
Forever Living Products

Produkty v harmonii s přírodou
Z více než 200 druhů aloe se nejvíce využívá aloe barbadensis Miller  (aloe vera). 
Vypadá  jako  kaktus,  ale  ve  skutečnosti  patří  do  čeledi  liliokvětých.  Sukulentní 
rostlina se silnými dužnatými listy, které obsahují výživný a hojivý gel, se používá už 
staletí  pro  udržování  zdraví  a krásy.  Protože kvete  v suchém a teplém podnebí, 
velmi si jí cenili např. Řekové a Egypťané.
Aloe vera je univerzální - může se užívat jako nápoj nebo se dá aplikovat na kůži. 
Náš široký sortiment výrobků z aloe vera obsahuje také výrobky pro osobní péči, pro 
pokožku a kosmetiku. Aloe vera je naší ingrediencí číslo jedna. Nepřidáváme jen pár 
kapek,  začínáme  se  100  %  vnitřním  gelem  a  kombinujeme  ho  s  dostatečným 
množstvím potřebných  přísad.  Čerstvost  je zaručená.  Jen pár  minut  po  vyříznutí 
dužinu  stabilizujeme  patentovanou  metodou,  která  umožňuje  zachovat  všechny 
podstatné  výživné  hodnoty.  Rozsáhlý  výzkum  a  nejmodernější  zařízení  nám 
umožňuje kombinovat unikátní vlastnosti aloe vera gelu s dalšími vysoce kvalitními 
přísadami. 

Výživa
Nápoje z aloe vera

Aloe Vera Gel  (€ 25,54 - doporučená prodejní cena)
Zázračné listy aloe vera obsahují více než 75 výživných látek a 200 aktivních složek, 
včetně  20  minerálních  látek,  18  aminokyselin  a  12  vitaminů,  enzymy,  saponiny, 
antrachinony,  sacharidy  atd.  Náš  gel,  který  je  výsledným  produktem  našeho 
patentovaného postupu stabilizace aloe vera,  si  oblíbili  ti,  kteří  si  chtějí zachovat 
zdravý  trávicí  systém,  životní  energii  a  dobrou  pleť.  Je  to  jeden  z  nejlepších 
dostupných  doplňků  výživy  pro  každodenní  použití.  Protizánětlivé  a  regenerační 
vlastnosti  aloe vera poskytují  ten nejperfektnější přírodní koktejl,  který je schopný 
pomoci stresovanému imunitnímu systému, pomáhat při vstřebávání výživných látek, 
doplňovat životně důležité látky organizmu a zvyšovat vaši výkonnost.
Aloe Vera Gel je dobré užívat na denní bázi delší dobu jak preventivně, tak i jako 
významnou  pomoc  při  různých  problémech,  jako  jsou  např.  žaludeční  vředy, 
dráždivý  tračník,  divertikulóza,  toxicita  jater,  kolísavý  krevní  tlak,  kolika,  zácpa či 
průjem, cukrovka, žlučové a ledvinové kameny, infekce ledvin a močového měchýře, 
artritida, ekzémy, dermatózy, střevní chřipky, alergie, astma apod.
KÓD: 15

Forever Freedom  (€ 37,20)
Použili  jsme síran glukosaminu a síran chondroitinu - dvě přirozeně se vyskytující 
látky, které jsou známé svými účinky na zdravou funkci kloubů a jejich pohyblivost, a 
spojili jsme je s bohatými výživnými látkami našeho stabilizovaného aloe vera gelu. 
K tomu jsme přidali vitamín C a metylsulfonylmetan (MSM), primární zdroj biologicky 
dostupné síry, kterou organizmus potřebuje na udržení zdravých pojivových tkání a 
funkce  kloubů.  Forever  Freedom s  přírodní  pomerančovou  příchutí  je  praktickou 
cestou jak výživou bojovat proti příznakům stárnutí.



KÓD: 196

Aloe Berry Nectar  (€ 25,54)
Nenechejte se splést perfektní chutí, je to výživná síla! Všechny dobroty aloe vera 
gelu  spojené  se  sladkou  směsí  pravé  jablečné  a  brusinkové  šťávy,  bohatou  na 
antioxidanty  -  vitamin  C  a  A,  draslík  a  pektin,  které  napomáhají  pročistit  trávicí 
systém  a  následně  podporují  detoxikaci  pokožky.  Zvláště  vhodný  pro  jedince 
s problémy močového ústrojí. 
KÓD: 34

Bits n‘ Peaches  (€ 29,67)
Nenapodobitelný chuťový zážitek: kousky čistého aloe vera prosáknuté příchutí na 
sluníčku dozrálých broskví. K tomuto vitamínovému koktejlu aloe vera jsme přidali 
karotenoidy - působící jako antioxidanty a zdroje vitaminu A, důležitého pro funkci 
imunitního systému. Ideální pro děti a jejich perfektní zdraví! Nalijte nápoj na kostky 
ledu a kdykoli si vychutnejte osvěžující a posilující účinky aloe vera.
KÓD: 77

Výživa
Včelí výrobky

Jsme hrdí, že vám můžeme nabídnout naši řadu čistých, 100 % přírodních produktů 
- zázraků ze včelích úlů. A můžete si být jistí, že naše výrobky jsou skvělé kvality. 
Včelí  úly,  ze  kterých  výrobky  pocházejí,  se  nacházejí  ve  vysoko  položených, 
suchých  pouštích  -  v  ideálním  prostředí,  kde  vlastně  neexistují  pesticidy  a  jiné 
znečišťující  látky.  Forever  Living  má nejkomplexnější  zařízení  na  výrobu  včelích 
výrobků v USA,  s moderním patentovaným zpracovacím vybavením.

Forever Bee Honey  (€ 16,99)
Včelí produkt z naprosto čistých oblastí obsahuje 76% sacharidů (34% glukózy, 40% 
fruktózy a 2% sacharózy)  a 7% dalších výživných látek (minerální látky, vitaminy, 
enzymy,  proteiny,  aminokyseliny),  který  je  neuvěřitelně  rychlým zdrojem energie. 
Toto přírodní sladidlo  má výbornou chuť a je lehce stravitelné pro dospělé i  děti. 
Velmi cenný pro lidi s horším trávením, protože cukr v něm je již předtrávený a může 
být vstřebán přímo.
KÓD: 25

Forever Royal Jelly  (€ 33,26)
Pokud bojujete  se stresem, doplňte  si  energii  a  posilněte  metabolizmus.  Forever 
Royal  Jelly,  speciálně  vybavený  enzymy,  obsahuje  bílkoviny,  značné  množství 
minerálních látek (vápník, měď, železo, fosfor, draslík, křemík a síra) , vitaminy A, C, 
D,  E  a  B komplex,  dále  všech  8  esenciálních  a  10  sekundárních  aminokyselin. 
Důležitý je obsah kyseliny nukleové, která napomáhá buněčné regeneraci.  Působí 
jako přírodní afrodiziakum, podporuje plodnost, imunitní systém a duševní pohodu. 
KÓD: 36

Forever Bee Propolis – dosud není v České republice v nabídce



Propolis je ochranná látka, kterou včely sbírají a používají na zachování sterility a 
ochranu proti infekcím ve svých úlech. Forever Bee Propolis je vynikající prostředek 
k  podpoře  přirozené  imunity  organizmu,  obsahuje  22  aminokyselin,  komplex  B 
vitaminů a je vylepšený mateřskou kašičkou.

Forever Bee Pollen  (€ 15,42)
Je často nazývaný  „nejdokonalejší potrava přírody“ - pyl poskytuje lidem energii  a 
výživu tisíce let. Každá tabletka Forever Bee Pollen obsahuje výživné látky důležité 
pro zdraví  a energii  a výdrž,  kterou  potřebuje každé tělo.  Pyl  je ceněný pro  své 
protialergické  vlastnosti.  Působí  rovněž  jako  přírodní  antibiotikum,  pomáhá 
kontrolovat krevní tlak a cholesterol,  zlepšuje dýchání, je skvělým pomocníkem při 
problémech s prostatou. Zlepšuje fyzickou odolnost a výdrž, proto je ve velké míře 
užíván sportovci.
KÓD: 26

Výživa
Zdravý život a pitný režim

Aloe Blossom Herbal Tea  (€ 17,62)
Prostě ten nejlepší bylinný čaj. Ochucený přesnou dávkou květů aloe, doplňuje svou 
vynikající chuť příměsí skořice a zázvoru, voňavých hřebíčků, uklidňujícího koření, 
pomerančové  kůry,  kardamomu,  fenyklu,  heřmánku,  listů  ostružiny  a  gymnema 
sylvestre. Nízkokalorický a bez kofeinu. Používejte jej teplý i studený. Jeden sáček 
směsi lze použít až na 2 litry vody. Takto se může stát součástí vašeho denního 
přísunu tekutin, která svým založením navíc přirozeně tlumí chuť k jídlu.
KÓD: 200

Energie pro život

Forever Lite Nutritional Diet  (€ 27,87)
Koktejly Forever  Lite  nabízíme s decentní  čokoládovou a s krémovou vanilkovou 
příchutí.  Smíchejte  je  s nízkotučným  mlékem  nebo  svým  oblíbeným  ovocným 
džusem.  Pijte  až  dvakrát  denně  jako  plnohodnotnou  náhradu  denních  jídel  za 
účelem  snížení  hmotnosti  (POZOR  –  neexistují  zázračné  koktejly  na  hubnutí,  
Forever Lite je součástí programu kontroly tělesné hmotnosti zdravou a přirozenou 
cestou za pomoci dalších faktorů, jako je pohyb a pitný režim),  k získání svalstva 
nebo  jen  jako  doplněk  vaší  současné  stravy  lahodným  výživným  občerstvením 
zvláště  v období  rekonvalescence.  Používání  přípravku  poskytuje  příjem 
plnohodnotných živin nezbytných pro správnou činnost organizmu.
KÓDY: 19 (vanilka) a 21 (čokoláda)

Forever Garcinia Plus  (€ 33,84)
Kontrola vaší spotřeby cukrů a kalorií!  Ovoce garcinia cambogia nabízí látku, která 
snižuje přeměnu cukrů na tuky v těle. Kyselina hydroxycitronová  (HCA) přirozeně 
potlačuje  chuť  na  jídlo  zablokováním  enzymu,  který  přeměňuje  kalorie  na  tuk. 
Pikolinát chromu napomáhá štěpení cukrů v těle a pomáhá udržovat správný krevní 



tlak  a  hladinu  cholesterolu.  Pro  zvýšení  rychlosti  metabolizmu jsou  přidány  dva 
téměř „nemastné“ tuky: triglyceridy se středně dlouhým řetězcem (MCT) a saflorový 
olej.
KÓD: 71

Výživa
Další důležité doplňky stravy

A-Beta-CarE  (€ 31,97)
Předcházejte stárnutí! Antioxidanty jsou důležité v boji proti volným radikálům, které 
způsobují únavu a nemoc. A-Beta-CarE dodává organismu vitamin A (ve formě 
betakarotenu) potřebný pro zdravý zrak i pokožku, vitamin E, nezbytný pro zdravou 
pokožku, krevní oběh a pohyblivost, a selen, účinný antioxidant, který je nutný pro 
udržení zdravé pokožky, vlasů a dobrého zraku. Celkově pomáhá chránit před 
srdečním i chorobami, posiluje imunitu, pomáhá při menstruačních a 
menopauzových potížích, chudokrevnosti, zlepšuje cirkulaci, pomáhá obnovovat 
tkáně, podporuje normální srážení krve a hojení jizev, redukuje krevní tlak a zmírňuje 
křeče v nohou.
KÓD: 54

Arctic-Sea Super Omega-3  (€ 30,77)
Výzkumy  posledních  desetiletí  prokázaly  neobyčejné  zdravotní  účinky  mastných 
kyselin Omega-3, které často chybějí  ve stravě. Používáme jen nejčistší, nejsilnější 
Omega-3  z ryb  studenovodních  pásem  a  přidali  jsme  účinky  mastných  kyselin 
Omega-9  z  olivového  oleje.  Každá  kapsle  Omega-3  obsahuje  225  mg  EPA 
(eikosapentaeonová  kyselina)  a  150  mg  DHA  (docosahexaenová  kyselina). 
Přípravek pomáhá upravovat krevní tlak, snižovat hladinu cholesterolu a triglyceridů, 
a tím udržovat průchodnost cévního systému. S úspěchem se používá jako vydatný 
pomocník při kardiovaskulárních onemocněních, psoriáze či migrénách.
KÓD: 39

Absorbent-C  (€ 17,64)
Pomáhá  udržovat  zdravé  pojivové  tkáně,  klouby  a  funkci  dýchacího  systému. 
Abychom tělu umožnili  absorbovat plnou dávku 60 mg vitaminu C z každé tablety, 
zkombinovali  jsme ho s 500 mg ovesných otrub, vysoce rozpustné vlákniny,  která 
prokazatelně  pomáhá  snižovat  hladinu  cholesterolu  v krvi.  Dalšími  důležitými 
složkami jsou Forever včelí med a citrusové bioflavonoidy.
KÓD: 48

Gin-Chia  (€ 18,31)
Dvě  starobylé  rostlinky:  zlatá  šalvěj  ze  západu  a  žen-šen  z  východu  jsou 
zkombinované do novověkého zázraku, aby vašemu tělu navrátily to, o co vás obírá 
dnešní  rušný  životní  styl.  Obě  rostliny  jsou  účinnými  antioxidanty  obsahujícími 
vitaminy A, B1 (tiamin), B2 (riboflavin),  C a D, plus vápník, železo, sodík, draslík, 
kajenskou papriku, zinek, měď, hořčík a mangan. Tato kombinace působí jako silný 



antioxidant a celkově ke zlepšení nálady, zvýšení životní síly a vytrvalosti a zlepšení 
cirkulaci krve. Estrogenové substance v šalvěji zmírňují obtíže při menopauze.
KÓD: 47

Forever Lycium Plus  (€ 33,84)
Lycium Plus  je nejsilnějším antioxidantem, který  se v současné době nachází  na 
trhu. Obsahuje extrakt z asijského ovoce lycium a lékořicové flavonoidy. Používá se 
např.  k hojení  vředů,  při  bolestech  v krku,  nespavosti,  stresech,  cukrovce, 
k potlačení  toxických  následků  chemoterapie  a  léčby  ozařováním.  Zlepšuje  zrak, 
příznivě působí na pleť. Účinně bojuje proti škodám způsobeným volnými radikály a 
všeobecně podporuje přirozené hojicí a omlazující schopnosti organizmu. 
KÓD: 72

Forever B12 Plus  (€ 16,56)
Vitamin B12 a kyselina  listová  jsou v různých formách přítomny při  metabolizmu. 
Protože vitamin B12 působí při  reaktivaci  kyseliny listové, nedostatek B12 vede k 
nedostatku  jmenované  kyseliny.  Vzorec  postupného  uvolňování  je  založený  na 
technologii,  která  poskytuje  tělu  stabilní  přísun  aktivních  složek,  což  vede  ke 
skvělým  dlouhotrvajícím  účinkům.  Jedná  se  o  zdraví  podporující  protistresový 
přípravek, jehož používání zlepšuje kardiovaskulární a centrální nervový systém a 
napomáhá i naší kráse. Chrání proti depresím, zmatenosti, ztrátě citu v končetinách, 
osteoporóze, rakovině hrdla a tlustého střeva a ztrátě sluchu. Je důležitým zdrojem 
výživy pro těhotné ženy, starší lidi a pro každého na limitované nebo chudé stravě. 
Měl by se stát nepostradatelným pro vegetariány a vegany. 
KÓD: 188

Nature-Min  (€ 18,31)
Nature-Min poskytuje všechny základní minerální látky, které se nacházejí v lidském 
těle.  Využívá  při  tom  minerální  základ  přírodních  usazenin  z  mořského  dna, 
vytvořených z chelátových minerálních prvků mořských rostlin a živočichů. Poskytuje 
ve  vyváženém poměru vápník,  fosfor  a  hořčík  a  další  minerály  a  stopové  prvky 
v takových  proporcích,  aby  společně  působily  co  nejefektivněji.  K  zabezpečení 
maximální  absorpce  byly  přidány  dvě  nové  biologicky  přístupnější  formy  GTF 
chromu a selenu.
KÓD:37

Forever Kids  (€ 14,27)
Tyto  multivitaminy  ve  tvaru  zvířátek  poskytují  rostoucím  dětem  životně  důležité 
vitamíny,  minerální  látky  a  fytonutrienty,  které  mohou  v  běžné  stravě  chybět. 
Fytonutrientová  základna  přípravku  pochází  z mrkve,  aceroly,  brokolice,  špenátu, 
zelí,  brusinek, jablek, rajčat a citrusů. Výrobek neobsahuje cukr, aspartam (umělé 
sladidlo),  umělá  barviva  ani  konzervační  látky.  Vaše  děti  si  zamilují  příchuť 
pomeranče  nebo  hroznů  vinné  révy.  Pravidelná  konzumace  tohoto  přípravku  je 
skvělou a chutnou cestou k prevenci srdečních chorob, rakoviny a dalších vážných 
onemocnění.
KÓD: 198



Fields of Greens  (€ 11,99)
Zelené  tabletky  obsahující  výživné  účinky  mladých  zelených  výhonků  ječmene a 
pšenice,  listů  vojtěšky  (alfalfa),  dále  včelího  medu  a  mimo  jiné  i  důležitého 
chromového pikolinátu. Dalšími nutričními komponenty přítomnými v přípravku jsou 
např.  betakaroten,  enzymy,  aminokyseliny,  vitaminy,  chlorofyl  a  vláknina.  Působí 
protizánětlivě, podporuje metabolizmus zastavuje krvácení, pomáhá při podráždění 
pankreasu, a také při chudokrevnosti. Důležitý zdroj chromu pro hypoglemiky a jódu 
při poruchách štítné žlázy. 
KÓD: 68

Forever Garlic Thyme  (€ 18,13)
Dvě historicky užitečné rostliny v jednom produktu! Česnek je komplexní rostlinou. 
Působí  protiplísňově,  antisepticky  a  antibakteriálně,  usnadňuje  odkašlávání,  má 
protivirové účinky, usmrcuje a vypuzuje střevní parazity, snižuje krevní tlak a hladinu 
cholesterolu  v krvi.  Zabraňuje  tvorbě  krevních  sraženin  v cévách.  Ochraňuje  tělo 
proti  volným  radikálům.  Tymián  svými  antiseptickými  a  protiplísňovými  účinky 
pomáhá při kašli, bronchitidě i poruchách zažívání, a je rovněž silným antioxidantem. 
Důležitý jistě je i fakt, že produkt obsahující ekvivalent 1000 mg čerstvého česneku, 
je absolutně bez typického česnekového zápachu.
KÓD: 65

Forever Ginkgo Plus  (€ 32,19)
Považujte  tento  doplněk  za  revoluční  potravu  pro  myšlení,  která  spojuje  účinky 
flavonoidy z listů stromu ginkgo biloba (jinan dvoulaločný), považované za „mozkové 
tonikum“  s účinky  tří  dalších  bylin  uctívaných  v čínské  herbalistice  pro  vynikající 
schopnosti  zlepšovat  myšlenkové  procesy:  s houbou  reishi,  plody  schizandry  a 
bylinou  fo-ti  (rdesno  mnohokvěté).  Přípravek  zlepšuje  mozkové  funkce,  zvyšuje 
rychlost přenosu informací nervovými buňkami. Jeho protistresové a protidepresivní 
účinky  nabízejí  úlevu  pro  srdce  a  vaskulární  systémy zvyšováním toku  krve  do 
srdečního svalu. 
KÓD: 73

Osobní hygiena

Forever Bright Toothgel  (€ 9,08)
Skvěle chutnající (peppermint a spearmint) zubní pasta s obsahem aloe vera gelu a 
včelího propolisu. Tato kombinace má antibakteriální vlastnosti potřebné v boji proti 
plaku a k udržování svěžího dechu. Neocenitelný pomocník při odstraňování skvrn a 
bělení  zubů.  Neobrušuje  sklovinu  a  má  blahodárný  vliv  na  krvácející  dásně. 
Vynikající společník v boji proti parodontóze!  Neabrazivní složení pasty využívá 100 
% stabilizované  aloe  vera,  čistí,  vyživuje  a  posiluje  vaše  zuby  a  dásně.  Skvělá 
mentolová chuť bude známa celé vaší rodině. Nečistíte jen své zuby, posilujete je a 
chráníte silou aloe vera!
KÓD: 28



Aloe Liquid Soap  (€ 15,38)
Husté,  bohaté,  perleťově  zbarvené  a  zvlhčující  tekuté  mýdlo  na  ruce  i  obličej,. 
vhodné pro celou rodinu Připraveno z aloe vera a nedráždivých povrchově aktivních 
látek, na kůži zanechává hladký, hedvábný pocit. Je ideální i jako šampon pro děti 
včetně batolat a vhodné pro lidi s kožními problémy, jako psoriáza a ekzémy.  
KÓD: 38

Aloe Bath Gelée  (€ 21,27)
Jedinečný přípravek do vany i pod sprchu s obsahem stabilizovaného aloe vera gelu 
a vybraných bylinných výtažků určených k relaxaci  a k osvěžení  těla.  Sprchový a 
koupelový gel pomáhá zmírnit únavu a vyčerpání a dává pokožce pocit měkkosti a 
svěžesti, a to bez jakýchkoli vysušujících účinků.
KÓD: 14

Gentleman‘ s Pride  (€ 17,48)
Příjemně vonící pleťové mléko bez alkoholu. Obsahuje stabilizovaný aloe vera gel a 
speciální  kondicionéry  a  zvlhčovače,  jako  např.  heřmánek  a  rozmarýn,  které 
pomáhají utišit pleť podrážděnou holením či smogem, sluncem a větrem. Po použití 
přípravku bude vaše pokožka svěží, čistá a hladká.
KÓD: 70

Aloe Ever-Shield Deodorant   (€ 8,35)
Efektivní  ochrana  proti  nežádoucím  podpažním  pachům.  Přípravek  se  snadno 
nanáší a při použití nezanechává skvrny na šatech. Výrobek se stabilizovaným aloe 
vera  gelem neobsahuje  žádné  škodlivé  antiperspirační  hliníkové  soli.  Deodorant 
zanechává pocit svěžesti a čistoty po celý den.
KÓD: 70

Aloe-Jojoba Shampoo  (€ 20,63)
Vyrobený ze 100 % stabilizovaného aloe vera a z jojobového oleje, čistí a zvlhčuje, 
vyživuje vaše vlasy, dodá jim zdravý lesk a pocit hebkosti a poddajnosti. Pro lepší 
výsledky používejte s kondicionérem. 
KÓD: 58

Aloe-Jojoba Conditioning Rinse  (€ 19,02)
Dodejte  vlasům  dokonalý  vzhled  pomocí  kondicionéru,  vyrobeného  z  čistého, 
stabilizovaného aloe  vera  gelu  a  jojoby.  Vaše vlasy  nebude trápit  elektrostatický 
náboj, budou hebké, lesklé a bez roztřepených konečků.
Pravidelné  užívání  obou  výše  jmenovaných  prostředků  vás  zbaví  lupů  a  zamezí 
vypadávání vlasů.
KÓD: 59

Forever Aloe Styling Gel  (€ 18,61)
Univerzální vlasový gel na bázi aloe vera posílí a upraví vaše valsy a zároveň jim 
poskytne pružnost k vytvoření jakéhokoli  účesu. Je odolný proti  vlhku, neobsahuje 
alkohol.  Gel  prosákne  vaše  vlasy  nejen aloe  vera,  ale  i  zeleninovým proteinem, 
pantenolem (vitamin B) a dalšími vitaminy, jojobou a oleji z pšeničných klíčků.
KÓD: 194



Forever Aloe Pro-Set  (€ 10,17)
Bez alkoholu, s vysokým obsahem proteinů. Aloe Pro-Set vlasy zpevňuje a dodává 
jim vlhkost, vyživuje vlasy i pokožku, přičemž udržuje přirozený vzhled vlasů a účes 
po delší  dobu.  Purifikovaná voda a stabilizovaný aloe  vera  gel  nahrazují  vlhkost 
ztracenou sušením vlasů fénem a zvyšují lesk a hebkost vlasů. Neškodí ozónu.
KÓD: 66

Domácnost

Forever Aloe MPD  (€ 28,05)
Univerzální  koncentrovaný  vysoce  efektivní  čistící  prostředek  pro  domácnost, 
vhodný k praní v pračce i v ruce i k ručnímu mytí nádobí. Vynikající k čistění podlah, 
koupelen, dlaždic a koberců.  Je neškodný životnímu prostředí a svou univerzálností 
může nahradit mnoho čistících prostředků, které v domácnosti používáte.
KÓD: 50

Péče o pokožku

Aloe Lotion  (€ 17,48)
Univerzální  pleťové mléko s obsahem stabilizovaného aloe  vera  gelu,  jojobového 
oleje, kolagenu, elastinu a vitaminu E k péči o celé tělo. Poskytuje úlevu při svědění, 
bolestech chodidel,  kousnutí  hmyzem, spáleninách od slunce, zahlazuje stopy po 
vytažené  kůži,  s úspěchem  se  používá  při  dermatózách,  vyrážkách,  akutních 
poranění kůže, svalů, šlach a kloubů, protože ulevuje od bolesti a otoků. Díky aloe 
vera  se  zlepšuje  krevní  cirkulace,  působení  aminokyselin  stimuluje  normální 
buněčné  množení  k urychlení  hojícího  procesu.  Vyrovnává  pH  pokožky,  je 
vynikajícím kondicionérem, zvlhčovačem a tonerem. 
KÓD: 62

Aloe Moisturizing Lotion  (€ 17,48)
Přípravek  s vynikajícími  zvlhčujícími  vlastnostmi,  jehož  důležitými  složkami  jsou 
stabilizovaný aloe vera gel, alantoin, olej z meruňkových jader, jojobový olej, elastin, 
rozpustný  kolagen  a  alantoin.  Udržuje  pokožku  hladkou,  jemnou  a  pružnou  a 
uchovává  její  pH  v přirozené  rovnováze.  Tento  unikátní  krém dokáže  proniknout 
hluboko do pokožky až na buněčnou úroveň a zpomalit proces stárnutí, způsobený 
znečištěním a nepříznivými vlivy prostředí. Výborný na suchou „žíznivou“ pokožku, 
zejména po koupeli.
KÓD: 63

Aloe Propolis Creme  (€ 23,08)
Unikátní  kombinace  stabilizovaného  aloe  vera  gelu  a  antibiotického  včelího 
propolisu  obohacená  dvěma z  nejlepších  rostlin  v  péči  o  pokožku,  kostivalem a 
heřmánkem, a vitaminy A a E.  Skvělý  pomocník při  lokálních  potížích,  jako jsou 
bodnutí hmyzem, popáleniny i při rozsáhlejších problémech, jako ekzémy a psoriáza. 
Jeho utišující a antibiotické vlastnosti jsou mimořádně vítané ve všech situacích.
KÓD: 51



Aloe Vera Gelly  (€ 17,48)
Průsvitný  gel  se  rychle  absorbuje  a  má  úžasný  zklidňující  účinek.  Obsahuje 
zvlhčující a zvláčňující látky a je ideální  cestou jak dostat čistý stabilizovaný aloe 
vera  gel  přímo  do  pokožky.  Přípravek  je  účinný  zejména  při  různých  akutních 
poraněních kůže, svalů, šlach a kloubů. Je rovněž ideální k použití při popáleninách, 
akné mazotoku, hemeroidech, proleženinách, ekzémech, psoriáze a lišejích. Gelly 
zmírňuje  svědění,  otoky,  bolesti,  pálení  a  přecitlivělost.  Jeho  antibakteriální 
vlastnosti pomáhají v boji proti infekcím, jeho jemná struktura promazává a zklidňuje 
poraněnou tkáň i  v citlivých oblastech. Pooperační použití  Gelly příznivě ovlivňuje 
hojení ran a zamezuje tvorbě velkých jizev. KÓD: 61

Forever Aloe Scrub  (€ 18,14)
Skvělá kombinace aloe vera gelu a pevných mikrotělísek z jojobového oleje. Tento 
neobvykle  mírný čistící  prostředek na pleť  i  celé  tělo  jemně odstraňuje odumřelé 
kožní  buňky  a  poškozenou  tkáň  způsobující  ucpání  pórů  a  zhoršující  vzhled 
pokožky.
KÓD: 60

Forever Aloe Sunless Tanning Lotion  (€ 30,25)
Aloe vera gel vyvolává hlubší průnik samoopalovacího prostředku do pokožky a jeho 
rovnoměrné  rozložení.  Zbarvení  kůže  je  potom  mnohem trvalejší  než  v případě 
prostředků,  které  působí  pouze  na  povrchu  pokožky.  Aloe  vera  chrání  před 
vysoušením kůže, které zároveň i poskytuje regenerační účinky.
KÓD: 195

Aloe Sunscreen  (€ 18,61)
Forever  Aloe  Sunscreen  s  ochranným  faktorem  SPF  30  pomáhá  minimalizovat 
vysušující a spalující účinky slunečního záření i nepříznivé účinky větru a škodlivin v 
ovzduší.  Stabilizovaný  aloe  vera  gel  navíc  udržuje  pokožku  vlhkou  a  vláčnou. 
Přípravek  je zároveň  vynikajícím mlékem po opalování,  který  účinně  ochlazuje a 
zklidňuje  unavenou  pokožku  vystavenou  slunci.  Vhodný  pro  místní  podmínky  i 
horské a přímořské oblasti.
KÓD: 199

Aloe Heat Lotion  (€ 17,48)
Zvláčňující aloe vera s obsahem hřejivých substancí a vyváženým pH je ideálním 
přípravkem  pro  unavenou  suchou  pokožku.  Složení  tohoto  produktu  s hluboko 
penetrujícím účinkem přináší rychlou úlevu od napětí a stresu, bolesti svalů, hlavy i 
artritických  kloubů.  Přípravek  je  rovněž  často  s úspěchem  používán  na 
zhmožděniny, modřiny a otoky. Působí i proti plísním na nohou či hnědým stařeckým 
skvrnám. KÓD: 64

Aloe MSM Gel  (€ 28,40)
Nový  přípravek  firmy FLP je určen ke zmírnění  zánětů,  tišení  bolestí  a  zlepšení 
pohyblivosti kloubů. Aloe MSM Gel je vyroben z patentovaného stabilizovaného aloe 
vera gelu s přidáním MSM, metylsulfonylmetanu, organické síra,  která se nachází 
téměř ve všech živých organizmech rostlinných,  a extraktů  čtyř  léčivých rostlin  – 
medvědice lékařské, oleje z listů čajovníku, rozmarýnu lékařského a vrby bílé. 



KÓD: 205

Aloe Lips  (€ 4,08)
Zkombinováním aloe, jojobového oleje a včelího vosku jsme vytvořili ten nejjemnější 
balzám na rty, vhodný do každého ročního období. Vyhlazuje, zjemňuje a zvlhčuje 
popraskané a suché rty. Udržuje rty vlhké, čisté a zdravé. Ochraňuje vás v zimě při 
lyžování i v létě při surfování na moři. Vynikající i na drobná poranění, na hemoroidy, 
jako zvlhčovač pod oči a na ochablé nehty. Mějte ho vždy po ruce!
KÓD: 22

Aloe First  (€ 23,08)
Vynikající a nezbytná součást domácí i cestovní lékárničky. Základem Aloe First je 
stabilizovaný aloe vera gel, dále obsahuje včelí propolis jako přírodní antibiotikum, 
alantoin  na ochranu pokožky a extrakty z jedenácti  pečlivě vybraných bylin.  Jeho 
použití  je  jednoduché,  dokonce  i  tehdy,  když  je  kůže  velmi  bolestivá  na  dotek. 
Použití zahrnuje např. spáleniny, odřeniny, pásový opar, lupénka, ekzémy a opary, 
ale i nastydnutí a virózy, bolesti v krku, astma apod.
KÓD: 40

Pro naše zvířecí miláčky

Aloe Vera Gel a Berry Nectar
-  vhodné pro všechna zvířata,
-  tekutiny se dají snadno smíchat s potravou,
-  nápoje mají tonizující efekt,
-  pomáhají udržovat zdravou chuť k jídlu,
-  dodávají sílu a energii,
-  mají i uklidňující účinek.

Aloe Vera Gelly
-  hustý gel s protiplísňovými a antibakteriálními vlastnostmi,
-  zvlhčuje a uklidňuje zraněnou tkáň v citlivých oblastech.

Aloe Activator
-  ideální na uklidnění a vyčištění ran,
-  může se též rozředit ve vodě - vhodný k vyčištění očí a uší.

Aloe Liquid Soap
-  vhodný ke koupání malých i velkých zvířat,
-  čistí bez dráždění.

Aloe-Jojoba Shampoo
-  antibakteriální a protiplísňové účinky.

Aloe Propolis Creme



-  snižuje dráždění a infekce.

Forever Aloe MPD
-  vhodný k čištění všech pomůcek pro koně, psy apod. 

Forever Bright Toothgel
-  ideální i na zvířecí zuby,
-  zabraňuje tvorbě zubního kamene,
-  jemný k dásním.

Aloe Sunscreen
-  vyvinutý z přísad, které chrání kůži před nadměrným vystavením se slunci a větru.
-  může se použít na citlivé boltce a nosy.

Forever Bee Pollen
-  pomáhá tělu bojovat s alergiemi,
-  skvělý výživový doplněk před nebo po tréninku.

Aloe Lips
-  vhodný na zmírnění bolesti, např. v místech bodnutí hmyzem.

Luxusní péče o pokožku

Aloe Fleur de Jouvence Collection  (€ 129,37)
Na  to,  abychom  vytvořili  jednu  z  nejúčinnějších  regeneračních  a  zkrášlujících 
kolekcí,  jsme použili  čistý,  stabilizovaný  aloe  vera  gel,  zkombinovali  jsme ho  s 
přírodním  hydrolyzovaným  elastinem  a  kolagenem  a  přidali  jsme  ty  nejlepší 
zvlhčovače, emulgátory a prostředky na udržení vlhkosti.  Souprava Aloe Fleur de 
Jouvence je dostupná v elegantní kazetě se zrcadlem. Každý z produktů této sady je 
dostupný i samostatně.
KÓD: 41

Exfoliating  Cleanser  (€  19,24)  je jemné nedráždivé  čistící  pleťové  mléko,  které 
nenásilně odstraňuje make-up a nečistoty.  Udržuje přirozenou vlhkost a vyvážené 
pH, uklidňuje a vyhlazuje pokožku. Přípravek vhodný pro všechny typy pleti
KÓD: 43

Rehydrating Toner  (€ 19,24) je nevysušující jemné pleťové tonikum bez alkoholu, 
zato s obsahem přírodní aloe vera, výtažku z habru, rostlinných tonizujících extraktů, 
zvlhčovačů pokožky, kolagenu a alantoinu. Odstraňuje zbytky mastnot a odumřelých 
povrchových buněk pokožky, zmenšuje póry a zanechává vyrovnanou pokožku.
KÓD: 42



Mask Powder (€ 24,24)  je jedinečnou kombinací bohatých ingrediencí vybraných 
pro jejich schopnost  vyživovat  pleť  a čistit  póry.  Po smíchání  s čistým aloe vera 
gelem a  alantoinem obsaženými  v  Aloe  Activatoru  vzniká  pleťová  maska,  která 
zvlhčuje, očišťuje a zároveň zpevňuje a vyhlazuje vaši pleť.
KÓD: 45

Aloe  Activator (€  17,48)  je  exkluzivní  přípravek  pro  zvlhčení  a  čištění  pleti, 
vyrobený ze stabilizovaného aloe vera gelu a alantoinu na podporu obnovy buněk. 
Obsahuje  enzymy,  aminokyseliny  a  polysacharidy,  může  se  používat  i  na  malá 
poranění, na zmírnění zánětů, výronů či vykloubenin, při infekcích, bolestech v krku. 
Znamenitý pomocník při očních problémech.
KÓD: 52

Firming  Foundation  Lotion  (€  25,83)  s  vysokým obsahem vitaminů  A,  C,  E a 
hydratačních  látek zpevňuje pokožku,  obnovuje její strukturu a stahuje póry.  Pleť 
rovněž zvlhčuje, zabraňuje jejímu předčasnému stárnutí a zpomaluje tvorbu vrásek. 
Působí jako ochranná vrstva pod make-up a jako filtr proti slunečnímu záření, větru a 
dalším faktorům prostředí.
KÓD: 44

Recovering Night Creme (€ 38,04) zvlhčuje a chrání pleť před ztrátou přirozené 
vlhkosti.  Pomocí  rozpustného  kolagenu  a  hydrolyzovaného  elastinu  působí  proti 
tvorbě  vrásek.  Zanechává  vzhled  i  pocit  mladé  pokožky.  Ta  zůstává  sametově 
měkká a udržuje si pružnost a vlhkost. 
KÓD: 46

Forever Alluring Eyes  (€ 30,28)
Posilující oční krém, který redukuje tvorbu jemných vrásek a již existující vyhlazuje. 
Je  obohacen  o  nejjemnější  komponenty,  které  poskytují  optimální  podmínky  pro 
citlivé oblasti očí. Stabilizovaný aloe vera gel uklidňuje pleť, působí jako kondicionér 
a redukuje otoky,  které vznikají  okolo  očí.  Další  unikátní  složky přípravku působí 
protizánětlivě, zvláčňují, zvlhčují a tiší pokožku, zajišťují její pružnost a minimalizují 
tmavé kruhy pod očima.
KÓD: 185

R3 Factor Creme  (€ 38,51)
Kombinace  stabilizovaného  aloe  vera  gelu  a  ovocných  kyselin  (AHA)  napomáhá 
pokožce  zbavit  se  rychleji  odumřelých  buněk  a  umožnit  tak  růst  buněk  nových. 
Důležitými  složkami  jsou  také  vitamin  E  (silný  antioxidant  a  vitamin  A,  který 
napomáhá udržet zdravou pokožku a je účinný při hojení kožních potíží, jako např. 
akné a psoriázy. Přípravek speciálně adresuje tři „R“ v péči o pleť: Retain (udržet), 
Restore  (obnovit)  a  Renew  (oživit).  Pomáhá  pokožce  udržet  přírodní  vlhkost, 
obnovuje její elasticitu a dodává jí celkově mladistvý vzhled.
KÓD: 69

Aloe Body Toning Kit  (€ 103,52) – KÓD: 55
Zlepšete svůj vzhled a image, potěšte se s výrobky, po jejich použití se budete cítit 
skvěle.  Dopřejte  si  v klidu  domova  kúru,  která  je  určena  k minimalizaci  hrbolaté 



struktury celulitidy. V prodeji jako dárková souprava nebo jednotlivě. Obsahuje naše 
Aloe Bath Gelée (KÓD 14), žínku z lufy, zábalovou folii a 2 produkty: 
Aloe  Body Toner (€  34,65)  –  emulzivní  krém speciálně  určený  ke  zkrášlování, 
tonizaci a zpevnění tělesných partií pomocí zábalu do plastikové folie. KÓD: 56
Body Conditioning Creme (€  42,35)  –  masážní  krém, používaný mezi  nebo po 
aplikaci  toneru  a na ty  části  těla,  která  nesmějí  být  ošetřená zábalem. Stimuluje 
krevní cirkulaci a dává kůži zářivý vzhled.  KÓD: 57

Forever Alpha-E Factor  (€ 41,30)
Toto kosmetické sérum je lehká zvláčňující tekutina na bázi aloe vera gelu, vitaminů 
A,  C a  E,  brutnákového  oleje  a  bisabolu,  obohacená  dalšími  komponenty,  které 
poskytují pokožce ochranu a jsou důležitým faktorem pro hojení, zvlhčování a výživu 
pokožky.  V podstatě  se  jedná  o  antioxidační  tekutinu,  která  bojuje  proti  škodám 
způsobeným volnými radikály. Normalizuje šupinatou pokožku, pomáhá bojovat proti 
akné a dalším běžným infekcím pokožky. 
KÓD: 187

Dekorativní kosmetika

Sonya Colour Collection je jediná kosmetická linie výrobků na světě na bázi aloe 
vera, která spojuje péči o pleť a make-up do jednoho celku. Její unikátní kombinace 
přírodních  složek,  od  aloe  vera  a  antioxidačních  vitaminů  po  mořské  extrakty  a 
heřmánek, nabízí krásu i ochranu a výživu pokožky.

Colour Concealer Wheel  (€ 36,93)
Sonya  korektor  nabízí  najednou  pět  výjimečných  barevných  odstínů.  Ideálně 
minimalizuje nedokonalosti pleti a dodává přirozený, bezchybný vzhled během dne i 
večera.

Aloe Eye Makeup Remover  (€ 13,73)
Účinné složení bez olejů, vyrobený z jemných ingrediencí, šetrně odstraňuje make-
up  a  zároveň  chrání,  zvlhčuje  a  ošetřuje  pokožku.  Zjemňující  vlastnosti 
stabilizovaného aloe vera (hlavní složka) z něj dělají vynikající čistící prostředek ať 
už pro všechny make-upy.
KÓD: 186

Palettes  (€ 158,54)



Krásy lehce dosáhnete  s  našimi  kazetami  Sonya.  Vyberte  si  z  pěti  souprav „pro 
všední  příležitost“  a dvou „beauty plus“  souprav pro  zvláštní  příležitosti.  A buďte 
jednoduše krásná!

Cream to Powder Foundation  (€ 36,93)
12 „teplých“ nebo „chladných“ odstínů podkladových krémů, vyvinutých pro zlepšení 
vašeho  jedinečného  tónu  pokožky.  Obsahuje  pudřenku  se  zrcadlem a  pěnovým 
aplikátorem.

Lipstick  (€ 21,98)
Dobře se roztírá, dodává vlhkost a tím pomáhá udržovat rty hebké a vláčné. Luxusní 
matná úprava pro dlouhotrvající, nevysychající barvu. 18 odstínů.

Lip Gloss  (€ 15,10)
Oživte  barvu  svých  rtů  a  dejte  jim hebký  a  vláčný  pocit  spolu  s  dlouhotrvajícím 
leskem.  Tři  zářivé,  vzrušující  odstíny  se  mohou  pro  zlepšení  barvy  použít 
samostatně nebo na rtěnku.

Blushes  (€ 23,37)
Dodává dlouhotrvající zdravě vypadající vzhled s barvami jemnými na dotek, které 
jsou  ohleduplné  k  vaší  pleti.  Tvářenky  jsou  směsí  se  zářivými  barvami,  které 
zvýrazní vaše lícní kosti na celý den!  11 odstínů.

Mascaras & Brow Fix  (€ 21,74)
Upravené  vodě  odolné  složení  prodlužuje bez slepení.  Vhodné pro  citlivé  oči.  2 
odstíny maskary a průhledný brow fix upravující obočí.

Transluscent Powder  (€ 25,33)
Použijte  samostatně  nebo  jako  podklad  pro  snížení  lesku  a  vytvořte  sametový 
povrch  pro  barevné  aplikace.  Dodává  jemné  a  jednotné  pokrytí  pleti  večerním 
vycházkovým  odstínem  pro  dlouhotrvající  bezchybný  vzhled.  Dodává  se  s 
pudřenkou.  3 odstíny.

Eyeshadow Trio  (€ 34,39)
Univerzální rozpětí barev očních stínů. 

Eyeshadows  (€ 17,43)
V rozpětí  24 odstínů,  od jemně matných po intenzivně výrazné barvy.  Oční stíny 
Sonya mají skutečnou sílu trvanlivosti a neoloupou se ani neztratí barvu.

Lip & Eye Pencils  (€ 15,10)
Krémová  formule,  která  se  lehce  aplikuje.  Tužky  dodávají  okamžitě  trvale  dobré 
výsledky. 5 odstínů na oči a 6 na rty.



Kouzelná souprava

Sonya Showcase  (€ 360 - distributorská cena)
Ve  svém  elegantním  černostříbrném  balení  a  uzavíratelné  tašce  se  jedná  o 
výjimečný produkt pro vizážisty a kosmetičky. Dokonalý způsob jak předvést celou 
kolekci najednou.

11 zásuvek Showcase obsahuje:

- 1 Concealer Wheel  (korektor)
- 12 Cream to Powder Foundations  (podkladové krémy)
- 3 Transluscent Pressed Powders  (transparentní pudry)
- 11 Blushes  (tvářenky)
- 5 Eye Pencils  (tužky na oči)
- 24 Eyeshadows  (oční stíny)
- 2 Mascaras (maskary)
- 1 Brow Fix  (fixatér na obočí)
- 6 Lip Pencils  (tužky na rty)
- 14 Lipsticks (rtěnky)
- kompletní sada štětečků

SADY PRODUKTŮ = Dokonalá kombinace

Touch of Forever Combi Box  (€ 514,28)

-  Aloe Bath Gelée
-  Aloe Vera Gel
-  Forever Lite - Vanilla
-  Aloe Lips
-  Forever Bee Pollen
-  Forever Bright Toothgel
-  Aloe Berry Nectar
-  Forever Royal Jelly
-  Nature-Min
-  Aloe Liquid Soap



-  Forever Arctic-Sea Omega-3
-  Aloe First
-  Gin-Chia
-  Forever Absorbent-C
-  Aloe Blossom Herbal Tea
-  Aloe Propolis Creme
-  Aloe Activator
-  A-Beta CarE
-  Aloe Jojoba Shampoo
-  Aloe Jojoba Conditioning Rinse
-  Aloe Vera Gelly
-  Aloe Moisturizing Lotion
-  Aloe Heat Lotion
-  Forever Garlic-Thyme
-  Aloe Pro-Set
-  Aloe Ever-Shield
-  Gentleman‘ s Pride
-  Forever Lycium Plus
-  Forever Ginkgo Plus
-  doplňkový materiál

Pozn.:  Obsah se může měnit.

Touch TOP 9  (€ 514,28)
- 6 ks Aloe Vera Gel
- 6 ks Aloe Lips
- 3 ks Forever Bright Toothgel
- 3 ks Aloe Berry Nectar
- 1 ks Aloe First
- 4 ks Aloe Vera Gelly
- 4 ks Aloe Heat Lotion
- 4 ks Aloe Ever-Shield
- 2 ks Forever Freedom
- doplňkový materiál

Mini Touch TOP 9  (€ 257,14)
- 3 ks Aloe Vera Gel
- 3 ks Aloe Lips
- 1 ks Forever Bright Toothgel
- 1 ks Aloe Berry Nectar
- 2 ks Aloe Vera Gelly
- 1 ks Aloe First
- 2 ks Aloe Heat Lotion
- 2 ks Aloe Ever-Shield
- 1 ks Forever Freedom
- doplňkový materiál



Mini Touch - Personal Use  (€ 257,14)
- 1 ks Aloe Vera Gel
- 2 ks Aloe Lips
- 1 ks Forever Bright Toothgel
- 1 ks Aloe Berry Nectar
- 1 ks Nature-Min
- 1 ks Aloe Liquid Soap
- 1 ks Aloe First
- 1 ks Aloe Propolis Creme
- 1  ks Aloe Jojoba Shampoo
- 1 ks Aloe Jojoba Conditioning Rinse
- 1 ks Aloe Vera Gelly
- 1ks Aloe Heat Lotion
- 1 ks Aloe Ever-Shield
- 1 ks Fields of Greens
- 1 ks Forever Ginkgo Plus
- doplňkový materiál


