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NOVÉ PRODUKTY

Inovace našich výrobků je pro nás stejně 
důležitá jako zdravý životní styl. 
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Relaxation Bath Salts
Nechte se pohladit naší aromatickou směsí 

tvořenou legendární solí z Mrtvého moře, 

levandulovým a dalšími esenciálními oleji. 

Pouze dvě polévkové lžíce stačí k přípravě 

uklidňující relaxační

koupele! 350 g

24,32 € / Obj. č. 286

Forever Aroma Spa Collection
Dopřejte svým smyslům potěšení z této tříslož-

kové kolekce našich nových aromaterapeutických

koupelových výrobků. Vrcholný zážitek z domácí

lázně vám poskytne koupel obsahující relaxační

koupelovou sůl. Celkové utišení pokožky 

přinese použití relaxačního sprchového gelu 

a relaxačního masážního krému.

286 – Relaxation Bath Salts (Relaxační koupelová sůl)

287 – Relaxation Shower Gel (Relaxační sprchový gel)

288 – Relaxation Massage Lotion (Relaxační masážní mléko)

Kolekce: 67,02 € / Obj. č. 285

Relaxation Massage Lotion
Dopřejte své pokožce skutečný zážitek! 

Příznivé účinky aloe vera, esenciální oleje, 

bílý čaj a ovocné výtažky – to vše obsahuje 

naše zvláčňující nemastné relaxační mléko. 

Toto výjimečné mléko

je ideální při použití 

po koupeli s přídav-

kem Relaxation Bath

Salts nebo Relaxation

Shower Gel. 192 ml

22,78 € / Obj. č. 288

Relaxation Shower Gel
Vychutnejte si tento vonící sprchový gel, 

který vám poskytne dokonalou péči o pokožku,

kdykoliv se budete sprchovat – je složen z aloe

vera, esenciálních olejů a ovocných výtažků. 

Tento relaxační gel

jemně umyje vaši 

pokožku a zanechá 

pocit svěžesti a čistoty

po celý den! 192 ml

20,12 € / Obj. č. 287
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Forever Nutri-LeanTM Pak
Nový Forever Nutri-Lean™ program je navržen tak, aby vám pomohl dosáhnout rovnováhy mezi potěšením 

z jídla a výborným zdravím. Pokud celý program absolvujete, naučíte se žít bez diet se známým jo-jo efektem,

zbavíte se nezdravých stravovacích praktik a dalších nesprávných přístupů k životosprávě. Forever Nutri-Lean™

je dostupný v rozmanitých kombinacích včetně vašeho výběru nápoje Forever Lite Ultra a Aloe Vera nápoje*

dle chuti. Každé balení obsahuje i Forever Lean, Forever Garcinia Plus a Forever Active Probiotic. 

* Forever Freedom není zahrnut.

235,23 € / Obj. č. 294 [s Lite Ultra Vanilla a Aloe Vera Gel]

235,23 € / Obj. č. 296 [s Lite Ultra Chocolate a Aloe Vera Gel]

235,23 € / Obj. č. 298 [s Lite Ultra Vanilla a Bits ´n Peaches]

235,23 € / Obj. č. 300 [s Lite Ultra Chocolate a Bits ´n Peaches]

235,23 € / Obj. č. 302 [s Lite Ultra Vanilla a Berry Nectar]

235,23 € / Obj. č. 304 [s Lite Ultra Chocolate a Berry Nectar]

Forever LeanTM

Forever Lean obsahuje dvě revoluční přísady,

které vám umožní snížit tělesný příjem kalorií 

z tuků a sacharidů. V kombinaci se cvičením 

a správnými stravovacími návyky vám tyto 

přísady pomohou k úspěchu ve snaze 

dosáhnout ideální tělesné hmotnosti! 

120 kapslí

33,83 € / Obj. č. 289

Avocado Face & Body Soap
Toto přírodní a jemné mýdlo má vydatné 

hydratační vlastnosti avokádového másla, 

zanechává vaši tvář a tělo hladké a čisté. Jeho 

čerstvá citrónová vůně vás osvěží pokaždé, 

kdy ho při koupeli použijete. 142 g

5,96 € / Obj. č. 284

Představené výrobky obsahují vitaminy 

a minerální látky, doplňují jejich nedostatek 

ve výživě, a tím pomáhají posilovat zdraví. 

Jejich účelem není diagnostikovat, zmírňovat, 

léčit, uzdravovat nebo předcházet specifickým 

chorobám nebo skupinám onemocnění. 

Pokud máte zdravotní problém, 

konzultujte ho se svým lékařem.



NÁPOJE

Posilněte si organizmus důležitými výživnými látkami 
obsaženými v našich nápojích.
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Aloe Vera Gel
Zázračný výtažek z dužiny listů

aloe vera obsahuje 200 složek

včetně 20 minerálních látek, 

18 aminokyselin a 12 vitaminů.

Tento gel je určený pro ty, kteří 

si chtějí udržovat zdravý trávicí

systém a životní energii. 

Je to jeden z nejlepších

dostupných doplňků

výživy k dennímu 

použití. 1 litr

26,51 € / Obj. č. 15

Forever Pomesteen Power™
Forever Pomesteen Power je chutná antioxidační 

směs ovocných štáv a extraktů z granátových jablek,

hrušek, mangostany, malin, ostružin, borůvek a hroz-

nových jadérek. Všechny složky Forever Pomesteen

Power mají téměř nejvyšší hodnotu ORAC (Oxygen

Radical Absorbance Capacity), hlavně granátové 

jablko a mangostana. Hodnota ORAC je ukazovate-

lem schopnosti antioxidantu ničit volné radikály.

Vyzkoušejte neuvěřitelnou sílu antioxidantů 

z granátových jablek, mangostany a dalšího

exotického ovoce prostřednictvím 

Forever Pomesteen Power! 473 ml

29,59 € / Obj. č. 262

Forever Aloe2Go™
Milujete příznivé účinky Aloe Vera Gelu 

a zároveň sladkou a výživnou chuť nápoje 

Pomesteen Power? Forever Living Products 

vzala to nejlepší z obou nápojů a spojila je do 

jednorázového, pohodlného fóliového sáčku! 

Forever Aloe2GoTM můžete pít kdykoli a kdekoli 

– v práci, na procházce, v autě. Jednoduše 

vezměte sáček, odtrhněte na označeném místě 

a vychutnejte si najednou dva chutné výživné 

nápoje s blahodárnými účinky!

30 sáčků v jednom balení; 

samostatně neprodejné

78,64 € / Obj. č. 270

Aloe Berry Nectar
Nenechte se zmást pouze 

perfektní chutí, je to i výživná 

síla – tři z nejzdravějších džusů 

v jednom balení! Všechny dobroty

aloe vera gelu spojené se sladkou

směsí skutečného jablečného 

a brusinkového džusu, 

bohaté na vitamin C a A

(antioxidanty), draslík

a pektin. 1 litr

26,51 € / Obj. č. 34

Forever Aloe Bits n´
Peaches®
Nenapodobitelná chuť čistých 

výživných kousků aloe vera, 

ponořených do chutných, na slunci

dozrálých broskví. Broskve obsahují

karotenoidy – působící jako 

antioxidanty důležité pro 

funkci imunitního 

systému. 1 litr

30,80 € / Obj. č. 77

Forever Freedom®
Využili jsme glukosamin sulfát a chondroitin sulfát

– dvě přirozeně se vyskytující látky, které jsou

známé svými účinky na zdravou funkci kloubů 

a jejich pohyblivost, a spojili jsme je s výživnými 

látkami našeho aloe vera gelu. K tomu jsme přidali

MSM, primární zdroj biologicky dostupné síry, 

kterou organizmus potřebuje k udržení zdravých

pojivových tkání a funkci kloubů. 

Forever Freedom s přírodní 

pomerančovou příchutí je 

praktický a výživný způsob, 

jak začít den. 1 litr

38,62 € / Obj. č. 196



KONTROLA HMOTNOSTI

Díky našim produktům a programům pro zdravý životní styl 
a kontrolu hmotnosti se budete cítit a vypadat skvěle.

KONTROLA HMOTNOSTI   |   5   

Forever Lite®
Při smíchání s mlékem nebo vaším oblíbeným džusem

poskytuje výživnou směs vitaminů, minerálních látek,

bílkovin a uhlohydrátů. Dvě porce přípravku poskytují

100 % doporučeného množství denního příjmu vitaminů

a minerálních látek. V každé porci nápoje je 18 aminoky-

selin (včetně všech 8 esenciálních aminokyselin) a stopové

prvky obsahující železo, selen, chróm a jód, a také 

vláknina v rozpustné a neroz-

pustné formě. Přibližně 21 porcí

v jednom balení. 525 g

28,93 € / Obj. č. 19 (vanilkový)

28,93 € / Obj. č. 21 (čokoládový)

Forever Garcinia Plus®
Ovoce Garcinia cambogia obsahuje kyselinu 

hydroxycitronovou (HCA) - složku, která 

snižuje přeměnu cukrů na tuky v těle. 

Kyselina hydroxycitronová rovněž 

přirozeně potlačuje chuť k jídlu 

pomocí zablokování enzymu, který 

mění kalorie na tuk. 70 kapslí

35,13 € / Obj. č. 71

Forever Fast Break®
Tato energetická tyčinka je výborná, chutná,

nízkokalorická náhrada běžného jídla, která

obsahuje více než 50 % doporučeného 

množství denního příjmu vitaminů a minerál-

ních látek, a rovněž aminokyseliny a enzymy.

Pomáhá tak při zotavení po přetížení 

a zvyšování energie urychlením metabolizmu

tuků a sacharidů.

230 kcal v jedné 

tyčince. 57 g

3,69 € / Obj. č. 267

Forever Lite® Ultra™
Forever Lite Ultra je skvělým výživovým doplňkem

pro váš zdravý životní styl. Tento chutný nápoj 

obsahuje o 55 % více proteinů a méně než 

polovinu sacharidů než Forever Lite. Přináší 

nové myšlení s novými

technologiemi, aby vám

pomohl dodržovat 

zdravou životosprávu 

a životní styl. 525 g

28,93 € / Obj. č. 237

(vanilkový)

28,93 € / Obj. č. 266

(čokoládový)

Představené výrobky obsahují vitaminy a minerální látky, doplňují jejich 
nedostatek ve výživě, a tím pomáhají posilovat zdraví. Jejich účelem není 
diagnostikovat, zmírňovat, léčit, uzdravovat nebo předcházet specifickým
chorobám nebo skupinám onemocnění. Pokud máte zdravotní 
problém, konzultujte ho se svým lékařem.

Aloe Blossom Herbal Tea®
Jednoduše ten nejlepší bylinkový čaj. Má 

vynikající chuť díky správné dávce květů aloe,

příměsi skořice a zázvoru z Číny, voňavého

hřebíčku z Madagaskaru, uklidňujícímu 

novému koření z Jamajky, pomerančové 

kůře plné vitaminu C, kardamonu, fenyklu,

heřmánku, listům ostružiny a Gymnemna 

sylvestre. Nízkokalorický a bez kofeinu. 

25 jednotlivě balených čajových sáčků.

18,31 € / Obj. č. 200



VÝŽIVOVÉ DOPLŇKY

Posláním Forever Living Products je přinášet vám nejlepší
výživové doplňky vyrobené z nejkvalitnějších zdrojů.
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Forever Echinacea Supreme™
Forever Echinacea Supreme obsahuje, 

k dosažení maximálního účinku, 

dva vysoce ceněné druhy Echinacea 

(purpurea a angustifolia), 

vodilku kanadskou a extrakt 

z hroznových jadérek. 

60 tablet

Není v nabídce FLP CR.

Forever Nature’s 18™
Každodenní příjem Forever Nature’s 18 

je váš způsob podpory zdraví organizmu 

pomocí ovoce a zeleniny. Ovoce 

a zelenina obsahují silné antioxidanty 

a další fytochemikálie, které jsou zdraví 

prospěšné a posilují váš imunitní systém. 

Rovněž jsou důležitým zdrojem množství 

výživných látek, které náš organizmus každý 

den potřebuje. Forever Nature’s 18 je ve formě

chutných žvýkacích tablet, 4 tablety vám 

poskytnou stejné množství antioxidantů, 

jaké je obsažené v 5 dávkách ovoce 

a zeleniny denně. 30 balíčků

45,08 € / Obj.č. 271

Forever Essentials®
Forever Essentials kombinuje 5 z nejoblíbenějších

výživových doplňků od Forever Living Products 

do jednotlivě zabalených balíčků, vhodných 

k dennímu použití. Každé balení obsahuje:

• 2 tabletky Bee Pollen

• 2 tabletky Absorbent-C

• 4 tabletky Nature-Min

• 1 kapsli A-Beta-CarE a

• kapsli Arctic-Sea,

díky čemuž je ideální pro celou vaši rodinu 

jako denní dávka důležitých výživových doplňků.

30 dávek

63,94 € / Obj. č. 269

Forever Kids®
Veselé a chutné tajemství pro vaše děti, poskytující

každodenní potřebné množství výživných látek. 

Rostoucímu dětskému organizmu ve věku 3 let 

a více dodávají tyto žvýkací multivitaminy ve tvaru 

zvířátek životně důležité vitaminy, minerální látky 

a fytonutrienty, které jim mohou chybět. Vašim

dětem bude chutnat jejich pomerančová 

nebo hroznová chuť a vy budete 

mít pocit spokojenosti. Neobsahují

cukr, aspartam, ani umělé 

příchutě a konzervační přísady. 

120 tablet

14,82 € / Obj. č. 198

Forever Active Probiotic™
Forever aktivní probiotikum pomáhá předcházet

nerovnováze vytvořené nesprávným stravováním

a životním stylem, která může vést ke snížení

množství přirozeně se vyskytujících probiotik 

v našem organizmu. Toto malé, lehce polykatelné

dražé pomáhá udržovat zdravý zažívací trakt,

zlepšuje vstřebávání živin z potravy a posiluje 

imunitu. Forever Active Probiotic je jediné 

6-druhové probiotikum na

trhu, které nevyžaduje 

uchovávání v chladničce. 

30 dražé

28,89 € / Obj. č. 222



VÝŽIVOVÉ DOPLŇKY   |   7   

Forever Ginkgo Plus®
Posilte svou kreativitu pomocí ginkgo biloba.

Ginkgo zvyšuje cirkulaci krve v mozku, 

pozitivně působí na paměť a psychické 

vyčerpání, zlepšuje náladu, zvyšuje energii, 

koncentraci a činnost metabolizmu. 

Zkombinovali jsme ginkgo 

s dalšími třemi účinnými čínskými

bylinkami – ganodermou neboli

houbou reiši, plody schisandry 

a upravenou fo-ti. Touto 

kombinací vzniklo jedinečné

mozkové tonikum.

60 tablet

33,41 € / Obj. č. 73

Forever Vision™
Náš zrak je cenným smyslem. Tyto tablety obsahují

borůvky, lutein a zeaxantin, a také superantioxidanty 

a další výživné látky, které vám pomohou 

vidět jasně i v budoucnu. 

60 tablet

21,85 € / Obj. č. 235

Forever Calcium®
Forever Calcium tvoří citrát vápenatý ultravysoké 

hustoty, který vašemu organizmu dodá 100% 

doporučeného množství denního příjmu vápníku. 

Čtyři tablety obsahují 1000 mg vápníku, který 

je zkombinován s vitaminem D a magnéziem 

– dvěma prvky, které jsou nezbytné

pro jeho maximální absorpci. Je to

jednoduchý a efektivní způsob, 

jak si zabezpečit dostatečné

množství vápníku pro 

podporu zdraví vašich kostí. 

90 tablet

27,03 € / Obj. č. 206

Fields of Greens®
Dopřejte si antioxidanty a chlorofyl, které můžou 

vašemu organizmu chybět. Pole zeleně obsahují 

kombinaci mladých zelených výhonků ječmene 

(obsahují draslík, vápník, hořčík, železo, sodík, 

měď, fosfor, zinek a mangan), pšeničných klíčků 

(obsahují vitaminy, minerální látky a stopové prvky),

vojtěšky (bohatá na minerální

látky, vitaminy A, B6 a K) 

a přídavek kajenského pepře 

(podporuje krevní oběh 

a zlepšuje trávení). 

80 tablet

12,44 € / Obj. č. 68

Představené výrobky obsahují vitaminy 

a minerální látky, doplňují jejich nedostatek 

ve výživě, a tím pomáhají posilovat zdraví. 

Jejich účelem není diagnostikovat, zmírňovat, 

léčit, uzdravovat nebo předcházet specifickým 

chorobám nebo skupinám onemocnění. 

Pokud máte zdravotní problém, 

konzultujte ho se svým lékařem.

Gin-Chia®
Dvě starověké bylinky: zlatá chia ze západu 

a žen-šen z východu vrátí vašemu tělu to, o co

ho obírá dnešní rušný životní styl. Obě rostliny

jsou účinné antioxidanty, obsahující vitaminy 

A, B1, B2, C a D, a také tiamin, riboflavin, 

vápník, železo, sodík, draslík, zinek, měď, 

hořčík a mangan. Tato kombinace může zvýšit

vaši energii, vytrvalost a podpořit zdravou 

cirkulaci. 100 tablet

19,01 € / Obj. č. 47
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Forever Garlic-Thyme®
Česnek a tymián, dva účinné antioxidanty, 

vytvářejí silnou zbraň k udržení dobrého zdraví. 

Když česnek nařežeme nebo nadrtíme, enzymy 

začnou reagovat a vznikne velmi účinná látka. 

Studie ukázaly, že další aktivní složky v česneku 

pomáhají organizmu přeměňovat tuky na energii 

a ochraňují tělo před volnými radikály. Nyní 

v kombinaci s tymiánem, v podobě měkkých 

kapslí bez zápachu. 

100 kapslí

18,81 € / Obj. č. 65

Forever Pro 6™
Forever Pro 6 je kombinací šesti vitaminů, 

minerálních látek a bylin prospěšných pro 

zdraví mužské prostaty. Forever Living Products

vytvořila jeden z nejúčinnějších výživových 

doplňků na trhu pro podporu zdraví 

mužské prostaty díky obsahu výtažků 

z trpasličí palmy, pygea, 

lykopenu, selenu a dalším 

účinným složkám v jednom 

balení! 90 tablet

29,98 € / Obj. č. 263

Forever Lycium Plus®
Lycium, po staletí používané čínské ovoce, může zlepšit

kvalitu pleti, udržovat životní energii a dobrý zrak.

Zkombinované s dosud nejúčinnějším známým antioxi-

dantem – extraktem bioflavonoidů ze sladkého dřívka 

– je bohaté na aminokyseliny a vitaminy a představuje

mimořádně účinný prostředek pro boj s volnými radikály.

100 tablet                                  35,13 € / Obj. č. 72

A-Beta-CarE® *
Antioxidanty jsou důležité v boji

proti volným radikálům, které

mohou způsobovat únavu. 

A-Beta-CarE dodává

organizmu vitamin A, E a selen,

účinné antioxidanty,

které jsou potřebné

pro zdraví pokožky,

vlasů a dobrý zrak.

100 kapslí

33,20 €

/ Obj. č. 54

Forever Multi-Maca™
Forever Multi-Maca kombinuje 

legendární peruánskou maku 

s dalšími účinnými rostlinami 

a vybranými přídavnými látkami.

Pro podporu reprodukčního

zdraví. Pro maxi-

mální účinek 

užívejte 

pravidelně.

60 tablet

29,49 €

/ Obj. č. 215

Forever Active HA™
Forever Active HA má jedinečné 

složení: kyselina hyaluronová 

s nízkou molekulární hmotností,

která má hydratační a lubrikační

vlastnosti, zázvorový olej 

a kurkuma. Díky tomuto složení 

je Forever Active HA jedním 

z nejúčinnějších výživových 

doplňků na zvlhčení kloubů 

a pokožky na trhu. Je to způsob, 

jak se znovu stát „dobře naolejova-

ným strojem!“ 60 kapslí

33,73 € / Obj. č. 264

Forever Garcinia Plus®
Více informací na straně 5 

v části Kontrola hmotnosti.

Obj. č. 71
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Absorbent-C® *
Absorbent-C pomáhá udržovat zdravé pojivové

tkáně, klouby, pokožku a funkci dýchacího 

systému. Nedostatek vitaminu C se projevuje 

praskáním kapilár (nejmenších krevních cévek) 

a krvácením z dásní. Pro absorpci plné dávky 

(60 mg) vitaminu C z každé tablety

jsme ho zkombinovali s 500 mg 

ovesných otrub, které jsou 

vysoce rozpustnou vlákninou. 

100 tablet

18,32 € / Obj. č. 48

Nature-Min® *
Vaše tělo může mít užitek z výživných látek 

uložených hluboko v mořském dnu. Nature-Min 

poskytuje skoro medzera medzi slovami minerální

látky nacházející se v lidském těle včetně 

fosforu, vápníku a hořčíku a využívá

minerální základ přírodních 

usazenin z mořského dna, 

vytvořených z chelátovaných 

minerálních prvků z mořských 

rostlin a živočichů. 180 tablet

19,01 € / Obj. č. 37

Výrobky označené  *
jsou součástí balení 
Forever Essentials (strana 6). 

Forever B12 Plus®
Vitamin B12 a kyselina listová zkombinované

v tomto přípravku s postupným uvolňováním

podporují životně důležité metabolické 

procesy včetně dělení buněk, syntézy DNA

(dezoxyribonukleové kyseliny), tvorby 

červených krvinek a správné funkce 

nervového systému. Zároveň pomáhá 

redukovat hladinu homocysteinů. 

Nedostatek vitaminu B12 úzce souvisí 

s nedostatkem kyseliny listové, což je 

velmi nebezpečné pro lidský zárodek 

během prvních tří měsíců těhotenství. 

Vitamin B12 se přirozeně získává ze 

živočišných zdrojů, proto je nezbytný 

pro vegetariánskou nebo veganskou stravu.

60 tablet

17,19 € / Obj. č. 188
Arctic-Sea® Super Omega-3 *
Omega-3 je esenciální nenasycená mastná 

kyselina, nacházející se v lososech i jiných 

mořských rybách. Omega-9 je nenasycená 

mastná kyselina, která se vyskytuje v rostlinných

produktech. Každá kapsle obsahuje 225 mg EPA,

150 mg DHA a kyselinu olejovou, které v naší

stravě většinou chybějí. 60 kapslí

31,95 € / Obj. č. 39

Představené výrobky obsahují vitaminy 

a minerální látky, doplňují jejich nedostatek 

ve výživě, a tím pomáhají posilovat zdraví. 

Jejich účelem není diagnostikovat, zmírňovat, 

léčit, uzdravovat nebo předcházet specifickým 

chorobám nebo skupinám onemocnění. 

Pokud máte zdravotní problém, 

konzultujte ho se svým lékařem.



VČELÍ PRODUKTY

Zdraví prospěšné výživné látky ze včelího úlu jsou důležitou
součástí přirozeného a zdravého životního stylu.
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Forever Bee Propolis®
Propolis je ochranná látka, kterou včely sbírají 

a používají k zachování čistoty ve svých úlech. 

Je natolik účinný, že vnitřek úlu je mnohem 

sterilnější než většina operačních sálů. Včelí 

propolis je vynikající prostředek pro podporu 

přirozené imunity organizmu,

neboť obsahuje 22 aminokyse-

lin, komplex B vitaminů 

a jekombinovaný s mateří 

kašičkou. 500 mg v jedné 

tabletě. 60 tablet

Není v nabídce FLP CR.

Forever Bee Honey®
Zásobárna přírodní dobroty se sacharidy 

a minerálními látkami, jako jsou vápník 

a fosfor, dělá z tohoto včelího medu 

neuvěřitelně rychlý zdroj energie. Při množství 

přibližně 70 kcal na dávku je toto přírodní 

sladidlo lehce stravitelné a poskytuje vyvážené

množství vitaminů, minerálních látek, 

enzymů, bílkovin a aminokyselin. 0,5 kg

17,63 € / Obj. č. 207

Forever Royal Jelly®
Pokud bojujete se stresem, doplňte si energii 

a posilněte metabolizmus. Tato včelí kašička, 

mimořádně bohatá na enzymy, obsahuje 

bílkoviny, minerální látky, 

vitaminy A, C, D, E 

a B komplex, 

všech 8 esenciálních 

aminokyselin a 

10 neesenciálních 

aminokyselin.

60 tablet

34,53 € / Obj. č. 36

Forever Bee Pollen® *
Včelí pyl obsahuje stopové množství lehce rozpustných 

vitaminů C, D, E, K, betakaroténu (provitamin A), 

komplex B vitaminů, minerálních látek, enzymů, 

koenzymů, rostlinných mastných kyselin, 

uhlohydrátů, bílkovin a 22 aminokyselin 

(včetně všech 8 esenciálních aminokyselin). 

Tento přípravek pro posílení energie

a životní síly pomáhá při zabezpe-

čení správného fungování krevního

oběhu, trávení, imunitního 

a nervového systému. 500 mg 

v jedné tabletě. 100 tablet

16,01 € / Obj. č. 26



KOMBINOVANÉ SOUPRAVY

Kombinované soupravy jsou nejlepší způsob 
jak začít nový životní styl.
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Clean 9
Prvním krokem ke zdravému organizmu je pročiš-

tění trávicího systému. Tento devítidenní program,

který předchází programu Forever Nutri-LeanTM,

vám poskytne všechny potřebné prostředky, abyste

si pročistili organizmus, byli štíhlejší a převzali 

kontrolu nad svým zdravím a štěstím. Clean 9 

obsahuje Aloe Vera Gel (3), Forever Lite Ultra (1),

Garcinia Plus (1), Bee Pollen (1), šejkr, krejčovský

metr a potřebnou literaturu.  

159,63 € / Obj. č. 216 (s Lite Ultra Chocolate)

159,63 € / Obj. č. 217 (s Lite Ultra Vanilla)

Clean 9 Business Pak
Není to jen skvělý začátek vaší finanční 

budoucnosti. V tomto balení najdete vše, 

co potřebujete k vybudování nebo rozšíření 

vašeho podnikání s Forever Living. Každé 

balení Business Pak obsahuje: 3 balení 

programu Clean 9, Forever Active 

Probiotic (2 ks) a různou literaturu.

340 € (distributorská cena) / Obj. č. 221

(s Lite Ultra Vanilla)

340 € (distributorská cena) / Obj. č. 231

(s Lite Ultra Chocolate)

Mini Touch TOP 9
Tato zmenšená sada devíti nejprodávanějších 

výrobků, ideální pro rychlý start pro méně odvážné

nové distributory, obsahuje Aloe Vera Gel (3 ks), 

Aloe Berry Nectar (1), Forever Freedom (1), 

Aloe Lips (3), Forever Bright Toothgel (1), 

Aloe First (1), Aloe Vera Gelly (2), 

Aloe Heat Lotion (2), Aloe Deodorant (2) 

a různou literaturu.

262,86 € / Obj. č. 3



PÉČE O PLEŤ

Součástí složení výrobků pro péči o pleť je aloe vera, 
která má revitalizující a ochranný účinek.
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Forever Marine Mask™
Tato pleťová maska pročistí vaši pleť do hloubky,

přičemž ji vyhladí působením minerálních látek 

z moře a zlepší její kvalitu díky 

hydratačním vlastnostem 

aloe vera, medu a výtažku 

z okurky. Tato lehce aplikova-

telná,hluboko čisticí maska 

zanechá vaši pleť svěží 

a revitalizovanou. 113 g

20,23 € / Obj. č. 234

Aloe Vera Gelly
Díky 100%-nímu stabilizova-

nému aloe vera gelu bezpečně 

promazává citlivé tkáně. Toto

husté a průsvitné

želé s obsahem 

hydratačních látek

se rychle vstřebá 

do pokožky a má

úžasný uklidňující

účinek. 118 ml

17,06 € / Obj. č. 61

Aloe Propolis Creme
Dopřejte své pokožce více péče 

než jen hydrataci a kondicioner.

Sáhněte po hustém, bohatém,

konzistentním krému ze

stabilizovaného aloe vera

gelu a včelího propolisu.

Přidané jsou také 

heřmánek a kostival, 

dvě z nejznámějších 

rostlin v péči o pokožku,

spolu s vitaminy A a E. 

113 g

22,51 € / Obj. č. 51

Aloe Lotion
Tento vynikající krém působí jako účinný

zvlhčovač tváře i těla. Aloe Lotion kombinuje

nejvyšší koncentraci čistého stabilizovaného

aloe vera gelu s jojobovým olejem, kolagenem,

elastinem a vitaminem E v jemné

krémové struktuře s lehkým, 

ale dlouhotrvajícím účinkem 

k uklidnění suché a podrážděné

pokožky. Rychle upravuje 

rovnováhu pH, přičemž pokožku

zanechává hladkou a pružnou.

118 ml

17,06 € / Obj. č. 62

Forever Aloe Scrub®
Suspenze jojobového oleje v čisté

aloe vera, dostatečně jemná pro

každodenní použití, dokonce 

i na tvář. Odstraňuje odumřelé

buňky z povrchové části

pokožky, otevírá póry 

a umožňuje jedinečný

vlastní regenerační

proces kůže k dosažení

požadovaného „nového“

zdravého vzhledu 

pokožky. 99 g

17,70 € / Obj. č. 238

Forever Alpha-E Factor®
Alpha-E Factor obsahuje bohatou směs

aktivně působících složek k regeneraci

pokožky, jakož i hydratační látky pro

zvlhčení suché citlivé pokožky. Díky to-

muto složení je jedním z nejuniverzálněj-

ších produktů v péči o pokožku, jaký byl

kdy představen! 30 ml

40,29 € / Obj. č. 187

Aloe Moisturizing 
Lotion
Hydratační krém, který je vhodný 

na tvář i tělo. Tento hustý krém 

spojuje sílu čistého, stabilizovaného

aloe vera gelu kombi-

novaného s alantoinem,

olejem z meruňkových

pecek, jojobovým 

olejem, elastinem 

a rozpustným kolagenem

k hydrataci a uklidnění

pokožky. 118 ml

17,06 € / Obj. č. 63
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R3 Factor® Skin Defense Creme
Udržujte (Retain) přirozenou vlhkost pokožky, 

obnovte (Restore) její pružnost, a oživte (Renew) 

její zářivý vzhled. V první linii boje proti příznakům

stárnutí pokožky je tento pleťový ochranný 

krém R3, který obsahuje kombinaci

stabilizovaného aloe vera gelu, 

rozpustného kolagenu, alfa-hydroxy

kyselin (AHA) a pleťové výživné směsi,

obsahující vitaminy A a E. Je ideální 

i na jemné mimické vrásky 

a poškozenou pokožku, pomáhá 

jí udržovat zdravou barvu a vzhled.

56,7 g

37,57 € / Obj. č. 69

Aloe Sunless Tanning Lotion
Dopřejte si jemné a přirozené zlatavé opálení 

bez působení škodlivých UV paprsků. Tato 

samoopalovací emulze navíc ošetří vaši pokožku 

bezpečně během celého roku pomocí výživné 

a hydratační směsi na bázi aloe vera. 

118 ml

29,51 € / Obj. č. 239

Aloe MSM Gel
MSM znamená metylsulfonylmetan, což je 

přírodní zdroj organické síry, která se nachází 

v buňkách téměř všech živých organizmů 

a je třetí nejvíce se vyskytující látkou 

v našem organizmu. Druhou hlavní

složkou Aloe MSM gelu je čisté,

stabilizované aloe vera. MSM gel 

je kombinací těchto dvou účinných

složek, společně s bylinnými 

extrakty a dalšími vybranými 

účinnými složkami pro uklidňující 

účinek. 118 ml

28,17 € / Obj. č. 205

Aloe Heat Lotion
Abyste dosáhli rychlého ústupu

únavy a bolesti svalů, stačí 

sáhnout po masážním hřejivém

krému Aloe Heat Lotion.

Emulze typu olej-voda 

obsahující látky 

s hřejivými účinky 

a aloe je ideální ke 

zmírnění stresu 

a napětí. 118 ml

17,06 € / Obj. č. 64

Aloe Sunscreen
Krém na opalování Aloe Sunscreen 

s ochranným faktorem 30 zabraňuje 

působení UVA a UVB paprsků. Tato 

hedvábně jemná emulze 

obsahující čistý stabilizovaný

aloe vera gel obnovuje přiro-

zenou rovnováhu a hydrataci

pokožky, vyhlazuje ji a zvláč-

ňuje díky využití kombinace

moderní vědy a přírodních

látek. 118 ml

18,16 € / Obj. č. 199

Forever EpiblancTM

Tmavé skvrny a pihy na pokožce

mohou být výsledkem opalování

nebo dědičné. Forever Epiblanc 

je exkluzivně složené, 

speciálně vytvořené

k zesvětlení těchto

skvrn (dokonce 

i odstínu pleti), čímž

vám pomůže zjemnit

jejich zabarvení. 

28,3 g

17,96 € / Obj. č. 236

Forever Alluring Eyes®
Tento revitalizační krém na oči zlepšuje

pružnost a elasticitu pokožky, přičemž

redukuje tvorbu jemných vrásek, 

zjemňuje otoky dolních víček a tmavé

kruhy pod očima. Forever 

Alluring Eyes obsahuje aloe,

přírodní zjemňovače pokožky

získané z kokosového ořechu

a jojobových olejů a přírodní

vitamin E - výživné látky

na zlepšení a zvlhčení pokožky.

28,3 g

29,53 € / Obj. č. 233
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Aloe Body Toning Kit
Dopřejte si domácí zábal těla za účelem jeho 

zformování, zpevnění a odstranění nerovnoměr-

ného povrchu při celulitidě. Stabilizovaný aloe

vera gel společně s evropskými bylinkami 

a tepelně působícími látkami stimuluje krevní

oběh, očišťuje pokožku a zbavuje jí nadbytečné

tekutiny, která může přispívat ke vzniku 

celulitidy. Souprava obsahuje:

• Aloe Body Toner

• Aloe Body Conditioning Creme

• Zábalová fólie (samostatně neprodejná)

• Aloe Bath Gelée

• Lufa

Souprava: 100,99 € / Obj. č. 55

Aloe Bath Gelée
Tento jemný sprchový gel, 

bohatý na čistý aloe vera gel,

uklidňuje a hydratuje vaši 

pokožku. Při použití

s lufou pomáhá 

odstraňovat 

odumřelé kožní

buňky, přičemž

zanechá vaši 

pokožku hladkou

a čistou. 

251 ml

20,74 € / Obj. č. 14

Aloe First®
Tento lehce aplikovatelný sprej je

založený na bázi stabilizovaného

aloe vera gelu, včelího propolisu,

alantoinu 

a jedenácti pečlivě

vybraných rostlin-

ných extraktů. 

Má vyvážené pH,

takže je vhodný i

pro tu nejcitlivější

pokožku. 

473 ml

22,51 € / Obj. č. 40

Aloe Body 
Conditioning Creme
Díky této krémové emulzi, bohaté 

na extrakty z evropských rostlin 

a kondicioner, budete mít pokožku

jemnou a vláčnou. Pokud 

ji použijete po tonizovaní 

nebo jako masážní krém, 

vaší pleti dodá hřejivý pocit 

a celkové uvolnění. 

113 g

41,31 € / Obj. č. 57

Aloe Body Toner
Tento hřejivý krém s pronikavou silou stabilizovaného aloe

vera gelu se používá společně se zábalovou fólií* 

na formování a zpevnění pokožky. Zkombinovali jsme

aloe a vybrané evropské rostliny se

dvěmi pozoruhodnými tepelnými 

složkami - skořicovým olejem 

a kajenským pepřem. Tato elektrizující

směs pročistí pokožku, uvolní 

nadbytečnou tekutinu a minimalizuje

výskyt celulitidy. 113 g

*fólie samostatně neprodejná

33,81 € / Obj. č. 56
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Mask Powder
je pleťová maska v prášku, která upravuje 

kvalitu pokožky a čistí póry. Když se smíchá 

s čistým aloe vera gelem a alantoinem 

v aktivátoru (Aloe Activator), maska hydratuje

a čistí, a zároveň vaši pleť zpevňuje 

a vyhlazuje. 30 g

23,64 € / Obj. č. 45

Recovering Night Creme
je noční regenerační krém, který minimalizuje výskyt

vrásek. Polysacharidy a hydratační složky udržují

vlhkost pokožky. Přírodní tukové složky, glyceridy 

pšeničných klíčků, jojoba a olej z meruňkových jader

udržují vyvážený poměr oleje a vody; kolagen 

a hydrolyzovaný elastin redukují jemné vrásky. 50 g

37,11 € / Obj. č. 46

Aloe Fleur de Jouvence®
K vytvoření jedné z nejúčinnějších regeneračních 

kolekcí pro krásu jsme použili čistý stabilizovaný aloe

vera gel, zkombinovali jsme ho s přírodními složkami

hydrolyzovaného elastinu a kolagenu a přidali jsme

výjimečně působící hydratační látky, emulgátory 

a prostředky na udržení vlhkosti v pokožce. 

Souprava: 126,19 € / Obj. č. 41

Exfoliating Cleanser
je nemastné a nedráždivé čisticí 

pleťové mléko, používané 

k důkladnému odstranění 

make-upu a nečistot při použití 

jen několika kapek. Hypoalergické, 

s vyváženou vlhkostí a pH. 

120 ml

18,77 € / Obj. č. 43

Firming Foundation Lotion
je denní podkladový pleťový krém 

s vysokým obsahem vitamínů 

A, C, E a hydratačních látek 

na zpevnění a obnovu pleti, 

a rovněž ochranu pórů pod 

make-upem. Pomáhá pleti 

udržovat potřebnou vlhkost. 60 ml

25,20 € / Obj. č. 44

Aloe Activator
je exkluzivní čisticí a hydratační 

přípravek se stabilizovaným 

aloe vera gelem a alantoinem. 

Obsahuje enzymy, aminokyseliny 

a polysacharidy. 

120 ml

17,06 € / Obj. č. 52

Rehydrating Toner 
obsahuje aloe, výtažek z rostliny hammamel 

virginský, rostlinné extrakty s tonizujícími účinky, 

hydratační složky, kolagen a alantoin,

které vytvářejí toto jemné tonikum

bez alkoholu. Odstraňuje zbytky 

čisticího mléka, mastnot 

a odumřelých povrchových 

buněk pleti, stahuje póry 

a zanechává tak pokožku 

jemnou a čistou. 120 ml

18,77 € / Obj. č. 42



SONYA COLOUR 
COLLECTION
Jedinečné složky ve výrobcích kosmetické řady Sonya pomáhají
vaši pleť obnovovat, chránit, uklidňovat a zvlhčovat.
* Všechny odstíny najdete ve vzorníku Sonya Colour Brochure (# 1026).
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Sonya® Eyeshadow Trio
Dvě skvělé kombinace barev vám lehce pomohou

dosáhnout perfektního vzhledu a zvýraznit krásu

a působivost vašich očí. Stačí si vybrat tu 

správnou kombinaci. 

Pro zvýšení intenzity

barev můžete stíny

před aplikací trochu 

navlhčit. 

33,54 € / Obj. č. 203

(Springtime)

33,54 € / Obj. č. 204

(Sedona)

Sonya® Blush*
Díky barvám na tváře Sonya Blush 

budete vypadat přirozeně a zdravě.

Jsou jemné a vhodné i pro citlivou

pokožku. Tyto ele-

gantní pudry pro

každou příležitost

zvýrazní vaše lícní

kosti a dotvoří 

celkový vzhled.

Vybrat si můžete 

z 11 odstínů.

22,80 €

/ Obj. č. 156-166

Sonya® Cream to 
Powder Foundation*
Kompaktní a dlouhotrvající make-up

Sonya Foundations vám přináší 

přirozenou krásu. Abyste zvýraznili

váš přirozený odstín, zjemnili pleť 

na hedvábnou a bezchybnou, která 

vypadá jako nová a působí přirozeně

během celého dne, 

vyberte si z našich 

12 odstínů. Balení

obsahuje zrcadélko 

a houbičku na nanášení.

36,03 €

/ Obj. č. 107-116, 182-183

Sonya® Colour 
Concealer Wheel
Tento jedinečný korektor poskytuje 

pět výjimečných barevných odstínů 

v jednom, aby perfektně splýval 

s každým podkladem. Je to ideální

způsob, jak minimalizovat malé 

nedokonalosti pleti a vyrovnat 

odstín pokožky 

k získání přiroze-

ného, bezchybného

vzhledu, který 

přetrvá po celý den.

36,03 € / Obj. č. 184

Sonya® Lipstick*

Natřete si rty našimi luxusními, na aloe 

bohatými rtěnkami, dostupnými v 16 

odstínech od jemného po dramatický 

vzhled. Jednoduše se nanášejí, zjemňují 

a hydratují rty a vydrží velmi dlouho 

v syté barvě.

21,46 € / Obj. č. 117-130, 201-202

Sonya® Lip Gloss*

Zvýrazněte barvu svých rtů 

a dodejte jim dlouhotrvající 

lesk pomocí Sonya Lip Gloss. 

Používejte samostatně nebo 

aplikujte na vaši oblíbenou

rtěnku Sonya! Dostupný 

ve 4 odstínech.

14,74 € / Obj. č. 190-193

Sonya® Palettes*
Je lehké být krásná s našimi 

exkluzivními, barevně sladěnými

kazetami na oči, rty a tváře. 

Vyberte si ze sedmi kazet 

vhodných pro líčení na 

různé příležitosti.

154,64 € / Obj. č. 100-106

Sonya® Eyeshadow*
Přirozeně si zvýrazníte oči pomocí 

jemných práškových očních stínů Sonya.

Jsou dostupné ve 24 odstínech různých

barev. Upraví vaše oči ve škále od jem-

ného vzhledu po dramatický a nabízí

mnoho dalších možností mezi tím. 

17,00 €

/ Obj. č. 131-155
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Sonya® Translucent Powder*
Transparentní pudr, dostupný ve 3 odstínech.

24,71 € / Obj. č. 167-169

Sonya® Mascara / Brow Fix*
Spirála na řasy / Bezbarvá regenerační spirála 

(fixatér) na obočí                  

21,19 € / Obj. č. 170-172 

Sonya® Eye Pencils*
Tužky na oči, dostupné ve 4 odstínech.

14,74 € / Obj. č. 173-181 

Sonya® Lip Pencils*
Konturovací tužky na rty, dostupné v 5 odstínech.

14,74 € / Obj. č. 173-181 

Sonya® Skin Care Collection
Tato kolekce péče o pleť obsahuje Aloe Purifying

Cleanser, Aloe Refreshing Toner, Aloe Nourishing

Serum, Aloe Balancing Cream a Aloe Deep-

Cleansing Exfoliator. Ošetřete svou pleť těmito

pěti kroky a dopřejte jí luxus, který si zaslouží.

277 – Aloe Purifying Cleanser (hlubokočisticí pleťové mléko)

279 – Aloe Refreshing Toner (osvěžující pleťová voda)

281 – Aloe Nourishing Serum (výživné serum)

280 – Aloe Balancing Cream (vyrovnávací krém)

278 – Aloe Deep-Cleansing Exfoliator (hlubokočisticí peeling)

162,93 € / Obj. č. 282

Sonya® Aloe 
Purifying Cleanser
Toto čisticí pleťové mléko zanechá vaši

pleť nádherně hebkou, svěží a čistou.

Abyste dosáhli co nejlepšího výsledku,

po vyčištění pleti tímto

mlékem aplikujte na

pleť Aloe Refreshing

Toner a ostatní 

produkty řady 

Sonya Skin Care. 

177 ml

34,82 € / Obj. č. 277

Sonya®
Glamour
Showcase
Vybudujte si své

Forever podni-

kání pomocí 

této profesio-

nální a kvalitní předváděcí soupravy, 

která vám ulehčí prezentování Sonya 

a ostatní naučí, jak vypadat a cítit 

se co nejlépe. Obsahuje všechno, co 

potřebujete na předvádění kosmetické

linie Sonya Colour Collection.

375 € / Obj. č. 9600

(tento výrobek se prodává pouze distributorům FLP

za uvedenou cenu)

Sonya® Aloe 
Nourishing Serum
Toto skvělé sérum s obsahem 

bílého čaje chrání a hydratuje 

vaši pleť, čímž pomáhá

udržovat její mladistvý

vzhled. Je vynikajícím 

základem pro Aloe 

Balancing Cream 

z řady Sonya Skin 

Care. 118 ml

43,25 € / Obj. č. 281

Sonya® Aloe 
Refreshing Toner
Tato osvěžující pleťová voda bez 

alkoholu s obsahem bílého čaje 

dodává pleti potřebnou 

vitalitu a pomáhá ji udržovat

perfektně hydratovanou. 

Aplikujte po vyčištění pleti 

pomocí Aloe Purifying 

Cleanser. 

177 ml

34,82 € / Obj. č. 279

Sonya® Aloe Eye 
Makeup Remover
Toto jedinečné složení na bázi 

aloe vera gelu umožňuje jemné 

a přitom účinné odstranění

očního make-upu a očiš-

tění pleti bez oleje. Hlavní

složkou je aloe vera gel,

který poskytuje vaší pleti

kompletní péči 

a výživu, kterou 

potřebuje. 118 ml 

13,40 € / Obj. č. 186

Sonya® Aloe 
Balancing Cream
Vyrovnávací krém Aloe Balancing

Cream obsahuje aloe, revitalizující 

extrakty a hydratační složky. Při 

použití s Aloe Nourishing Serum

bude vaše pleť

jemná, hebká

a dostatečně

hydratovaná.

71 g

33,18 €

/ Obj. č. 280

Sonya® Aloe Deep-
Cleansing Exfoliator
Tento hlubokočisticí peeling s obsahem

aloe a mikroperliček z jojobového oleje

zanechá vaši pleť jemnou a hebkou. 

Aloe je vynikající hydratační složka 

a mikroperličky z jojoby jsou ideální 

pro důkladnější vyčištění pleti

bez podráždění. Díky

tomu je tento peeling

dostatečně jemný, 

aby mohl být používán

každý týden. 118 ml

26,11 € / Obj. č. 278
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Aloe LipsTM

Kombinací aloe, jojobového oleje a včelího 

vosku jsme na trh dodali nejjemnější balzám 

na rty, vhodný do každého ročního

období. Chrání, zjemňuje 

a hydratuje popraskané 

a suché rty při zdolávání 

kopců, surfovaní na moři 

nebo na zahradě. Díky jeho 

balení ho můžete mít po ruce 

v každé situaci. 4,25 g

3,97 € / Obj. č. 22

Forever Bright® Toothgel
Se zubním gelem Forever Bright budou vaše zuby

zářit. Je namíchaný na bázi 100% aloe vera gelu 

se včelím propolisem, neobsahuje fluor a není 

abrazivní. Výsledkem je antibakteriálně působící 

gel, který posiluje zuby a dásně, udržuje svěží 

dech, bělí zuby bez bělicích prostředků. Vaše rodina 

si oblíbí přírodní

mentolovou 

a mátovou chuť 

a pocit čisté ústní

dutiny. 130 g

8,86 €

/ Obj. č. 28

Aloe-Jojoba Shampoo
Vaše vlasy budou lesklé, hebké a lehce upravitelné 

s pomocí tohoto šamponu s aloe vera a s vyváženým pH. 

Pomáhá udržovat zdravé vlasy a pokožku. Svou 

enzymatickou aktivitou odlupuje a odstraňuje 

odumřelé buňky a umožňuje regeneraci zdravé 

tkáně. Jemný, koncentrovaný, s dlouhodobým 

účinkem, vhodný na všechny typy vlasů. 296 ml

20,13 € / Obj. č. 260

Aloe-Jojoba Conditioning Rinse
Forever Living Products vylepšila tento kondicioner na 

vlasy! Nové složení, obohacené o vitaminový B komplex 

a hydrolyzovaný protein, působí ještě větší hydratační 

silou, která dodá vašim vlasům perfektní vzhled a lesk! 

296 ml

20,13 € / Obj. č. 261

Gentleman´s Pride®
Bezalkoholová směs lubrikantů a zvlhčovačů,

kombinovaných s čistým stabilizovaným 

aloe vera gelem. Gentleman´s Pride

je zjemňující balzám po holení 

s příjemnou mužskou vůní. 

Kombinovaný s rozmarýnem

a heřmánkem extra zjemňuje 

a uklidňuje. 118 ml

17,06 € / Obj. č. 70

Aloe Ever-Shield®
Tuhý deodorant Aloe Ever-Shield vám pomůže

udržet pocit svěžesti a sebedůvěry. 

Je dostatečně jemný, abyste ho

mohli použít přímo po holení nebo

epilaci podpaždí. Nezanechává

skvrny na šatech a neobsahuje 

aluminiové soli. 92,1 g

8,16 € / Obj. č. 67

Aloe Liquid Soap
Tekuté hydratační mýdlo Aloe Liquid

Soap čistí jemně, protože má nedráž-

divé složení typu „žádné slzy“. 

Je biologicky odbouratelné, má 

vyvážené pH a je vhodné pro

celou rodinu. 473 ml

15,01 € / Obj. č. 38
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Forever Aloe MPD®
Tento univerzální prací a čisticí prostředek je 

biologicky odbouratelný, mnohoúčelový 

koncentrovaný saponát. Rozpouští mastnoty, 

odstraňuje špínu a skvrny. Není abrazivní 

a neobsahuje fosfor - je bezpečný pro vaši

rodinu i pro přírodní prostředí. 1,89 l

27,37 € / Obj. č. 50

25th Edition® 
Perfume Spray for Women
25th Edition for Women je kombinace 

svěží vůně kytice bílých květů s teplou 

smyslnou vůní dřeva, které spolu 

vytvářejí jemný, ale výjimečný základ 

pro každou ženu. 50 ml

53,70 € / Obj. č. 208

25th Edition® Cologne Spray for Men
25th Edition for Men je voňavá kolínská 

voda pro muže se smyslnou kombinací 

ovocné, rostlinné a dřevěné složky, 

které jsou stále svěží a dlouho 

přetrvávají. 50 ml

53,70 € / Obj. č. 209

Forever Aloe Styling Gel®
Revoluční tvarovací gel na vlasy 

na bázi aloe vera, který posiluje 

a regeneruje vlasy. Neobsahuje alkohol

a působí jako optimální tužidlo při 

zachování maximálního lesku 

a objemu pro stylové, silné 

a zdravé vlasy. 227 g

18,16 € / Obj. č. 194

Forever Aloe Pro-Set®
Tento sprej na vlasy bez alkoholu, s vysokým 

obsahem bílkovin, vlasy posiluje, 

formuje a dodává jim vlhkost, přičemž

udržuje jejich dlouhotrvající přirozený

vzhled a účes. Purifikovaná voda 

a stabilizovaný aloe vera gel 

nahrazují vlhkost ztracenou 

fénováním vlasů. Neškodí ozónu. 

178 ml

9,93 € / Obj. č. 66

Mini Touch Family
Udělejte si zásobu výrobků, kterým důvěřujete, přičemž

můžete ušetřit na jednotlivých maloobchodních cenách. 

V tomto balení se nachází kombinace potravinových 

a kosmetických výrobků určených pro osobní péči 

- Aloe Vera Gel (1), Berry Nectar (1), Aloe Lips (2), 

Bright Toothgel (1), Nature-Min (1), Aloe Liquid Soap (1),

Aloe First (1), Propolis Creme (1), Jojoba Shampoo (1), 

Jojoba Conditioning Rinse (1), Aloe Vera Gelly (1), 

Heat Lotion (1) Aloe Ever-Shield (1), Fields of Greens (1),

Ginkgo Plus (1) a různý doplňkový materiál zdarma.

262,86 € / Obj. č. 4
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Touch of Forever
Naše úvodní sada výrobků obsahuje Bath Gelée (1),
Aloe Vera Gel (1), Forever Lite-Vanilla (1), Lips (2), 
Bee Pollen (1), Bright Toothgel (1), Berry Nectar (1), 
Royal Jelly (1), Nature-Min (1), Liquid Soap (1), 
Arctic-Sea (1), Aloe First (1), Gin-Chia (1), 
Absorbent-C (1), Propolis Créme (1), Aloe Activator (1),
A- Beta-CarE (1), Jojoba Shampoo (1), Jojoba Condit.
Rinse (1), Aloe Vera Gelly (1), Moisturizing Lotion (1), Heat Lotion (1), Garlic-Thyme (1),
Aloe Pro-Set (1), Ever-Shield Deodorant (1), Gentleman´s Pride (1), Lycium Plus (1),
Ginkgo Plus (1), Blossom Herbal Tea (1), lufu (1), různou literaturu a navíc můžete 
na jednotlivých maloobchodních cenách ušetřit. 
€ 368 (distributorská cena) / Obj. č. 1

Vlastníme víceré patenty na stabilizaci aloe vera, které dávají záruku nejvyšší kvality výrobků pro zdraví, krásu 

a kvalitnější životní styl na bázi aloe vera. Abychom tuto kvalitu našich FLP výrobků mohli zaručit milionům 

našich distributorů a zákazníků, dohlížíme na celý proces zpracování aloe vera a rovněž jeho výzkum, vývoj,

balení, až po distribuci. 

Naše aloe vera výrobky dosáhly jako první certifikační pečeti udělené Mezinárodní vědeckou radou pro aloe

vera za konzistentnost a čistotu. Mnoha výrobkům byla udělena i košér a islámská certifikační pečeť, čímž 

se dokazuje globální přitažlivost výrobků Forever Living Products. Výrobky nejsou testované na zvířatech.

Děkuji, že jste si prohlédli tento 

katalog s našimi exkluzivními přírodními

produkty. Už po tři desetiletí se věnujeme 

vyhledávání nejlepších přírodních 

zdrojů pro zdraví a krásu. Výrobky 

uvedené na těchto stranách jsou 

výsledkem tohoto hledání. 

Jsme hrdí na to, že z našich produktů mají užitek miliony lidí 

ve 135 zemích světa. Slibujeme, že se i nadále budeme snažit, 

aby byly vždy v nejvyšší kvalitě! 

Navždy Váš,

Rex Maughan

předseda správní rady a výkonní ředitel FLP Int., Inc.

Touch TOP 9
Jedno balení – jedno lehké rozhodnutí pro vás! Kupte si tuto sadu devíti 
nejprodávanějších výrobků FLP a můžete ušetřit na jednotlivých maloobchodních
cenách. Touch TOP 9 obsahuje Aloe Vera Gel (6 ks), Aloe Lips (6 ks), 
Forever Bright Toothgel (3 ks), Forever Berry Nectar (3 ks), Aloe First, 
Aloe Vera Gelly (4 ks), Aloe Heat Lotion (4 ks), Aloe Deodorant (4 ks), 
Forever Freedom (2 ks), plus doplňkový materiál zdarma.
€ 368 (distributorská cena) / Obj. č. 2

(FLP si vyhrazuje právo změnit obsah Touch of Forever a Touch TOP 9.)

Představené výrobky obsahují vitaminy a minerální látky, doplňují jejich nedostatek 

ve výživě, a tím pomáhají posilovat zdraví. Jejich účelem není diagnostikovat, zmírňovat, 

léčit, uzdravovat nebo předcházet specifickým chorobám nebo skupinám onemocnění. 

Pokud máte zdravotní problém, konzultujte ho se svým lékařem.

www.foreverliving.com


