни свойства 
на меда. Този пчелен дар е не на меда. Този пчелен дар е не 
само сладък, но и много полезен! само сладък, но и много полезен! 
Наслаждавайте му се като натурален Наслаждавайте му се като натурален 
източник на енергия, използвайте го с източник на енергия, използвайте го с 
нашия билков чай с цветчета от алое нашия билков чай с цветчета от алое 
или приемайте директно – изборът е или приемайте директно – изборът е 
ваш!ваш!

 207 | 34,79 лв. 

500 г | 2956 - ,067500 г | 2956 - ,067

Описаните в този каталог продукти за вътрешна употреба съдържат витамини и минерали, които допринасят за поддържане на общо здраве, като спомагат за компенсиране Описаните в този каталог продукти за вътрешна употреба съдържат витамини и минерали, които допринасят за поддържане на общо здраве, като спомагат за компенсиране 
на дефицити от хранителни вещества в организма. Те са хранителни добавки, не са заместител на разнообразното хранене и не са предназначени за превенция, на дефицити от хранителни вещества в организма. Те са хранителни добавки, не са заместител на разнообразното хранене и не са предназначени за превенция, 

диагностициране, облекчаване или лекуване на конкретна болест или клас от заболявания. Консултирайте се с личния си лекар, ако страдате от някакво заболяване.диагностициране, облекчаване или лекуване на конкретна болест или клас от заболявания. Консултирайте се с личния си лекар, ако страдате от някакво заболяване.
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Пчелни
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FOREVER BEE POLLEN®

ПЧЕЛЕН ПРАШЕЦ
Пчелният полен се смята за една от 
най-пълноценните природни храни. 
Златистият прашец съдържа изобилие 
от витамини, минерали, ензими, мастни 
киселини, въглехидрати, протеини, 
аминокиселини, биофлавоноиди и други 
мощни антиоксиданти. Дава енергия 
и издръжливост. Без консерванти и 
изкуствени аромати.

 026 | 31,65 лв. 

100 таблетки | 2691 -,061

FOREVER BEE PROPOLIS®

ПЧЕЛЕН ПРОПОЛИС
Прополисът е смола, събирана от пчелите, 
за да защитават и укрепват кошерите си. 
Доказано е, че чудната субстанция е особено 
полезна за подсилване на имунитета и за 
справяне с вредите, нанасяни от свободните 
радикали. С обогатената със соев протеин 
и пчелно млечице хранителна добавка ще 
кипите от жизненост. Съдържа соя и ядки 
(бадеми).

 027 | 65,93 лв. 

60 таблетки | 5606 -,127

FOREVER ROYAL JELLY®

ПЧЕЛНО МЛЕЧИЦЕ
Млечицето е единствената храна на 
пчелата майка и се смята за причина за 
дълголетието ѝ – тя живее над 50 пъти 
повече от обикновените пчели работнички. 
Според изследванията пчелното млечице 
също така може да допринесе за 
функционирането на мозъка, за имунитета и 
да помогне за поддържане на здравословни 
нива на кръвната захар и холестерола.

 036 | 68,54 лв. 

60 таблетки | 5825 - ,132

Описаните в този каталог продукти за вътрешна употреба съдържат витамини и минерали, които 
допринасят за поддържане на общо здраве, като спомагат за компенсиране на дефицити от хранителни 
вещества в организма. Те са хранителни добавки, не са заместител на разнообразното хранене и не са 

предназначени за превенция, диагностициране, облекчаване или лекуване на конкретна болест или клас 
от заболявания. Консултирайте се с личния си лекар, ако страдате от някакво заболяване.

ЕДНА СУПЕНА ЕДНА СУПЕНА 
ЛЪЖИЦАЛЪЖИЦА
МЕД СЪДЪРЖАМЕД СЪДЪРЖА
ОКОЛО 70 КАЛОРИИОКОЛО 70 КАЛОРИИ
БЕЗ МАЗНИНИБЕЗ МАЗНИНИ
ИЛИ КОНСЕРВАНТИИЛИ КОНСЕРВАНТИ

ЛЮБИМ 
ПРОДУКТ
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FOREVER NATURE-MIN®

ФОРЕВЪР НЕЙЧЪР-МИН
Поне 10% от хората страдат от недостиг на витамини и минерали. 
Форевър нейчър-мин съдържа над 10 незаменими минерали и 
микроелементи, извлечени от естествена утайка от морското 
дъно и морски растения. Съвременната хелатна форма на 
минералите се грижи за оптималното им усвояване. Макро- и 
микроелементите имат разностранни функции в организма, 
например подкрепа за костите и клетките, както и освобождаване 
и усвояване на енергия.

 037 | 37,89 лв. 

180 таблетки | 3220 -,073

DHA Е ЕСТЕСТВЕН
ГРАДИВЕН  
ЕЛЕМЕНТ
В ТЯЛОТО И 
ПОДКРЕПЯ
ЗДРАВЕТО НА 
МОЗЪКА, ОЧИТЕ 
И СЪРЦЕТО

FOREVER ARCTIC SEA®

АРКТИЧЕСКО МОРЕ
Изключителна комбинация от рибено масло, масло от калмари 
и зехтин с високо олеиново съдържание, това е една от най-
добрите омега-3, EPA и DHA хранителни добавки. Освен че 
съдържа и витамин E, Арктическо море се извлича не от едно, а 
от три чисти рибени масла: аншоа, сьомга и трескá. Тази цялостна 
хранителна добавка подкрепя ключови системи в тялото като 
сърдечносъдовата, храносмилателната и имунната, а също и 
здравето на мозъка и очите.

 376 | 65,93 лв. 

120 гел капсули | 5606 -,127

FOREVER CARDIOHEALTH®

WITH COQ10

ФОРЕВЪР КАРДИО ЗДРАВЕ
Хранителна добавка, преливаща от полезни за сърцето съставки. 
Освен коензим Q10, известен със свойството си да допринася за 
основните клетъчни функции, Форевър кардио здраве доставя и 
витамини от B групата, фолиева киселина и билкови екстракти, 
които подкрепят сърдечносъдовата система. Соевият лецитин 
също подпомага правилното функциониране на кръвоносните 
съдове. Разтворете го в любимата си Форевър напитка. Съдържа 
соя.

 312 | 62,31 лв. 

30 пакетчета | 5296 -,120

FOREVER A-BETA-CARE®

ФОРЕВЪР А-БЕТА-КЕЪР
Всестранна добавка, черпеща сили от витамини А, Е и 
селен. Витамин А играе важна роля за зрението, растежа 
на костите, репродуктивната система и клетъчното делене, 
докато витамин Е подсилва действието му и го защитава. 
За да доусъвършенстваме А-бета-кеър, добавихме селен – 
минерал с изразено антиоксидантно действие, защото работи 
синергично във формулата и същевременно допринася за 
доброто състояние на кожата, косата и зрението. Съдържа соя.

 054 | 61,27 лв. 

100 гел капсули | 5208 -,118

ЛЮБИМ 
ПРОДУКТ

Описаните в този каталог продукти за вътрешна употреба съдържат витамини и минерали, които допринасят за поддържане на общо здраве, като спомагат за компенсиране 
на дефицити от хранителни вещества в организма. Те са хранителни добавки, не са заместител на разнообразното хранене и не са предназначени за превенция, 

диагностициране, облекчаване или лекуване на конкретна болест или клас от заболявания. Консултирайте се с личния си лекар, ако страдате от някакво заболяване.

Хранене

12



FOREVER ACTIVE PRO-B™

ФОРЕВЪР АКТИВ ПРО-Б
Сега с над 8 милиарда CFU (единици, формиращи колонии), Форевър Сега с над 8 милиарда CFU (единици, формиращи колонии), Форевър 
актив ПРО-Б включва клинично проучени пробиотици в балансирана актив ПРО-Б включва клинично проучени пробиотици в балансирана 
патентована комбинация от шест щама за подпомагане на патентована комбинация от шест щама за подпомагане на 
храносмилането, подобряване усвояването на нутриенти и подкрепа храносмилането, подобряване усвояването на нутриенти и подкрепа 
на имунната система. Пробиотичните бактерии са подбрани на имунната система. Пробиотичните бактерии са подбрани 
и култивирани специално заради способността си да стигнат и култивирани специално заради способността си да стигнат 
невредими до червата. Форевър актив ПРО-Б е в уникална опаковка, невредими до червата. Форевър актив ПРО-Б е в уникална опаковка, 
която контролира влагата и защитава активните бактериални която контролира влагата и защитава активните бактериални 
щамове, за да гарантира, че ще са максимално полезни за вас. щамове, за да гарантира, че ще са максимално полезни за вас. 

 610 | 76,32 лв. 

30 капсули | 6488 -,14730 капсули | 6488 -,147

МИКРОБИОМЪТ  МИКРОБИОМЪТ  
Е ВЪТРЕШНАТА ЕКОСИСТЕМА, Е ВЪТРЕШНАТА ЕКОСИСТЕМА, 
КОЯТО МОЖЕ ДА БЪДЕКОЯТО МОЖЕ ДА БЪДЕ
ПОДКРЕПЯНА С ПОЛЕЗНИ ПОДКРЕПЯНА С ПОЛЕЗНИ 
БАКТЕРИИБАКТЕРИИ

Описаните в този каталог продукти за вътрешна употреба съдържат витамини и минерали, които допринасят за поддържане на общо здраве, като спомагат за компенсиране Описаните в този каталог продукти за вътрешна употреба съдържат витамини и минерали, които допринасят за поддържане на общо здраве, като спомагат за компенсиране 
на дефицити от хранителни вещества в организма. Те са хранителни добавки, не са заместител на разнообразното хранене и не са предназначени за превенция, на дефицити от хранителни вещества в организма. Те са хранителни добавки, не са заместител на разнообразното хранене и не са предназначени за превенция, 

диагностициране, облекчаване или лекуване на конкретна болест или клас от заболявания. Консултирайте се с личния си лекар, ако страдате от някакво заболяване.диагностициране, облекчаване или лекуване на конкретна болест или клас от заболявания. Консултирайте се с личния си лекар, ако страдате от някакво заболяване.
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FOREVER SUPERGREENS™
ФОРЕВЪР СУПЕРГРИЙНС
Зареждайте тялото си с растителни суперхрани 
по всяко време и навсякъде. Във всяко пакетче се 
крие питателна порция от идеално комбинирани 
алое и повече от 20 плодове и зеленчуци за 
подкрепа на имунитета, поддържане на рН баланса 
в тялото и защита от свободните радикали с 
изобилие от антиоксиданти. Пълноценната зелена 
суперхрана има отличен вкус и се разтваря  
с лекота във вода или любимата ви напитка,  
за да изглеждате и да се чувствате отлично.

 621 | 79,95 лв. 

30 пакетчета | 6795 -.154

Зелено
гориво

Описаните в този каталог продукти за вътрешна употреба съдържат витамини и минерали, които допринасят за поддържане на общо здраве, като спомагат за компенсиране 
на дефицити от хранителни вещества в организма. Те са хранителни добавки, не са заместител на разнообразното хранене и не са предназначени за превенция, 

диагностициране, облекчаване или лекуване на конкретна болест или клас от заболявания. Консултирайте се с личния си лекар, ако страдате от някакво заболяване.

Ново!

Хранене

14



ARGI+®

L-ARGININE & VITAMIN COMPLEX

АРГИ+
L-АРГИНИН И ВИТАМИНЕН КОМПЛЕКС

Eдна доза АРГИ+ осигурява 5 г L-аргинин плюс синергични витамини и зарежда 
тялото ви с жизненост за целия натоварен ден. L-аргининът е аминокиселина, която 
изпълнява много важни функции в тялото – от подпомагане деленето на клетките 
до засилване производството на азотен оксид, който допринася за по-добро 
кръвоснабдяване на основните органи. В комбинация със синергични витамини и 
плодове тази многостранна хранителна добавка подкрепя цялото ви тяло и добавя 
изкусителен плодов аромат към любимата ви напитка.

 473 | 142,26 лв. 

30 пакетчета | 120,91 -,274

L-АРГИНИНЪТ
МОЖЕ ДА ПОВИШИ
АЗОТНИЯ ОКСИД ЗА
ПОДКРЕПА НА 
КРЪВООБРАЩЕНИЕТО

FOREVER DAILY®

ФОРЕВЪР ДЕЙЛИ
Подсилен с нашия уникален АОЗ 
комплекс, Форевър дейли е мултивитамин 
с възможно най-съвременната система 
за ефикасно усвояване на съставките. 
Патентованата ни формула съдържа 
комбинация от идеално балансирани 
полезни вещества, обвити в алое, като 
включва и препоръчителните дневни 
дози незаменими витамини и минерали. 
Добавихме и съчетание от плодове 
и зеленчуци, които осигуряват ценни 
фитонутриенти. Идеално здраве в малко 
шишенце.

 439 | 43,12 лв. 

60 таблетки | 3665 -,083

FOREVER CALCIUM®

ФОРЕВЪР КАЛЦИЙ
Доставя научно доказани количества 
калций и витамин D за поддържане 
на добра костна структура и функция. 
Съвременните форми на калций и 
патентованата комбинация от други 
полезни минерали осигуряват оптимално 
усвояване и действие. Достатъчните 
количества калций и витамин D 
през целия живот като част от добре 
балансиран хранителен режим могат да 
намалят риска от остеопороза.

 206 | 49,84 лв. 

90 таблетки | 4236 -,096

FOREVER FIBER®

ФОРЕВЪР ФИБРИ
Лесно добавяйте фибри към 
всекидневния си режим с нашите 
удобни пакетчета с два вида баластни 
вещества плюс фруктоолигозахариди, 
които действат и като пребиотик. 
Прахчетата имат мек вкус, разтварят се 
бързо и прибавят към всяка напитка или 
храна по 5 г фибри – равностойността 
на близо две филийки пълнозърнест 
пшеничен хляб. Влакнините подкрепят 
сърдечносъдовата функция, 
храносмилането, контрола на теглото и 
имунитета.

 464 | 46,73 лв. 

30 пакетчета | 3973 -,090

Описаните в този каталог продукти за вътрешна употреба съдържат витамини и минерали, които допринасят за поддържане на общо здраве, като спомагат за компенсиране 
на дефицити от хранителни вещества в организма. Те са хранителни добавки, не са заместител на разнообразното хранене и не са предназначени за превенция, 

диагностициране, облекчаване или лекуване на конкретна болест или клас от заболявания. Консултирайте се с личния си лекар, ако страдате от някакво заболяване.

ЛЮБИМ 
ПРОДУКТ
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FOREVER IMMUBLEND®

ФОРЕВЪР ИМУБЛЕНД
Всестранна хранителна добавка за 
подкрепа на имунитета с 
фруктоолигозахариди, лактоферин, гъби 
маитаке и шийтаке, витамини D, C и цинк. 
Синергичната комбинация от базисни 
нутриенти и натурални билки се грижи за 
оптималното състояние на имунната ви 
система. Маитаке – популярна японска 
гъба, има доказана способност да 
стимулира имунните клетки и да дава 
тласък на имунния отговор. Животът е 
достатъчно натоварен и човек не може да 
си позволи да не е в отлична форма. 
Поемете инициативата и подкрепете 
активно имунитета си.

 355 | 43,61 лв. 

60 таблетки | 3706 -,084

FOREVER ABSORBENT-C®

АБСОРБЕНТ-С
Витамин C се бори със свободните 
радикали и е полезен за кожата и 
съединителните тъкани. Дайте тласък на 
тялото си с Абсорбент-С, който съдържа 
още папая, пчелен мед и овесени трици.  
В овеса откриваме единствени по рода си 
антиоксиданти, наречени авенантрамиди, 
които ефикасно обезвреждат свободните 
радикали. Обвързаната матрица, 
създадена по уникална технология, 
подпомага оптималното усвояване.

 048 | 36,34 лв. 

100 таблетки | 3089 -,070

FOREVER LYCIUM PLUS®

ФОРЕВЪР ЛИЦИУМ ПЛЮС
По-известен като годжи бери, лициумът е 
древен китайски „ин тоник“ и много силен 
антиоксидант. В хранителната си добавка 
Форевър го съчета със сладък корен, 
познат със способността си да подсилва 
ефекта на другите билки. Форевър лициум 
плюс може да допринесе за поддържане 
на енергията и доброто зрение, както и да 
подобри цвета на кожата.

 072 | 68,54 лв. 

100 таблетки | 5825 -,132

FOREVER FIELDS OF GREENS®

ЗЕЛЕНИ ПОЛЯ
Всички знаем колко важно е да ядем 
пресни зелени храни. И тъй като не е 
лесно всяко хранене да е придружено от 
салата, можете да допълвате 
всекидневния си режим с продукт, 
съдържащ ечемични и пшенични 
стръкове плюс люцерна. Този богат 
източник на зелени храни има силата да 
ви помогне да попълните евентуални 
дефицити. Лютият червен пипер в състава 
му допринася за добро кръвообращение, 
а пчелният мед – за енергиен заряд. 
Съдържа пшеница.

 068 | 24,91 лв. 

80 таблетки | 2117 -,048

FOREVER MULTI-MACA®

ФОРЕВЪР МУЛТИ-МАКА
Използвана от воините на инките в 
древно Перу като храна, а и за 
поддържане на либидото, маката доказва 
силата си и в съвременните клинични 
изследвания. Полезна и за мъже, и за 
жени, Форевър мулти-мака е подсилена с 
традиционна смес от корени, кора и 
плодове, за да стимулира и активизира. 
Съдържа соя.

 215 | 55,04 лв. 

60 таблетки |  
4679 -,106

Описаните в този каталог продукти за вътрешна употреба съдържат витамини и минерали, които допринасят за поддържане на общо здраве, като спомагат за компенсиране 
на дефицити от хранителни вещества в организма. Те са хранителни добавки, не са заместител на разнообразното хранене и не са предназначени за превенция, 

диагностициране, облекчаване или лекуване на конкретна болест или клас от заболявания. Консултирайте се с личния си лекар, ако страдате от някакво заболяване.

Хранене
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FOREVER KIDS®

CHEWABLE MULTIVITAMINS

ФОРЕВЪР КИДС
Децата ви ще си мислят, че получават лакомство, а вие ще сте 
спокойни, като знаете, че са си взели дневната доза витамини 
и минерали. Дъвчащите таблетки с натурален аромат на грозде 
съдържат и фитонутриенти от суров спанак, броколи, цвекло, 
моркови и други питателни плодове и зеленчуци. Подходящи 
са за двегодишни и по-големи деца (дори и за вас!) и помагат 
на растящите тела и умове.

 354 | 29,07 лв. 

120 таблетки | 2472 -,056

Описаните в този каталог продукти за вътрешна употреба съдържат витамини и минерали, които допринасят за поддържане на общо здраве, като спомагат за компенсиране Описаните в този каталог продукти за вътрешна употреба съдържат витамини и минерали, които допринасят за поддържане на общо здраве, като спомагат за компенсиране 
на дефицити от хранителни вещества в организма. Те са хранителни добавки, не са заместител на разнообразното хранене и не са предназначени за превенция, на дефицити от хранителни вещества в организма. Те са хранителни добавки, не са заместител на разнообразното хранене и не са предназначени за превенция, 

диагностициране, облекчаване или лекуване на конкретна болест или клас от заболявания. Консултирайте се с личния си лекар, ако страдате от някакво заболяване.диагностициране, облекчаване или лекуване на конкретна болест или клас от заболявания. Консултирайте се с личния си лекар, ако страдате от някакво заболяване.
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FOREVER iVISION®

ФОРЕВЪР АЙВИЖЪН
Пълноценна съвременна хранителна 
добавка за зрението. Ключовата съставка 
Lutemax® 2020 помага за защита на очите 
от вредната синя светлина на дигиталните 
устройства, а динамичната комбинация от 
хранителни вещества осигурява 
прогресивна подкрепа за зрението на 
всеки.

 324 | 72,68 лв. 

60 гел капсули | 6176-,140

FOREVER GINKGO PLUS®

ФОРЕВЪР ГИНКО ПЛЮС
Всеки от нас е чувствал липса на 
концентрация, отпадналост и умора. Те 
могат да се окажат признак за лошо 
кръвообращение. Доказано е, че гинко 
билоба подкрепя циркулацията на кръвта, 
а също мозъка и нервната система, за да 
подобри концентрацията и жизнеността. 
Подсилен и с гъби рейши, плодчета 
шизандра и корен фо-ти, този тоник за 
мозъка ще подхрани творческата ви 
енергия и ще ви помогне да сте в 
оптимална физическа и умствена форма.

 073 | 64,90 лв. 

60 таблетки | 5515 -,125

FOREVER GARLIC-THYME®

ЧЕСЪН И МАЩЕРКА
Надвийте оксидативния стрес със силата 
на чесъна и мащерката в удобните 
капсулки без мирис от Форевър. Чесънът 
е полезен не само за сърдечносъдовата 
ви система. Когато го режем или 
стриваме, се получава ензимна реакция, 
която произвежда мощно 
имуностимулиращо съединение. 
Мащерката е добре позната билка, ценена 
заради благотворното си действие върху 
защитните сили на тялото. Съдържа соя.

 065 | 37,89 лв. 

100 гел капсули | 3220 -,073

VIT LIZE®

MEN’S VITALITY SUPPLEMENT

ВИТ ЛАЙЗ ЗА НЕГО
Формулата на Вит♂лайз съдържа 
растителни екстракти като масло от 
тиквени семки и нар, които се използват 
от векове за поддържане на здрава 
простатна жлеза. Вит♂лайз за него 
цялостно подпомага този орган и 
хормоналния баланс на мъжа с витамини, 
билки и минерали плюс ликопен – 
доказано ценна подкрепа за простатата. 

 374 | 62,31 лв. 

60 гел капсули | 5296 -,120

VIT LIZE®

WOMEN’S VITALITY SUPPLEMENT

ВИТ ЛАЙЗ ЗА НЕЯ
Натурална комбинация от богати на 
антиоксиданти плодове, билки, витамини 
и минерали, създадена за потребностите 
на женския организъм и за подкрепа на 
хормоналната дейност. Вит♀лайз за нея 
съдържа патентована смес от растителни 
съставки, сред които и ябълки на прах, 
пасифлора и шизандра – растение, 
използвано от векове в Китай и Русия 
заради многобройните си полезни 
свойства. Добавката цялостно се грижи 
за женското здраве, като включва още 
червени боровинки на прах в подкрепа на 
пикочната система и фолиева киселина.

 375 | 65,93 лв. 

120 таблетки | 5606 -,127

Описаните в този каталог продукти за вътрешна употреба съдържат витамини и минерали, които допринасят за поддържане на общо здраве, като спомагат за компенсиране 
на дефицити от хранителни вещества в организма. Те са хранителни добавки, не са заместител на разнообразното хранене и не са предназначени за превенция, 

диагностициране, облекчаване или лекуване на конкретна болест или клас от заболявания. Консултирайте се с личния си лекар, ако страдате от някакво заболяване.

Ново!

Хранене
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FOREVER ACTIVE HA®

ФОРЕВЪР АКТИВНА ХК
Хиалуроновата киселина (ХК) естествено присъства в съединителните тъкани 
и запълва пространството между клетките. Както и много други съединения 
в тялото, хиалуроновата киселина също се изчерпва с напредване на 
възрастта. В добавката ни тя върви ръка за ръка с масло от джинджифил и 
куркума – две билки, използвани в древен Китай за поддържане на здрави 
стави. Форевър активна ХК допринася за подвижността и за доброто 
състояние на кожата. Съдържа соя.

 264 | 62,82 лв. 

60 гел капсули | 5339 -,121

FOREVER MOVE™

ФОРЕВЪР МУВ
Форевър мув по естествен път допринася за подвижността и комфорта в ставите, 
подкрепя хрущяла, намалява сковаността и подпомага бързото възстановяване след 
спортуване за едва 7-10-дневен прием. С патентована комбинация от две ефикасни 
съставки, които няма да откриете заедно никъде по света – ципа от яйчни черупки, 
наречена *NEM® и куркумин в специалната форма **BioCurc®. Съдържа яйца, соя и 
риба.
*NEM® е запазена търговска марка на ESM Technologies, LLC.

**BioCurc® е запазена търговска марка на Boston BioPharm, Inc.

 551 | 129,79 лв. 

90 гел капсули | 11031 -,250

ХИАЛУРОНОВАТА 
КИСЕЛИНА (ХК) 
ДОПРИНАСЯ ЗА  
ПО-СТЕГНАТА И  
ПО-ЗДРАВА КОЖА.

Описаните в този каталог продукти за вътрешна употреба съдържат витамини и минерали, 
които допринасят за поддържане на общо здраве, като спомагат за компенсиране на 
дефицити от хранителни вещества в организма. Те са хранителни добавки, не са заместител 
на разнообразното хранене и не са предназначени за превенция, диагностициране, 
облекчаване или лекуване на конкретна болест или клас от заболявания. Консултирайте се с 
личния си лекар, ако страдате от някакво заболяване.
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C9™

КЛИЙН 9
Програма Клийн 9 ще ви помогне да поемете по пътя към своята 
по-здрава и по-елегантна същност. Този ефективен и лесен за 
спазване режим ще ви предостави необходимите инструменти да 
започнете да преобразявате тялото си още днес!

Пакетът КЛИЙН 9 съдържа:

+  По избор Гел от алое вера, Алое бери нектар или Алое и 
праскови (2 опаковки х 1 л)

+  Форевър лайт ултра шейк (1 плик, 15 порции) – ванилия или 
шоколад

+  Форевър гарциния плюс (54 меки капсули)
+  Форевър терм (18 таблетки)
+  Форевър фибри (9 пакетчета)
+  Сантиметър

475 | ванилия + гел от алое вера 
476 | шоколад + гел от алое вера
625 | ванилия + алое бери нектар
626 | шоколад + алое бери нектар
629 | ванилия + алое и праскови
630 | шоколад + алое и праскови

 475-476, 625-630 | 245,20 ЛВ. 

20841 -,470

Описаните в този каталог продукти за вътрешна употреба съдържат витамини и минерали, които допринасят за поддържане на общо здраве, като спомагат за компенсиране 
на дефицити от хранителни вещества в организма. Те са хранителни добавки, не са заместител на разнообразното хранене и не са предназначени за превенция, 

диагностициране, облекчаване или лекуване на конкретна болест или клас от заболявания. Консултирайте се с личния си лекар, ако страдате от някакво заболяване.

силата сиОткрийте
Контрол  

на теглото
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ФИТНЕС НА ПО-
ВИСОКО НИВО С F.I.T. 
ПРИЛОЖЕНИЕТО

ИЗТЕГЛЕТЕ ГО ОЩЕ 
ДНЕС ОТ APP STORE 
И GOOGLE PLAY.

Всичко, от което имате нужда, за да 
изглеждате и да се чувствате по-добре.
Открийте Форевър Ф.И.Т. – три ефикасни 
пакета, създадени да ви помагат да 
контролирате теглото си и да живеете 
здравословно, без значение на какво 
фитнес ниво се намирате.

F15®

Ф15
Направете следващата крачка към по-добри външен 
вид и жизненост. Без значение е дали едва сега 
започвате, или вече сте експерти – Ф15 ви предлага 
хранителни и двигателни програми за начинаещи, 
средно напреднали и напреднали. Те ще ви насочват 
в пътешествието към ефективен контрол на теглото 
и добра физическа форма. Всяка 15-дневна програма 
е специално разработена да ви даде необходимите 
познания, от които да се вдъхновите, и да ви помогне 
да осъществите трайни промени, заживявайки по-
здравословно и продължавайки преобразяването си.

Пакетът Ф15 съдържа:

+  Гел от алое вера (2 опаковки х 1 литър)
+  Форевър лайт ултра шейк (1 плик, 15 порции) – 

ванилия или шоколад
+  Форевър терм (30 таблетки)
+  Форевър гарциния плюс (90 меки капсули)
+  Форевър фибри (15 пакетчета)

528 | начинаещи 1 & 2 – ванилия
529 | начинаещи 1 & 2 – шоколад
532 | средно напреднали 1 & 2 – ванилия
533 | средно напреднали 1 & 2 – шоколад
536 | напреднали 1 & 2 – ванилия
537 | напреднали 1 & 2 – шоколад

 528-537 | 305,98 лв. 

26009 -,586

Описаните в този каталог продукти за вътрешна употреба съдържат витамини и минерали, които допринасят за поддържане на общо здраве, като спомагат за компенсиране 
на дефицити от хранителни вещества в организма. Те са хранителни добавки, не са заместител на разнообразното хранене и не са предназначени за превенция, 

диагностициране, облекчаване или лекуване на конкретна болест или клас от заболявания. Консултирайте се с личния си лекар, ако страдате от някакво заболяване.
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VITAL5®

ВИТАЛ 5

Витал5 съчетава пет великолепни Форевър  
продукта – действайки заедно, те компенсират 
евентуални дефицити и осигуряват ключови нутриенти, 
необходими на тялото ви, за да изглеждате по-добре и 
да се чувствате по-добре.

Пакетът Витал5 включва:

+  Гел от алое вера (4 бр.) или Алое бери нектар  
(4 бр.) 

+  Форевър дейли (60 таблетки)
+  Форевър актив ПРО-Б (30 капсули)
+  Арктическо море (120 гел капсули)
+  АРГИ+ (30 пакетчета)

456 | с гел от алое вера 

457 | с алое бери нектар

 456-457 | 503,90 лв. 

42830 -1,030



FOREVER LITE ULTRA® 
WITH AMINOTEIN®

ФОРЕВЪР ЛАЙТ УЛТРА С АМИНОТЕИН
Силата на растителните протеини в два 
изкусителни натурални аромата – ванилия 
и шоколад. Две порции от този лесен 
за приготвяне шейк ще ви заредят със 
100% от препоръчителните дневни дози 
на 18 витамини и минерали. Удобният 
нисковъглехидратен заместител на 
храненето включва аминотеин, патентована 
ензимна система за оптимално усвояване 
на 17-те грама протеини във всяка порция. 
Вкусни шейкове за активен начин на живот. 
Съдържат соя.

 470 | 51,90 лв. 

Ванилия | 375 г | 4412 -,100

 471 | 51,90 лв. 

Шоколад | 375 г | 4412 -,100

100%
ОТ ДНЕВНО 
НЕОБХОДИМИТЕ 
18 ВИТАМИНИ  
И МИНЕРАЛИ

17
ГРАМА
ПРОТЕИНИ
В ЕДНА
ДОЗА

Описаните в този каталог продукти за вътрешна употреба съдържат витамини и минерали, които допринасят за поддържане на общо здраве, като спомагат за компенсиране 
на дефицити от хранителни вещества в организма. Те са хранителни добавки, не са заместител на разнообразното хранене и не са предназначени за превенция, 

диагностициране, облекчаване или лекуване на конкретна болест или клас от заболявания. Консултирайте се с личния си лекар, ако страдате от някакво заболяване.

ЛЮБИМ 
ПРОДУКТ

За оптимални 

резултати
Контрол  

на теглото

22



FOREVER THERM®

ФОРЕВЪР ТЕРМ
Зелен чай, гуарана и натурален кофеин 
ви зареждат с енергия и стимулират 
метаболизма ви. Витамините от  
B комплекса също помагат на тялото да 
преработи въглехидратите, протеините 
и мазнините. Ефикасното съчетание от 
билкови екстракти и нутриенти ще ви 
помогне да постигнете желаното тегло.

 463 | 72,17 лв. 

60 таблетки | 6135 -,139

FOREVER GARCINIA PLUS®

ФОРЕВЪР ГАРЦИНИЯ ПЛЮС
Плодовете на гарциния камбоджия 
съдържат хидроксилимонена киселина –  
съединение, което временно 
възпрепятства преобразуването на 
въглехидратите в мастни тъкани. 
Вместо да трупа мазнини, тялото изгаря 
калории от наличните депа и така 
вие се приближавате към желаното 
тегло. Според изследванията гарциния 
камбоджия също така допринася за 
намаляване на апетита. Към популярния 
азиатски плод добавихме и хром 
пиколинат, чиято липса може да доведе 
до умора и прекомерно производство на 
мастни тъкани. Съдържа соя.

 071 | 68,54 лв. 

70 гел капсули | 5825 -,132

FOREVER LEAN®

ФОРЕВЪР ЛИЙН
Независимо към какво се стремим, от 
време на време всеки от нас изяжда 
по нещо, за което после съжалява. 
Извлякохме опрощаващата сила на 
кактуса бодлива круша – уникални, 
богати на антиоксиданти фибри, които се 
свързват с мазнините. После добавихме  
протеин, получен от обикновения бял 
боб, който пък временно възпрепятства 
усвояването на калории от захарите. 
Така получихме хранителна добавка, с 
чиято помощ част от изядените калории 
преминават транзитно през тялото, без да 
се превръщат в мазнини.

 289 | 78,40 лв. 

120 капсули | 6664 -,151

FOREVER FAST BREAK®

ФОРЕВЪР ФАСТ БРЕЙК
Напълно обновен десерт с по-малко захар и още повече фибри!  
С подобрения си вкус Фаст брейк е изкусително блокче с аромат на 
фъстъчено масло и шоколадова глазура – ще ви се стори, че се намирате 
в рая на отслабването! Засищащият десерт с 11 грама протеини е отличен 
за заместване на хранене или когато имате нужда от допълнителна 
енергия. Богат на витамини и минерали, сред които и важният фосфор, 
ускоряващ метаболизма на мазнините и въглехидратите, Фаст брейк ще 
ви помогне да се доближите до желаната физическа форма. Съдържа соя 
и мляко. Може да съдържа яйца, ядки и пшеница.

 520 | 9,33 лв. 

56 г | 792 -,018

Описаните в този каталог продукти за вътрешна употреба съдържат витамини и минерали, които допринасят за поддържане на общо здраве, като спомагат за компенсиране 
на дефицити от хранителни вещества в организма. Те са хранителни добавки, не са заместител на разнообразното хранене и не са предназначени за превенция, 

диагностициране, облекчаване или лекуване на конкретна болест или клас от заболявания. Консултирайте се с личния си лекар, ако страдате от някакво заболяване.
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FAST START PACK 
COMBO PAK

СТАРТОВ ПАКЕТ
(може да бъде купен само от 
новорегистриран новус клиент като първа 
поръчка)

Ако сте заинтригувани от възможностите 
за изграждане на собствен Форевър бизнес, 
този пакет е идеалният начин да започнете. 
Предлага достъпна и бърза възможност 
за издигане до ниво Асистент Супервайзор 
и за бъдещи покупки по цени на едро с 
30% отстъпка. Освен това е прекрасен 
начин лично да опитате най-популярните 
продукти и да започнете да ги предлагате на 
потенциалните си клиенти.

В пакета ще откриете: Aloe Vera Gel / Гел от 
алое вера (2 бр.), Forever Bee Pollen / Пчелен 
прашец, Forever Bright Toothgel / Гел за зъби, 
Aloe Berry Nectar / Алое бери нектар, Aloe First 
/ Алое фърст, Absorbent-C / Абсорбент-С, Aloe 
Vera Gelly / Алое вера гел, Aloe Moisturizing 
Lotion / Овлажняващ алое лосион, Aloe Heat 
Lotion / Загряващ алое лосион, Aloe Ever-
Shield / Сух алое дезодорант, Gentleman’s Pride 
/ Алое балсам за след бръснене, Aloe Peaches 
/ Алое и праскови, Forever Freedom / Форевър 
фрийдъм, Forever Active Pro-B / Форевър актив 
ПРО-Б, Forever Arctic Sea / Арктическо море, 
Forever Daily / Форевър дейли, Aloe-Jojoba 
Shampoo / Шампоан от алое и жожоба, Aloe-
Jojoba Conditioning Rinse / Балсам от алое 
и жожоба, Aloe Hand Soap / Алое сапун за 
ръце, Aloe Activator / Алое активатор + богат 

СЪДЪРЖА 
МНОГО ОТ
ЛЮБИМИТЕ ВИ
ПРОДУКТИ

Описаните в този каталог продукти за вътрешна употреба съдържат витамини и минерали, които допринасят за поддържане на общо здраве, като спомагат за компенсиране 
на дефицити от хранителни вещества в организма. Те са хранителни добавки, не са заместител на разнообразното хранене и не са предназначени за превенция, 

диагностициране, облекчаване или лекуване на конкретна болест или клас от заболявания. Консултирайте се с личния си лекар, ако страдате от някакво заболяване.

Печеливши
комбинации

пакет от най-полезните печатни и 
маркетингови материали.

(Съдържанието подлежи на 
промени.)

 005 | 727,90 лв. 

1,650

Пакети
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A TOUCH OF FOREVER® 
COMBO PAK

КОМБИНИРАН ПАКЕТ „ДОКОСВАНЕ ДО ФОРЕВЪР“
Чудесно запознаване с богатия асортимент от продукти на 
Форевър Ливинг. В големия пакет ще откриете 25 продукта –  
и за здраве, и за лични грижи, както и комплект печатни 
материали. Освен за лично запознаване с Форевър, можете 
да използвате комбинирания пакет и за да помогнете и 
на близките си да открият какво предлага компанията. 
Пълното съдържание на комбинирания пакет „Докосване 
до Форевър“ ще откриете в сайта ни www.flp.bg.

 001 | 1012,54 лв.         86068 - 2,000

ARGI+ & ALOE MINI TRIPAK
ТриПак АРГИ+ и АЛОЕ МИНИ
Устремете се към фитнес целите си с 
идеалното съчетание от АРГИ+ и гела 
от алое вера на Форевър, което ще ви 
помогне да изглеждате и да се чувствате 
по-добре. Новият комбиниран пакет на 
Форевър включва три мини опаковки 
ГЕЛ ОТ АЛОЕ ВЕРА по 330 мл  
и три пакетчета АРГИ+.

 71633 | 68,21 лв.         5798 - ,129

MINI COMBO PAK
МАЛЪК КОМБИНИРАН ПАКЕТ
Предлагаме ви малък комбиниран пакет със специална подборка 
от най-продаваните хранителни добавки на Форевър. Допълва 
ги комплект от полезни печатни и маркетингови материали. 
Пълното съдържание ще откриете в сайта ни  
www.flp.bg.

 075 | 522,30 лв.        44396 -1,000

РАЗНООБРАЗИЕ ОТ 
ПРОДУКТИ ЗА
ПОВЕЧЕ ЗНАНИЯ
И ПРОДАЖБИ

Описаните в този каталог продукти за вътрешна употреба съдържат витамини и минерали, които допринасят за поддържане на общо здраве, като спомагат за компенсиране Описаните в този каталог продукти за вътрешна употреба съдържат витамини и минерали, които допринасят за поддържане на общо здраве, като спомагат за компенсиране 
на дефицити от хранителни вещества в организма. Те са хранителни добавки, не са заместител на разнообразното хранене и не са предназначени за превенция, на дефицити от хранителни вещества в организма. Те са хранителни добавки, не са заместител на разнообразното хранене и не са предназначени за превенция, 

диагностициране, облекчаване или лекуване на конкретна болест или клас от заболявания. Консултирайте се с личния си лекар, ако страдате от някакво заболяване.диагностициране, облекчаване или лекуване на конкретна болест или клас от заболявания. Консултирайте се с личния си лекар, ако страдате от някакво заболяване.
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infinite by Forever™  
hydrating cleanser
хидратиращ почистващ лосион
Изпълнен с мощни съставки от естествен произход като 
екстракт и аминокиселини от ябълки и кокосови мастни 
киселини, които подобряват хидратацията на кожата и нежно 
отмиват замърсяванията и омазняването, без да изсушават. 
След почистване с нежния лосион с млечна консистенция ще 
чувствате кожата си овлажнена, мека и чиста – стабилна основа 
за останалите продукти от вашия антиейджинг режим.

 554 | 54,53 лв. 

118 мл | 4633 -,105

infinite by Forever™  
firming complex
стягащ комплекс
Красотата не е само на повърхността, тя започва с храненето. 
Първата ексклузивна козметична хранителна добавка на 
Форевър ще ви помогне да контролирате процеса на стареене. 
Стягащият комплекс съдържа патентована комбинация от 
концентрат от френски пъпеш, фитосерамиди и морски колаген, 
които допринасят за хидратацията на кожата,  намаляват 
задълбочаването на бръчките и подобряват гъвкавостта и 
еластичността на кожата.

 556 | 107,47 лв. 

60 таблетки | 9136 -,207

infinite by Forever™  
firming serum
стягащ серум
Стягащият серум атакува стареенето с клинично доказан пептид 
с три аминокиселини, който имитира естествените процеси в 
кожата, за да я стегне. Съчетахме го с мощни натурални съставки 
и нашето патентовано алое за оптимален ефект. Стягащият серум 
овлажнява, изглажда и вплътнява кожата, като тя изглежда 
точно така, както я чувствате и вие – по-млада.

 555 | 107,98 лв. 

30 мл | 9177 -,208

infinite by Forever™  
restoring crème
възстановяващ крем
С повече от 15 обгрижващи кожата съставки, възстановяващият 
крем попива бързо и оставя усещане за овлажнена и гладка 
кожа. Продуктът съчетава най-новите научни открития в областта 
на грижите за кожата с алое, антиоксидантната сила на асаи и 
нар, както и антиейджинг композиция от етерични масла, за да 
възобнови и подмлади изсушената кожа. Нанася последен удар 
на процеса на стареене!

 558 | 120,42 лв. 

48,2 г | 10235 -,232

Остарявайте

красиво

26
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infinite by Forever™ 
advanced skincare system 
съвременна система за грижа за кожата
Може би си мислите, че познавате добре алоето, но никога не сте го виждали 
да действа по такъв начин! Инфинит от Форевър атакува стареенето отвътре 
навън и отвън навътре с революционни формули, разработени да хидратират 
кожата, да намаляват появата на фини линии и бръчици, както и да допринасят 
за поддържане на здравословни нива на колагена, за да изглеждате и да се 
чувствате по-добре.

 553 | 363,38 лв. 

30890 -,700

Описаните в този каталог продукти за вътрешна употреба съдържат витамини и минерали, които допринасят за поддържане на общо здраве, като спомагат за компенсиране 
на дефицити от хранителни вещества в организма. Те са хранителни добавки, не са заместител на разнообразното хранене и не са предназначени за превенция, 

диагностициране, облекчаване или лекуване на конкретна болест или клас от заболявания. Консултирайте се с личния си лекар, ако страдате от някакво заболяване.
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Sonya™  
refreshing gel cleanser
освежаващ почистващ гел
Забравете за традиционните измиващи 
средства. Освежаващият почистващ 
гел „Соня“ съдържа нашия алое гел 
плюс овлажняващи съставки като 
студено пресовано масло от баобаб, 
което омекотява и хидратира кожата. 
Богати антиоксиданти като ябълкови 
аминокиселини и хидроксиацетофенон 
подкрепят комбинираната кожа, а 
натуралното почистващо средство –  
екстракт от плодовете на шикакай, 
помага за отстраняване на натрупаните 
по повърхността мъртви клетки, 
замърсявания и грим за старателно и 
нежно почистване.

 605 | 48,80 лв. 

118 мл | 4149-,094

Sonya™  
illuminating gel
озаряващ гел
Възстановете натуралния блясък на 
кожата и ѝ придайте естествено сияние 
с озаряващия гел „Соня“. Капсулираните 
пептиди в този бързопопиващ гел 
предлагат най-новите технологии 
за подобряване вида на кожата, а 
комбинацията от пет азиатски растения, 
включително корен от сладник, 
изравняват и освежават цвета ѝ, за да е 
мека, гладка и да грее от здраве. 

 606 | 46,20 лв. 

28,3 г | 3926 -,089
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ежедневна 
грижа за кожата

Sonya™  
soothing gel moisturizer
успокояващ овлажняващ гел
Преливащ от богати растителни съставки 
и ефикасни компоненти, успокояващият 
овлажняващ гел „Соня“ представлява 
интензивно хидратиращо средство за 
заредена с влага и освежена кожа.  
С повече от десет натурални растителни 
екстракта и масла, бета-глюкан, извлечен 
от гъби, плюс хидролизиран колаген и 
ябълков екстракт, формулата активно 
успокоява и овлажнява комбинираната 
кожа. 

 608 | 53,49 лв. 

59 мл | 4547-,103

Sonya™  
refining gel mask
усъвършенстваща гел маска
Разкрасяващият сън влиза в ново 
измерение с научно разработената 
формула, оптимизираща начина, по 
който кожата ви функционира нощем. 
Усъвършенстващата гел маска „Соня“ 
допринася за баланса ѝ, като контролира 
омазняването и освежава цялостния ѝ 
вид. Със съкровищницата от растения, 
плодови екстракти и овлажнители ще се 
събуждате с по-сияйна, по-млада и по-
балансирана кожа.

 607 | 48,80 лв. 

59 мл | 4149-,094

Sonya™  
daily skincare system
ежедневна грижа за кожата „Соня“
Решението за комбинирана кожа. Разработена специално за кожата, която 
постоянно се променя, новата колекция „Соня“ е с високо съдържание на 
алое, съчетано с други овлажняващи растения. Природата и науката си 
подават ръка в революционната гел технология, която доставя полезното 
действие на алоето там, където кожата има най-голяма нужда от него. Леката 
консистенция създава усещане за свежест и подмладяване.

 609 | 177,03 лв. 

15049 -,341
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aloe bio-cellulose mask 
алое био-целулозна маска
Овлажнява по-дълбоко от традиционните текстилни 
маски, като слива алое вера с морска трева в био-
целулозни фибри. Маската е от екологичен материал, 
който не замърсява околната среда, и е обогатена с 
хидратиращ серум, напояващ кожата за дълготрайно 
овлажняване и младежки вид.

 616 | 109,03 лв. 

5 бр. | 9269 -,210

За уникалните 
потребности

ви

Ново!

30
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smoothing exfoliator 
изглаждащ ексфолиант
Изравнете цвета и структурата на кожата 
си, без да увреждате деликатната ѝ 
повърхност. Бамбук, зрънца от масло от 
жожоба, плодови ензими, включително 
папаин и бромелаин, помагат за 
отстраняване на мъртвите клетки и за 
възобновяване и подхранване на кожата. 

 559 | 37,89 лв. 

60 мл | 3220 -,073

protecting day lotion  
BROAD SPECTRUM SPF 20 SUNSCREEN

защитен дневен лосион
ШИРОКОСПЕКТЪРНА СЛЪНЦЕЗАЩИТА 
СЪС SPF 20

Подхранете кожата си с алое, екстракт 
от гъби и над 20 обгрижващи кожата 
съставки, като същевременно я браните 
от вредните ултравиолетови лъчи. 
Защитният дневен лосион е пълен със 
свежи плодови и билкови екстракти за 
подобряване на цвета и структурата на 
кожата плюс натурални широкоспектърни 
минерални слънцезащитни съставки с 
фактор 20 за ефикасно предпазване.

 557 | 75,28 лв. 

50 мл | 6399 -,145

balancing toner 
балансиращ тоник
Освежете, хидратирайте, възстановете 
киселинно-алкалния баланс на кожата 
си и стегнете порите. Балансиращият 
тоник предлага уникална комбинация 
от алое, екстракт от водорасли и 
натриев хиалуронат за овлажняване и 
омекотяване, извлек от краставица за 
подобряване на цвета и структурата, 
както и бял чай за защита на кожата от 
свободните радикали.

 560 | 45,16 лв. 

130 мл | 3838 -,087

aloe activator 
алое активатор
Алое активатор е неповторим овлажнител 
в течна форма, съдържащ над 98% 
алое вера гел. Простичката формула 
използва мощта на алоето за освежаване 
и успокояване на кожата. Високата 
концентрация на алое в уникалния му 
състав го превръща в идеална добавка 
към всеки козметичен режим.

 612 | 33,20 лв. 

130 мл | 2822 -,064

awakening eye cream 
пробуждащ околоочен крем
Морски колаген, патентовани съставки, 
натурални растения и алое, комбинирани 
с пептидна технология, подобряват 
и изглаждат чувствителната зона 
около очите за видимо изчистване на 
линиите, бръчките и тъмните кръгове. 
Пробуждащият околоочен крем съдържа 
и бутилен гликол, който доказано 
намалява торбичките и сенките под очите 
за едва 15 дни.

 561 | 37,89 лв. 

21 г | 3220 -,073

Всеки от тези продукти се 
съсредоточава върху дадена 
специфична потребност на 
кожата. Добавете ги към 
личния си козметичен си 
режим, за да го приспособите 
към собствените си нужди.
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SONYA® ALOE DEEP 
MOISTURIZING CREAM 
ДЪЛБОКО ОВЛАЖНЯВАЩ АЛОЕ 
КРЕМ ЗА ЛИЦЕ
Някои хидратанти са като капка 
вода. Този крем е като цял басейн. 
Интензивното му действие се дължи 
на серамидите, които доставят влага 
дълбоко в горните слоеве на кожата. 
Възстановете младежкото си сияние 
с мощните антиоксиданти в екстракта 
от борова кора. Използвайте след 
подхранващия алое серум от серия 
„Соня“ за оптимален ефект.

 311 | 62,31 лв.     71 г | 5296 -,120

SONYA ALOE REFRESHING 
TONER WITH WHITE TEA
ОСВЕЖАВАЩ ТОНИК  
С АЛОЕ И БЯЛ ЧАЙ
Една от причините за цвета на белия 
чай е, че се бере, преди пъпките на 
цветовете му да са се разтворили. Те 
незабавно се запарват и изсушават 
за разлика от черния чай, който се 
оставя, докато се окисли. Така белият 
чай запазва високото си съдържание 
на антиоксиданти, а те, съчетани с алое 
вера, краставица и алантоин, бързо 
попиват благодарение на уникалната 
формула без алкохол. Кожата ви 
незабавно ще се почувства възродена и 
готова за още полезни продукти.

 279 | 73,72 лв.     170 мл | 6266 -.142

кожа Грижете се 
за своята
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Грижа за 
кожата
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MASK POWDER
МАСКА НА ПРАХ
Смесете с алое активатор, за да почистите и 
съживите кожата си. Нанесете маската и ще 
усетите как чудотворно действа – стяга и почиства 
порите ви в дълбочина. За това допринасят 
албуменът и царевичното нишесте, а каолинът 
абсорбира излишните мазнини. Алантоинът и 
лайката успокояват и подмладяват лицето. Ще се 
почувствате освежени, след като отмиете маската 
и видите чистата си и възобновена кожа.

 341 | 39,44 лв.    29 г | 3352 -,076

R3 FACTOR® 
SKIN DEFENSE CREME

R3 ФАКТОР
Съхранете, възстановете и обновете. Алфа 
хидроксилните киселини, наричани още 
плодови, ексфолират и освобождават 
мъртвите клетки като разтварят естествените 
лепилоподобни субстанции, които ги задържат 
по повърхността на кожата прекалено дълго. 
Старите клетки образуват бариера и затова 
отстраняването им позволява на останалите 
съставки – витамин Е, ретинил палмитат и 
разтворим колаген да проникнат в тъканта 
и да започнат работа по възстановяване на 
влажността на кожата и възобновяване на 
структурата ѝ. Този крем е като лична охрана 
за красотата ви.

 069 | 68,54 лв.     56,7 г | 5825 -,132

FOREVER EPIBLANC®

ФОРЕВЪР ЕПИБЛАНК
Дори да криете възрастта си, кожата ви може 
да я издаде. Ако тенът е неравномерен и 
има тъмни петна и дефекти, кожата може да 
изглежда по-стара, отколкото е всъщност. 
Подобрете вида ѝ и изравнете цвета с нашата 
формула на базата на 100% стабилизиран гел 
от алое вера с витамин E и натурални билки 
като извлек от rumex occidentalis – вид лапад, 
виреещ по тихоокеанското северозападно 
крайбрежие на САЩ и известен със 
способността си да изравнява тена.

 236 | 41,53 лв.     28,4 г | 3530 -,080

FOREVER 
MARINE MASK®

МОРСКА МАСКА ЗА ЛИЦЕ
Ако чувствате лицето си измърсено и сухо от 
агресията на околната среда, от натоварения 
ден или от климатичните условия,  протегнете 
ръка към морската маска на Форевър. 
Уловила е мощта на морето под формата 
на два вида екстракти от водорасли, богати 
на биоактивни съединения, съчетани с още 
растителни овлажнители като алое вера, 
краставица, розмарин и пчелен мед.

 234 | 46,73 лв.     113 г | 3973 -,090

FOREVER 
ALPHA-E FACTOR®

АЛФА-Е ФАКТОР
Разкошен еликсир за суха кожа, съдържащ 
витамини A, E и C за мощен антиоксидантен 
ефект. В състава на омекотяващата течност 
влиза още ретинил палмитат и тя ефективно 
се бори със свободните радикали и сухотата. 
Подобрете еластичността, възстановете влагата 
и балансирайте кожата си с няколко капки от 
успокояващия Алфа-Е фактор.

 187 | 68,54 лв. 

30 мл | 5825 -,132

НАЙ-ДОБРОТО  
ОТ НАУКАТА И  
ОТ ПРИРОДАТА
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ALOE VERA GELLY
АЛОЕ ВЕРА ГЕЛ
Алое вера въздейства благотворно на 
кожата по безброй начини, а нашият алое 
вера гел е толкова чист и силен, сякаш 
току-що сте го изстискали от листата 
на вълшебното растение. Плътният, 
прозрачен гел попива бързо в кожата и 
я овлажнява, успокоява и защитава. Не 
цапа дрехите и е чудесен за облекчаване 
на леки кожни раздразнения.

 061 | 31,14 лв. 

118 мл | 2646 -,060

ALOE MSM GEL
АЛОЕ МСМ ГЕЛ
МСМ е органично съединение на сярата –  
третият най-изобилен минерал в 
човешкото тяло. Съчетайте го с чисто, 
стабилизирано алое вера, витамин E 
и растителни екстракти и ще получите 
успокояващ мускулите и ставите продукт. 
Алое МСМ гелът съдържа извлек от 
листа на розмарин – полезна за кожата 
съставка, която привлича влага в 
нея. Бързо попива, нанася се лесно и 
облекчава напрежението в тялото.

 205 | 47,77 лв. 

118 мл | 4059 -,092

ALOE LOTION
АЛОЕ ЛОСИОН
Към чудесното алое вера добавихме 
витамин E, масло от жожоба, колаген и 
еластин за хидратиране и омекотяване 
на кожата. Нежният лосион съдържа 
и масло от кайсиеви ядки, което 
предотвратява загубата на вода, като 
създава лека защитна бариера върху 
кожата.

 062 | 31,14 лв. 

118 мл | 2646 -,060

FOREVER ALOE SCRUB®

АЛОЕ ЕКСФОЛИАНТ
За разлика от останалите подобни 
продукти, които съдържат агресивни 
и груби съставки като натрошени 
ядки, костилки или пластмасови 
микроперлички, в нашия ексфолиант има 
микросфери от жожоба, които се плъзгат 
нежно по кожата. Така увличат със себе 
си мъртви кожни клетки и проправят 
път на свежата, обновена кожа отдолу. 
Достатъчно нежен за всекидневна 
употреба, финият ексфолиант помага за 
отстраняване на наслояванията, които 
запушват порите и помрачават сиянието 
на кожата.

 238 | 32,71 лв.     99 г | 2779 -,063

ALOE PROPOLIS CREME
АЛОЕ ПРОПОЛИС КРЕМ
Много обичан продукт от асортимента 
на Форевър с две от най-ценните ни 
съставки: алое вера и пчелен прополис. 
Прополисът е смолиста субстанция, с 
която пчелите укрепват и предпазват 
кошерите си. Кожата ви също заслужава 
подобаваща защита и естествена 
бариера, задържаща влагата в нея. Към 
успокояващия и овлажняващ гел от алое 
вера и естествения антисептик от пчелния 
кошер добавихме и облекчаващ екстракт 
от лайка, както и незаменимите за кожата 
витамини A и E. Има силата да успокоява 
раздразнена и чувствителна кожа.

 051 | 41,02 лв.     113 г | 3485 -,079

ALOE MOISTURIZING LOTION
ОВЛАЖНЯВАЩ АЛОЕ ЛОСИОН
Гъст кадифен лосион за интензивна 
хидратация. Съдържа 100% стабилизиран 
гел от алое вера, алантоин, масло от 
кайсиеви ядки, масло от жожоба – четири 
добре познати овлажняващи кожата 
средства, плюс еластин и разтворим 
колаген, за да я поддържа гладка и мека. 
С лекия си аромат многофункционалният 
лосион е идеален за лице, ръце, тяло 
и дори като основа за грим. Може да 
донесе облекчение, ако кожата ви е суха 
или напукана.

 063 | 31,14 лв. 

118 мл | 2646 -,060

ЛЮБИМ 
ПРОДУКТ
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ALOE HEAT LOTION
ЗАГРЯВАЩ АЛОЕ ЛОСИОН
Идеален ин и ян – успокояващ мускулите 
крем със загряващи съставки и охлаждащ 
алое вера гел. С искрящо свеж аромат 
на ментол и евкалипт, pH-балансираният 
лосион с три масла в състава си е чудесен 
за дълбок масаж и отпускане на изморени 
мускули. Макар да попива бързо, ще 
усещате приятната топлина дълго след 
края на разтриването.

 064 | 31,14 лв. 

118 мл | 2646 -,060

ИДЕАЛЕН ЗА 
СПОРТЕН МАСАЖ

ЛЮБИМ 
ПРОДУКТ
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ALOE SUNSCREEN
АЛОЕ СЪНСКРИЙН
Радвайте се на слънцето, без да 
позволявате на вредните му лъчи да 
увреждат кожата ви. Новаторската 
комбинация от слънцезащитни 
съставки на новия Алое сънскрийн 
предлага водоустойчива 
широкоспектърна закрила от UVA и UVB 
лъчи за цялото семейство с фактор 30. 
Но не само напредничавата технология 
за предпазване от слънцето превръща 
Алое сънскрийн в незаменим продукт –  
чистото алое вера подхранва кожата, 
запазва влагата в нея и я успокоява.

 617 | 43,12 лв. 

118 мл | 3665 -.083 

СПИРА UVA
И UVB ЛЪЧИТЕ

Защитете

Ново!
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GENTLEMAN’S PRIDE®

БАЛСАМ СЛЕД БРЪСНЕНЕ
Преди да го изпробвате, може да решите, че е 
просто копринено фин лосион, но след нанасяне 
ще установите, че притежава успокояващите 
и възстановяващи качества и на афтършейв. 
Приятно охлажда със силата на стабилизирания 
гел от алое вера, а допълнителните растителни 
съставки като розмарин и лайка помагат на  
кожата бързо да забрави агресията на бръснача. 
Идеален за кожата на мъжа и привлекателен за 
обонянието на жената с мъжественото си ухание, 
балсамът на Форевър радва всички.

 070 | 31,14 лв. 

118 мл | 2646 -,060

FOREVER TRAVEL KIT
КОМПЛЕКТ ЗА ПЪТУВАНЕ
Взимайте частица от Форевър, накъдето и да се 
отправите.

Комплектът за пътуване включва: 

+  Aloe Moisturizing Lotion / Овлажняващ алое 
лосион

+  2х Aloe-Jojoba Shampoo / Шампоан алое и жожоба

+  Aloe-Jojoba Conditioning Rinse / Балсам алое и 
жожоба 

+  Forever Bright® Toothgel / Гел за зъби

Всички те са в удобни компактни опаковки за 
лесно пренасяне, а количеството отговаря на 
изискванията на авиокомпаниите.

 524 | 42,41 лв. 

3 x 50 мл / 2 x 30 г | 4241 -,113

FOREVER ALOE LIPS®  
WITH JOJOBA

ФОРЕВЪР АЛОЕ ЛИПС
Балсам за изкусителни устни през всеки сезон със 
стабилизиран гел от алое вера, жожоба и три вида 
восък. Алое липс успокоява и възстановява сухи 
и напукани устни и ги защитава от агресията на 
околната среда. Предпазва устните ви през цялата 
година.

 022 | 7,27 лв. 

4,25 г | 619 -,014

ЛЮБИМ 
ПРОДУКТ
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ALOE AVOCADO FACE & BODY SOAP
АЛОЕ И АВОКАДО САПУН ЗА ЛИЦЕ И ТЯЛО
Чистата и здрава кожа е в основата на 
естествената красота.  
Няма по-добър начин да я постигнем 
от грижата с натурални съставки като 
чисто масло от авокадо и алое вера от 
собствените плантации на Форевър. Новият 
и усъвършенстван сапун от алое и авокадо 
ще ви обгърне с усещане за приятна свежест 
и чистота. Той овлажнява, докато почиства 
кожата нежно и без дразнене. Чистият гел 
от алое на Форевър и богатото на полезни 
вещества и мазнини авокадо я подхранват, 
обгрижват и успокояват, за да е по-мека, по-
гладка и по-сияйна. Достатъчно нежен е и за 
лице, и за цялото тяло. Свежото му цитрусово 
ухание ще ви ободрява сутрин, а усещането за 
мекота ще ви съпътства през целия ден.

 284 | 12,47 лв. 

142 г | 1060 -,024

Ново!

Незаменими
Лична хигиена

38



ALOE-JOJOBA  
SHAMPOO
ШАМПОАН ОТ АЛОЕ И ЖОЖОБА
Вместо да разчитаме само на пенливи 
компоненти, създадени от човека, 
решихме да се възползваме от 
естественото съдържание на сапонини 
в нашата любима съставка – алоето. 
Жожобата има кератинизиращ ефект, 
който подчертава естествения цвят 
и блясък на косата. Тези съставки 
почистват и най-упоритите мазнини, 
като същевременно успокояват скалпа. 
Вече и с лавандулово етерично масло 
Форевър, за да сте още  
по-привлекателни.

 521 | 42,06 лв. 

296 мл | 3575 -,081

ALOE-JOJOBA  
CONDITIONING RINSE
БАЛСАМ ОТ АЛОЕ И ЖОЖОБА
С новите научни открития се 
усъвършенстват и рецептите за нашите 
продукти. Подобрихме балсама за коса, 
за да работи синергично с шампоана от 
алое и жожоба. Подсилен с витамини 
от В комплекса, масла от макадамия 
и жожоба, както и от лавандуловото 
етерично масло на Форевър, балсамът 
ще придаде допълнителен блясък 
на косата ви и ще я направи още 
по-лесна за разресване. Формулата 
с балансирано pH покрива целия 
косъм с подхранващи съставки, за да 
предотврати „цъфтенето“.

 522 | 38,93 лв. 

296 мл | 3308 -,075

ALOE HAND SOAP
АЛОЕ САПУН ЗА РЪЦЕ
Алое сапунът за ръце успокоява при 
всяко измиване. Създадена с чист 
100% стабилизиран гел от алое вера 
и натурални овлажняващи съставки, 
формулата без парабени и с нежни 
плодови екстракти омекотява и 
хидратира кожата.

 523 | 31,65 лв. 

473 мл | 2691 -,061

ALOE EVER-SHIELD®

СУХ АЛОЕ ДЕЗОДОРАНТ
Създаден без вредните алуминиеви 
соли, които откриваме в много други 
дезодоранти, алое евър-шилд се плъзга 
с лекота. Благодарение на високото 
си съдържание на алое, нежният 
дезодорант може да се нанася незабавно 
след бръснене или кола маска без 
дразнене. Целодневната защита ви 
вдъхва  увереност да се справяте 
с предизвикателствата на деня. С 
дискретно и приятно ухание на чисто.

 067 | 15,05 лв. 

92 г | 1280 -,029

39

Пр
од

ук
то

в 
ка

та
ло

г 2
01

9/
20



FOREVER  
BRIGHT® TOOTHGEL
ГЕЛ ЗА ЗЪБИ ФОРЕВЪР БРАЙТ
Отличен за деца, за вегетарианци и… 
май за всеки! Нежна формула без 
флуор, комбинираща алое вера, пчелен 
прополис и два вида мента за свежест 
и нежно избелване на зъбите. Пчелният 
прополис, използван за защита на 
кошерите, в няколко стоматологични 
изследвания дава обещаващи 
резултати, че има потенциала да 
допринася за цялостното здраве на 
устната кухина. Свежият аромат и 
усещането за чистота остават с вас 
дълго след измиване на зъбите.

 028 | 16,09 лв.     130 г | 1366 -,031

25TH EDITION® PERFUME  
SPRAY FOR WOMEN

ДАМСКИ ПАРФЮМ
Оставете след себе си великолепно 
впечатление и аромат с дамския 
парфюм 25th Edition®. Цветният и лек 
парфюм съчетава розови листенца, 
звездовиден жасмин, бяла лилия, 
магнолия и много растителни екстракти. 
Нотките на черешово дърво, мускус и 
пачули улавят женската чувственост и 
озаряват. Идеален заключителен щрих 
на външния ви вид, подходящ и за всеки 
ден, и за специални случаи.

 208 | 96,04 лв. 

50 мл | 8163 -,185

25TH EDITION® COLOGNE  
SPRAY FOR MEN

МЪЖКИ ПАРФЮМ
Мъжествен за господата и много 
привлекателен за дамите, този свеж и 
дълготраен одеколон включва тревисти 
и дървесни нотки от дъбов мъх и 
сандалово дърво. Идеално съчетание 
от мускус и леко загатнати плодови 
аромати за цялостно ухание, което е и 
изкусително, и освежаващо. Неустоим, 
но не прекалено натрапчив, мъжкият 
парфюм ви изпълва с увереност 
независимо дали сте с костюм, или в 
неофициално облекло.

 209 | 96,04 лв. 

50 мл | 8163 -,185

Sonya™  
precision liquid eyeliner 
ПРЕЦИЗНА ТЕЧНА ОЧНА ЛИНИЯ 
„СОНЯ“
Подчертайте очите си с течната 
очна линия „Соня“. Тя е плътна и 
мастиленочерна, а четката ѝ е тънка 
и прецизна за създаване на дръзка 
визия и чисти линии. Девет благотворни 
за кожата съставки, включително 
алое, рициново масло, витамин Е 
и слънчогледово масло се грижат 
за деликатната област около очите 
и помагат за лесното и прецизно 
нанасяне на течната очна линия „Соня“.

 569 | 41,53 лв.     1 мл | 3530 -,080

отличнои се 
Изглеждай

чувствай
Лична хигиена
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FOREVER HAND SANITIZER®  
WITH ALOE & HONEY

АНТИБАКТЕРИАЛЕН ГЕЛ ЗА РЪЦЕ  
С АЛОЕ И МЕД
Изчислено е, че до 80% от всички инфекции се пренасят 
чрез допир. Лесен начин да поддържате ръцете си 
чисти е с нашия антибактериален гел, който унищожава 
99.99% от болестотворните бактерии. Опаковката е 
удобна и компактна, за да се побира и в дамска чанта, и 
в спортен сак. Освен че почиства, гелът също хидратира 
ръцете благодарение на стабилизирания гел от алое 
вера и овлажняващия пчелен мед.

 318 | 7,78 лв. 

59 мл | 661 -,015

ALOE FIRST®

АЛОЕ ФЪРСТ
Известната клиника Майо съветва 
нанасяне на алое вера гел при леки 
изгаряния и ние подкрепяме мнението 
им с две ръце. Отличен за вашата 
домашна аптечка, Алое фърст е 
успокояващ кожата спрей не само с 
алое вера, но и с пчелен прополис, 
и с единайсет специално подбрани 
билкови екстракта, включително 
невен, мащерка, лайка и салвия. 
Помага за облекчаване на леки 
изгаряния, повърхностни  
порязвания и ожулвания. Само 
няколко напръсквания успокояват  
дори най-чувствителните и  
труднодостъпни места.

 040 | 41,02 лв. 

473 мл | 3485 -,079

FOREVER ALOE MPD®  
2X ULTRA
МНОГОФУНКЦИОНАЛЕН ПРЕПАРАТ
В обикновената наглед бутилка се крие голяма сила. 
Многостранната почистваща сила на алое препарата 
ще се справи с прането, подовете, банята, плочките, 
килимите и съдовете ви. Високо концентрираната 
формула е толкова ефикасна, че често са достатъчни 
едва няколко капки. Без фосфор, биоразградим.

 307 | 50,35 лв. 

946 мл | 4281 -,097

ALOE VETERINARY FORMULA
АЛОЕ ВЕТЕРИНАРНА ФОРМУЛА
Животните, които гледаме у дома, 
са част от семейството. Осигурете 
на домашните си любимци бързо 
облекчение при леки наранявания с 
продукти, които познавате и на които се 
доверявате. Нашият стабилизиран гел 
от алое вера е съчетан с успокояващия 
алантоин. Пулверизаторът улеснява 
нанасянето и върху най-нежните части 
от тялото на вашето любимо животно. 
Алое ветеринарна формула показва 
обичта ви по-добре и от почесване по 
корема.

 030 | 41,02 лв. 

473 мл | 3485 -,079

ЛЮБИМ 
ПРОДУКТ

ЛЮБИМ 
ПРОДУКТ
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FOREVER® ESSENTIAL OILS TRI-PAK 
ТРОЕН ПАКЕТ ЕТЕРИЧНИ МАСЛА
Удобен мострен пакет за запознаване с етеричните 
масла. Включва три от най-популярните чисти аромата 
на Форевър в опаковки по 5 мл – мента, лимон и 
лавандула, поднесени в красива демонстрационна 
кутия. Почувствайте най-доброто от природата и 
изберете любимото си ухание.

 512 | 54,00 лв. 

3 x 5 мл | 4590-,104

FOREVER® ESSENTIAL OILS BUNDLE 
КОМПЛЕКТ ЕТЕРИЧНИ МАСЛА ФОРЕВЪР
Защо да избирате едно, като можете да имате всички? 
Пълният комплект включва и трите чисти аромата 
(по 15 мл) – лимон, лавандула и мента, плюс трите ни 
композиции (по 10 мл) – облекчаващ, успокояващ и 
тонизиращ микс. Красивата кутия е удобен начин да 
опитате пълната гама етерични масла Форевър.  
С шестте масла ще се потопите в света на ароматите и 
ще почувствате благотворното им въздействие и върху 
тялото, и върху духа си.

 513 | 234,65 лв. 

3 x 10 мл / 3 x 15 мл | 199,45 -,452

ОБИКАЛЯМЕ ПЛАНЕТАТА, 
ЗА ДА НАМЕРИМ  
НАЙ-ДОБРИТЕ И  
НАЙ-ЧИСТИТЕ  
СЪСТАВКИ

ПО-МАЛКО ОТ 1% ОТ 
РАСТИТЕЛНИТЕ ВИДОВЕ 
НА ЗЕМЯТА ДАВАТ 
ЕТЕРИЧНИ МАСЛА

природатаСилата
на

Етерични масла
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FOREVER® ESSENTIAL OILS  
LEMON
ЕТЕРИЧНО МАСЛО – ЛИМОН
Едни от най-добрите и ароматни цитруси 
растат в югозападната част на САЩ. Дълго 
преди да се превърнат в етерично масло, 
лимоните зреят на дръвчета, за които се 
полагат особено старателни грижи. След това 
внимателно се берат на ръка и се оставят на 
слънце, докато узреят напълно и от тях може 
да се извлече най-висококачествено етерично 
масло. Форевър Ливинг предлага 100% чисто 
натурално лимоново масло за ободряване и 
енергия.

 507 | 22,83 лв. 

15 мл | 1940-,044

FOREVER® ESSENTIAL OILS  
AT EASE
УСПОКОЯВАЩ МИКС  
ЕТЕРИЧНИ МАСЛА
Пребродихме света, за да открием най-
чистите етерични масла, и експертно 
ги съчетахме в полезни и ефикасни 
композиции. Успокояващият микс 
събира масла от Франция, Русия, Китай, 
САЩ, Египет и Испания. Внимателно 
съчетан букет от голтерия, лавандин, 
евкалипт, кориандър, ливан, розмарин, 
лайка, мента, босилек и риган за 
хармония, покой и отмора.

 509 | 35,83 лв. 

10 мл | 3046 -,069

FOREVER® ESSENTIAL OILS 
SOOTHE 
ОБЛЕКЧАВАЩ МИКС  
ЕТЕРИЧНИ МАСЛА
Произхождаща от Индия, Китай, 
Мадагаскар и Египет, космополитната 
и добре балансирана натурална 
композиция съдържа чиста дива 
мента, голтерия, камфор, иланг-иланг 
и лайка. Иланг-иланг е добре познат 
с успокояващите си и отпускащи 
свойства. Добавете и останалите 
чисти масла и ще получите дълбоко 
проникващ микс, който облекчава 
тялото и успокоява духа.

 511 | 59,70 лв. 

10 мл | 5072 -,115

FOREVER® ESSENTIAL OILS  
DEFENSE 
ТОНИЗИРАЩ МИКС ЕТЕРИЧНИ МАСЛА
Събрани от Индия, Непал, Сомалия, 
САЩ, Мадагаскар и Унгария, маслата в 
тонизиращия микс включват карамфил, 
портокал, канела, розмарин, тамян, 
евкалипт и хвойна. Многобройните полезни 
качества на карамфила са известни от 
векове и затова той е отлична основа 
за останалите масла в композицията. 
Имуностимулиращата композиция дава сили 
и жизненост.

 510 | 41,53 лв. 

10 мл | 3530-,080

FOREVER® ESSENTIAL OILS  
CARRIER OIL
БАЗОВО МАСЛО
Тъй като етеричните ни масла са силно 
концентрирани, трябва да разтварят 
в базовото, за да се наслаждавате на 
полезните им качества безопасно. 
Базовото масло е чудесен начин за 
нанасяне и втриване на останалите 
ароматни масла и същевременно 
само по себе си действа много добре 
на кожата. Патентованият микс от 
антиоксиданти, натурални масла, алое 
вера и витамини E, A и C е идеален 
спътник на етерични масла Форевър.

 505 | 29,07 лв. 

118 мл | 2472 -,056

FOREVER® ESSENTIAL OILS 
PEPPERMINT
ЕТЕРИЧНО МАСЛО – МЕНТА
Когато нещо се развива добре, човек му 
остава верен. Така е и с доставчика ни на 
мента. Утвърдилата се ферма отглежда 
мента от близо 100 години. Естественото 
съдържание на ментол – основния 
компонент на ментата, в растенията им е 
по-високо от обичайното. Успокояващият 
и охлаждащ ефект на ментата се 
използва за много цели, а употребата ѝ 
датира още от древногръцки времена.

 508 | 32,20 лв. 

15 мл | 2738-,062

FOREVER® ESSENTIAL OILS 
LAVENDER
ЕТЕРИЧНО МАСЛО – ЛАВАНДУЛА
Отгледана в нашата красива България 
заради идеалния ни климат и почва, 
лавандулата за етеричното масло на 
Форевър съдържа високи нива на 
линалил ацетат, на който се дължи 
сладкият ѝ аромат. Форевър Ливинг 
предлага 100% чисто лавандулово 
масло за покой, отпускане и отмора.

 506 | 43,08 лв. 

15 мл | 3661 -,083
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Гаранция за  
най-високо качество.
Ние сме най-големият световен производител и преработвател 
на алое вера и продукти от него. Продуктите ни от алое вера 
са първите, получили одобрителния печат на Международния 
научен съвет за алое, доказващ тяхното качество и чистота. 
Много от тях притежават Кашер и Халал сертификати, както 
и Ислямски одобрителен печат. Продуктите ни не се изпитват 
върху животни.

foreverliving.com


