Näe parem välja.
Tunne end paremini.

TOOTEKATALOOG

Ehe
Juba 40 aastat on Forever kogu maailmas otsinud
kõige ehedamaid naturaalseid koostisaineid ja
valmistanud neist uusimatele teadusavastustele
tuginedes tooteid. Seda ühel eesmärgil: et teie
ja teie pere näeksite kaunimad välja ning
tunneksite end paremini.
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Eeterlikud õlid

Näe parem välja.
Tunne end paremini.
Ettevõtte looja Rex Maughan unistas alati kõigile
kättesaadavast tervemast elust.
Just see õhutaski teda 1978. aastal asutama
ettevõtet Forever Living Products.

selle valdkonna ekspertidega ja võtta vastu
õiglaseid otsuseid.

Rex soovis, et kogu maailma inimesed saaksid
kasutada hulga kasulike omadustega aaloed, et
paremini välja näha ja end paremini tunda, ning
aitaksid teistel sama saavutada.

See ﬁlosooﬁa on Foreveri nurgakivi. Mitte
sellepärast, et keegi on meil käskinud nii teha,
või sellepärast, et nii on moes, vaid meie
veendumuse pärast, et kui tahad midagi teha,
tuleb seda teha õigesti.

Esimesest päevast peale oli tema eesmärk teha
kõike õigesti – kasutada parimatest allikatest pärit
kvaliteet-koostisaineid, teha koostööd erinevate

Meie taimed,
meie istandused,
meie viis.
Me hindame aaloed väga kõrgelt, seepärast
kohtleme 50 miljonit aaloetaime oma istandustes
eriliselt. Meie aaloesaak koristatakse käsitsi, hulga
kasulike omadustega geel eraldatakse
ettevaatlikult lehest ja stabiliseeritakse hoolikalt
erilise patenditud meetodi abil. Kõik see toimub
mõne tunni jooksul pärast saagikoristust, et teieni
jõuaks kõige ehedam ja värskem aaloegeel taimest
kuni tooteni ja teieni.

Toimeained
Otsime pidevalt parimaid looduslikke tervise- ja
iluallikaid ning jagame neid kogu maailmaga. Meie
aaloetooted olid esimesed, millele Rahvusvaheline
Aaloeteadusnõukogu omistas sertiﬁkaadi, mis
kinnitab nende muutumatut kvaliteeti ja ehedust.
Foreveri toodete valmistamisel segame ehedat
aaloed muude naturaalsete uuenduslike
koostisainetega, mis täiendavad aaloed ja aitavad
nende omadustel paremini esile tulla. Aaloe on

FOREVERI
lemmikud
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universaalne – seda taime võib ühitada
mitmesuguste koostisainetega ja kasutada mitmel
eri viisil, et teie ja teie perekond saaksite kenam
välja näha ning end paremini tunda.

Õiglane praktika
Forever ei katseta oma tooteid loomadel. Paljudel
meie toodetel on koššer- ja halal-, samuti Islamic
Society sertiﬁkaat. Oleme täiesti veendunud selles,
et meie tooted meeldivad kõigile, seepärast
pakume oma klientidele 30-päevast
rahatagastusgarantiid, kui nad ei ole toodetega
täielikult rahul.
Oleme väga uhked, et meie tooted on osutunud
kasulikuks miljonitele USA ja enam kui 158 muu
riigi elanikele. Loodame, et nüüd proovite aaloe
imepärase väe ära ka teie.
Rohkem teavet:
foreverliving.ee

Meie suurimad lemmikud ja kõige enam
ostetavad tooted on kaubakataloogis
tähistatud selle sümboliga.
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196

262

Aaloenektar
Aaloe-marjanektar
Tegu on toidulisandiga, kus
aaloenektarit on rikastatud õunaja jõhvikamahlaga. Aaloemahla
väele lisavad siin jõudu C- ja
A-vitamiin. See on suurepärane
toitainete allikas, mida naudib
meelsasti kogu pere.

34
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26,13 €

1 liiter

Aaloe-virsikunektar
Selles toidulisandis on aaloenektar
rikastatud aaloetükkide ja
virsikumahlaga. Virsik täiendab aaloe
omadusi ja annab nektarile ainuomase
maitse. Aaloe ja virsik on koos toimides
väärt antioksüdandiallikas. Nektar on
hea maitsega ja sisaldab palju toitaineid.

77

28,47 €

1 liiter

Tegemist on toidulisandiga, mille on loonud
loodus ise ja mille inimkäsi on meieni toonud.
Nektar on valmistatud ainult aaloelehe
sisemisest osast. Selles on säilinud kogu
aaloe naturaalne vägi. Nektar rikastab meie
toidusedelit toitainetega. Aaloe sisaldab
75 teadaolevat toitainet, sealhulgas
aminohappeid, vitamiine, mineraale ja
ensüüme. See on suurepärane valik neile,
kes soovivad oma elukvaliteeti tõsta!

15

26,13 €

1 liiter

Forever Pomesteen Power

Aaloenektar
Forever Freedom
See on toidulisand, kus aaloe
looduslikule väele on lisatud
glükoosamiini, kondroitiini,
C-vitamiini ja MSMi. Nektari
tarvitamine on hea viis kaitsta
liigeseid kulumise eest. See aitab
liigesetalitluse korras hoida ja
taastab elurõõmu.

196

35,71 €

1 liiter

Suurepärane antioksüdantide allikas.
Tegu on eri puuvilja- ja marjamahla
(granaatõuna-, pirni-, mangostani-,
vaarika-, muraka-, mustika- ja
viinamarjaseemneekstrakti) seguga.
Tänapäeval ei ole enam kahtlust,
et antioksüdandid mõjutavad
märkimisväärselt meie tervist ja head
enesetunnet. Tunnetage eksootiliste
viljade jõudu!

262

27,38 €

473 ml
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Mesilastooted

JOOST™
Kaks loodusliku puuviljamaitsega segu annavad
jookidele võrratu maigu. Väljendusrikka naturaalse
magusa maitsega JOOST™ muudab hõrguks
igasuguse joogi. Ananassi, kookose ja ingveri või
mustika, assaimarjade ja sidruni maitse ja lõhn
teevad päeva kirkaks, pakuvad uut maitseelamust
ning aitavad keha varustada foolhappe ja muude
vitamiinidega.
Mustikas, assaimarjade ja sidruniga

516

9,36 €

60 ml

Ananass, kookose ja ingveriga

517
516

517

9,36 €

60 ml

440

321

Aaloeõietee
Suurepärase maitse ja erilise aroomiga
taimede, maitserohelise ja aaloeõite
segu. Rahustab, peletab väsimustunde,
aitab organismil taastuda. Tee ei sisalda
kofeiini, ent annab jõudu ja erksust. Võib
juua nii kuumalt kui ka külmalt.

200

18,17 €

25 pakki

FAB – energiajook

FAB X – energiajook

See on kiire ja värskendav
viis püsida terve päeva
energilise ja ärksana.
FAB taastab jõu, nii jagub
teil vastupidavust ja
keskendumisjaksu teha ära
kõik, mis kavatsetud.

Energiajook FAB X on tervise ja
reipuse allikas, mis ei sisalda
kaloreid, süsivesikuid ega
suhkrut, küll aga ohtralt vitamiine,
aminohappeid ja elektrolüüte.
Jook paneb energia kohe tulvama
ja jaksu jätkub kauemaks. Andku
FAB X teile energiat terveks
päevaks ja aidaku saavutada kõik,
mida ihkate!

FAB

321

FAB X

2,57 €

250 ml

puhas
kuld

440

2,57 €

250 ml

Mett korjavad mesilased on tõeline loodusime.
Lisaks magusale kullakarva meele pakuvad nad
meile mitmeid muid väärtuslikke ja tõhusaid aineid.
Kõik looduslikud mesilastooted sobivad hästi kokku
aaloega. Need kuuluvad lahutamatult hea enesetunde
ning terve ja harmoonilise elu juurde.

Foreveri
suiratabletid

FOREVERI
lemmikud

Mesilaste poolt ümbertöödeldud õietolm
ehk suir on kõrge toiteväärtusega
ja sisaldab mitmeid organismile
vajalikke aineid. Suir annab energiat,
vastupidavust ja elujõudu.

26

15,78 €

100 tabletti

Forever Aloe2Go
270

Forever Living Products on võtnud aaloenektari
ja Forever Pomesteen Poweri parimad omadused
ning põiminud need mugavasse ühe portsjoni
suurusesse pakendisse. Forever Aloe2Go on
tarvitamisvalmis igal ajal ja igas kohas – töölaua
taga, reisil, autos või kõndides. Nautige nende
kahe toitva joogi maitsvat kasulikkust!

270 72,73 €
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30 kotti
karbis

Foreveri mesilasema
piima tabletid
Mesilasema piima on iidsetest
aegadest peetud nooruse eliksiiriks.
See kiirendab ainevahetust, annab
energiat, leevendab stressi, aeglustab
vananemisprotsessi.

36

34,12 €

60 tabletti

Foreveri taruvaigutabletid
Taruvaiku tuntakse looduse parima
antibiootikumina. See tugevdab
organismi. Tegu on naturaalse
vahendiga, mida võib tarvitada terve
pere. Taruvaigutabletid on rikastatud
mesilasema piimaga.

27

32,98 €

60 tabletti
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376

354

439

Forever Daily™
Forever Arctic-Sea®
Ainulaadne oomega-3- rasvhapete
allikas, mis sisaldab patenditud
küllastumata rasvhapete segu
(kalmaarirasv, väga puhas kalaõli ja
oliiviõli). Igasse kapslisse on kätketud
hästi tasakaalustatud suhtes oomega3-rasvhapped, mis on tähtsad nii teie
tervisele kui ka enesetundele.

376

28,35 €
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120 kapslit

Aaloe oligosahhariidide kompleksiga
Forever Daily™ on uuenduslik viis
varustada organismi toitainetega.
Toode sisaldab 55 suurepäraselt
tasakaalustatud toitainet, mille
omastamist tõhustab aaloe
oligosahhariidide kompleks. Forever
Daily™ koostisosad toimivad sünergiliselt
ja varustavad organismi kõikide vajalike
ainetega, tänu millele tunneme end
energilisema ja tervemana!

439

17,94 €

60 tabletti

Forever Calcium™
Vanusega hääbub organismi võime
omastada kaltsiumi. Seda aitab
tõkestada uuendatud Forever Calcium™,
mis sisaldab kaltsiumi ja muid mineraale
efektiivsemal kujul, mida organism
imendab ja omastab maksimaalselt.
Forever Calcium™‘iga võite olla kindel,
et olete valinud parima kvaliteediga
toitained.

206

24,99 €

90 tabletti

Forever Kids™

Forever Fiber™
Toidulisand sisaldab neljast
kiudaineliigist koosnevat patenditud
kompleksi, tänu millele rikastate
hõlpsasti oma toidusedelit kiudainetega.
Puistake seda toidule, segage
aaloemahla, muu joogi või lihtsalt vee
sisse (selle saate pudeliga kaasa võtta).

464

20,16 €

Pakendis on 30
pakki á 6.1 g

Hoolitsege selle eest, et teie lapsed
saaksid iga päev vajalikke toitaineid
– andke neile multivitamiinidega
närimistablette Forever Kids™.
Neist lõbusatest ja maitsvatest
multivitamiinidest saavad nii lapsed
kui ka täiskasvanud kõige olulisemaid
vitamiine, mineraale, rauda ja fütoaineid.

354

11,25 €

Fun
Fact

Meie teadlased otsivad pidevalt
parimaid koostisosi, mis
sobituksid aaloega. Ajapikku
oleme avastanud muid taimset
päritolu koostisaineid, mis võivad
aaloe omaduste avaldumisele
kaasa aidata ja aaloe toimet
tugevdada. Nende taimsete
koostisainete segamisel aaloega
valmivad tõhusamad tooted, mis
sisaldavad palju naturaalseid
aineid ning aitavad teil kenam
välja näha ja end paremini tunda.

120 tabletti
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Forever NutraQ10
Forever NutraQ10 on loodud nii, et see lahustuks hõlpsalt
aaloenektaris ning varustaks südame ja veresoonte süsteemi
tähtsate toitainetega. Hoiab homotsüsteiinitaseme normis
ning varustab organismi antioksüdantide ja koensüümiga
Q10, et rakud saaksid õigesti talitleda. Koostoimes
tugevdavad need koostisosad südant ja veresoonkonda.

FOREVERI
lemmikud

ARGI+
L-arginiini ja vitamiinide kompleks ARGI+
annab edasi kogu L-arginiini jõu. Pealekauba
tugevdavad selle mõju lisatud toitained ja
vitamiinid. Koostoimes moodustavad need
koostisosad uue põlvkonna toidulisandi, mis
parandavad organismi üldist seisundit. Vaid üks
pakk ARGI+ koos vee või lemmik-aaloejoogiga
toob parema enesetunde. Rikastage oma
toidusedelit tõhusa L-arginiiniga!

473

56,70 €

300 g
(30 portsjonit)

312

Naiste toidulisand

Meeste toidulisand
„Vit lize™“ on spetsiaalselt meestele
loodud toimeainekooslus, mille
vitamiinid, mineraalid, antioksüdandid
ja patenditud taimesegu aitavad
püsida tervena ja hoiavad eesnäärme
talitluse korras.

28,35 €

30 pakikest

VIT LIZE™

VIT LIZE™

375

24,90 €

120 tabletti

„Vit lize™“ on loodud just naiste
vajadusi silmas pidades. See on
antioksüdandirikaste puuviljade,
ravimtaimede, vitamiinide ja
mineraalide looduslik kooslus, mis
aitab naisel terve olla ja hormoonidel
tasakaalus püsida.

374

26,79 €

60 kapslit

Gin-Chia
Ainulaadne ženšenni ja salvei kooslus,
milles ühtivad lääne ja ida tarkus.
Toidulisandi rikkalik koostis sarnaneb
vitamiinide ja mineraalide kataloogile.
Gin- Chia tõstab organismi toonust,
parandab töövõimet, annab energiat
ja vastupidavust.

47
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18,79 €

100 tabletti

C-vitamiin
C-vitamiini ja kaerakliide segu.
Ainulaadne patenteeritud koostis tagab
organismis kogu tabletis sisalduva
60 mg C-vitamiini omastamise. See
on kiiduväärt valik neile, kes soovivad
säilitada head tervist.

48

18,17 €

100 tabletti
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Forever Lycium Plus

Rohelised aasad

Toidulisand valmistatakse
taralõngast ehk goji marjadest ja
magusjuurest. See on esmaklassiline
antioksüdantide läte. Hiinas on
inimesed juba tuhandeid aastaid
kasutanud tervise parandamiseks
taralõnga vilju ja magusjuure
ekstrakti ehk lagritsat.

Eriti hästi tasakaalustatud toidulisand.
Selle toitained pärinevad lutserni-,
odra- ja nisuidudest ning Cayenne’i
piprast. See on vitamiinide,
mineraalide, aminohapete ja
ensüümide kokteil, mis sisaldab
klorofülli ja taimekiudu. Toidulisand
on esmaklassiline toitainete allikas ja
võimalus varustada organismi kiiresti
elutähtsate ainetega.

72
68

12,47 €

Mineraalide allikas, mis
varustab organismi makro- ja
mikroelementidega õigesti
tasakaalustatud suhtes. Selle
toidulisandi edulise valemi loomiseks
on kasutatud mere settekivimite
mineraale. Nature-Min’is on sisuliselt
kõik inimorganismile vajalikud
mikroelemendid.

18,79 €

100 tabletti

Forever Active HA

Nature-Min

37

34,18 €

80 tabletti

180 tabletti

Küüslaugu-tüümianikapslid
Tegu on kahe iidsetest aegadest
tuntud taime kooslusega. Küüslauk
tõhustab rasva muundumist
energiaks, samuti on hea
antioksüdant. Ühes kapslis on 1 g
küüslaugu kontsentraati ja 50 mg
tüümianipulbrit.

65

18,79 €

100 kapslit

Hüaluroonhappe, kollajuure
ja ingveriõli segu. See on üks
tõhusamaid liigeste ja naha
toitevahendeid, mis „määrib“
suurepäraselt liigeseid ja niisutab
nahka. Kui tahate olla kui „hästi
õlitatud masin“, on need kapslid just
see, mida vajate!

264

31,20 €

Forever Vision
Toidulisand nägemise ja silmade
toitevarustuse parandamiseks.
Sisaldab mustikaekstrakti,
mitmesuguseid antioksüdante ja muid
toitaineid. Vision on suurepärane
moodus oma silmade eest hoolitseda.

60 kapslit

235

20,21 €

60 tabletti

FOREVERI
lemmikud

Forever Active Probiotic
Sisaldab kuut liiki häid baktereid, mis
on inimese tervisele väga tähtsad.
Pisikesed kergestineelatavad
kapslid on loodud seedesüsteemi
tugevdamiseks. Kapslid tõhustavad
toitainete omastamist, tugevdavad
immuunsüsteemi.

222

26,71 €
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Forever ImmuBlend
Toidulisand immuunsüsteemi igakülgseks
toetuseks. Kõik patenditud segu
koostisosad on valitud nii, et need
mõjuksid vastavalt immuunsüsteemi
teatud funktsioonile.

355

17,42 €

60 tabletti

30
kapslit
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Kaalu jälgimine

Forever PRO X²™

FOREVERI
lemmikud

Forever Lite Ultra
Vanilli- ja šokolaadikokteil
Täiendab hästi tervislikku eluviisi.
Kaks lahja piimaga valmistatud
kokteiliportsjonit päevas annavad
100% vitamiinide ja mineraalide
soovituslikust päevanormist. Forever
Lite Ultra kokteilid aitavad kujundada
tõhusa kava optimaalse kehakaalu
säilitamiseks.

Täiendav valguportsjon tasakaalustatud
kaalujälgimisprogrammi järgijale
või lihtsalt hea vahepala kiirustavale
inimesele. Batoonike sisaldab patenditud
ainetekompleksi, mis koosneb
sojavalguisolaadist, vadakuvalguisolaadist
ja vadakuvalgukontsentraadist, lisaks
veel 2 g kiudaineid. See aitab hõlpsamini
lihaseid kasvatada ja meelepärast
kehakaalu saavutada.
Kaneel

466

3,45 €

1 batoonike (45 g)

3,45 €

1 batoonike (45 g)

Šokolaad

465

520

Vanilli

470

22,46 €

375 g
(15 portsjonit)

Šokolaadi

471

22,46 €

390 g
(15 portsjonit)

Forever Fast Break
Pole tähtis, kas olete pidevalt
toimetustega hõivatud või otsite
suupistet, mis annaks jõudu
sportimisel, teie aktiivsesse eluviisi
sobib suurepäraselt batoonike Forever
Fast Break. See maapähklivõiga
šokolaadibatoon sisaldab 11 g
valke, vitamiine ja mineraale ning 3 g
kiudaineid, et tekiks täiskõhutunne.

520

3,96 €

466

1 batoonike (57 g)

465

Forever
Garcinia Plus

Forever Therm™
Organismi talitlust toetav toidulisand
sisaldab erilist taimeekstraktide
ja toitainete kompleksi. See
annab energiat ja võib kiirendada
ainevahetust. Tõhus abivahend kaalu
jälgimisel ja kõhnumisel. Selle abil
jõuate kiiremini tulemusteni ning
saavutate meelepärase vormi.

463

31,10 €

60 tabletti
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See on kaalujälgimisprogrammide
lisand. Toote aluseks on gartsiinia
viljadest saadud hüdroksüsidrunhape
(HCR). Toidulisand tõhustab organismi
loomulikku ainevahetust, tekitab
täiskõhutunde ning aitab isu kontrolli all
hoida. Sisaldab kroomi, mis jääb paljude
dieetide puhul sageli puudu, ehkki see
on õigeks ainevahetuseks vajalik.

71

34,18 €

70 kapslit

Forever Lean
Vähendab kalorite omastamist rasvast
ja süsivesikutest. Tõstab organismi
loomulikku võimet reguleerida
vere suhkrusisaldust. Toidulisandi
toime on maksimaalne, kui kaasate
kaalujälgimisprogrammi ka tervisliku
toitumise ja regulaarse võimlemise.

289

31,28 €

120 kapslit
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Forever F.I.T.
Kõik, mida vaja, et saaksite kenam välja näha ja end paremini tunda.

INIMLOOMUS
Inimesele on omane soov jagada teistega häid asju. Rääkige
sõbrale programmist F.I.T. ja aidake tal tervemaks saada.
Just nii toimib meie suhtlemisel põhinev äri. Ühest loost
teiseni. Ühelt inimeselt teiseni.

ÜLEMAAILMNE
PEREKOND
Üle 10 miljoni Foreveri äri omaniku – samasugused inimesed
nagu teie peaaegu 160 riigist – soovivad aidata teistel kenam
välja näha, end paremini tunda ja elada oma unistuste elu.

Avastage Forever F.I.T. – kolm tõhusat tootekomplekti, mis aitavad teil kehakaalu
reguleerida ja õppida tervislikult elama ükskõik millise füüsilise vormi korral.

FOREVERI
lemmikud

Vital5®
Komplektis Vital 5® on Foreveri viis imetabast
toodet, mis korvavad üheskoos toimides
toitumise puudujääke ja varustavad organismi
kõige olulisemate toitainetega, mida on vaja
parema enesetunde ja väljanägemise jaoks.

CLEAN 9
Programm Clean 9 sobib esimeseks sammuks
saledama ja tervema keha poole. See lihtne,
ent tõhus 9-päevane organismi puhastamise
programm sisaldab kõiki vajalikke vahendeid, et
saaksite muutumist alustada juba täna.

Komplektis Vital 5® on:
4 aaloenektarit või 4 aaloe-marjanektarit või
4 aaloe-virsikunektarit või 4 Forever Freedomit®,
1 pakk Forever Dailyt®, 1 pakk Forever Active
Probioticut®, 1 pakk Forever Arctic Sea’d® ja
1 kotike ARGI+®.

Komplekti Clean 9 moodustavad:
Aaloenektar (kaks 1-liitrist pudelit);
Kokteil „Forever Lite Ultra“® (1 pakk);
„Forever Garcinia Plus“® (54 kapslit);
„Forever Fiber“™ (9 pakki);
„Forever Therm“™ (18 tabletti); Mõõdulint.

547 Vanillimaitselise kokteiliga
548 Šokolaadimaitselise kokteiliga

547–548

106.10 €

F15
Astuge veel üks samm parema välimuse ja enesetunde poole. Ükskõik,
kas alles alustate või teil on juba korralik kogemustepagas, F15 pakub
tugevnemiseks ja kõhnumiseks toitumis- ja treeningkava algajatele,
edasijõudnutele ja vastupidavatele. Kõik 15-päevased programmid on
loodud nii, et need jagaksid inspireerivaid teadmisi, aitaksid igaveseks
oma eluviisi muuta ja võimaldaksid järjekindlalt muutuda.

F15 komplektis on:
Aaloenektar (kaks 1-liitrist pudelit);
Kokteil „Forever Lite Ultra“® (1 pakk);
„Forever Garcinia Plus“® (90 kapslit);
„Forever Fiber“™ (15 pakki); „Forever Therm“™ (30 tabletti).

456

222,53 €

Aaloenektariga

457

222,53 €

Aaloe-marjanektariga

458

231,33 €

Aaloe-virsikunektariga

459

258,80 €

Aaloenektariga Forever
Freedom®

528 Programmid F15 algajale 1 ja 2 vanillimaitselise kokteiliga
529 Programmid F15 algajale 1 ja 2 šokolaadimaitselise kokteiliga
532 Programmid F15 edasijõudnule 1 ja 2 vanillimaitselise kokteiliga
533 Programmid F15 edasijõudnule 1 ja 2 šokolaadimaitselise kokteiliga
536 Programmid F15 vastupidavale 1 ja 2 vanillimaitselise kokteiliga
537 Programmid F15 vastupidavale 1 ja 2 šokolaadimaitselise kokteiliga

528-537

18 / Kaalu jälgimine

136,93 €
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Komplektid
FOREVERI
lemmikud

Uued tooted

Komplekt
ÄRI KAST

Väärtus 2 CC-d

Aaloenektar; aaloe-marjanektar; Aloe-virsikunektar;
Aaloenektar Forever Freedom; Foreveri taruvaik;
Nature-Min; Absorbent-C; Küüslaugu-tüümianikapslid;
Rohelised aasad; Forever Active Probiotic;
Forever Vision; Forever Active HA; Forever NutraQ10;
ARGI+; Forever Kids; Forever Arctic Sea; Forever Daily;
Hambageel; Aaloe vedelseep; Aaloe pulkdeodorant;
Aloe First; Aaloega hügieeniline huulepulk Aloe Lips;
Taruvaiguga aaloekreem; Aaloegeel; Soojendav aaloekreem;
Aaloega MSM geel; Tootevoldik.

01

Komplekt
MINI
Väärtus 1 CC

Aaloenektar; Aaloe-marjanektar; Aaloe-virsikunektar;
Aaloenektar Forever Freedom; Küüslaugu-tüümianikapslid;
Forever Active Probiotic; Forever Active HA;
Forever Arctic Sea; Forever Daily; Hambageel;
Aaloe pulkdeodorant;
Aaloega hügieeniline huulepulk Aloe Lips;
Aaloegeel; Soojendav aaloekreem; Tootevoldik.

03

Komplekt
KIIRE START
Väärtus 1,699 CC-d

Forever Move™

Aaloenektar – 4 tk; Aaloe-marjanektar – 2 tk; ARGI+ – 2 tk;
Hambageel – 2 tk; Aloe Lips – 12 tk;
Taruvaiguga aaloekreem – 2 tk; Aaloegeel – 3 tk;
Soojendav aaloekreem – 2 tk;
Tootejuhend, Tootevoldik, Töövihik „Esimesed sammud äris”,
Brošüür „Äri”, Brošüür „Aaloe-ettevõte”,
Foreveri äri omaniku lepinguvorm.

Liikuge vabalt ning hoidke oma liigesed korras ja painduvad Foreveri uusima,
kliiniliselt novaatorlikema toidulisandiga Forever Move™. See on suurepärane
toode inimesele, kes soovib oma lihased ja liigesed terved hoida. Tootes on
kaks ülitõhusat koostisosa: *NEM® ja **BioCurc®, mille patenditud kooslust ei
leidu kuskil mujal maailmas.

05

Forever Move™ on kliiniliselt peaaegu viis korda efektiivsem kui glükoosamiin
ja kondroitiin. See aitab kõigest 7–10 päevaga säilitada normaalse
liikumisamplituudi, parandab liigeste olukorda ja paindlikkust, aitab kõhred
tervena hoida, vähendab lihaste ja liigeste jäikust ning aitab treeningu järel
kiiremini jõu taastada.
*NEM® on ESM Technologies LLC registreeritud kaubamärk
**BioCurc® on Boston BioPharm, Inc. registreeritud kaubamärk

551

20 / Komplektid

55,80 €

90 kapslit
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Uued tooted

inﬁnite by Forever™
Niisutav puhasti
Niisutava puhasti koostises on rohkelt looduslikku
päritolu tõhusaid koostisaineid, nagu õunaekstrakt,
õuna aminohape ja kookose rasvhapped, mis
niisutavad nahka ning eemaldavad õrnalt mustuse
ja rasu, kuivatamata nahka. Kreemja konsistentsiga
õrna puhastusvahendi kasutamise järel on nahk
niisutatud, pehme ja puhas ning valmis järgmiste
vananemisilminguid leevendavate toodete mõjuks.

554

23,45 €

118 ml

22 / Uued tooted

inﬁnite by Forever™
Nahapingulduskompleks
Ilu algab seestpoolt – õigest toitumisest. Foreveri esimene
ja ainulaadne ilu-toidulisand aitab vananemisprotsessi
kontrolli all hoida. Nahka pinguldava kompleksi koostisesse
kuulub patenditud kantaluubikontsentraadi, fütokeramiidide
ja merekalade kollageeni kooslus, mis niisutab nahka,
vähendab sügavate näokortsude moodustumist, pinguldab
nahka ja muudab selle elastsemaks.

556

46,21 €

60 tabletti

inﬁnite by Forever™
Pinguldav seerum

inﬁnite by Forever™
Taastav kreem

Pinguldav seerum sisaldab kliiniliselt
kontrollitud vananemisvastast kolme
aminohappe peptiidi, mis jäljendab
naha loomulikke protsesse ja suurendab nõnda naha elastsust. Peale selle
kuuluvad seerumi koostisesse tõhusad
looduslikud koostisained ja meie patenditud aaloe, mis üheskoos niisutavad,
tasandavad ja pinguldavad nahka ning
muudavad selle elastsemaks, et nahk
näeks nooruslikum välja.

Kiiresti imenduva niisutava ja siluva taastuskreemi koostises on rohkem kui 15 nahka
turgutavat koostisainet. Taastava kreemi
loomisel on tuginetud nahahooldusteaduse
uusimatele avastustele. Selle koostises on
aaloed, palju antioksüdante sisaldavaid
assai marju, granaatõuna ja vananemist
pidurdavaid eeterlikke õlisid, mis taastavad
ja värskendavad kuivanud nahka. Kas pole
mitte suurepärane lõpulöök vananemise
vastu?

555

46,43 €

30 ml

558

51,78 €

48,2 g

inﬁnite by Forever™
Uudne nahahooldussüsteem
Te ehk arvate, et juba tunnete aaloe väge?
Aga aaloe toime ei ole veel kunagi olnud
nii tugev! infinite by Forever™ võitleb
vananemise vastu nii seest kui ka väljast.
See komplekt koosneb üliefektiivsetest
toodetest, mis niisutavad, pärsivad
peenemate ja sügavamate kortsude
teket ning aitavad kollageeni tootmise
normaalsena hoida, et saaksite kenam välja
näha ja end paremini tunda.

553

156,24 €
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Hügieen

Aaloe
dušigeel
Suurepärane
aaloe ja
ravimtaimede
ekstraktidega
dušigeel kehale.
Värskendav
puhtuselõhn
aitab unustada
stressi,
lõõgastuda ja
puhata. Muudab
naha siidjaks,
pehmeks ja
siledaks.

14

18,79 €

251 ml

Vannisool
Peske oma mured
maha aromaatse
seguga legendaarsest
Surnumere soolast,
lavendlist ja muudest
eeterlikest õlidest.
Rahustavaks ja
lõõgastavaks
kümblusprotseduuriks
piisab kahest
lusikatäiest soolast.

286

20,61 €

350 g

FOREVERI
lemmikud

Aaloekoorija
Õrn pehmetoimeline
nahakoorija, mis
ei sisalda nahka
ärritavaid teravaid
koostisaineid.
Jojobaõli
mikrograanulid
puhastavad
õrnalt nahka ning
eemaldavad tõhusalt
sarvestunud nahakihi.
Aaloega koorija
eemaldab surnud
naharakud ning
valmistab naha ette
niisutuseks.

238

24 / Hügieen

16,22 €

99 g

Dušigeel
Hellitage oma
nahka lõhnava ja
meeldivalt lõõgastava
dušigeeliga. Tootes
on aaloe rahustavad
ja niisutavad
omadused ühendatud
eeterlike õlide ja
puuviljaekstraktidega.
Tunnetage
dušigeeliga puhtust ja
värskust.

287

17,04 €

Aaloega
hügieeniline
huulepulk
Suurepärane aaloe,
jojooba, mesilasvaha ja
teiste eriliste niisutavate
ainete kooslus toidab,
pehmendab ja kaitseb
huuli kuivamise eest.

22

3,59 €

4,25 g

192 ml
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Hügieen
Soojendav
aaloekreem

Alpha-E Factor
See on naha
nooruslikkuse
allikas. Emulsioon
sisaldab hulgaliselt
komponente,
mille otstarve on
parandada naha
seisukorda. See
niisutab, toidab,
kaitseb nahka
keskkonna kahjuliku
mõju eest ning
võitleb tõhusalt
naha nooruslikkuse
vaenlaste – vabade
radikaalidega.

R3 Factor
Kreem sisaldab
aaloed,
puuviljahappeid ja
vitamiine. See aitab
eemaldada surnud
rakud, toidab ja
niisutab nahka,
taastab kaitsva
lipiidikihi. Kreem
võitleb halastamatu
aja mõju vastu.

69

34,12 €

187

56,7 g

34,12 €

30 ml

Kreem sobib iseäranis tuulest ja
külmast räsitud ning muutlikust ilmast
mõjutatud nahale. Kreem ei sisalda
vett, seepärast sobib see ideaalselt
külmaks aastaajaks.
Aaloe ja taruvaik on koosluses
kummeli, A- ja E-vitamiiniga.

Vahend naha ja
tumedate laikude
pleegitamiseks.
(Muudab nahka
heledamaks, kaitseb
pigmentatsiooni
tekkimise eest,
tumedad laigud
aga muudab vähem
nähtavaks.

Taastav silmaümbruskreem vähendab kortsude,
tursete ja tumedate
laikude teket silmaümbruspiirkonnas.

233

24,99 €

28 g

Niisutav aaloekreem
Taruvaiguga aaloekreem

Nahka pleegitav
geel

Silmaümbruskreem

Niisutavat kreemi võib kasutada
näo-, käte- ja kehakreemina, kuna
see imendub sügavale ja võitleb naha
vananemisprotsesside vastu. Kreem
niisutab nahka ülihästi. Sisaldab
kollageeni ja elastiini, mis aitavad
säilitada sileda ja elastse naha.
Niisutav kreem sobib ideaalselt
jumestuse aluskreemiks.

236

15,20 €

20,45 €

113 g

63

15,37 €

26 / Hügieen

23,87 €

118 ml

Eriliselt niisutava ainulaadse valemiga
šampoon muudab juuksed tugevamaks,
kergemini kammitavaks ja säravamaks.
Šampoonis sisalduv aaloegeel ja
mesilaspiim aitavad reguleerida kuivade
juuste loomulikku niiskustasakaalu.

355 ml

Niisutab ja pehmendab kuivi lõhenenud
juukseid, muudab juuksed hästi
kammitavaks ja läikivaks. Sonya® niisutava
šampooni suurepärane kaaslane. Palsam
sisaldab aaloegeeli ja mesilaspiima, mis
aitavad kuivadel lõhenenud juustel niiskust
säilitada.

350

17,99 €

355 ml

„Sonya“® kohevust andev
šampoon

Hambageel

Silmameigieemaldi

Tõhusa hambapuhastusvahendi
aluseks on aaloegeel, millele on lisatud
taruvaiku ja piparmünti. Puhastab
suurepäraselt hambad, ei kriimusta
emaili, tagab värske hingeõhu.
Hambageel sobib kasutamiseks
tervele perele! Fluoriidivaba.

Eemaldab hästi silmameigi, rikkumata
naha loomulikku niiskustasakaalu.
Toidab, rahustab ja kaitseb
silmapiirkonna tundlikku nahka.

7,92 €

205

118 ml

„Sonya“® niisutav
palsam

„Sonya“ niisutav
šampoon

17,99 €

Geel sisaldab aaloed,
MSMi (orgaanilist
väävlit) ja ravimtaimede
ekstrakte, mis
leevendavad
pehmete kudede,
lihaste ja liigeste
valu, põletikku ning
annavad reipust. See
läbipaistev, lõhnatu,
riideid mittemääriv
geel on väärt vahend
spordisõpradele.

118 ml

FOREVERI
lemmikud

28

15,37 €

®

349
51

64

28,3 g

Aaloe MSM geel

Soojendavat kreemi on
soovitatav kasutada
lihaste suurenenud
koormuse, külmetuse,
selja- ja liigesevalude
korral. Võib kasutada
kui lõõgastavat
massaažikreemi,
mis stimuleerib
terve organismi
vereringet, vähendab
väsimuse tundemärke
ja parandab
enesetunnet.

130 g

186

11,33 €

118 ml

Kui teie juuksed on õhukesed ja peadligi
hoidvad, võib Sonya® kohevust andev
šampoon olla suurepärane lahendus.
Šampoon sisaldab aaloegeeli ja
mesilaspiima, mis muudavad juuksed
kohevaks ja läikivaks ning parandavad
nende seisundit. Aaloe niisutab ja rahustab
peanahka. Mesilaspiim toidab ja niisutab
nahka. Mesilaspiim sisaldab antioksüdante,
mis neutraliseerivad vabu radikaale ja aitavad
taastada kahjustatud juukseid.

351

17,99 €

355 ml

„Sonya“® kohevust andev
palsam
Palsam täiendab Sonya® kohevust
andva šampooni toimet. Tänu erivalemile
aitab palsam tõsta juukseid juurtest
ning muudab juuksed kohevamaks,
pehmemaks, läikivamaks. Juuksed
jäävad kergesti kammitavaks ning
soengusse seatavaks.

352

17,99 €

355 ml
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Hügieen

Kehakreem-palsam
Kreemi kasutatakse peamiselt
pinguldusprotseduuride vahel, kuigi seda
võib kasutada ka eraldi. Stimuleerib hästi
vereringet, niisutab ja toidab nahka ning
võitleb tõhusalt tselluliidi vastu. Soovitavat
tulemust saab kiirendada korrapärase
võimlemisega.
Märkus: vt kasutusjuhendit.

Aloe Fleur de Jouvence
Nahahooldussarjas Fleur de Jouvence on aaloegeel
ühendatud looduslike rakuainete ja niisutavate
koostisosadega. Komplektis on kuus toodet,
millest igaüks annab oma panuse täisväärtuslikku
nahahooldusesse.
339 Näopuhasti
338 Niisutustoonik
340 Päevakreem
342 Öökreem
343 Aktivaator
341 Kontuurmaski pulber

57

37,54 €

113 g

Komplektis on ka spaatel, segamiskausike ja pintsel vahendite
peale kandmiseks.

337

91,82 €

Pinguldav kehakreem
Habemeajamispalsam

Aaloe pulkdeodorant

FOREVERI
lemmikud

Hea kaitse ebameeldiva higilõhna
eest. Alumiiniumsooladeta.
Deodoranti võib kasutada kohe
pärast depilatsiooni. Tõhus,
meeldiv, turvaline!

67

339

340

342

338

343

7,41 €

Eriliste niisutavate
koostisosadega
habemeajamisjärgne palsam.
Raseerimine ärritab nahka, sageli
ka vigastab, seetõttu tasub
nahka selle palsamiga poputada.
Nautige puhtuse ja mehelikkuse
lõhna.

70

92 g

341

15,37 €

118 ml

FOREVERI
lemmikud

Tasakaalustatud niiskustaseme
ja happelisusega kerge puhasti ei
jäta nahka rasvaseks. Valmistatud
allergiavabadest koostisosadest.
Eemaldab tõhusalt jumestuse ja
mustuse.

339

11,05 €

118 ml

Niisutustoonik
Alkoholivaba toonik sisaldab aaloed,
virgiinia nõiapuu ja muude taimede
ekstrakte, mis niisutavad ja toniseerivad
nahka. Tooniku koostisesse kuuluvad
veel kollageen ja allantoiin, mis
parandavad naharakkude seisundit.

338

11,05 €

28 / Hügieen

118 ml

Päevakreem
Kreem sisaldab aaloed ja teisi
niisutavaid ja pehmendavaid aineid,
samuti kollageeni ning C- ja E-vitamiini,
mida on vaja naha õige struktuuri
säilitamiseks.

340

17,24 €

59 ml

Öökreem niisutab, toidab ja kaitseb nahka
vananemise eest. Kreemis sisalduvad
nisuidu glütseriidid ja aprikoosikiviõli
varustavad nahka lipiididega, mis tagavad
vee ja rasva tasakaalu. Mesilastoodete ja
taimsete ekstraktidega sametpehme kreem
hoolitseb naha eest ja aitab sellel elastsena
püsida.

342

24,17 €

Aktivaator

Kontuur-maski pulber

Aaloe ja allantoiini parimate omaduste
kooslus. Suurepärane aminohapete,
polüsahhariidide ja ensüümide allikas.
Niisutab ja puhastab nahka ning
kiirendab selle taastumist.

Suurepäraselt puhastavate
koostisainete unikaalne kooslus.
Pulber segatakse aktivaatoriga.
Puhastab poore. Silub ja pinguldab
nahka.

343

11,05 €

118 ml

341

15,73 €

29 g

Läbipaistev,
niisutav, rahustav,
toitev vahend
on valmistatud
aaloelehe
siseosast. Geel
on tõhusaks abiks
mitmesuguste
nahaprobleemide
korral, mistõttu
peaks see alati
esmaabikarbis
olema.

61

15,37 €

118 ml

30,47 €

113 g

Universaalne käte- ja
kehakreem.
Võrreldes teiste
meie kreemidega
on selles suurim
aaloekontsentratsioon (välja
arvatud aaloegeel). Kreem
sisaldab E-vitamiini, kollageeni,
elastiini, lanoliini.
Aaloekreem on
maheda lõhnaga,
see pehmendab
ja niisutab suurepäraselt iseäranis
kuiva, lõhenenud
nahka.

Aaloegeel

56 g

56

Aaloekreem

Öökreem
Näopuhasti

Kreem pinguldab keha, muudab
selle kaunimaks ja tõstab toonust.
Koostises olevad taimeekstraktid
salendavad ja toniseerivad, aaloe
niisutab, nahka soojendavad
paprikamahlad suurendavad
toote tõhusust. Kasutatakse
polüetüleenkilega.
Märkus: vt kasutusjuhendit.

62

15,37 €

118 ml

Merevetikamask
Mask puhastab
naha sügavalt,
tasakaalustab
selle struktuuri, niisutab
intensiivselt ja
toidab. Maski
kasutamise järel
muutub näonahk
pehmeks ja
elastseks, näib
särav ja elujõuline.

234

17,14 €

113 g
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Hügieen
Sonya®
näopuhasti

FOREVERI
lemmikud

Vahutav aaloega
raseerimisgeel

Aaloega käteseep

Luksuslik vahutav raseerimisgeel
sisaldab patenditud aaloed ja
rohkelt naha eest hoolitsevaid
koostisaineid, mis niisutavad
ja värskendavad nahka. Tõhus
ja ühtaegu õrn toode sobib
suurepäraselt nii naistele kui
ka meestele, kes soovivad
tavapärase raseerimise muuta
meeldivaks rituaaliks.

515

14,33 €

142 g

Uus täiustatud aaloega käteseep
rahustab nahka iga kord, kui käsi
pesete. 100% ehedast stabiliseeritud
aaloegeelist ja looduslikest
puhastusainetest valmistatav
parabeenivaba seep sisaldab õrnu
puuviljaekstrakte, mis pehmendavad
ja niisutavad teie nahka.

523

14,04 €

Sonya® värskendav
toonik

Aaloega näopuhasti
eemaldab hõlpsasti
jumestuse ja mustuse
ega lase nahal kuivaks
muutuda. Nahk muutub
puhtaks ja siidjaks.
Parima tulemuse
saavutamiseks
kasutage puhasti järel
Sonya® värskendavat
toonikut ja teisi Sonya®
komplekti tooteid.

277

29,52 €

Aaloe ja valge tee
ekstraktiga värskendav
toonik niisutab ja
värkendab suurepäraselt
nahka. Alkoholivaba.
Enne kasutamist
puhastage nahk Sonya®
näopuhastiga.

177 ml

279

Uus, veel tõhusam koostis! Me ei
pea kasutama üksnes kunstlikke
vahutamisaineid – meie lemmikkoostisaine aaloe sisaldab looduslikku
ainet saponiini, mis vahutab õrnalt.
jojoobaõli aitab taastada juuste
struktuuri, et juuksed saaksid tagasi
naturaalse värvi ja läike. Need
koostisained eemaldavad ühtlasi kogu
mustuse, värskendades samal ajal
peanahka. Nüüd veel ka Foreveri™
lavendli eeterliku õliga, et lummaksite
kõiki!

Teaduse arenedes muutub ka meie
toodete koostis. Oleme muutnud
palsami koostist, et see toimiks
sünergias aaloe-jojoobašampooniga.
Selles šampooni täiendavas palsamis
on B-rühma vitamiine, makadaamiaja jojoobaõli ning meie Foreveri™
lavendli eeterlikku õli, mis annab
juustele läiget ja hõlbustab nende
soengusse seadmist. Tasakaalustatud
pH-ga palsam katab juuksekarva,
aidates vältida juukseotste
harunemist.

521

18,18 €

296 ml

522

16,80 €

296 ml

28,13 €

36,66 €

118 ml

71 g

Näonaha
hoolduskomplekt
Sonya®

Nahahooldustoodete
kollektsioon Sonya®
kujutab endast suurt võitu
vananemisvastases võitluses.
Sellesse kuuluvad viis tähtsaimat
toodet, mis puhastavad, niisutavad
ning aitavad nahka terve, kirka ja
ilusana hoida.

282

30 / Hügieen

281

Näokreem sisaldab aaloed, nahka
värskendavaid ekstrakte ning erilisi
niisutavaid aineid, mis aitavad
säilitada naha õiget niiskustasakaalu.
Kasutage kreemi koos Sonya® toitva
seerumiga ning teie nahk muutub
pehmemaks ja siledamaks.

280

Aaloe jojoobapalsam

177 ml

Aaloe ja valge tee
ekstraktiga toitev seerum
aitab nahal niiskust
säilitada. Nahk paistab
noorem ja säravam. Toitev
seerum on suurepärane alus
Sonya® näokreemile.

Sonya® tasakaalustav
näokreem

473 ml

Aaloe-jojoobašampoon

29,52 €

Sonya®
toitev seerum

138,15 €

Komplekt koosneb viiest
tootest: näopuhasti, värskendav
toonik, toitev seerum, niiskust
tasakaalustav kreem ja
näokoorija. Hellitage oma nahka
ja proovige see viie sammu
näohooldussüsteem järele.
Sonya® näohoolduskomplekti
kasutades näeb teie nahk välja
terve ja elujõuline.

Sonya® nahakoorija
Kasutage aaloe ja looduslike
jojooba mikroosakestega koorijat
1–2 korda nädalas ning teie nahk
muutub siidjaks ja siledaks. Aaloe
niisutab suurepäraselt, jojooba
mikroosakesed aga eemaldavad
õrnalt, ent tõhusalt sarvestunud
nahakihi.

278

22,14 €

118 ml

277 Näopuhasti
279 Värskendav toonik
281 Toitev seerum
280 Tasakaalustav näokreem
278 Nahakoorija
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Hügieen
FOREVERI
lemmikud

Forever Aloe MPD 2X
Laia kasutusampluaaga kontsentreeritud
puhastus- ja pesemisvedelik. Sobib
põranda, vaiba, kahhelkivide, klaaspindade,
vannitoa puhastamiseks ning nõude ja pesu
pesemiseks. Eemaldab tõhusalt mustuse ja
plekid, lahustab rasva, kriimustamata pindu.
Fosfaadivaba.

Aloe First
Rahustava toimega vedelik sisaldab
aaloed, taruvaiku ja 11 hoolikalt
valitud taimeekstrakti. Vedelik
toidab ja rahustab nahka, sellel on
antibakteriaalne toime.

40

20,45 €

25th Edition

946 ml

Tualettvesi meestele

See luksuslik aroom meenutab
lille- ja metsalõhnade buketti, mis
aitab esile tuua naise tundlikku
olemust.

45,50 €

24,99 €

25th Edition

Lõhnavesi naistele

208

307

473 ml

50 ml

Tualettvee baasiks on puuviljade,
taimede ja metsafloora aroomid.

209

45,50 €

50 ml

Aaloepihusti loomadele
Avokaadoseep
Tänu avokaado erilistele omadustele
puhastab, niisutab ja hellitab seep
nahka suurepäraselt. Sobib näo- ja
kehahoolduseks. Seep on meeldiva
sidrunilõhnaga.

284

32 / Hügieen

5,05 €

142 g

Esmaabivahend loomadele. Sobib
ideaalselt väliste nahaprobleemide
korral. Kiire rahustava toimega. See
pihustatav vedelik on suurepärane
nahahooldusvahend eri suuruses ja
eri liiki loomadele.

30

20,45 €

473 ml

Hügieen / 33

Eeterlikud
õlid

FOREVERI
lemmikud

Foreveri kolme eeterliku
õli komplekt
Foreveri kolme eeterliku õli komplektis
on kolm 5 ml pudelit eraldi eeterlike
õlidega: sidruni-, piparmündi- ja
lavendliõli. Proovige parimat, mis
loodusel pakkuda on ja valige enda
lemmik.

512

30,96 €

Lõdvestav

Rahustav

Foreveri™ lõdvestav eeterlike õlide
segu on suurepäraselt tasakaalustatud
kooslus parima kvaliteediga talihaljast,
Hollandi lavendlist, eukalüptist,
koriandrist, viirukipuust, rosmariinist,
vääris-vaipkakrast, piparmündist,
basiilikust ja punest, mille noodid
lõdvestavad ning toovad sisemist
rahutunnet ja harmooniat.

Foreveri™ rahustav eeterlike õlide
segu on suurepäraselt tasakaalustatud
kooslus parima kvaliteediga
põldmündist, talihaljast, kamprist,
ilangiõlist ja kummelist, mis tungib naha
sügavamatesse kihtidesse ja rahustab
tõhusalt.

509

20,52 €

10 ml

511

34,20 €

10 ml

15 ml

Kaitsev
Foreveri™ kaitsev eeterlike õlide segu
on suurepäraselt tasakaalustatud
kooslus parima kvaliteediga
nelgist, apelsinist, kaneelikoorest,
rosmariinist, viirukipuust, eukalüptist ja
kadakamarjadest, mille noodid annavad
jõudu ja energiat.

Sidrun
Ettevõte Forever kasutab käsitsi
korjatud sidruneid, millel lastakse
kasvada seni, kuni need täiuslikult
küpseks saavad. Korralikult küpsed
sidrunid on mahlasemad ja nendest
saadav eeterlik õli on ülikvaliteetne.
Forever pakub ülipuhast sidruni
eeterlikku õli, mis tõstab tuju ja annab
energiat.

507

13,10 €

15 ml

34 / Eeterlikud õlid

Lavendel
Piparmünt
Foreveri™ piparmündi eeterlik õli
saadakse piparmündist, mida on
ühes talus kasvatatud ja korjatud
juba mitmeid põlvkondi. Taime
looduslik mentoolikontsentratsioon
on kõrge, seepärast jahutab ja
värskendab see hästi.

508

18,36 €

15 ml

Foreveri™ lavendli eeterliku õli
tooraine pärineb Bulgaariast, kus
on selle kasvatamiseks ideaalsed
ilmastikutingimused ja pinnas, tänu
millele sisaldab õli rohkelt terpeene ja
linalüülatsetaati, mis annab lavendlile
omase magusa puuviljalõhna. Ettevõte
Forever pakub ülipuhast lavendli
eeterlikku õli, mis rahustab ja lõdvestab.

506

24,84 €

510

23,76 €

10 ml

Baasõli
Foreveri™ baasõli on aaloe, A-, E- ja
C-vitamiini ning looduslike lõhnatute
õlide patenditud segu. Foreveri™ baasõli
aitab Foreveri™ eeterlikel õlidel tungida
sügavamatesse nahakihtidesse ja
tõhustada nende toimet.

505

16,56 €

118 ml

15 ml
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®

PARIMA KVALITEEDI GARANTII
Ettevõttele kuulub rida aaloe stabiliseerimisprotsessiga seotud patente, tänu millele saame tagada, et meie aaloe baasil valmistatavad tervise- ja ilutooted
on tippkvaliteediga. Meie aaloetooted olid esimesed, kellele Rahvusvaheline Aaloeteadusnõukogu andis sertifikaadi, mis kinnitab nende muutumatut
kvaliteeti ja ehedust. Paljudel toodetel on ka koššer- ja moslemite halal-sertifikaat. Ja loomulikult, meie tooteid ei katsetata loomadel.
UAB Forever Living Products Baltics
Pylimo g. 30, LT-01135 Vilnius
tel.+372 5551 4818,
faks. +370 5 261 0306

foreverliving.ee
Kods 1064

