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Gėrimai
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Aloe Vera sultys
Tai maisto papildas, kurį sukūrė pati
gamta, o žmogaus rankos padėjo
pasiekti mus. Šios sultys pagamintos
tik iš vidinės alavijų lapų dalies ir jose
išsaugotos visos natūralios Aloe Vera
galios. Šios sultys puikiai papildo
mūsų mitybą maistinėmis medžiagomis. Aloe Vera sudėtyje yra 75 žinomos maistinės medžiagos, tarp jų:
aminorūgštys, vitaminai, mineralai,
fermentai. Tai puikus sprendimas norintiems pagerinti gyvenimo kokybę!
1 litras – 87 Lt

Alavijų ir uogų nektaras
Tai maisto papildas, kuriame Aloe
Vera sultys praturtintos obuolių ir
spanguolių sultimis. Šiame nektare
alavijų sulčių galia pastiprinta
vitaminu C ir vitaminu A. Tai puikus
maistinių medžiagų šaltinis, kuriuo
mielai mėgausis visa šeima.
1 litras – 87 Lt
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Šiame maisto papilde Aloe Vera sultys praturtintos alavijų gabalėliais ir persikų sultimis.
Persikai papildo Aloe Vera sulčių savybes ir
suteikia nektarui ypatingą skonį. Alavijai ir
persikai, veikdami kartu, tampa vertingu antioksidantų šaltiniu. Šis nektaras yra puikaus
skonio ir turi daug maistinių medžiagų.
1 litras – 95 Lt

Maisto papildas, kuriame natūralios
Aloe Vera galios praturtintos gliukozaminu, chondroitinu, vitaminu C ir
MSM. Šios sultys yra puikus būdas
apsaugoti sąnarius nuo susidėvėjimo.
Jos padės palaikyti sveiką sąnarių
funkcionavimą ir sugrąžins gyvenimo
džiaugsmą.
1 litras – 119 Lt
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Alavijų ir persikų nektaras

Forever Pomesteen Power
Puikus antioksidantų šaltinis. Tai įvairių vaisių
ir uogų sulčių – granatų, kriaušių, mangostaninių garcinijų, aviečių, gervuogių, mėlynių ir
vynuogių kauliukų ekstrakto derinys. Šiandien
jau nėra abejonių, kad antioksidantai turi
nepaprastai didelės įtakos mūsų sveikatai
ir gerai savijautai. Pajuskite egzotinių vaisių
galią!
473 ml – 91 Lt
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Forever Aloe2Go
Forever Living Products paėmė Aloe Vera sulčių ir „Forever Pomesteen Power“ sulčių geriausias
savybes ir sujungė jas patogioje vienos porcijos dydžio pakuotėje! „Forever Aloe2Go“ paruoštas
gerti bet kada ir bet kur – prie jūsų darbo stalo, keliaujant, automobilyje, einant. Mėgaukitės
skania šių dviejų maistinių gėrimų teikiama nauda.
1 pakelis – 88.7 ml. Pakuotėje yra 30 pakelių – 241 Lt
Pastaba: po vieną pakelį neparduodama
306

Forever Freedom2Go
Tai Aloe Vera sulčių, gliukozamino, chondroitino, MSM bei turtingų antioksidantais granatų
sulčių derinys. Mėgaukitės visa „Forever Freedom“ teikiama nauda ir egzotišku granatų skoniu.
„Forever Freedom2Go“ – naudinga, skanu ir patogu!
1 pakelis – 88.7 ml. Pakuotėje yra 30 pakelių – 282 Lt
Pastaba: po vieną pakelį neparduodama
2 G ĖR I M A I
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Forever Freedom

FAB – natūralus
energetinis gėrimas
Tai greitas ir gaivinantis būdas išlikti
energingiems visą dieną. Šis gėrimas
sugrąžins jėgas, tad pakaks ištvermės
ir susikaupimo atlikti tai, ką norėjote
ar turėjote padaryti. FAB yra natūralus
energetinis gėrimas, kuriame alavijų
nauda sujungta su ištvermę išlaikyti
padedančių žolelių mišiniu, vitaminais
ir kitais ingredientais.
1 skardinė (250 ml) – 9 Lt

SVORIO REGULIAVIMAS
324 (vanilinis)
325 (šokoladinis)

Forever Lite Ultra
Vanilinis ir šokoladinis kokteiliai.
Tai puikus sveiko gyvenimo būdo papildymas.
Dvi porcijos kokteilio per dieną, paruoštos su
neriebiu pienu, suteikia 100% vitaminų ir mineralų
rekomenduojamos paros normos. Kokteilio sudėtyje
esantis aminoteinas paspartina baltymų skaidymą
ir pagerina aminorūgščių įsisavinimą. „Forever
Lite Ultra“ kokteiliai padės susikurti veiksmingą
optimalaus svorio palaikymo programą.
524 g (21 porcija) – 94 Lt
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Tai svorio kontroliavimo programų papildas.
Jo pagrindą sudaro hidrocitrinos rūgštis (HCR),
kuri yra išgauta iš garcinijų vaisių. Šis maisto
papildas skatina natūralią organizmo medžiagų apykaitą, suteikia sotumo jausmą ir padeda
sureguliuoti apetitą. Jo sudėtyje yra chromo,
kurio dažnai trūksta daugeliui dietų, nors jis
yra būtinas tinkamai medžiagų apykaitai.
70 kapsulių – 113 Lt

Mažina kalorijų įsisavinimą iš riebalų
ir angliavandenių. Skatina natūralų
organizmo gebėjimą reguliuoti
cukraus kiekį kraujyje. Šio maisto
papildo poveikis bus maksimalus, jei
į svorio reguliavimo programą dar
įtrauksite sveiką mitybą ir reguliarią
mankštą.
120 kapsulių – 104 Lt

Forever Garcinia Plus

Forever Lean

200

Arbata su alavijų žiedais
Ši arbata yra puikaus skonio
ir išskirtinio aromato žolelių,
prieskoninių augalų ir alavijų žiedų
mišinys. Ramina, šalina nuovargį,
padeda organizmui atsigauti. Arbatoje
nėra kofeino, tačiau ji suteikia jėgų ir
žvalumo. Rekomenduojama gerti ir
karštą, ir šaltą.
25 pakeliai – 60 Lt
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Rinkinys Clean 9
Programa „Clean 9“ padės išvalyti
organizmą ir atsikratyti nereikalingų
kilogramų bei centimetrų.
Rinkinio sudėtis:
• Aloe Vera sultys – 3 vnt.
• Kokteilis Forever Lite Ultra – 1 vnt.
• Forever Garcinia Plus – 1 vnt.
• Forever bičių žiedadulkės – 1 vnt.
• Kokteilių plaktuvas
• Centimetrinė matuoklė
• Programos aprašymas
Rinkinio kaina – 468 Lt

SV O R I O R EG U LI AV I MA S 3

Maisto papildai
355

Forever Immublend
„Forever Immublend“ skirtas
palaikyti imuninę sistemą
visais jos veikimo aspektais.
Kiekvienas patentuoto mišinio
ingredientas yra parinktas taip,
kad suteiktų stiprinantį poveikį
tam tikrai imuninės sistemos
funkcijai. „Forever Immublend“
padeda mūsų biologinei organizmo gynybos sistemai dirbti
didžiausiu efektyvumu.
60 tablečių – 58 Lt

ARGI+ suteikia visas L-arginino galias. Be to, jo poveikis sustiprintas
maistinėmis medžiagomis ir vitaminais. Visos kartu šios sudedamosios
dalys tampa naujos kartos maisto
papildu, gerinančiu bendrą organizmo būklę. Tik vienas samtelis
ARGI+, sumaišytas su vandeniu ar
mėgstamu alavijų gėrimu, suteiks
geresnę savijautą. Papildykite savo
mitybą veiksminguoju L-argininu.
300 g (30 porcijų) – 188 Lt
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Hialurono rūgšties, ciberžolių ir imbierų aliejaus derinys. Tai viena efektyviausių
sąnarių ir odos maitinamųjų priemonių, kuri puikiai
sutepa sąnarius ir drėkina
odą. Jei norite tapti „gerai
sutepta mašina“, tuomet
šios geriamos kapsulės yra
kaip tik tai, ko jums reikia!
60 kapsulių – 104 Lt

Gerosios šešių atmainų
bakterijos, turinčios didelės
reikšmės žmogaus sveikatai.
Šios mažos lengvai nuryjamos
kapsulės, sukurtos palaikyti
sveiką virškinimo sistemą.
Pagerina maistinių medžiagų
įsisavinimą, stiprina imuninę
sistemą.
30 kapsulių – 89 Lt

Forever Active HA

39

Arctic-Sea
Super Omega-3
Ypatingas maisto papildas,
kuriame sujungtos Omega-3
ir Omega-9 riebalų rūgštys.
Kiekvienoje kapsulėje yra toks
riebalų rūgščių kiekis: 225 mg
EPR, 150 mg DHR, 150 mg
oleino rūgšties. Riebalų rūgštys,
kurių šiandien trūksta daugeliui
dietų, yra ypač naudingos mūsų
sveikatai.
60 kapsulių – 105 Lt

4 Maist o pa pil d ai
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ARGI+
L-arginino ir vitaminų
kompleksas

Forever Active
Probiotic

54

A-Beta-CarE
Šio maisto papildo
sudėtyje yra antioksidantų
kompleksas: vitaminas
A (beta karotinas),
vitaminas E ir mineralas
selenas. Antioksidantai
yra gyvybiškai svarbūs,
organizmui kovojant su
laisvaisiais radikalais. Šis
antioksidantų derinys
padės išlaikyti ne tik gerą
sveikatą, bet ir puikią
išvaizdą.
100 kapsulių – 102 Lt
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Forever kalcis
Kalcis (citrato pavidalo) su vitaminu D ir magniu. Vitaminas D ir magnis
padeda organizmui geriau pasisavinti kalcį. Vienoje tabletėje yra
250 mg kalcio. Keturios tabletės per dieną – paprastas ir efektyvus
būdas aprūpinti organizmą tokiu kalcio kiekiu, kuris reikalingas išlaikyti
stiprius ir sveikus kaulus.
90 tablečių – 83 Lt
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Tai šešių vitaminų, mineralų ir
žolelių derinys, padedantis išsaugoti sveiką prostatą. Forever Pro 6
sudėtyje yra gulsčiosios serenojos
vaisių ekstrakto, afrikinės slyvos
žievės ekstrakto, vit.E, seleno,
likopeno ir kitų maistinių medžiagų, padedančių neutralizuoti
laisvųjų radikalų poveikį ląstelėms
ir galinčių pagerinti prostatos
veiklą. Forever Pro 6 – maisto
papildas vyrams.
90 tablečių – 92 Lt

Ypač gerai subalansuotas maisto
papildas. Jame yra maistinių
medžiagų iš liucernos, miežių,
kviečių želmenų ir raudonųjų
ankštinių pipirų. Tai vitaminų,
mineralų, aminorūgščių ir fermentų
kokteilis, turintis chlorofilo ir
ląstelienos. Šis maisto papildas
yra puikus maistinių medžiagų
šaltinis ir galimybė greitai aprūpinti
organizmą gyvybiškai svarbiomis
medžiagomis.
80 tablečių – 41 Lt

Forever Pro 6

Žalumynų laukai

235

Forever Vision
Maisto papildas skirtas regėjimui ir akių maitinimui gerinti. Jo
sudėtyje yra mėlynių ekstrakto, įvairių antioksidantų bei kitų
maistinių medžiagų. Ateina laikas, kai savo regėjimu vertėtų
pasirūpinti atidžiau.
60 tablečių – 92 Lt

312

Forever CardioHealth
su koenzimu Q10
„Forever CardioHealth“ – sukurtas taip, kad
lengvai ištirptų Aloe Vera sultyse bei suteiktų
širdies ir kraujagyslių sistemai svarbių maistinių
medžiagų. Palaiko tinkamą homocisteino lygį,
taip pat aprūpina koenzimu Q10, kad ląstelės
galėtų tinkamai funkcionuoti, bei antioksidantais.
Visos kartu šios sudėtinės dalys gerina širdies ir
kraujagyslių sistemos būklę.
1 pakelis – 3.5 g
Pakuotėje yra 30 pakelių – 83 Lt
Pastaba: po vieną pakelį neparduodama
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Forever Echinacea
Į šio maisto papildo sudėtį įeina
dviejų rūšių ežiuolė (rausvažiedė ir
siauralapė), kanadinė auksašaknė
ir vynuogių kauliukų ekstraktas.
Stiprina imunitetą.
60 tablečių – 72 Lt

Maist o pap ild ai 5
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73

Vitamino C ir avižų sėlenų
derinys. Unikali patentuota
sudėtis užtikrina, kad
organizmas pasisavins visus
tabletėje esančius 60 miligramų
vitamino C. Tai puikus
pasirinkimas norintiems palaikyti
gerą sveikatą.
100 tablečių – 60 Lt

Šis maisto papildas dar vadinamas
„smegenų toniku“. Tai keturių
augalų mišinys: ginkmedžio, tikrinio
blizgučio, kininės citrinvytės ir
daugiažiedės baltašaknės. Toks
augalų derinys sustiprina ginkmedžio
naudą. Ginkmedis gerina galvos
smegenų kraujotaką, padeda
susikaupti, kelia nuotaiką, suteikia
energijos, gerina medžiagų apykaitą.
60 tablečių – 108 Lt
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Tai unikalus ženšenių ir šalavijų
derinys, kuriame susijungia Rytų
ir Vakarų išmintis. Šio maisto
papildo turtinga sudėtis yra panaši į
vitaminų ir mineralų katalogą. GinChia kelia organizmo tonusą, didina
darbingumą, suteikia energijos ir
ištvermės.
100 tablečių – 62 Lt

Tai dviejų iš senų laikų žinomų
augalų derinys. Česnakas skatina
riebalų virtimą energija, yra puikus
antioksidantas. Vienoje kapsulėje
yra 1 g česnako koncentratas ir
50 mg čiobrelių miltelių.
100 kapsulių – 62 Lt

Absorbent-C

Gin-Chia

Česnakų ir čiobrelių
kapsulės
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Linksmas ir skanus būdas vaikams gauti
reikalingų maistinių medžiagų. Gyvūnų
formos kramtomieji multivitaminai
suteikia augančiam organizmui būtinų
vitaminų ir mineralų. Tai naujos kartos
multivitaminai su augalinės kilmės
medžiagomis, kurios pagerina maistinių
medžiagų įsisavinimą. Šių multivitaminų
sudėtyje nėra cukraus, aspartamo,
konservantų, sintetinių dažiklių.
120 tablečių – 48 Lt

Forever Multi-Maca sujungia legendinės iš Peru kilusios peruvinės pipirnės
ir kitų veiksmingų žolelių bei rinktinių
sudedamųjų dalių savybes. Suteikia
energijos, didina ištvermę.
60 tablečių – 90 Lt
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Šis maisto papildas yra gaminamas
iš ožerškio ir saldymedžio. Tai puikus
antioksidantų šaltinis. Tūkstančius
metų žmonės Kinijoje vartojo ožerškio
vaisius ir saldymedžio ekstraktą
sveikatai stiprinti.
100 tablečių – 113 Lt

Mineralų šaltinis, kuris aprūpina
organizmą makro- ir mikroelementais
gerai subalansuotu santykiu.
Pažangiai šio maisto papildo
formulei sukurti panaudoti mineralai,
susikaupę jūros dugno nuosėdose.
Nature-Min iš esmės turi visų
žmogaus organizmui reikalingų
mikroelementų.
180 tablečių – 62 Lt

Forever Kids

Forever Lycium Plus

6 Maist o pa pil d ai

Forever Ginkgo Plus

Forever Multi-Maca

Nature-Min

271

Forever 18 iš gamtos
Tai įvairių vaisių ir daržovių
derinys. Keturiose tabletėse
yra tiek antioksidantų, kiek
penkiose porcijose vaisių
ir daržovių. O vaisiuose ir
daržovėse yra ne tik veiksmingų bendrą sveikatos
būklę gerinančių, imunitetą
stiprinančių antioksidantų bei
ir kitų organizmui reikalingų
augalinės kilmės maistinių
medžiagų. Keturios tabletės
per dieną – tai puikus būdas
išlaikyti gerą savijautą ir
suteikti organizmui reikalingą
vaisių ir daržovių kiekį.
Puikaus skonio kramtomos
tabletės – idealus pasirinkimas visai šeimai!
120 tablečių – 138 Lt
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Pikis yra žinomas kaip geriausias gamtinis antibiotikas. Jis stiprina
organizmą. Tai natūrali priemonė, kurią gali vartoti visa šeima.
Šios pikio tabletės yra praturtintos bičių pieneliu.
60 tablečių – 109 Lt

Žiedadulkės dažnai vadinamos papildomu gamtiniu maistu. Jos teikia
energijos ir gyvybingumo. Šių žiedadulkių tabletėje yra maistingų
medžiagų, būtinų gerai sveikatai, energijai ir ištvermingumui palaikyti.
100 tablečių – 52 Lt

Forever bičių žiedadulkės

Forever bičių pikis

36

Forever bičių pienelis
Bičių pienelis nuo seniausių laikų yra laikomas jaunystės eliksyru.
Jis skatina medžiagų apykaitą, didina energiją, mažina stresą, atitolina
senėjimo procesus.
60 tablečių – 113 Lt
Maist o pap ild ai 7

ODOS PRIEŽIŪRA

veidui
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Alpha-E Factor

Paakių kremas

Tai odos jaunystės šaltinis.
Emulsijos sudėtyje yra
gausybė komponentų,
skirtų odos būklei
pagerinti. Emulsija drėkina,
maitina, saugo odą nuo
žalingo aplinkos poveikio
ir efektyviai kovoja su
odos jaunystės priešais
laisvaisiais radikalais.
30 ml – 113 Lt

Tai atkuriamasis paakių
kremas. Jis skirtas
raukšlių, paburkimų,
tamsių ratilų po akimis
atsiradimui mažinti.
28 g – 83 Lt

236

Odą šviesinantis
gelis
69

R3 Factor
Kremo sudėtyje yra alavijų, vaisių
rūgščių ir vitaminų. Jis padeda
pašalinti negyvas ląsteles, maitina
ir drėkina odą, atkuria apsauginį
lipidų sluoksnį. Kremas kovoja su
negailestingo laiko poveikiu.
56,7 g – 113 Lt
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Odos šveitiklis su alavijais
Tai švelnus odos šveitiklis, nes jo sudėtyje
nėra aštrių medžiagų. Simondsijų aliejaus
mikrodalelės švelniai valo odą ir efektyviai
pašalina suragėjusį odos sluoksnį.
Odos šveitiklis su alavijais pašalina
negyvų ląstelių sluoksnį ir paruošia odą
drėkinimui.
99 g – 54 Lt
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Jūros dumblių kaukė
Kaukė giliai išvalo odą ir subalansuoja
jos struktūrą, aktyviai drėkina, maitina.
Panaudojus kaukę veido oda tampa švelni
ir elastinga, atrodo švytinti ir gyvybinga.
113 g – 78 Lt
8 O D OS P RIE ŽIŪ RA

Skirtas odai ir tamsioms
dėmėms šviesinti.
Šviesina odą, saugo
nuo pigmentacijos
susidarymo, o tamsios
dėmės tampa mažiau
pastebimos.
28,3 g – 70 Lt

337

Fleur de Jouvence
Tai veido odos priežiūros rinkinys, kuriame Aloe
Vera želė sujungta su gamtinėmis ląstelinėmis
substancijomis ir drėkinamosiomis medžiagomis.
Rinkinį sudaro šeši produktai. Kiekvienas jų skirtas
tam tikram visavertės veido odos priežiūros etapui.
Rinkinio kaina – 304 Lt
Rinkinio produktų galima įsigyti ir atskirai
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Drėkinamasis tonikas

Veido valiklis

Be alkoholio. Jame yra alavijų,
sodinių hamamelių ir kitų augalų
ekstraktų, kurie drėkina bei
tonizuoja odą. Toniko sudėtyje
yra kolageno ir alantoino, kurie
gerina odos ląstelių būklę.
118 ml – 37 Lt

Lengvas, neriebus, subalansuotos
drėgmės ir pH valiklis, kuris yra
pagamintas iš alergijos nesukeliančių
komponentų. Gerai nuvalo makiažą ir
nešvarumus.
118 ml – 37 Lt
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Aktyviklis

Kontūrinės kaukės
milteliai
Tai unikalus medžiagų, parinktų pagal
jų valomąsias savybes, derinys. Šie
milteliai yra maišomi su aktyvikliu.
Valo poras, lygina ir stangrina odą.
29 g – 52 Lt

Tai alavijų ir alantoino gerųjų
savybių derinys. Puikus
aminorūgščių, polisacharidų,
fermentų šaltinis. Drėkina ir valo
odą, spartina jos atsinaujinimą.
118 ml – 37 Lt
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Kremo sudėtyje yra alavijų
ir kitų odą drėkinančių,
minkštinančių medžiagų,
kolageno, vitaminų C ir E,
kurių reikia norint išsaugoti
gerą odos struktūrą.
59 ml – 57 Lt

Drėkina, maitina ir saugo odą nuo
senėjimo. Kremo sudėtyje esantys kviečių
gemalų gliceridai ir abrikosų branduolių
aliejai aprūpina odą lipidais, kurie būtini
vandens ir riebalų balansui užtikrinti.
Minkštas tarsi aksomas kremas su
odą puoselėjančiais augaliniais ir bičių
produktų ekstraktais padeda išsaugoti
odos elastingumą.
56 g – 80 Lt

Dieninis kremas

Naktinis kremas

OD OS P R IE Ž IŪ R A 9

Veido odos priežiūros rinkinys
282
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Rinkinį sudaro penki komponentai: veido
valiklis, gaivinamasis tonikas, maitinamasis serumas, drėgmę subalansuojantis
kremas ir veido šveitiklis. Palepinkite savo
odą ir išmėginkite šią penkių etapų veido
odos priežiūros sistemą. Su SONYA veido
priežiūros rinkiniu jūsų oda atrodys sveika
ir gyvybinga.
Rinkinio kaina – 458 Lt

Maitinamasis serumas su alavijais ir
baltosios arbatos ekstraktu padeda
odai išsaugoti drėgmę. Oda atrodo
jaunesnė ir skaistesnė. Maitinamasis
serumas yra puikus pagrindas
SONYA veido kremui.
118 ml – 122 Lt

Rinkinio produktų galima įsigyti ir atskirai
Veido valiklis – kodas: 277
Gaivinamasis tonikas – kodas: 279
Maitinamasis serumas – kodas: 281
Veido kremas – kodas: 280
Odos šveitiklis – kodas: 278
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Veido odos priežiūros rinkinys
SONYA

277

SONYA veido valiklis
Šis veido valiklis su alavijais lengvai
nuvalo makiažą, nešvarumus ir neleidžia
odai išsausėti. Oda tampa švari ir švelni.
Kad pasiektumėte geriausių rezultatų,
po šio valiklio naudokite SONYA
gaivinamąjį toniką ir kitus produktus iš
SONYA rinkinio.
177 ml – 99 Lt

279

SONYA maitinamasis
serumas

SONYA veido kremas
Kremo sudėtyje yra alavijų, odą
atgaivinančių ekstraktų ir specialių
drėkinamųjų medžiagų, kurios
padeda palaikyti reikiamą odos
drėgmės balansą. Naudokite
šį kremą kartu su SONYA
maitinamuoju serumu ir jūsų oda
taps švelnesnė, lygesnė.
71 g – 93 Lt

278

SONYA odos šveitiklis
Naudokite šį odos šveitiklį su
alavijais ir natūraliomis simondsijų
mikrodalelėmis 1-2 kartus per
savaitę ir jūsų oda taps švelni,
lygi. Alavijai puikiai drėkina, o
simondsijų mikrodalelės švelniai,
bet efektyviai pašalina suragėjusį
odos sluoksnį.
118 ml – 73 Lt

SONYA gaivinamasis tonikas
Gaivinamasis tonikas su alavijais ir
baltosios arbatos ekstraktu puikiai
drėkina ir atgaivina odą. Be alkoholio.
Naudokite jį prieš tai odą nuvalius
SONYA veido valikliu.
177 ml – 98 Lt

10 V eido odos priežiūros ri nk i ny s S O NYA

311

SONYA giliai drėkinantis
alavijų kremas
SONYA giliai drėkinantis alavijų
kremas yra naujausias SONYA odos
priežiūros linijos produktas. Jis puikiai
numalšins odos drėgmės troškulį. Su
pušies žievės ekstraktu, kuris kovoja
su laisvaisiais radikalais ir taip saugo
bei stiprina odos kolageną. Padeda
atkurti ir išsaugoti jaunatvišką odos
švytėjimą.
71 g – 83 Lt

ODOS PRIEŽIŪRA

kūnui

61

Aloe Vera gelis
Tai skaidri drėkinamoji,
raminamoji, maitinamoji
priemonė, pagaminta
iš alavijų lapų vidinės
dalies. Šis gelis efektyviai
padeda esant pačioms
įvairiausioms odos
problemoms, todėl jis
visuomet turėtų būti
pirmosios pagalbos
vaistinėlėje.
118 ml – 51 Lt

57

Kūno kondicionavimo
kremas
56

Stangrinamasis kūno kremas
Kremas skirtas kūnui stangrinti, tonizuoti ir
gražinti. Sudėtyje esantys žolelių ekstraktai
lieknina ir tonizuoja, alavijai drėkina, o
odą kaitinantys paprikų gyvasakiai didina
produkto efektyvumą. Naudojamas su
polietileno plėvele.
113 g – 101 Lt

Dažniausiai šis kremas naudojamas
po stangrinimo procedūrų, nors gali
būti naudojamas ir atskirai. Gerai
stimuliuoja kraujotaką, drėkina, maitina
odą ir efektyviai kovoja su celiulitu.
Norimo rezultato sulauksite greičiau,
jei reguliariai mankštinsitės.
113 g – 125 Lt

62

Losjonas su alavijais
Tai universalus rankų ir kūno
kremas. Jame yra didžiausia
alavijų koncentracija palyginti
su kitais mūsų kremais (išskyrus
Aloe Vera gelį). Kremo sudėtyje
yra vitamino E, kolageno,
elastino, lanolino. Losjonas su
alavijais yra švelnaus kvapo, gerai
minkština ir drėkina ypač sausą,
sutrūkinėjusią odą.
118 ml – 51 Lt

40

Purškiamas raminamasis
losjonas
Tai priemonė, kurios sudėtyje yra alavijų,
bičių pikio ir 11 rūpestingai parinktų
augalų ekstraktų. Losjonas maitina,
ramina odą, pasižymi antibakteriniu
poveikiu.
473 ml – 68 Lt
OD OS P R IE Ž IŪ R A 1 1

63

Drėkinamasis losjonas
su alavijais
Drėkinamąjį losjoną galima
naudoti kaip kremą veidui,
rankoms ir kūnui, mat jis
giliai prasiskverbia ir kovoja
su odos senėjimo procesu. Šis
kremas ypač gerai drėkina odą.
Kremo sudėtyje yra kolageno
ir elastino, padedančių
išlaikyti lygią ir elastingą odą.
Drėkinamąjį losjoną galima
naudoti ir kaip makiažo
pagrindą.
118 ml – 51 Lt

205

64

Gelio sudėtyje yra alavijų, MSM
(organinės sieros), vaistažolių
ekstraktų, kurie slopina minkštųjų
audinių, raumenų, sąnarių
skausmą, uždegimą ir grąžina
judrumą. Šis skaidrus, bekvapis,
drabužių netepantis gelis – puiki
priemonė sportuojantiems.
118 ml – 79 Lt

Šį losjoną rekomenduojama naudoti
padidėjus raumenų apkrovimui,
peršalus, esant nugaros ir sąnarių
skausmams. Jis gali būti naudojamas
kaip atpalaiduojamasis losjonas
masažui, kuris stimuliuoja viso
organizmo kraujo apytaką, mažina
nuovargio padarinius, gerina savijautą.
118 ml – 51 Lt

MSM gelis su alavijais

Šildomasis losjonas su alavijais

239

Įdegio losjonas
su alavijais

51

Alavijų kremas
su bičių pikiu
Šis kremas ypač tinka vėjo
bei šalčio nugairintai ir
permainingo oro paveiktai
odai. Kremo sudėtyje
nėra vandens, todėl jis
idealiai tinka šaltuoju metų
laikotarpiu. Tai alavijų
ir bičių pikio derinys su
ramunėlėmis, vit. A ir vit. E.
113 g – 68 Lt

Šis losjonas suteikia odai puikų
įdegio efektą. Kuo dažniau
tepsite odą losjonu, tuo įdegis
bus ryškesnis ir ilgiau laikysis.
Specialios sudėties losjonas
taip pat lepina odą visais alavijų
teikiamais privalumais. Dabar
įdegiu galima mėgautis visus
metus nepaisant saulės kaprizų.
118 ml – 83 Lt
319

199

Apsaugos faktorius – SPF 30,
saugo odą nuo UVA ir UVB
spindulių. Jo sudėtyje yra alavijų,
saugančių odą nuo senėjimo ir
neigiamo saulės poveikio. Be to,
jis ypač atsparus vandeniui. Norint pasinaudoti šiuo purškikliu
tereikia spustelėti dozatorių – ir
jūs jau esate pasiruošę saulės
vonioms. Dar niekada nebuvo
taip paprasta vasarą turėti sveiką
odą!
178 ml – 52 Lt

Kremas suteikia apsaugą
nuo UVA ir UVB spindulių,
ramina ir drėkina odą.
Rekomenduojamas ir po
kaitinimosi saulėje, nes jo
sudėtyje esantys alavijai
intensyviai drėkina odą ir
palaiko drėgmės balansą.
SPF 30
118 ml – 51 Lt

Purškiamas losjonas
nuo saulės su alavijais

12 OD OS P RIEŽIŪ RA

Apsauginis kremas
nuo saulės

ASMENINĖS HIGIENOS PRIEMONĖS
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Aroma SPA rinkinys
Palepinkite savo pojūčius su
„Aroma SPA“ rinkiniu, kurį sudaro
trys produktai: vonios druska, dušo
želė ir kūno losjonas. Šis rinkinys –
puiki galimybė pasimėgauti SPA
malonumais namuose.
Rinkinio kaina – 188 Lt

286

Vonios druska

Dušo želė

287

288

Nuplaukite rūpesčius su aromatiniu
mišiniu iš legendinės Negyvosios
jūros druskos, levandų ir kitų eterinių
aliejų. Raminančiai ir atpalaiduojančiai vonios procedūrai pakaks dviejų
šaukštų druskos.
350 g – 68 Lt

Palepinkite odą su kvapia ir maloniai kūną
atpalaiduojančia dušo žele. Čia odą drėkinančios ir raminančios alavijų savybės sujungtos su
eteriniais aliejais bei vaisių ekstraktais. Pajuskite
gaivą ir švarą su šia dušo žele.
192 ml – 57 Lt

Tai kūno losjonas, kuris dėl odą drėkinančių ir
raminančių savybių puikiai tinka atpalaiduojančiam
kūno masažui po maudynių su vonios druska ar dušo
želė. Čia alavijų nauda odai sujungta su baltąja arbata
bei vaisių ir žolelių ekstraktais.
192 ml – 64 Lt

Kūno losjonas

22

Lūpų pieštukas su alavijais
Tai puikus alavijų, simondsijų ir specialių
drėkinamųjų medžiagų derinys. Šis
pieštukas maitina ir minkština lūpas,
saugo nuo išsausėjimo.
4,25 g – 12 Lt

284

Avokadų muilas
Tai muilas, kuris dėka išskirtinių avokado savybių,
puikiai valo, drėkina ir puoselėja odą. Skirtas veido
ir kūno priežiūrai. Nusiprausus šiuo muilu apie avokadų naudą dar ilgai primins gaivus citrinų kvapas.
142 g – 17 Lt
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349

350

Šis šampūnas pasižymi unikalia itin
drėkinančia formule, kurios dėka
plaukai tampa tvirtesni, paslankesni ir
įgauna žvilgesio. Šampūno sudėtyje
esantis alavijų gelis ir bičių pienelis
padeda reguliuoti sausų plaukų
natūralų drėgmės balansą.
355 ml – 60 Lt

Drėkina ir minkština sausus, lūžinėjančius
plaukus, suteikia plaukams lankstumo
ir žvilgesio. Tai yra puikus SONYA
drėkinančio šampūno kompanionas.
Kondicionieriaus sudėtyje yra alavijų gelio,
bičių pienelio, kurie padeda sausiems
ir linkusiems lūžinėti plaukams išlaikyti
drėgmę.
355 ml – 60 Lt

SONYA drėkinantis
šampūnas

351

SONYA purinantis šampūnas
Jei jūsų plaukams stinga purumo, SONYA
purinantis šampūnas gali būti puiki išeitis.
Šampūno sudėtyje yra alavijų gelio ir bičių
pienelio. Tai ingredientai, kurie suteikia plaukams
apimties, žvilgesio bei gerina jų būklę. Alavijas
drėkina galvos odą, padeda palaikyti odos pH
balansą. Bičių pienelis maitina ir drėkina odą, jo
sudėtyje yra antioksidantų, kurie neutralizuoja
laisvuosius radikalus ir padeda atstatyti pažeistus
plaukus.
355 ml – 60 Lt

SONYA drėkinantis
kondicionierius

352

SONYA purinantis
kondicionierius
Šis kondicionierius papildo SONYA
purinančio šampūno poveikį plaukams.
SONYA purinantis kondicionierius savo
išskirtinės formulės dėka didina plaukų
apimtį, pakelia plaukus nuo šaknų. Plaukai
tampa švelnūs, žvilgantys, paslankūs, juos
lengva formuoti.
355 ml – 60 Lt

67

Dezodorantas su alavijais
Puiki apsauga nuo nemalonaus
prakaito kvapo. Be aliuminio
druskų. Šį dezodorantą galima
naudoti iškart po depiliacijos.
Efektyvu, malonu, saugu!
92 g – 25 Lt

14

Dušo želė su alavijais
Puiki dušo želė kūnui, kurios
sudėtyje yra alavijų ir vaistažolių
ekstraktų. Gaivus švaros aromatas
padės pamiršti stresą, atsipalaiduoti
ir pailsėti. Oda taps švelni, minkšta
ir glotni.
251 ml – 62 Lt

38

Skystas muilas su
alavijais
Muilo pagrindą sudaro
alavijai, natūralūs plovikliai ir
drėkinamosios medžiagos.
Skystas muilas su alavijais
puikiai šalina nešvarumus
neišsausindamas viršutinio
epitelio sluoksnio. Jis drėkina ir
minkština odą, neerzina akių. Šį
skystą muilą mielai naudos visa
šeima.
473 ml – 45 Lt

14 ASME NINĖS H IG IEN OS PRIEMO N Ė S

307

Forever Aloe MPD 2x
Plataus naudojimo koncentruota skysta
valymo ir skalbimo priemonė. Ji tinka
grindims, kilimams, plytelėms, voniai valyti,
indams plauti, skalbiniams skalbti. Puikiai
valo nešvarumus, tirpina riebalus, pašalina
dėmes ir nebraižo paviršių.
946 ml – 83 Lt

260

Šampūnas su alavijais
Plauna, drėkina ir maitina plaukus.
Plaukai tampa švelnūs, paklusnūs ir
gražiai žvilga. Naudojant kartu su
kondicionieriumi rezultatai bus dar
geresni. Visų tipų plaukams. Alavijų
nauda akivaizdi!
296 ml – 60 Lt
28

261

Kondicionierius su alavijais
Sustiprina šampūno poveikį, maitina
plaukus, padeda palaikyti reikiamą
drėgmės lygį, suteikia plaukams
blizgesio ir lankstumo.
296 ml – 56 Lt
66

194

Šis lakas padės suformuoti
natūraliai ir nepriekaištingai
atrodančią šukuoseną. Lakas
yra papildytas baltymais, kurie
maitina ir stiprina plaukus.
Sudėtyje nėra alkoholio.
178 ml – 30 Lt

Stiprina plaukų struktūrą,
suteikia jiems lankstumo.
Su šia priemone galima
suformuoti norimą
šukuoseną, kuri išsilaikys
ilgai. Suteikia plaukams
purumo, žvilgesio,
padidina jų apimtį. Be
alkoholio.
227 g – 51 Lt

Plaukų lakas
su alavijais

Yra efektyvi dantų valymo priemonė, kurios
pagrindą sudaro alavijų želė. Puikiai valo
dantis, nebraižo emalio, suteikia gaivų
burnos kvapą. Ši dantų želė tinka naudoti
visai šeimai! Be fluoro.
130 g – 26 Lt

Plaukų formavimo
želė su alavijais

209

208

25th Edition
Tualetinis vanduo vyrams

25th Edition
Kvapusis vanduo
moterims

Tai tualetinis vanduo, kurio pagrindą
sudaro vaisių, žolių ir miško augalijos
aromatai.
50 ml – 151 Lt

Šis prabangus aromatas primena
gėlių ir miško kvapų puokštę,
kuri padeda išryškinti jausmingą
moters prigimtį.
50 ml – 151 Lt

70

30

Tai balzamas po
skutimosi su specialiomis
drėkinamosiomis
medžiagomis. Skutantis
oda suerzinama, dažnai
pažeidžiama, todėl ją
vertėtų palepinti šiuo
balzamu. Mėgaukitės
švaros ir vyriškumo
kvapu.
118 ml – 51 Lt

Pirmosios pagalbos
priemonė gyvūnams.
Idealiai tinka esant
išorinėms odos
problemoms. Pasižymi
greitu raminančiu
poveikiu. Šis purškiamas
skystis yra puiki odos
priežiūros priemonė įvairių
dydžių ir rūšių gyvūnams.
473 ml – 68 Lt

Džentelmeno
pasididžiavimas

Dantų želė

Veterinarinė
formulė
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Dekoratyvinė kosmetika
308–310

SONYA pudra su alavijais ir
mineralais
SONYA pudra su alavijais ir minera
lais – lengva kaip svajonė. Puikiai
išlygina odos spalvą, sumažina poras
ir suteikia odai švytėjimo. Veikdama
kaip maskuojamasis kremas, nes tai
makiažo pagrindas ir pudra viename, ši
keletą funkcijų atliekanti pudra tolygiai
susimaišo ir suteikia odai ypač natūralų
atspalvį.
6g – 73 Lt

309 amber

308 natural

310 caramel

184

Maskuojamojo kremo
paletė
Paletėje yra 5 spalvos, kurios
nepriekaištingai susilieja su
makiažo pagrindu, paslepia
odos trūkumus ir išlygina
spalvos skirtumus.
25 g – 101 Lt

mint

lilac

yellow

beige

168

Kompaktinė pudra
Ypač švelni tekstūra. Pudra
pasiskirsto plonu sluoksniu ir
suteikia odai matinį efektą. Oda
tampa lygi ir švelni.
9 g – 64 Lt

168 medium

107, 109, 110, 113–115, 182, 183

Kompaktinė kreminė pudra
Šilkinės tekstūros kremas neužkemša porų, koreguoja odos nelygumus, slepia smulkias raukšles, suteikia odai norimą atspalvį.
7 g – 101 Lt

107 porcelain

109 rose beige

110 sunset beige

113 golden sun

114 mocha

115 raisin

182 natural beige

183 vanilla bisque

16 SONYA

light beige

137, 141, 143, 145, 147–151, 155

Akių šešėliai

Sodrių spalvų paletė – nuo švelnių
natūralių atspalvių iki žėrinčių.
Lygiai padengia paviršių ir gerai
laikosi.
2,2 g – 46 Lt

137
barely there

141
cactus green

143
birch

145
sterling*

147
purple rain

148
crystal waters*

149
moonlight*

150
pot of gold*

151
glacier ice*

155

174

Akių pieštukas
Puikios tekstūros pieštukus yra lengva
naudoti. Jie lengvai tepami, tolygiai
pasiskirsto ir išryškina kontūrus.
1 g – 41 Lt

174
midnight black

170

Akių tušas
4,5 g – 60 Lt

186

Akių makiažo valiklis

170
black

Gerai nuvalo akių makiažą
nepažeisdamas natūralaus odos
drėgmės balanso. Maitina, ramina ir
saugo jautrią akių srities odelę.
118 ml – 38 Lt

SONYA 1 7

175, 177, 179

Lūpų ir akių pieštukai
Puikios tekstūros pieštukus yra
lengva naudoti. Jie lengvai tepami,
tolygiai pasiskirsto ir išryškina
kontūrus.
1 g – 41 Lt

175
cocoa

177
mystique

179
grapevine

117, 119, 120, 121, 124, 128,
129, 202

Lūpų dažai

Švelnios tekstūros lūpų dažai,
kurių sudėtyje yra alavijų, jūrinių
ekstraktų, vit. E, maitina, saugo ir
glotnina lūpas.
3,5 g – 60 Lt

117
peach fuzz

124
dusty rose

119
barely pink

128
solid gold*

120
sheer bliss

121
chocolate kisses

129
deepest love red

202
pink reflection*

190–193

Lūpų blizgesys
Paryškina lūpų spalvą, suteikia joms
švelnų minkštumo pojūtį ir ilgalaikį
blizgėjimą. Galite naudoti vieną ar
tepti ant lūpų dažų.
4,5 ml – 41 Lt
193
berry mauve

190
crystal clear

192
sunglow*

191
vanilla pearl*

160, 161, 165

Skaistalai

Ypač švelni tekstūra. Skruostams suteikia natūralų
spindesį, paryškina veido bruožus.
3 g – 64 Lt

18 SONYA

160
flare

161
rose petal

165
sunset

RINKINIAI

01

Rinkinys VERSLAS DĖŽĖJE
2CC vertės
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aloe Vera sultys
Alavijų ir uogų nektaras
Forever Freedom
Bičių žiedadulkės
Bičių pikis
Bičių pienelis
Forever Lite Ultra – vanilinis kokteilis
Nature-Min
Arctic-Sea
Gin-Chia
Absorbent-C
Forever Active HA
Česnakų ir čiobrelių kapsulės
Žalumynų laukai
Forever Kids
Forever Calcium
Dantų želė
Skystas muilas
Šampūnas
Plaukų kondicionierius
Dezodorantas
Lūpų pieštukas – 4vnt.
Alavijų kremas su pikiu
Aloe Vera gelis
Drėkinamasis losjonas
Šildomasis losjonas
Odos šveitiklis
Alavijų gelis su MSM
Literatūros rinkinys

76

Rinkinys ODOS PRIEŽIŪRA
1CC vertės
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rinkinys „Fleur de Jouvence“
Kremas „R3 Factor“
Aloe Vera gelis
Alavijų kremas su pikiu
Losjonas su alavijais
Odos šveitiklis
Skystas muilas
Dušo želė
Šampūnas
Plaukų kondicionierius
Dezodorantas
Jūros dumblių kaukė
Lūpų pieštukas -2 vnt.
Literatūros rinkinys

02

Rinkinys GREITAS STARTAS

04

2CC vertės

2CC vertės

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rinkinys ALOE VERA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aloe Vera sultys – 4 vnt.
Alavijų ir uogų nektaras – 1 vnt.
Alavijų ir persikų nektaras – 1 vnt.
Forever Freedom – 2 vnt.
Dantų želė – 4 vnt.
Dezodorantas – 2 vnt.
Lūpų pieštukas – 5 vnt.
Purškiamas losjonas – 1 vnt.
Alavijų kremas su pikiu – 3 vnt.
Aloe Vera gelis – 5 vnt.
Drėkinamasis losjonas – 3 vnt.
Šildomasis losjonas – 3 vnt.
Literatūros rinkinys

03

Mini rinkinys GREITAS STARTAS
1CC vertės
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aloe Vera sultys – 2 vnt.
Alavijų ir uogų nektaras – 2 vnt.
Alavijų ir persikų nektaras – 1 vnt.
Forever Freedom – 1 vnt.
Dantų želė – 1 vnt.
Dezodorantas – 1 vnt.
Lūpų pieštukas– 1 vnt.
Purškiamas losjonas – 1 vnt.
Alavijų kremas su pikiu – 2 vnt.
Aloe Vera gelis – 2 vnt.
Šildomasis losjonas – 1 vnt.
Literatūros rinkinys

Aloe Vera sultys – 2 vnt.
Alavijų ir uogų nektaras – 2 vnt.
Alavijų ir persikų nektaras – 2 vnt.
Forever Freedom – 2 vnt.
Nature-Min – 2 vnt.
Absorbent C – 2 vnt.
Česnakų ir čiobrelių kapsulės – 2 vnt.
Žalumynų laukai – 2 vnt.
Forever Kids – 2 vnt.
Dantų želė – 2 vnt.
Dezodorantas su alavijais – 2 vnt.
Lūpų pieštukas – 3 vnt.
Alavijų kremas su pikiu – 2 vnt.
Aloe Vera gelis – 2 vnt.
Drėkinamasis losjonas – 2 vnt.
Šildomasis losjonas – 2 vnt.
Literatūros rinkinys

75

Rinkinys MITYBA
1CC vertės
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aloe Vera sultys
Alavijų ir uogų nektaras
Forever Lite Ultra – vanilinis kokteilis
Bičių žiedadulkės
Bičių pienelis
Bičių pikis
Arctic-Sea (Omega-3)
Absorbent C
Forever Active HA
Žalumynų laukai
Forever Kids
Pomesteen
Literatūros rinkinys
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Forever naudoja specialius patentuotus Aloe Vera stabilizavimo metodus,
kurių dėka gali jums pateikti aukščiausios kokybės grožio ir sveikatos produktus iš alavijų.
Forever kontroliuoja visus procesus nuo augalo iki vartotojo: augina alavijus,
ruošia jų žaliavą, gamina produktus, organizuoja jų paskirstymą ir pristatymą jums.
Tai įgalina užtikrinti nepriekaištingą produktų kokybę ir nepertraukiamą jų
tiekimą milijonams žmonių, kuriems Forever yra kelias į sveikesnį ir geresnį
gyvenimą.
Forever gaminiai iš alavijų buvo pirmieji, kuriems suteiktas Tarptautinės alavijų mokslo tarybos tvirtinamasis antspaudas, patvirtinantis jų už kokybę ir
grynumą.
Dauguma produktų yra patvirtinti islamo ir košerinio maisto atitikimo ženklais.
Kuriant produktus bandymai su gyvūnais nebuvo vykdomi.

®
®

Dėkoju, kad susipažinote su mūsų produktų asortimentu. Jau daugiau
kaip tris dešimtmečius mes nuosekliai siekiame panaudoti geriausius gamtos
išteklius sveikatai ir grožiui. Šio bukleto puslapiuose pateikti produktai atspindi
mūsų darbo laimėjimus.
Mes didžiuojamės, kad mūsų produktus naudoja milijonai žmonių beveik150-yje
šalių. Pažadame, kad ir toliau žengsime kokybės ir tobulėjimo keliu.
Visada jūsų,

Rex Maughan
Forever Living Products
Valdybos pirmininkas

Forever Living Products centrinė būstinė Fynikse

UAB „Forever Living Products Baltics“
Pylimo g. 30, LT-01135, Vilnius
Tel. (5) 2610070
www.foreverliving.lt

