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No 1 ÛÂ
ALOE VERA
ÛÙÔÓ ÎﬁÛÌÔ!
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Œ

°π∞Δπ ∏ A§√∏ μ∂ƒ∞ Δ∏™ FOREVER;
Η Νούμερο 1 Εταιρεία σε Aloe Vera στον κόσμο εδώ και 35 χρόνια.
R

Η πιο αγνή και με την περισσότερη περιεκτικότητα σε Aloe Vera στην αγορά.*
Είναι η πρώτη εταιρεία στον κόσμο που απέκτησε τη Σφραγίδα Έγκρισης του Διεθνούς Επιστημονικού Συμβουλίου
της Αλόης (IASC).
Μόνο η Forever διαθέτει τη μοναδική πατέντα σταθεροποίησης που κρατάει το ζελέ ζωντανό, όπως είναι μέσα
στο φύλλο.
Τα συστατικά σταθεροποίησης προέρχονται από φρούτα και καρπούς της φύσης.
Η Forever διαθέτει ιδιόκτητες καλλιέργειες και εργοστάσια παραγωγής στην Αμερική.
Ελέγχουμε όλη τη διαδικασία από την καλλιέργεια, τη συγκομιδή, την παρασκευή έως και την τελική διανομή.
* σύμφωνα με ανεξάρτητες έρευνες από Αγγλικό φορέα: Proof: τομ.6 νο.8, Μάρτιος 2002

ΦΤΑΝΕΙ ΣΕ ΕΣΑΣ ΖΩΝΤΑΝΗ!
Μόνο η Forever σας παρέχει 100% σταθεροποιημένο ζελέ.
Έρευνες έχουν δείξει ότι χάρη στην αποκλειστική πατενταρισμένη
διαδικασία σταθεροποίησης της Aloe Vera της Forever, μπορείτε να
είστε σίγουροι ότι το ζελέ Αλόης που χρησιμοποιεί η εταιρεία
έρχεται ζωντανό στα χέρια σας
Πατέντα Σταθεροποίησης
από τη φύση.
PURE ALOE - ΑΛΟΗ ΣΤΗ ΦΥΣΗ
STABILIZED GEL - ΑΛΟΗ ΤΗΣ FOREVER

2

WAVELENGTH (MICRONS)

US Patent - Since 1978
No. 6713095 & 6869624
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Œ‰Ú· - ∫ÂÓÙÚÈÎ¿ ÁÚ·ÊÂ›· Phoenix, Arizona ∞ÌÂÚÈÎ‹˜.

Rex Maughan. π‰Ú˘Ù‹˜ Î·È È‰ÈÔÎÙ‹ÙË˜.

∫ÂÓÙÚÈÎ¿ ÁÚ·ÊÂ›· Î·È
Î·Ù¿ÛÙËÌ·, ∞ı‹Ó·, ∂ÏÏ¿‰·.

¶ˆÏ Î·È ™ﬁÊË μÈÙÙˆÚÔ‡ÏË.
°ÂÓÈÎ‹ ¢Â‡ı˘ÓÛË ∂ÏÏ¿‰·˜-∫‡ÚÔ˘.

¶ƒπ¡ 35 Ãƒ√¡π∞
Το 1978 ο Rex Maughan ξεκίνησε να μοιράζεται το όνειρό του και το
πραγμάτωσε με την αληθινή του δέσμευση σε αυτό. 35 χρόνια μετά, η
οικογένεια της Forever Living Products, είναι ο παγκόσμιος ηγέτης σε
πολυτελή προϊόντα Αλόης Βέρα και λειτουργεί με ένα διαρκώς
επεκτεινόμενο δίκτυο, πάνω από 10 εκατομμυρίων Ανεξάρτητων
Συνεργατών που δραστηριοποιούνται σε περισσότερες από 150
χώρες. Η εταιρεία εδρεύει στην Αριζόνα της Αμερικής, ενώ στην
Ελλάδα ιδρύθηκε το 1993. Την Ελληνική διοίκηση έχουν άνθρωποι
στηριζόμενοι σε αξίες με βασικό γνώμονα το σεβασμό προς τους
πελάτες και Συνεργάτες της, για αυτό και χιλιάδες Έλληνες την
εμπιστεύονται εδώ και 20 χρόνια που λειτουργεί, με έδρα στην Αθήνα
και υποκαταστήματα σε Θεσσαλονίκη και στη Λευκωσία της Κύπρου.
3
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™ÙË ¢ÔÌÈÓÈÎ·Ó‹ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·, ÛÙÈ˜ È‰ÈﬁÎÙËÙÂ˜ ÂÎÙ¿ÛÂÈ˜ ∞ÏﬁË˜ μ¤Ú·,
Î·ÏÏÈÂÚÁÔ‡ÓÙ·È Î·È ˆÚÈÌ¿˙Ô˘Ó Ù· ÂÚÈÛÛﬁÙÂÚ· ·ﬁ Ù· 50 ÂÎ·ÙÔÌÌ‡ÚÈ·
Ê˘Ù¿ Ì·˜, ÁÈ· ·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎ‹ ¯Ú‹ÛË ÛÙ· Forever ÚÔ˚ﬁÓÙ· Ì·˜.

100% ΦΡΕΣΚΟ
ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΖΕΛΕ
Καλλιέργεια & Συγκομιδή
Αγνό, σταθεροποιημένο ζελέ Αλόης Βέρα είναι η
κύρια πηγή των καταπληκτικών προϊόντων μας.
Είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί ώστε να είμαστε
σίγουροι ότι συνεχώς σας παρέχουμε το καλύτερο
ζελέ Αλόης Βέρα στον πλανήτη. Για αυτό και
έχουμε τις δικές μας φυτείες.
Η Forever Living Products διαθέτει φυτείες στο Rio
Grande Valley στο Νότιας Τέξας, καθώς και 5.000
στρέμματα φυτείες στη Δομινικανή Δημοκρατία η μεγαλύτερη έκταση Αλόης στον κόσμο!
Η συγκομιδή γίνεται με το χέρι, με μεγάλη
προσοχή από τους αγρότες μας. Τα φύλλα
επεξεργάζονται και διαχωρίζεται το πολύτιμο ζελέ
τους μέσα σε λίγες ώρες, έτσι ώστε να λάβετε το
πιο αγνό και φρέσκο ζελέ Aloe Vera, άθικτο με
όλες τις εγγενείς ιδιότητές του.

4

ºÈÏÂÙ¿ÚÈÛÌ· ÛÙÔ ¯¤ÚÈ.

FOREVER
™∏ª∞π¡∂π:
✓ Νο 1 σε Aloe Vera στον κόσμο
✓ Ποιότητα & σεβασμός
✓ Προσφορά εργασίας σε
εκατομμύρια άτομα σε όλο
τον κόσμο.

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
Κατσίκες και μικρά πρόβατα αντί χημικά & ζιζανιοκτόνα
καθαρίζουν τα φυτά μας από τα παράσιτα, ώστε να
αναπτυχθεί μια εξαιρετική σοδειά χωρίς να θέτει σε
κίνδυνο την υγεία της Αλόης ή του περιβάλλοντος.
4
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2.9 ΔΙΣ $
ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ
35 ΧΡΟΝΙΑ ΣΕ
154 ΧΩΡΕΣ
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∞ﬁÏ˘ÙÔ˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÛÂ ﬁÏ· Ù· ÛÙ¿‰È· ·Ú·ÁˆÁ‹˜.

H Forever Living Products είναι η πρώτη εταιρεία
παγκοσμίως που έλαβε τη Σφραγίδα Έγκρισης του
Διεθνούς Επιστημονικού Συμβουλίου (IASC) για τα υψηλά
πρότυπα που πληρούν τα προϊόντα Αλόης της.

Köln

er

Liste

GMP Registered

ISO
9001:2000
14001:2004

OHSAS

18001:1999

www.nsf.org

Πιστοποιήσεις Διεθνών Προτύπων ISO που εγγυώνται την
ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιδράσεων στο
περιβάλλον και τη συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων
προϊόντων και υπηρεσιών.
Η διάκριση της Ισλαμικής Κοινότητας της Καλιφόρνια
πιστοποιεί την αποδοχή των προϊόντων μας και την
πλήρωση όλων των απαιτήσεων της, αντικατοπτρίζοντας
τα υψηλά πρότυπα της Forever και την προσοχή που δίνει
στην καθαρότητα και στην αγνότητα, σε όλα τα στάδια
παραγωγής και συσκευασίας.
Τα προϊόντα μας έχουν την πιστοποίηση της Halal,
σύμφωνα με την οποία, για να είναι αποδεκτά με τις
κατευθυντήριες γραμμές της IFANCA (Ισλαμική Επιτροπή
για τα Τρόφιμα και τη Διατροφή στην Αμερική) δεν
πρέπει να περιέχουν αλκοόλ ή αμφισβητήσιμα συστατικά
ζωικής προέλευσης, ώστε να θεωρούνται πιστοποιημένα
για κατανάλωση από τη Μουσουλμανική Κοινότητα.

5

π‰ÈﬁÎÙËÙ· ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈ·.

Έχουμε έγκριση Kosher που δίνεται σε προϊόντα που
πληρούν ιδιαίτερα αυστηρά πρότυπα αγνότητας και
ποιότητας για την Ιουδαϊκή Κοινότητα.
Είμαστε υπερήφανο μέλος της PETA, της μεγαλύτερης
οργάνωσης για την ηθική μεταχείριση των ζώων από τους
ανθρώπους, που βεβαιώνει ότι ούτε τα προϊόντα μας ούτε
τα συστατικά τους είναι αποτέλεσμα δοκιμών σε ζώα.

16:24

GMP for Sport

TM

www.nsf.org

ΕΟΦ

Η έγκριση από τον Γερμανικό Οργανισμό Kolner δίνεται σε όσα
προϊόντα έχουν ελεγχθεί και έχουν βρεθεί αρνητικά σε
παράνομες ή άλλες αναβολικές ουσίες και είναι ασφαλή για
χρήση από επαγγελματίες αθλητές.
Το ιδιόκτητο εργοστάσιο Forever Nutraceutical όπου
παρασκευάζονται τα συμπληρώματα διατροφής μας έχει
ολοκληρώσει με επιτυχία τις προϋποθέσεις του προγράμματος
πιστοποίησης NSF (National Sanitary Foundation), ενός
οργανισμού πιστοποίησης με τα υψηλότερα κριτήρια ποιότητας
ανά τον κόσμο. Η πιστοποίηση επιβεβαιώνει πως το εργοστάσιο
ακολουθεί τις σωστές πρακτικές για την παραγωγή
συμπληρωμάτων διατροφής σύμφωνα με τις οδηγίες του Εθνικού
Οργανισμού Φαρμάκων των ΗΠΑ. Για την πιστοποίηση αυτή
ελέγχονται όλα τα στάδια της παραγωγής, από το πρώτο έως και
το τελευταίο, μέχρι και το τελικό προϊόν της παραγωγής.
Με την πιστοποίηση NSF for Sport, μια ακόμη προσθήκη που
υποδεικνύει τη δέσμευση της Forever για άριστη ποιότητα,
επιβεβαιώνεται ότι το εργοστάσιο Forever Nutraceutical
ακολουθεί σωστές πρακτικές για την παραγωγή συμπληρωμάτων
διατροφής και προϊόντων για αθλητές σύμφωνα με τις οδηγίες
του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων των ΗΠΑ και επιπλέον πως
στο εργοστάσιο δεν παρασκευάζονται, αποθηκεύονται,
διανέμονται ή επεξεργάζονται ουσίες απαγορευμένες από τον
Παγκόσμιο Οργανισμό Anti –doping (WADA).
Όλα τα διατροφικά προϊόντα της Forever φέρουν τον αριθμό
πρωτοκόλλου γνωστοποίησης ΕΟΦ στις ετικέτες τους.
Όλα μας τα προϊόντα διαθέτουν 30 ημέρες εγγύηση
ικανοποίησης και επιστροφής χρημάτων άνευ όρων για τους
πελάτες μας.

Τα προϊόντα που αναφέρονται δεν προορίζονται να κατευνάσουν, θεραπεύσουν ή αναστείλουν μια συγκεκριμένη ασθένεια ή μια κατηγορία ασθενειών.
Θα πρέπει να συμβουλεύεστε τον οικογενειακό σας γιατρό, εάν αντιμετωπίζετε κάποιο ιατρικό πρόβλημα.

5
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H ALOE VERA ™Δ∏¡ ¶π√ A°¡∏ TH™
MOƒº∏. ∞ÀΔ√ ∂π¡∞π ∏ FOREVER!
ΤΟ ΖΕΛΕ ΤΗΣ ΑΛΟΗΣ ΒΕΡΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΜΕΓΑΛΟ ΑΡΙΘΜΟ
ΒΙΤΑΜΙΝΩΝ, ΜΕΤΑΛΛΩΝ, ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, ΕΝΖΥΜΩΝ,
ΠΟΛΥΣΑΚΧΑΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΑΜΙΝΟΞΕΩΝ. AYTO ΣΥΛΛΕΓΕΤΑΙ ΜΕΣΩ
ΜΙΑΣ ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΩΝ
ΦΥΛΛΩΝ ΤΟΥ ΦΥΤΟΥ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕ ΜΙΑ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΠΑΤΕΝΤΑΡΙΣΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟ, ΩΣΤΕ ΝΑ
ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΟΛΑ ΤΑ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΑΝΑΛΛΟΙΩΤΑ.

TO
ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ
ALOE VERA GEL
ΑΠΟ ΤΟ
1978

Forever Aloe Vera Gel TM
Η πιο αγνή και αποτελεσματική, ζωντανή
Αλόη Βέρα της αγοράς. Πάνω από 200
θρεπτικοί συνδυασμοί σε κάθε δόση, τον
καθιστούν έναν από τους ωφελιμότερους
φυσικούς χυμούς που υπάρχουν.
Εξασφαλίζει ένα υγιές πεπτικό σύστημα,
αυξάνει τα φυσικά επίπεδα ενέργειας και
ευεξίας και βάζει τις βάσεις για μια
υγιέστερη ζωή. Ένα φυσικό ελιξίριο
κατευθείαν από το εσωτερικό του φύλλου
της Αλόης. (1 λίτρο)

GR: 28,78€ I κωδ. 015
CYP: 26,74€

6
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ΔÔ 2012 Î·Ù·Ó·ÏÒıËÎ·Ó ÂÚÈÛÛﬁÙÂÚ· ·ﬁ 31.000.000 Ï›ÙÚ· Ã˘ÌÒÓ ∞ÏﬁË˜ μ¤Ú· ÙË˜ Forever.

¶§√À™π√ ∑∂§∂ 100%
ΑΥΘΕΝΤΙΚΗ
ALOE VERA
ΜΕ ΜΗΛΟ ΚΑΙ
CRANBERRY

ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ
ΣΤΟ ΠΟΤΗΡΙ ΣΑΣ

Forever Aloe Berry Nectar
Το απόλυτο αντιοξειδωτικό κοκτέιλ! Όλα τα
πλεονεκτήματα του αυθεντικού χυμού της
Αλόης Βέρα συνδυάζονται σε ένα γλυκό μείγμα
cranberries και πραγματικού μήλου- που είναι
πλούσια σε αντιοξειδωτικές βιταμίνες C και Α,
κάλιο και πηκτίνη – που συμβάλλουν στην
αποτοξίνωση του πεπτικού συστήματος, στην
ευεξία και στην ομορφιά σας. (1 λίτρο)

GR: 28,78€ I κωδ. 034
CYP: 26,74€

7
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∂§∂À£∂ƒπ∞ ∫π¡∏™∂ø¡
ΣΕ ΟΛΟ ΣΑΣ ΤΟ ΣΩΜΑ

ΑΥΘΕΝΤΙΚΗ
ALOE VERA
ΜΕ 3 ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ
ΓΙΑ ΤΙΣ
ΑΡΘΡΩΣΕΙΣ

™˘Ó‰˘¿ÛÙÂ ÙÔ ÌÂ ÙÔ Forever MSM Î·È ÙÔ
Forever Active HA ÁÈ· Ì¤ÁÈÛÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·

Forever Freedom ®
Ο διατροφικός πλούτος του αυθεντικού μας,
σταθεροποιημένου ζελέ Αλόης Βέρα συνδυάζεται
με δύο φυσικά στοιχεία, τη θειική γλυκοζαμίνη και
τη θειική χονδροϊτίνη που αποδεδειγμένα
συμβάλλουν στη διατήρηση της υγιούς λειτουργίας
και κινητικότητας των αρθρώσεων. Βιταμίνη C και
MSM, συμπληρώνουν τη σύνθεση για τη διατήρηση
της υγείας των συνδετικών ιστών και τη σωστή
λειτουργία των αρθρώσεων. (1 λίτρο)

GR: 39,65€ I κωδ. 196
CYP: 36,84€

8
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Aﬁ ÙÔ˘˜ ·ÁÚÔ‡˜ Ì·˜ ÛÙÔ ÔÙ‹ÚÈ Û·˜!

35 Ãƒ√¡π∞
ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ
ΚΑΛΥΤΕΡΑ

ΑΥΘΕΝΤΙΚΗ
ALOE VERA ΚΑΙ
ΡΟΔΑΚΙΝΟ
ΓΙΑ ΤΕΛΕΙΑ
ΓΕΥΣΗ
Forever Aloe Bits n’ Peaches ®
Αγνά θρεπτικά κομμάτια Αλόης Βέρα
βουτηγμένα σε μείγμα ώριμων ροδάκινων.
Ανακαλύψτε ένα μοναδικό γευστικό θησαυρό,
πλούσιο σε βιταμίνες της Αλόης Βέρα, αλλά
και καροτινοειδή, που είναι πολύτιμα ως
αντιοξειδωτικά και ως πηγές βιταμίνης Α,
απαραίτητα όλα για τη συντήρηση του
ανοσοποιητικού συστήματος. Ιδανικός για τα
παιδιά. (1 λίτρο)

GR: 30,30€ I κωδ. 077
CYP: 28,15€

9
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Το ARGI+έχει δημιουργηθεί αποκλειστικά από την Forever Living
Products με τη συμβολή του Dr. Ferid Murad, PHD, βραβευμένου το
1998 με το Βραβείο Νόμπελ Ιατρικής και Φυσιολογίας, για την
παγκόσμιας αναγνώρισης έρευνά του πάνω στους σηματοδοτικούς
μηχανισμούς του Νιτρικού Οξειδίου.
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∂¶π¢√™∂π™ - ∞¡Δ√Ã∏ - ∞ƒπ™Δ∏ À°∂π∞
ΟΛΟΙ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ, ΑΝΤΟΧΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ. ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΤΗΣ FOREVER ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΙΝΑΙ Ο,ΤΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΣΑΣ
ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ ΣΤΙΣ ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΣΑΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΘΛΗΤΕΣ.
ΔÔ ··Ú·›ÙËÙÔ ·ÌÈÓÔÍ‡, L-∞ÚÁÈÓ›ÓË, Û˘Ó‰˘¿˙ÂÙ·È ÌÂ Úﬁ‰È, ÂÎ¯‡ÏÈÛÌ· ÎﬁÎÎÈÓÔ˘
ÛÙ·Ê˘ÏÈÔ‡, ÊÏÔÈﬁ ÛÙ·Ê˘ÏÈÔ‡, ÂÎ¯˘Ï›ÛÌ·Ù· ÌÔ‡ÚˆÓ, ‚ÈÙ·Ì›ÓË C, D3, K2, B6,
B12, º˘ÏÏÈÎﬁ √Í‡. ¢›ÓÂÈ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·, ‚ÂÏÙÈÒÓÂÈ ÙËÓ ·ÓÙÔ¯‹ Î·È ‚ÔËı¿ ÛÙË
ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· ÙÔ˘ ·›Ì·ÙÔ˜ ÛÙÔ ÛÒÌ·.

ΤΟ ΜΟΝΑΔΙΚO
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜEΝΟ
ΔΙΑΤΡΟΦΙΚO
ΣΥΜΠΛHΡΩΜΑ
ΜΕ L-ΑΡΓΙΝIΝΗ
ΣΤΟΝ ΚOΣΜΟ!
ARGI+ TM
Το ARGI+™ προσφέρει 5 γραμμάρια L-Αργινίνης σε κάθε μερίδα και
επιπλέον μείγμα βιταμινών και εκχυλισμάτων φρούτων πλούσιων σε
αντιοξειδωτικά που προσφέρουν στο σώμα σας την ενέργεια που
χρειάζεται για να συνεχίσετε δυναμικά καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.
Η L-Αργινίνη είναι ένα αμινοξύ που παίζει πολλούς σημαντικούς ρόλους
στον οργανισμό, υποστηρίζοντας την κυτταρική διαίρεση για τη
δημιουργία των πρωτεϊνών και προωθώντας την παραγωγή του
νιτρικού οξειδίου. Αναμείξτε το με το χυμό Aloe Vera Gel για έξτρα
ενέργεια και λατρέψτε την υπέροχη γεύση του νέου ARGI+™! (300 g)

GR: 63,65€ I κωδ. 320
CYP: 59,14€
11
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ΤΩΝ ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΑΛΟΗΣ
Δ· ·ÓÙÈÔÍÂÈ‰ˆÙÈÎ¿ Â›Ó·È Ê˘ÛÈÎ¿ Û˘ÛÙ·ÙÈÎ¿ Ô˘
‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÂ ÊÚÔ‡Ù· Î·È Ï·¯·ÓÈÎ¿ Î·È Â›Ó·È ÔÈ
«ÛˆÌ·ÙÔÊ‡Ï·ÎÂ˜» ÙÔ˘ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ Ì·˜.

ΑΥΘΕΝΤΙΚΗ
ALOE VERA
ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΠΟΥ ΠΑΕΙ
ΠΑΝΤΟΥ!

12

Forever Pomesteen Power ®

Forever Aloe2Go ΤΜ

Forever Freedom2Go ΤΜ

Το μοναδικό αντιοξειδωτικό μείγμα
Forever Pomesteen Power με την
υπέροχη γεύση περιέχει χυμούς και
εκχυλίσματα καρπών, όπως Ρόδι,
Αχλάδι, Mangosteen, Φραμπουάζ, Βατόμουρο, Μύρτιλλο και Κουκούτσια
Σταφυλιού. Όλα τα συστατικά του
βρίσκονται σχεδόν στην κορυφή της
λίστας ORAC (δείκτης ικανότητας ενός
αντιοξειδωτικού να αποτρέπει τις
βλάβες που προκαλούνται από τις
ελεύθερες ρίζες) και κυρίως οι καρποί
του Ροδιού και του Mangosteen.
(473 ml)

Αγαπάτε τις ευεργετικές ιδιότητες
του χυμού Aloe Vera Gel και
λατρεύετε τη γλυκιά, θρεπτική γεύση
του Pomesteen Power, σε μία
εύχρηστη συσκευασία της μιας
μερίδας. To Forever Aloe2Go είναι
εύκολο να καταναλωθεί οποτεδήποτε
και οπουδήποτε θελήσετε. Απλά
αρπάξτε το σακουλάκι, σχίστε την
εγκοπή και «πιείτε» τις ευεργετικές
ιδιότητες αυτών των δύο θρεπτικών
χυμών! Κάθε πακέτο περιέχει 30
σακουλάκια. (88,7 ml / ατομική
συσκευασία)

Δεν αποχωρίζεστε το Χυμό Αλόης
Forever Freedom, αλλά λατρεύετε τις
αντιοξειδωτικές ιδιότητες του χυμού του
ροδιού; Ένας φανταστικός συνδυασμός
αγνού σταθεροποιημένου ζελέ Αλόης
Βέρα, με τα πλεονεκτήματα της γλυκοζαμίνης, της χονδροϊτίνης και του
MSM, και των πολύτιμων σούπερ αντιοξειδωτικών στοιχείων του χυμού του
ροδιού, είναι στη διάθεσή σας, στις πιο
εύχρηστες συσκευασίες που μπορείτε να
τις πάρετε μαζί σας παντού. Κάθε
πακέτο περιέχει 30 σακουλάκια.
(88,7 ml / ατομική συσκευασία).

GR: 28,17€ I κωδ. 262
CYP: 26,18€

GR: 74,86€ I κωδ. 270
CYP: 69,56€

GR: 95,61€ I κωδ. 306
CYP: 88,84€
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∞¶∞πΔ∏Δπ∫√™ Δƒ√¶√™ ∑ø∏™;
ΧΑΡΙΣΤΕ ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΣΑΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ!

ΤΟ ΜΟΝΟ
ΜΕ ALOE VERA
ΚΑΙ
GUARANA

FAB Forever Active Boost™

Aloe Blossom Herbal Tea ®

Το υπέροχο νέο φυσικό ενεργειακό μας ποτό FAB
Forever Active Boost ™ σας προσφέρει αυτή την
έξτρα ενέργεια που χρειάζεστε για να έχετε ενέργεια
και αντοχή όλη μέρα. Περιέχει Αλόη συνδυασμένη με
προσαρμοσιογόνα βότανα που αυξάνουν τη φυσική
αντοχή, βιταμίνες και άλλα συστατικά, που σε
συνδυασμό με την υπέροχη γεύση του θα σας
βοηθήσουν να συνεχίσετε τη μέρα σας! (250 ml)

Απλά, είναι το εκλεκτότερο τσάι βοτάνων που υπάρχει.
Ενισχυμένο με τη σωστή ποσότητα από άνθη Aλόης Βέρα,
εξασφαλίζει το λεπτό άρωμα του με κανέλα και ginger από
την Κίνα, αρωματικά γαρύφαλλα από τη Μαδαγασκάρη,
καταπραϋντικό μπαχάρι από την Τζαμάικα, αρωματική
φλούδα πορτοκαλιού (γεμάτη βιταμίνη C), κάρδαμο, μάραθο,
χαμομήλι, φύλλα μουριάς και gymnema sylvestre. Τονώστε
τον οργανισμό σας όλη μέρα. Απλό στην παρασκευή του,
χωρίς θερμίδες - χωρίς καφεΐνη. (25 ατομικά φακελάκια)

GR: 2,89€ I κωδ. 321
CYP: 2,69€

GR: 15,90€ I κωδ. 200
CYP: 14,77€
13
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ΕΙΜΑΣΤΕ ΤΟΣΟ ΠΑΘΙΑΣΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ, ΟΣΟ ΚΑΙ ΓΙΑ
ΤΗ ΖΩΗ! ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΣΤΗΝ FOREVER ΕΙΝΑΙ ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΟ ΜΑΣ ΜΕΛΗΜΑ
ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ ΤΑ ΠΙΟ ΤΕΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ.
TM

14

for Men

TM for Women

To
για Άνδρες περιέχει ένα
αποκλειστικό μείγμα από έλαιο σπόρου
κολοκύθας, εκχύλισμα ροδιού, ελαιόλαδο και
θρεπτικών συστατικών όπως βιταμίνες C, D, E
και Β6, αλλά και σελήνιο, ψευδάργυρο και
λυκοπένιο. Η κατάλληλη ισορροπία αυτών
των θρεπτικών συστατικών μπορεί να
συμβάλλει στην ολοκληρωμένη στήριξη της
υγείας του προστάτη, ενώ παρέχει ποσότητα
πολυφαινόλων ίση με το να τρώγατε ένα
ολόκληρο ρόδι. (60 κάψουλες)

Το φυσικό μείγμα φρούτων πλούσιων
σε αντιοξειδωτικά όπως μήλο, μούρα
schisandra και cranberry, αλλά και
βοτάνων, όπως σκόνη λουλουδιού του
πάθους, βιταμινών και μεταλλικών
στοιχείων που περιέχεται στο
για Γυναίκες, είναι
ειδικά σχεδιασμένο έχοντας εστιάσει
στις γυναικείες ανάγκες. Προάγει την
ισορροπία των ορμονών και κάνει την
ευεξία γυναικεία υπόθεση! (120 δισκία)

GR: 30,06€ I κωδ. 374
CYP: 27,93€

GR: 31,82€ I κωδ. 375
CYP: 29,57€

¡∂∞
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ΜΟΝΑΔΙΚΕΣ
ΦΟΡΜΟΥΛΕΣ
ΑΠΟΚΛΕIΣΤΙΚΑ
ΑΠΟ ΤΗΝ
FOREVER

Forever Nature’s 18 TM

Forever Active Probiotic ®

Forever NutraQ10 ®

To Forever Nature’s 18 αποτελεί ένα
φυσικό τρόπο για να αποκτήσετε τα
οφέλη για την υγεία που έχει κρύψει η
φύση στα φρούτα και στα λαχανικά.
Μόλις τέσσερα μασώμενα δισκία την
ημέρα, με υπέροχη γεύση, θα σας
προσφέρουν ίση ποσότητα
αντιοξειδωτικών με πέντε μερίδες
φρούτων και λαχανικών που χρειάζεται
ο οργανισμός για τη διατήρηση της
υγείας. 18 φρούτα και λαχανικά από
τον κήπο μας, με άνεση στο «πιάτο»
σας! (120 ταμπλέτες)

Τα προβιοτικά είναι ωφέλιμα βακτήρια που
ευνοούν την καλύτερη λειτουργία του πεπτικού
συστήματος, την απορρόφηση των θρεπτικών
στοιχείων από τις τροφές και την ανοσοποιητική
λειτουργία. Το Forever Active Probiotic διαθέτει
ένα μοναδικό συνδυασμό έξι χρήσιμων στελεχών
μικροβίων, δεν χρειάζεται να διατηρηθεί στο
ψυγείο, ενώ χρησιμοποιεί μια αποκλειστική
πατενταρισμένη τεχνολογία εγκλεισμού σε
κάψουλες που προστατεύει τα βακτήρια και τα
απελευθερώνει μόνο όταν φτάσουν στον
προορισμό τους. Με κάθε κάψουλα, 1 δις φιλικά
βακτήρια φτάνουν το στόχο τους! (30 κάψουλες)

Ένα μοναδικό διατροφικό
συμπλήρωμα, που λαμβάνεται μαζί με
το χυμό Aloe Vera Gel . Το κύριο
συστατικό είναι το συνένζυμο Q10 που
συμβάλλει σε ένα υγιές καρδιαγγειακό
σύστημα ενώ είναι ενισχυμένο με
υψηλά επίπεδα βιταμίνων Β6, Β12 και
φυλλικό οξύ που συνεισφέρουν στο
φυσιολογικό μεταβολισμό της
ομοκυστεΐνης και στο φυσιολογικό
σχηματισμό των ερυθρών αιμοφόρων
αγγείων. Θα το λατρέψετε από τα βάθη
της καρδιάς σας! (30 φακελάκια)

GR: 42,92€ I κωδ. 271
CYP: 39,88€

GR: 27,76€ I κωδ. 222
CYP: 25,79€

GR: 27,94€ I κωδ. 312
CYP:25,96€
15
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ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ
ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΕΙ Η ΑΡΙΣΤΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥΣ.
∏ ÁÎ¿Ì· ÙˆÓ ‰È·ÙÚÔÊÈÎÒÓ Ì·˜ Â›Ó·È
·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÌﬁÓÔ ÙˆÓ Î·Ï‡ÙÂÚˆÓ
Û˘ÛÙ·ÙÈÎÒÓ ·ﬁ ÙÈ˜ ÈÔ ·ÁÓ¤˜ ËÁ¤˜,
·Ú·ÛÎÂ˘·ÛÌ¤ÓˆÓ ÌÂ ÙËÓ ÈÔ
ÚÔËÁÌ¤ÓË ÙÂ¯ÓÔÏÔÁ›·.

16

A-Beta- CarE ®

Nature-Min ®

Gin-Chia ®

Τα αντιοξειδωτικά καταπολεμούν τις ελεύθερες
ρίζες, που μπορούν να προκαλέσουν πολλά
προβλήματα στον οργανισμό. Το A-Beta-CarE
έχει υψηλή περιεκτικότητα σε βιταμίνη Α που
συνεισφέρει στη διατήρηση μιας υγιούς
επιδερμίδας και της ομαλής λειτουργίας του
ανοσοποιητικού συστήματος, σελήνιο που
συνεισφέρει στη διατήρηση υγιών μαλλιών,
σφριγηλής επιδερμίδας και σε γερά νύχια και
βιταμίνη Ε που προστατεύει τα κύτταρα σας
από το οξειδωτικό στρες. Αποκαλύψτε τον
καλύτερό σας εαυτό! (100 κάψουλες)

Το Nature-Min είναι ένας εξαιρετικός
τρόπος να εξασφαλίσετε ότι ο οργανισμός
σας λαμβάνει τα μεταλλικά στοιχεία και
τα ιχνοστοιχεία που χρειάζεται για να
ικανοποιήσει τις απαιτήσεις ενός υγιεινού
τρόπου ζωής, όπως ασβέστιο, φώσφορο,
μαγνήσιο, σίδηρο, σελήνιο, ψευδάργυρο
και άλλα. Ο ισορροπημένος μεταλλικός
πλούτος στο Nature-Min προέρχεται από
τη φυτική και θαλάσσια ζωή και διαθέτει
προηγμένη σύνθεση για μέγιστη
απορρόφηση. (180 δισκία)

Η σοφία της Ανατολής συνδυάζεται
με την ενέργεια της Δύσης για να
δημιουργήσουν το «βασιλιά της
τόνωσης», το Gin-Chia. H χρυσή
Chia από τη Δύση και το Ginseng
από την Ανατολή είναι και τα δύο
ισχυρά αντιοξειδωτικά βότανα με
βιταμίνες Α, Β1, Β2, C και D, μαζί με
ασβέστιο, σίδηρο, νάτριο, κάλιο,
ψευδάργυρο, χαλκό, μαγνήσιο και
μαγγάνιο. Ζωντάνια και αντοχή στο
μάξιμουμ! (100 δισκία)

GR: 33,58€ I κωδ. 054
CYP: 31,20€

GR: 21,20€ I κωδ. 037
CYP: 19,70€

GR: 21,20€ I κωδ. 047
CYP: 19,70€
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ΜΟΝΟ
ΟΙ ΠΙΟ ΑΓΝΕΣ
ΠΡΩΤΕΣ
ΥΛΕΣ

Forever Ginkgo Plus ®

Forever Lycium Plus ®

Forever Vision ®

Όταν χρειάζεστε λίγη «τροφή για σκέψη»
το Forever Gingko αποτελεί το ιδανικό
«σνακ»! Το εκχύλισμα του φύλλου Gingko
Biloba, συνδυάζεται με Γανόδερμα από τα
μανιτάρια Reishi, τα μούρα Schisandra και
το ευεργετικό βότανο Fo-ti, τέσσερα ισχυρά
κινέζικα βότανα που αυξάνουν την
κυκλοφορία του αίματος προς τον
εγκέφαλο, βοηθούν τη μνήμη,
αναπτερώνουν τη διάθεση και την ενέργεια
και αυξάνουν το βαθμό συγκέντρωσης και
εγρήγορσης. (60 δισκία)

To Lycium είναι καρπός από την Κίνα,
που χρησιμοποιείται επί αιώνες έχοντας
καταπληκτικά αποτελέσματα. Μπορεί
να αναζωογονήσει το πρόσωπό σας και
να συμβάλει στη διατήρηση της λάμψης
και της ζωντάνιας της όψης. Στο Forever
Lycium Plus, συνδυάζεται με ένα από τα
ισχυρότερα αντιοξειδωτικά που
υπάρχουν σήμερα, το εκχύλισμα
φλαβονοειδούς γλυκόριζας, που είναι
πλούσιο σε αμινοξέα και βιταμίνες.
(100 δισκία)

Το μαύρο μύρτιλλο, η λουτεΐνη και η
αμυλοξανθίνη, η ζεαξανθινίνη και η
ασταξανθίνη, καθώς και άλλα υπεραντιοξειδωτικά και θρεπτικά
συστατικά μπορούν να υποστηρίξουν
τη φυσιολογική λειτουργία της
όρασης, μιας από τις πολυτιμότερες
αισθήσεις μας, που πολλές φορές
θεωρούμε δεδομένη. Το Forever
Vision είναι ο εύκολος τρόπος για να
αποδείξετε το αντίθετο!
(60 δισκία)

GR: 35,34€ I κωδ. 073
CYP: 32,84€

GR: 38,30€ I κωδ. 072
CYP: 35,59€

GR: 21,02€ I κωδ. 235
CYP: 19,53€
17
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ΑΠΟΛΥΤΑ
ΑΣΦΑΛΗ
ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

¡∂√
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Forever Arctic – Sea ®

Absorbent – C ®

Νέο και βελτιωμένο, το Forever Arctic Sea
τώρα περιέχει ένα αποκλειστικό μείγμα
Ελαίου Καλαμαριού που είναι πλούσιο σε
DHA, αγνό ιχθυέλαιο με Ωμέγα-3 και
ελαιόλαδο υψηλό σε ελαϊκό οξύ. Αυτή η
μοναδική σύνθεση είναι αποκλειστική
στην Forever Living και παρέχει όχι μόνο
33% περισσότερο DHA κάθε μέρα, αλλά
δημιουργεί την τέλεια ισορροπία DHA και
EPA που συνεισφέρουν για την καλή
υγεία και την ευεξία. (120 κάψουλες)

Η σημαντική συνεισφορά της βιταμίνης C στο
φυσιολογικό σχηματισμό του κολλαγόνου για την
κανονική λειτουργία των αιμοφόρων αγγείων, των
οστών, της επιδερμίδας, των δοντιών αλλά και η
συνέργειά της στη φυσιολογική λειτουργία του
νευρικού και ανοσοποιητικού συστήματος, στη
μείωση της σωματικής και πνευματικής κόπωσης,
την καθιστούν απαραίτητη στην καθημερινή
διατροφή. Στο Absorbent C, έχει συνδυασθεί με
πίτουρο βρώμης για να διασφαλισθεί η μέγιστη
απορρόφησή της. (100 δισκία)

GR: 31,82€ I κωδ. 376
CYP: 29,57€

GR: 15,90€ I κωδ. 048
CYP: 14,77€

Forever Kids™
Ιδανικές για παιδιά από 2 ετών και
άνω αλλά και για ενήλικες, οι
μασώμενες πολυβιταμίνες Forever
Kids θα συμπληρώσουν την κάθε
ημέρα σας! Διασκεδαστικές και
νόστιμες, με γεύση σταφυλιού, έχουν
υψηλή συγκέντρωση σε ζωτικές
βιταμίνες, μεταλλικά στοιχεία και
φυτοθρεπτικά συστατικά που μπορεί
να λείπουν από την καθημερινή σας
διατροφή. (120 δισκία)

GR: 12,60€ I κωδ. 354
CYP: 11,71€
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ΟΛΟ ΤΟ ΧΡΟΝΟ

Fields of Greens ®
Ο τρόπος ζωής μας οδηγεί
αρκετές φορές να επιλέγουμε τη
λύση του πρόχειρου φαγητού,
αντί για τα θρεπτικά οφέλη των
πράσινων λαχανικών. Το Fields
of Greens, με την υψηλή
περιεκτικότητά του σε φυτικές
ίνες, βάζει και πάλι τα πράσινα
λαχανικά στο μενού της ημέρας!
Φύλλα πράσινου χόρτου
σιταριού και κριθαριού,
τριφύλλι άλφαλφα, κόκκινη
πιπεριά, αλλά και μέλι που
περιέχουν βιταμίνες, μέταλλα,
ιχνοστοιχεία, αμινοξέα, ένζυμα
και αντιοξειδωτικά. (80 δισκία)

GR: 14,14€ I κωδ. 068
CYP: 13,14€

Forever Echinacea
Supreme ®
Η εχινάκεια, με πλούσια
παράδοση στον πολιτισμό των
Ινδιάνων, αποτελεί το σύμμαχο
του οργανισμού για τη
διατήρηση της ανοσοποιητικής
λειτουργίας. Το Forever
Echinacea Supreme περιέχει και
τις δύο πολύτιμες μορφές της
εχινάκειας (Purpurea και
Angustifolia), μαζί με χρυσόριζα
και εκχύλισμα κουκουτσιών
σταφυλιού, συστατικά που
μπορούν να σχηματίσουν μια
ασπίδα προστασίας γύρω σας
όλο το χειμώνα. (60 δισκία)

GR: 22,44€ I κωδ. 214
CYP: 20,85€

Forever ImmuBlend™ Forever Garlic – Thyme ®
Περιέχει ένα αποκλειστικό
μείγμα από φρουκτο-ολιγοσακχαρίτες, πρωτεΐνη lactoferrin, δύο είδη ευεργετικών
μανιταριών της φύσης και
υψηλή περιεκτικότητα σε
βιταμίνες C, D και ψευδάργυρο. Ο συνδυασμός των
συστατικών αυτών μπορεί
να υποστηρίξει τη λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος από την πρώτη
έως την τελευταία γραμμή
άμυνάς του. (60 δισκία)

GR: 19,54€ I κωδ. 355
CYP: 18,16€

Το σκόρδο και το θυμάρι, δυο
ισχυρά αντιοξειδωτικά,
συνδυάζονται και δημιουργούν
έναν εξαιρετικό μηχανισμό, για
τη διατήρηση της καλής
υγείας. Έχει αποδειχθεί από
μελέτες ότι κάποια συστατικά
του σκόρδου υποβοηθούν το
μεταβολισμό να μετατρέψει τα
λίπη σε ενέργεια και
προστατεύουν τον οργανισμό
από τη δράση των ελεύθερων
ριζών. Προσφέρεται σε
συνδυασμό με θυμάρι, σε μια
πρακτική, άοσμη κάψουλα.
(100 κάψουλες)

GR: 21,20€ I κωδ. 065
CYP: 19,70€
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Forever Active HA ®

Forever B12 Plus ®

Forever Multi – Maca ®

Forever Calcium ®

To υαλουρονικό οξύ διαθέτει
ενυδατικές και λιπαντικές
ιδιότητες που μπορούν να
ευεργετήσουν τις αρθρώσεις
μας, αλλά και να ξεδιψάσουν
την επιδερμίδα μας. Το Forever
Active HA περιέχει μια
μοναδική μορφή υαλουρονικού οξέος χαμηλού μοριακού
βάρους για καλύτερη
απορρόφηση χάρη στη
μοναδική τεχνολογία Injuv
που συνδυάζεται με έλαιο
πιπερόριζας (Ginger) και
κουρκουμά προσφέροντας ένα
φυσικό φίλτρο αναζωογόνησης!
(60 κάψουλες)

Η βιταμίνη Β12 μπορεί να
συνεισφέρει στο φυσιολογικό
μεταβολισμό της ενέργειας,
αλλά και στην ομαλή λειτουργία
του νευρικού συστήματος και το
σχηματισμό των ερυθρών
αιμοσφαιρίων. Στο Forever B12
Plus, η βιταμίνη Β12
συνδυάζεται με φυλλικό οξύ,
που συνεισφέρει στη διαδικασία
της κυτταρικής διαίρεσης και
στην ομαλή σύνθεση των
αμινοξέων, σε μια φόρμουλα
ελεγχόμενης αποδέσμευσης, για
να εκμεταλλευτείτε τα πλήρη
οφέλη και των δύο συστατικών.
(60 δισκία)

To θρυλικό φυτό Maca με χρόνια
ιστορίας από τους πολεμιστές των
Ίνκας μέχρι και τις γυναίκες της
Νοτίου Αμερικής, χαίρει μεγάλης
εκτίμησης λόγω των ιδιοτήτων που
του έχουν αποδοθεί στην αύξηση
της λίμπιντο, της σεξουαλικής
ικανότητας, της αντοχής και της
ενέργειας. Στο Forever Maca, το
βότανο αυτό συνδυάζεται με
εκχυλίσματα από καρπό Trinius
Tenestris, ρίζα Muira Pluama, φλοιό
Catuaba, καρπό Saw Palmetto,
φλοιό Pygeum Africanum, σόγια,
αλλά και L-αργινίνη και συνένζυμο
Q10 για ακόμα καλύτερα
αποτελέσματα. (60 δισκία)

Το ασβέστιο απαιτείται για
τη διατήρηση της
φυσιολογικής λειτουργίας
των οστών και των
δοντιών, καθώς και για
ένα πλήθος λειτουργιών
στον οργανισμό. Στο
Forever Calcium, η
υπερσυμπυκνωμένη
σύνθεση κιτρικού
ασβεστίου συνδυάζεται με
βιταμίνη D και μαγνήσιο
που συμπληρώνουν τη
δράση του ασβεστίου και
μεγιστοποιούν την
απορρόφησή του.
(90 δισκία)

GR: 32,11€ I κωδ. 264
CYP: 29,84€

GR: 17,95€ I κωδ. 188
CYP: 16,68€

GR: 28,42€ I κωδ. 215
CYP: 26,41€

GR: 26,03€ I κωδ. 1206
CYP: 24,19€
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Forever ® Bee Honey
Το μέλι της Forever συλλέγεται από τα βουνά της
Ισπανίας από μελισσοκόμους που περιποιούνται αυτές
τις κυψέλες για γενιές ολόκληρες. Οι συνθήκες κλίματος
δίνουν ένα μέλι που ωριμάζει αργά στις κηρήθρες και
έχει ασυνήθιστα υψηλή περιεκτικότητα σε ένζυμα και
μεταλλικά στοιχεία, μία από τις υψηλότερες που
υπάρχει στα διάφορα είδη του μελιού σε όλο τον κόσμο.
(500 g)

GR: 17,66€ I κωδ. 207
CYP: 16,41€

Forever Bee Pollen ®
H γύρη των μελισσών διαθέτει έναν πλούτο βιταμινών
C, D, E, βήτα καροτένιο, βιταμίνες του συμπλέγματος Β,
μέταλλα, συνένζυμα, λιπαρά οξέα φυτικής προέλευσης,
υδατάνθρακες, πρωτεΐνες και 22 αμινοξέα. Η Γύρη της
Forever συλλέγεται από πατενταρισμένους
ανοξείδωτους ατσάλινους συλλογείς πρόπολης από
άνθη που καλύπτουν απομονωμένες περιοχές. Αυτό
διασφαλίζει την πιο φρέσκια και δυνατή φυσική
υπερτροφή. (100 Δισκία)

GR: 15,90€ I κωδ. 026
CYP: 14,77€

Forever Bee Propolis ®
H πρόπολη, το προστατευτικό υλικό, που
συγκεντρώνεται και χρησιμοποιείται από τις μέλισσες,
για να διατηρούν αποστειρωμένες τις κυψέλες τους,
αποτελεί ένα εξαιρετικό μέσο υποστήριξης και
διατήρησης της φυσικής άμυνας του οργανισμού. Η
πρόπολη της Forever περιέχει 22 αμινοξέα, βιταμίνες
του συμπλέγματος Β και είναι ενισχυμένη με βασιλικό
πολτό, ένα δώρο των μελισσών για τον άνθρωπο.
(60 Δισκία)

GR: 30,30€ I κωδ. 027
CYP: 28,15€

Forever Royal Jelly ®
Δώστε ενέργεια στον οργανισμό σας καταπολεμώντας
συγχρόνως το στρες. Το Forever Royal Jelly – Βασιλικός
Πολτός – περιέχει πρωτεΐνες, μέταλλα, βιταμίνες Α, C,
D, E και σύμπλεγμα Β, τα 8 απαραίτητα αμινοξέα καθώς
και 10 δευτερεύοντα αμινοξέα. (60 Δισκία)

GR: 33,58€ I κωδ. 036
CYP: 31,20€
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ΑΠΟΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΨΗΛΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ,
ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΙΟ ΑΓΝΟ ΤΡΟΠΟ.

Forever Lite Ultra ® with Aminotein ®
Η νέα βελτιωμένη σύνθεση του Forever Lite Ultra με Aminotein προσφέρει τα πλήρη
και τα συνολικά οφέλη της πρωτεΐνης από σόγια. Συγκεκριμένες κλινικές έρευνες
αναφέρουν πως η κατανάλωση 25 γραμμαρίων πρωτεΐνης σόγιας καθημερινά, σαν
μέρος μιας δίαιτας χαμηλής σε κορεσμένα λιπαρά και χοληστερόλη, μπορεί να
υποστηρίξει την υγεία του καρδιαγγειακού συστήματος. Παρέχει το 100% της
συνιστώμενης ημερήσιας δοσολογίας σε βιταμίνες και μεταλλικά στοιχεία, για έναν
τρόπο ζωής χαμηλό σε υδατάνθρακες. Διατηρήστε έναν υγιεινό τρόπο ζωής χωρίς
την απώλεια της γευστικής απόλαυσης. Σε γεύσεις βανίλια και σοκολάτα.

Βανίλια κωδ. 324, 524 γρ. I Σοκολάτα κωδ. 325, 545 γρ.
GR: 31,93€ I CYP: 29,67€

007 - Clean 9 Βανίλια
003 - Clean 9 Σοκολάτα
Το πρώτο βήμα για την αποτοξίνωση του οργανισμού σας, είναι να
ελέγξετε την πρόσληψη μη θρεπτικών τροφών από την καθημερινή
σας διατροφή που βλάπτουν τον οργανισμό σας. Αυτό το Πρόγραμμα
9 ημερών σας προσφέρει τα απαραίτητα μέσα για να αποτοξινώσετε
τον οργανισμό σας, να χάσετε βάρος και να σας οδηγήσει στο δρόμο
μιας καλύτερης ζωής γεμάτης από υγεία και ευεξία.

GR: 162,40€ I CYP: 150,90€
Το Clean 9 περιλαμβάνει:
- 3 Aloe Vera Gel (κωδ. 015)
- 1 Bee Pollen (κωδ. 026)
- 1 Forever Lite Ultra Βανίλια (κωδ. 324) - 1 Σέικερ, μια Μεζούρα
ή Σοκολάτα (κωδ. 325)
και τα αντίστοιχα έντυπα οδηγιών
- 1 Garcinia Plus (κωδ. 071)
22

AMINOTEIN®
ΜΟΝΑΔΙΚΗ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΓΙΑ ΜΕΓΙΣΤΗ
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ
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ΔΙΑΤΗΡΗΣΤΕ
ΤΟ ΙΔΑΝΙΚΟ
ΒΑΡΟΣ ΜΕ
ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΑΠΟ
ΤΗ ΦΥΣΗ

Forever Fast Break ® Energy Bar

Forever Garcinia Plus ®

Forever Lean ®

Όταν είστε εν κινήσει και θέλετε ένα σνακ
να σας τονώσει, η ενεργειακή αυτή
μπάρα είναι η λύση. Κάθε τεμάχιο
περιέχει λίγες θερμίδες και υψηλή
συγκέντρωση σε βιταμίνες, μεταλλικά
στοιχεία και επιπλέον, αμινοξέα, ένζυμα
και φώσφορο, όλα τους σημαντικά
στοιχεία για την υποστήριξη του
οργανισμού. Επιπλέον, η επικάλυψη από
μαύρη σοκολάτα υγείας και οι ξηροί
καρποί κάνουν την υγιεινή διατροφή
απόλαυση! (Κάθε τεμάχιο των 57 g
παρέχει 220 θερμίδες.)

Ο σύμμαχός σας στη μάχη ενάντια στα
περιττά κιλά! Ο καρπός της
Καμποτζιανής Γαρκινίας περιέχει
υδροξυκιτρικό οξύ, ένα συστατικό που
μπορεί να συμβάλλει στη μείωση της
μετατροπής των υδατανθράκων σε
λίπη από τον οργανισμό. Στο Forever
Garcinia Plus, συνδυάζεται με χρώμιο
που συμβάλλει στο μεταβολισμό των
μικροθρεπτικών συστατικών και τη
διατήρηση φυσιολογικών επιπέδων
γλυκόζης στο αίμα. Φροντίστε τη
σιλουέτα σας! (70 κάψουλες)

To Forever Lean περιλαμβάνει δύο
επαναστατικά συστατικά, μια μοναδική ίνα
από το φυτό του κάκτου Opuntia Ficus
Indica και μια πρωτεΐνη από μια ποικιλία
λευκών φασολιών, των Phaesolus Vulgaris.
Τα συστατικά αυτά συμβάλλουν στη
μείωση της απορρόφησης θερμίδων που
προσλαμβάνει ο οργανισμός από τα λίπη
και τους υδατάνθρακες. Σε συνδυασμό με
την καθημερινή άσκηση και τη σωστή
διατροφή, τα δύο αυτά συστατικά
μπορούν να σας βοηθήσουν να φτάσετε
στο ιδανικό σας βάρος! (120 κάψουλες)

GR: 3,78€ I κωδ. 267
CYP: 3,51€

GR: 38,30€ I κωδ. 071
CYP: 35,59€

GR: 35,08€ I κωδ. 289
CYP: 32,60€
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ΦΡΟΝΤΙΣΤΕ ΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΑΣ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΝΙΩΣΤΕ ΤΗΝ
ΕΥΕΞΙΑ ΝΑ ΣΑΣ ΚΑΤΑΚΛΥΖΕΙ ΚΑΘΕ ΣΤΙΓΜΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ,
ΜΕ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΓΝΗ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕ
ΦΡΕΣΚΙΑ ALOE VERA ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΝΟΔΕΨΕΙ ΚΑΘΕ ΜΙΚΡΗ Ή
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΑΥΤΟΥ ΣΑΣ.

ΦΡΕΣΚΙΑ!
ΖΩΝΤΑΝΗ!
ΑΛΟΗ!

Forever Bright ®
Toothgel
Η οδοντόκρεμα της Forever
καθαρίζει τα δόντια και τα
ούλα, ενώ συγχρόνως τα
προστατεύει και τα βοηθά
να διατηρούνται υγιή. Δεν
φθείρει τα δόντια και δεν
περιέχει φθόριο, ενώ
συνδυάζει το 100% σταθεροποιημένο ζελέ Αλόης
Βέρα με την πρόπολη των
μελισσών. Για υγιή δόντια
και δροσερή αναπνοή με
φυσικό τρόπο! (130 g)

GR: 8,55€ I κωδ. 028
CYP: 8,20€
24

Aloe Ever-Shield ®

Gentleman’s Pride ®

Forever Aloe Lips TM

Το αποσμητικό στικ Aloe EverShield θα σας προστατεύσει
για ώρες από την κακοσμία
του ιδρώτα και θα σας γεμίσει
αυτοπεποίθηση με το φρέσκο
άρωμά του. Είναι τόσο ήπιο,
που μπορεί να χρησιμοποιηθεί
αμέσως μετά το ξύρισμα ή την
αποτρίχωση προσφέροντας
περιποίηση στην ευαίσθητη
περιοχή της μασχάλης. Δεν
περιέχει αλουμίνιο και δεν
λεκιάζει τα ρούχα. (92,1 g)

Ένα μείγμα μαλακτικών και
ενυδατικών συστατικών χωρίς
οινόπνευμα που συνδυάζεται με αγνό
σταθεροποιημένο ζελέ Αλόης Βέρα
και υαλουρονικό οξύ. Το Forever
Gentleman’s Pride, εμπλουτισμένο με
δενδρολίβανο και χαμομήλι,
αποτελεί μια καταπραϋντική λοσιόν
(after shave) για μετά το ξύρισμα με
ακαταμάχητο άρωμα, ενώ μπορεί να
χρησιμοποιηθεί και καθημερινά σαν
ενυδατική λοσιόν στην ανδρική
επιδερμίδα ενάντια στα σημάδια του
χρόνου. (118 ml)

Η Aloe Vera, το Jojoba και
το Κερί Μελισσών
συνδυάζονται για να
δημιουργήσουν την
εκλεκτότερη προστασία
για τα χείλη, που
κυκλοφόρησε ποτέ στην
αγορά. Περιποιείται και
ενυδατώνει τα χείλη σας,
ενώ το μικρό του μέγεθος,
το κάνει εύχρηστο για
οποιαδήποτε στιγμή.
Ιδανικό για όλες τις εποχές.
(4,25 g)

GR: 17,61€ I κωδ. 070
CYP: 16,89€

GR: 4,27€ I κωδ. 022
CYP: 4,10€

GR: 8,81€ I κωδ. 067
CYP: 8,45€
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Aloe Hand & Face Soap

Aloe Bath Gelée

Ένα υπερσυμπυκνωμένο
σαπούνι ιδανικό για όλη την
οικογένεια, για τον
καθημερινό καθαρισμό του
προσώπου, των χεριών και του
σώματος. Με ελεγχόμενο pH,
που δεν ερεθίζει και δεν
προκαλεί δάκρυα, η δύναμη
της Αλόης Βέρα θα προσφέρει
το πλούσια ενυδατικό και
περιποιητικό άγγιγμά της σε
κάθε χρήση. (473 ml)

Αυτό το απαλό, ενυδατικό
αφρόλουτρο, είναι
πλούσιο σε αγνό Ζελέ
Αλόης Βέρα που θα σας
χαλαρώσει. Όταν το
χρησιμοποιείτε με τη
λούφα, σας βοηθά να
απαλλαγείτε από τα νεκρά
κύτταρα της επιδερμίδας,
αποκαλύπτοντας μια νέα,
απαλή, φωτεινή όψη.
(251 ml)
GR: 19,37€ I κωδ. 014
CYP: 18,58€

GR: 15,09€ I κωδ. 038
CYP: 14,48€
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Avocado Face & Body
Soap

Forever Hand Sanitizer ®
με Αλόη & Μέλι

Αφεθείτε κάθε στιγμή στις
πλούσιες και περιποιητικές
ιδιότητες του αβοκάντο, που θα
αφήσει το πρόσωπο και το
σώμα σας απαλό, καθαρό και
ενυδατωμένο. Το απαλό άρωμα
του κίτρου σε αυτό το ήπιο
σαπούνι, θα ταξιδέψει τις
αισθήσεις σας και θα κάνει την
καθημερινή σας περιποίηση μια
αξέχαστη εμπειρία. (142 g)

Ένα αντισηπτικό υγρό για τα χέρια,
που σκοτώνει το 99,99% των
μικροβίων και παράλληλα
συνδυάζει στην αποτελεσματική
του σύνθεση το καταπραϋντικό
ζελέ της Αλόης Βέρα και τα
ενυδατικά οφέλη του μελιού για να
αφήσει τα χέρια σας ενυδατωμένα
και απαλά. Το μπουκαλάκι των 59
ml είναι το τέλειο μέγεθος για να
σας ακολουθήσει παντού! (59 ml)

GR: 6,17€ I κωδ. 284
CYP: 5,92€

GR: 3,89€ I κωδ. 318
CYP: 3,73€
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ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

Aloe-Jojoba Shampoo
Αποκτήστε λαμπερά, απαλά και
ευκολοχτένιστα μαλλιά, με αυτό
το προϊόν αγνής Αλόης Βέρα, με
ισορροπημένο pH. Η ενζυματική
δράση διαλύει τα νεκρά κύτταρα,
συμβάλλοντας στη διατήρηση
της υγείας των μαλλιών και του
τριχωτού της κεφαλής. Είναι
απαλό, συμπυκνωμένο, με
παρατεταμένη δράση και
κατάλληλο για όλους τους
τύπους μαλλιών. (296 ml)

GR: 15,58€ I κωδ. 260
CYP: 14,95€
26

Aloe-Jojoba Conditioning
Rinse

Forever Aloe Pro-Set ® Forever Aloe Styling
Gel ®
Ένα προϊόν χωρίς

Χαρίστε στα μαλλιά σας όμορφη
εμφάνιση και αίσθηση, αλλά και
εξισορροπημένη περιποίηση με
ρυθμιστικό pH. Το αγνό,
σταθεροποιημένο ζελέ της Αλόης Βέρα
συνδυάζεται άριστα με jojoba, έναν
παράγοντα που εξουδετερώνει τα
ηλεκτροστατικά φορτία και, κατά
δεύτερο λόγο, καλύπτει προστατευτικά
τις τρίχες των μαλλιών σας, προστατεύοντας από την ψαλίδα. (296 ml)

οινόπνευμα, πλούσιο σε
πρωτεΐνες, που δυναμώνει
και ενυδατώνει, ενώ
συγχρόνως προσφέρει ένα
μακράς διαρκείας φυσικό
κράτημα! Το αποσταγμένο
νερό και το σταθεροποιημένο ζελέ της Αλόης Βέρα
αναπληρώνουν τις απώλειες
της υγρασίας. Φιλικό με το
όζον. (178 ml)

Ένα επαναστατικό ζελέ
styling μαλλιών που
βασίζεται στην Aloe Vera,
το οποίο ενισχύει και
αποκαθιστά τα μαλλιά
σας. Το Forever Aloe
Styling Gel δεν περιέχει
οινόπνευμα και προσφέρει
εξαιρετικό κράτημα,
λάμψη και δυνατά μαλλιά
με στυλ. (227 g)

GR: 15,85€ I κωδ. 261
CYP: 15,21€

GR: 11,06€ I κωδ. 066
CYP: 10,61€

GR: 17,62€ I κωδ. 194
CYP: 16,90€
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ΑΥΘΕΝΤΙΚΗ
ALOE VERA ΚΑΙ
ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ
ΠΟΛΤΟΣ - ΕΝΑΣ
ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ

Sonya ® Hydrate Shampoo & Conditioner

Sonya ® Volume Shampoo & Conditioner

Εμπλουτισμένα με τα φυσικά καλά της Αλόης Βέρα και του
Βασιλικού Πολτού, έχουν πλούσια ενυδατικά στοιχεία και
προστατεύουν το χρώμα, ισορροπούν τα ξηρά μαλλιά
χαρίζοντάς τους την απαραίτητη ενυδάτωση. Η σειρά αυτή
αφήνει τα μαλλιά σας εμφανέστερα πιο καθαρά, λαμπερά,
υγιή και ευκολότερα να τα διαχειριστείτε. Δεν περιέχουν
parabens, propylene glycol και SLS ή SLES. (355ml)

Όταν τα μαλλιά σας χρειάζονται μια ανανέωση
χρησιμοποιήστε τη σειρά για όγκο. Εμπλουτισμένα με Αλόη
Βέρα και Βασιλικό Πολτό δίνουν στα μαλλιά σας full όγκο και
απόλυτο έλεγχο. Συνδυάζοντας τα πιο προηγμένα συστατικά,
θα αφήσουν ένα πλούσιο αποτέλεσμα. Δεν περιέχουν
parabens, propylene glycol και SLS ή SLES. (355ml)

Hydrate Shampoo: GR: 21,96 € I CYP: 21,07€ I κωδ. 349
Hydrate Conditioner: GR: 21,96 € I CYP: 21,07€ I κωδ. 350

Volume Shampoo: GR: 21,96 € I CYP: 21,07€ I κωδ. 351
Volume Conditioner: GR: 21,96 € I CYP: 21,07€ I κωδ. 352
27
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AROMA SPA COLLECTION
ΣΑΓΗΝΕΥΕΣΤΕ ΤΙΣ ΑΙΣΘΗΣΕΙΣ ΣΑΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΠΟΛΥΤΕΛΗ ΧΑΛΑΡΩΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ
SPA ΣΩΜΑΤΟΣ, ΣΤΗΝ ΑΝΕΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΑΣ!
∞Ó·ÚˆÙÈ¤ÛÙÂ Ò˜ Î·Ù·Ê¤ÚÓÂÈ Ë Aloe Vera Ó· Â›Ó·È ﬁ,ÙÈ ÔÏ˘ÙÈÌﬁÙÂÚÔ
ÁÈ· ÙËÓ ÂÈ‰ÂÚÌ›‰· Ì·˜; ∏ ÏÈÁÓ›ÓË, Â›Ó·È Ê˘ÛÈÎﬁ Û˘ÛÙ·ÙÈÎﬁ ÙË˜ ·ÏﬁË˜
Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙËÓ È‰ÈﬁÙËÙ· Ó· ÌÂÙ·Ê¤ÚÂÈ ‚·ıÈ¿ Ì¤Û· ÛÙ· ÛÙÚÒÌ·Ù· ÙË˜
ÂÈ‰ÂÚÌ›‰·˜ Ù· Â˘ÂÚÁÂÙÈÎ¿ ÙË˜ Û˘ÛÙ·ÙÈÎ¿.

Forever Aroma Spa Collection
Ικανοποιήστε τις αισθήσεις σας με τη νέα μας συλλογή τριών αρωματικών προϊόντων
spa. Χαλαρώστε με το Relaxation Bath Salts, καθαρίστε και περιποιηθείτε απαλά την
επιδερμίδα σας με το Relaxation Shower Gel και ενυδατωθείτε με την Relaxation
Massage Lotion για την υπέρτατη εμπειρία ενός σπιτικού spa!

GR: 69,28€ I κωδ. 285
CYP: 66,46€
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ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ
ΜΕ ALOE VERA,
ΛΕΥΚΟ ΤΣΑΪ
ΚΑΙ ΑΙΘΕΡΙΑ
ΕΛΑΙΑ

Relaxation Bath Salts

Relaxation Massage Lotion

Relaxation Shower Gel

Τα θρυλικά για τις ευεργετικές τους ιδιότητες
στην επιδερμίδα άλατα της Νεκράς Θάλασσας
συνδυάζονται με λεβάντα, γνωστή για τις
καταπραϋντικές της ιδιότητες αλλά και στην
αρωματοθεραπεία, για να δημιουργήσουν ένα
από τα πιο χαλαρωτικά ελιξίρια για το μπάνιο
στην αγορά σήμερα. Δύο κουταλιές της
σούπας είναι το εισιτήριό σας για ένα ταξίδι
στον κόσμο της χαλάρωσης! Χρησιμοποιήστε
το και σαν απολεπιστικό σώματος. (350 g)

Αισθανθείτε την ανακουφιστική και
ενυδατική δράση της Αλόης Βέρα,
του λευκού τσαγιού, της λεβάντας
και των εκχυλισμάτων φρούτων
που περιέχονται σε αυτή την
ενυδατική και μη λιπαρή κρέμα.
Είναι ιδανική για να προσφέρει
πλούσια ενυδάτωση και υπέροχο
άρωμα στην επιδερμίδα σας, αλλά
και σαν κρέμα για μασάζ. (192 ml)

Απολαύστε προηγμένη περιποίηση
δέρματος κάθε φορά που κάνετε
μπάνιο με το αρωματικό μας
Αφρόλουτρο Χαλάρωσης, με Αλόη
Βέρα, αιθέρια έλαια και εκχυλίσματα
φρούτων. Το χαλαρωτικό αυτό
αφρόλουτρο καθαρίζει απαλά την
επιδερμίδα σας, αφήνοντας μία
υπέροχη αίσθηση φρεσκάδας και
καθαριότητας που διαρκεί! (192 ml)

GR: 25,15€ I κωδ. 286
CYP: 24,13€

GR: 23,55€ I κωδ. 288
CYP: 22,59€

GR: 20,81€ I κωδ. 287
CYP: 19,96€
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°π∞ £ƒ∂æ∏ Δ√À ¢∂ƒª∞Δ√™
ΟΠΟΙΕΣ ΚΙ ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ, ΜΕ ΤΙΣ
ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΣ ΦΟΡΜΟΥΛΕΣ ΤΩΝ ΚΡΕΜΩΝ ΤΗΣ FOREVER
ΑΠΟ ΠΛΟΥΣΙΑ ALOE VERA ΑΝΑΜΕΜΕΙΓΜΕΝΗ ΜΕ ΤΑ ΠΙΟ
ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑΣ, ΘΑ ΜΕΙΝΕΤΕ ΕΚΠΛΗΚΤΟΙ ΜΕ ΤΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ.
™Ù· ÚÔ˚ﬁÓÙ· Ì·˜ Ë ˙ˆÓÙ·Ó‹ Aloe
Vera, Û˘Ó‰˘¿˙ÂÙ·È ÌÂ Ù· ÈÔ
·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎ¿ ÂÎ¯˘Ï›ÛÌ·Ù· ·ﬁ ÙË
Ê‡ÛË, ÏÔ‡ÛÈ· ÛÂ ‚ÈÙ·Ì›ÓÂ˜ Î·È
·ÓÙÈÔÍÂÈ‰ˆÙÈÎ¿ ÛÙÔÈ¯Â›·, Ô˘
Û˘ÌÏËÚÒÓÔ˘Ó ÙË Û˘ÓÙ·Á‹ ·˘Ù‹˜
ÙË˜ ÂÍÂÏÈÁÌ¤ÓË˜ ÛÂÈÚ¿˜ ÂÚÈÔ›ËÛË˜.

TΑ
ΑΥΘΕΝΤΙΚΑ
ΑΠΟ ΤΟ
1978
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Aloe Moisturizing Lotion

Aloe Vera Gelly

Aloe Propolis Creme

Η υδατική κρέμα Αλόης Βέρα είναι
καταπληκτική, τόσο για το πρόσωπο
όσο και για το σώμα. Η πλούσια υφή
της συνδυάζει τη δύναμη του αγνού
σταθεροποιημένου ζελέ Αλόης Βέρα
με τις καταπραϋντικές και
ενυδατικές ιδιότητες της
αλλαντοΐνης, του βερικοκέλαιου,
του ελαίου jojoba, της ελαστίνης και
του διαλυτού κολλαγόνου. (118 ml)

Αν δεν μπορείτε να έχετε μαζί σας συνεχώς τη γλάστρα
με το φυτό της Αλόης, τότε μπορείτε να προτιμήσετε το
Aloe Vera Gelly. Σαν να χαράζατε ένα φύλλο Αλόης και
να παίρνατε από το εσωτερικό του το αγνό και ζωντανό
ζελέ, το Aloe Vera Gelly θα σας γίνει απαραίτητο. Είναι
100% σταθεροποιημένο με αποκλειστική
πατενταρισμένη διαδικασία που διατηρεί αναλλοίωτο
όλο τον πλούτο των πολύτιμων συστατικών της Αλόης
για την επιδερμίδα. Για ανακούφιση, καταπράυνση,
ενυδάτωση, ανάπλαση, περιποίηση. (118 ml)

Η σταρ των προϊόντων περιποίησης
με τους περισσότερους οπαδούς.
Μια πλούσια κρέμα για πρόσωπο
και σώμα, που συνδυάζει το υψηλής
περιεκτικότητας σταθεροποιημένο
και δραστικό ζελέ Αλόης Βέρα, με
πρόπολη μελισσών και χαμομήλι,
βιταμίνες Α και Ε, για να προσφέρει
θρέψη και ενυδάτωση έως τα βάθη
της επιδερμίδας σας. (113 g)

GR: 17,61€ I κωδ. 063
CYP: 16,89€

GR: 17,61€ I κωδ. 061
CYP: 16,89€

GR: 21,63€ I κωδ. 051
CYP: 20,75€
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ΚΑΤΑΠΡΑΫΝΣΗ
ΑΝΑΝΕΩΣΗ
ΚΑΙ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Aloe Lotion

Aloe Heat Lotion

Aloe MSM Gel

Aloe First ®

Μια εξαιρετική ενυδατική, μη
λιπαρή κρέμα για πρόσωπο και
σώμα. Η εκλεπτυσμένη σύστασή
της συνδυάζει τη σταθεροποιημένη
Aloe Vera με jojoba, κολλαγόνο,
βιταμίνη Ε και ελαστίνη.
Ανακουφίζει από τους ερεθισμούς
και την ξηρότητα, ιδανική για τα
χέρια και για τοπική φροντίδα
μετά την αποτρίχωση ευαίσθητων
περιοχών. Επαναφέρει την
εύθραστη ισορροπία του pH,
διατηρώντας την επιδερμίδα
απαλή και σφριγηλή. (118 ml)

Είναι μια μαλακτική
λοσιόν, που περιέχει
θερμαντικούς
παράγοντες και Aloe
Vera. Ικανή με μια
επάλειψη να σας
ανακουφίσει από το
στρες και την ένταση.
H δύναμη της Αλόης
Βέρα και του ευκάλυπτου
θα προσφέρουν στους
καταπονημένους μύες
σας άμεση ανακούφιση.
(118 ml)

Το Aloe MSM Gel θα αποτελέσει
τον τέλειο σύντροφό σας για να
καταπραΰνετε καταπονημένες
αρθρώσεις ή μύες. Περιέχει
MSM, μια φυσική ουσία που
προκύπτει από το οργανικό θείο
και αποτελεί σημαντικό στοιχείο
των συνδετικών ιστών και των
αρθρώσεων. Συνδυάζεται με
Αλόη Βέρα, που περιέχει λιγνίνη
και δίνει στο MSM την ικανότητα
να διεισδύσει βαθιά στην
επιδερμίδα. Ιδανικό για πριν ή
μετά την άσκηση. (118 ml)

Συνδυάσαμε σταθεροποιημένο
ζελέ Αλόης Βέρα με πρόπολη
μελισσών, αλλαντοΐνη και 11
μοναδικά φυτικά εκχυλίσματα
σε ένα προϊόν πολλαπλών
χρήσεων, απαραίτητο παντού!
Με ρυθμισμένο pH, για να
είναι ανεκτό και από την πιο
ευαίσθητη επιδερμίδα,
ανακουφίζει από
μικροερεθισμούς, περιποιείται
και ενυδατώνει άμεσα την
επιδερμίδα, αλλά και τα μαλλιά
σας. (473 ml)

GR: 17,61€ I κωδ. 062
CYP: 16,89€

GR: 17,61€ I κωδ. 064
CYP: 16,89€

GR: 21,63€ I κωδ. 205
CYP: 20,75€

GR: 23,13€ I κωδ. 040
CYP: 22,19€
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°π∞ Δ∏¡ ¶ƒ√™Δ∞™π∞ √§∏™
Δ∏™ √π∫√°∂¡∂π∞™
ΥΓΙΗΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ
ªÂ ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·ﬁ ÚÔ˚ﬁÓÙ· ˘„ËÏ‹˜
ÔÈﬁÙËÙ·˜, ÁÈ· ﬁÏË ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·, ÊÚÔÓÙ›˙Ô˘ÌÂ
ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙË˜ ÂÈ‰ÂÚÌ›‰·˜ Û·˜ ·ﬁ
ÙÈ˜ ·ÎÙ›ÓÂ˜ UVA Î·È UVB. Ã·ÚÂ›ÙÂ ¿ÊÔ‚·
ÙÔÓ ‹ÏÈÔ Î·È ·ÔÏ·‡ÛÙÂ ÌÈ· ˘ÁÈ‹ Î·È ﬁÌÔÚÊË
Î·ÏÔÎ·ÈÚÈÓ‹ ÂÈ‰ÂÚÌ›‰·, ﬁÏÔ ÙÔ ¯ÚﬁÓÔ.
Aloe Sunless Tanning Lotion

Aloe Sunscreen

Aloe Sunscreen Spray

Προσφέρετε στον εαυτό σας ένα
φυσικό, ομοιόμορφο μαύρισμα,
χωρίς τη βλαβερή επίδραση των
υπεριώδων ακτίνων. Η κρέμα
Αλόης για μαύρισμα χωρίς ήλιο με
ένα πλούσιο μείγμα Αλόης και
ενυδατικών συστατικών χαρίζει
ασφαλές αποτέλεσμα που διαρκεί
όλο το χρόνο. (118 ml)

Με δείκτη προστασίας SPF 30, η
αντηλιακή κρέμα Αλόης Βέρα της Forever
παγιδεύει τις βλαβερές ακτίνες UVA και
UVB. Παρασκευασμένη από αγνό,
σταθεροποιημένο ζελέ Αλόης Βέρα,
ενυδατικά καταπραϋντικά και τονωτικά
στοιχεία, διατηρεί τη φυσική υγρασία
στην επιδερμίδα. Η αδιάβροχη σύνθεσή
του σας προστατεύει ενώ ταυτόχρονα
περιποιείται την επιδερμίδα σας. (118 ml)

Η προστασία της επιδερμίδας σας από την
πρόωρη γήρανση και τις βλαβερές
επιδράσεις του ήλιου, δεν υπήρξε ποτέ πιο
εύκολη. Αφήστε τη δύναμη του νέου μας
αντηλιακού σε σπρέι, με δείκτη
προστασίας SPF 30, και επιπλέον τα
πρόσθετα πλεονεκτήματα της αδιάβροχης
φόρμουλάς του και της χρηστικότητας της
μορφής του σε σπρέι, να κάνουν όλη τη
δουλειά για εσάς! (178 ml)

GR: 17,61€ I κωδ. 199
CYP: 16,89€

GR: 19,21€ I κωδ. 319
CYP: 18,43€

GR: 28,16€ I κωδ. 239
CYP: 27,02€
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¶∂πΔ∂ ™Δ√
™øª∞ ™∞™
√Δπ Δ√
∞°∞¶∞Δ∂
ΤΟΝΩΣΗ
ΑΝΑΠΛΑΣΗ
ΣΥΣΦΙΞΗ

Φωτογραφία Aloe Body Toning Kit

Aloe Body Toning Kit

Aloe Body Toner

Αφεθείτε στη φροντίδα που σας προσφέρει το
Τονωτικό Σετ Σώματος με Aloe Vera. Θα σας
βοηθήσει να περιποιηθείτε, να τονώσετε και να
συσφίγξετε το σώμα σας, μειώνοντας την όψη
της κυτταρίτιδας. Φυτικά συμπλέγματα από την
Ευρώπη και παράγοντες, που δημιουργούν την
αίσθηση της θερμότητας, βοηθούν να ενισχυθεί
η κυκλοφορία και να καθαρίσει η επιδερμίδα,
απελευθερώνοντας τα παγιδευμένα υγρά, που
μπορούν να οδηγήσουν στην κυτταρίτιδα. Τα
προϊόντα διατίθενται και μεμονωμένα.

Αυτή η τονωτική κρέμα σώματος με
Aloe Vera, με έντονα θερμαντικές
ιδιότητες και με τη δύναμη του
σταθεροποιημένου ζελέ Αλόης Βέρα,
χρησιμοποιείται κάτω από επίθεμα
ζελατίνας, για να τονώσει την
επιδερμίδα σας, χαρίζοντας ένα πιο
σφριγηλό και καλλίγραμο σώμα. Η ειδική
σύνθεση επιτρέπει στην επιδερμίδα να
καθαρίζει και να απελευθερώνει τα υγρά
που κατακρατούνται και δημιουργούν
την κυτταρίτιδα. Η διαφορά μετά τη
χρήση είναι εμφανής. (113 g)

GR: 100,61€ I κωδ. 055
CYP: 96,52€

Περιλαμβάνει: Aloe Body Toner, Aloe Body Conditioning GR: 35,21€ I κωδ. 056
CYP: 33,78€
Crème, Aloe Bath Gelée , λούφα και μεμβράνη

Aloe Body Conditioning
Creme
Με αυτήν τη συσφιγκτική κρέμα
σώματος από Aloe Vera και
πλούσια εκχυλίσματα Ευρωπαϊκών
βοτάνων, επιτυγχάνεται η σφιχτή
και συγχρόνως τρυφερή αίσθηση
της επιδερμίδας σας.
Χρησιμοποιείται μετά την
εφαρμογή της κρέμας (τόνωσηαδυνάτισμα) με μασάζ τοπικά ή και
σαν ολοκληρωμένη περιποίηση
σώματος. Η αίσθηση που αφήνει
είναι θαυμάσια. (113 g)

GR: 42,25€ I κωδ. 057
CYP: 40,53€
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•À¶¡∏™Δ∂ Δ√ ¢∂ƒª∞ ™∞™ ∫∞π
∞¶√∫∞§ÀæΔ∂ Δ∏¡ √ª√ƒºπ∞ Δ√À
Ο ΧΡΟΝΟΣ ΕΙΝΑΙ ΦΙΛΟΣ! ΧΑΡΙΖΕΙ ΟΜΟΡΦΙΑ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΗ, ΑΡΚΕΙ
ΜΟΝΟ ΝΑ ΕΛΕΓΞΟΥΜΕ ΤΙΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΔΕΡΜΑ ΜΑΣ.
π‰·ÓÈÎ‹ ÁÈ· ﬁÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ù‡Ô˘˜ ‰¤ÚÌ·ÙÔ˜ Î·È ËÏÈÎ›·˜.

Sonya ® Skin Care Collection
Η σειρά περιποίησης προσώπου Sonya Skin
Care Collection περιλαμβάνει 5 συντελεστές
καθαρισμού, ενυδάτωσης και ολικής
συντήρησης της υγείας και της εμφάνισης
της επιδερμίδας. Ζήστε την απολαυστική
εμπειρία αυτής της διαδικασίας 5 βημάτων
και χαρίστε στο δέρμα σας την πολυτέλεια
που του αξίζει!
- Bήμα 1 Aloe Purifying Cleanser
- Bήμα 2 Aloe Deep-Cleansing Exfoliator
- Bήμα 3 Aloe Refreshing Toner
- Bήμα 4 Aloe Nourishing Serum
- Bήμα 5 Aloe Balancing Cream

GR: 168,57€ I κωδ. 282
CYP: 161,72€
34
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Sonya ® Aloe Refreshing Toner
Η τονωτική λοσιόν Sonya Aloe
Refreshing Toner με εκχυλίσματα από
λευκό τσάι, χωρίς προσθήκη
οινοπνεύματος, παρέχει πλούσια
ενυδάτωση και βοηθά στη διατήρηση
της υγρασίας της επιδερμίδας σας.
Εφαρμόστε τη λοσιόν μετά τον
καθαρισμό με το Sonya Aloe Purifying
Cleanser. (177 ml)

GR: 36,06€ I κωδ. 279
CYP: 34,59€
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Sonya ® Aloe Purifying Cleanser Sonya ® Aloe Deep – Cleansing
Exfoliator
Το γαλάκτωμα καθαρισμού Sonya Aloe
Purifying Cleanser χαρίζει στο πρόσωπό
σας μια εκπληκτική αίσθηση απαλότητας,
φρεσκάδας και καθαριότητας, κάθε φορά
που το χρησιμοποιείτε. Για καλύτερα αποτελέσματα, συνεχίστε την περιποίηση με
την τονωτική λοσιόν Sonya Aloe
Refreshing Toner και τα άλλα προϊόντα
της σειράς Sonya Skin Care. (177 ml)

GR: 36,06€ I κωδ. 277
CYP: 34,59€

To πήλινγκ Sonya Aloe Deep – Cleansing
Exfoliator με αλόη και κόκκους φυσικής
jojoba κάνει την επιδερμίδα σας λεία και
απαλή. Η Αλόη αποτελεί έναν τέλειο
ενυδατικό παράγοντα, ενώ οι ανάλαφροι
κόκκοι jojoba προσφέρουν στο δέρμα σας
το βαθύ καθαρισμό που χρειάζεται. Είναι
αρκετά απαλό, ώστε να το χρησιμοποιείτε
σε εβδομαδιαία βάση. (118 ml)

GR: 27,05€ I κωδ. 278
CYP: 25,95€

Sonya ® Aloe Deep Moisturizing Sonya ® Aloe Nourishing Serum Sonya ® Aloe Balancing Cream
Cream
O υπέροχος ορός Sonya Aloe Nourishing Η 24ωρη κρέμα εξισορρόπησης Sonya
Μια μοναδική επιπλέον προσθήκη στη
Sonya Skin Care Collection. Μια βελούδινη
κρέμα για το πρόσωπο με ακαταμάχητο
άρωμα, που προσφέρει ενυδάτωση ακόμα
και στα βαθιά στρώματα της επιδερμίδας.
Πλούσια σε Αλόη Βέρα και αντιοξειδωτικά
εκχυλίσματα από το φλοιό του πεύκου,
προσφέρει τα φυσικά στοιχεία που
χρειάζεται κάθε επιδερμίδα, οποιασδήποτε ηλικίας. Ιδανική για όλη την ημέρα.
(71 g)

Serum με εκχύλισμα από λευκό τσάι
συντηρεί και αποκαθιστά την υγρασία
της επιδερμίδας σας και δημιουργεί μια
τέλεια βάση για την κρέμα
εξισορρόπησης της σειράς Sonya Aloe
Balancing Cream. (118 ml)

GR: 44,78€ I κωδ. 281
CYP: 42,96€

GR: 30,45€ I κωδ. 311
CYP: 29,21€

ΔÂÏÂÈÔÔÈÔ‡ÌÂ Î¿ıÂ Ê¿ÛË ÙË˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜
Ì·˜ ÁÈ· Ó· ÂÁÁ˘ËıÔ‡ÌÂ ÙËÓ ÔÌÔÚÊÈ¿ Û·˜!

Aloe Balancing Cream περιέχει Αλόη σε
συνδυασμό με αναζωογονητικά εκχυλίσματα και προηγμένα ενυδατικά
στοιχεία. Χρησιμοποιήστε τη μαζί με το
Sonya Aloe Nourishing Serum και θα
νιώσετε το δέρμα σας τόσο απαλό, λείο
και ενυδατωμένο όσο ποτέ άλλοτε. (71 g)

GR: 34,37€ I κωδ. 280
CYP: 32,97€

∂¶∞¡∞™Δ∞Δπ∫∏
∞¡Δπ°∏ƒ∞¡Δπ∫∏
Δ∂Ã¡√§√°π∞
35

Forever_catalogue_TELIKO:forever_catalogue

07-02-13

16:42

36

∞¡£√™ ∞§√∏™ ¡∂√Δ∏Δ∞™
ΑΦΕΘΕΙΤΕ ΣΕ ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ
ΟΜΟΡΦΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΣΑΣ
∏ Ó¤· ÛÂÈÚ¿ «ÕÓıÔ˜ ∞ÏﬁË˜ ¡ÂﬁÙËÙ·˜» ¤¯ÂÈ ·Ú·ÛÎÂ˘·ÛıÂ› ÌÂ ·ÁÓﬁ,
ÛÙ·ıÂÚÔÔÈËÌ¤ÓÔ ˙ÂÏ¤ ∞ÏﬁË˜ μ¤Ú·, Û˘Ó‰˘·ÛÌ¤ÓÔ ÌÂ Ê˘ÛÈÎ‹ ÂÏ·ÛÙ›ÓË
Î·È ÎÔÏÏ·ÁﬁÓÔ. ™ÌÈÏ¤„ÙÂ ÙËÓ ÂÈ‰ÂÚÌ›‰· ÙÔ˘ ÚÔÛÒÔ˘ Û·˜: ÂÍ·Ê·Ó›ÛÙÂ
Ù· ÛËÌ¿‰È· ÙË˜ ÎﬁˆÛË˜ Î·È «ÁÂÌ›ÛÙÂ» ÙÔ ‰¤ÚÌ· Û·˜.

Aloe Fleur de Jouvence ®

Aloe Cleanser

Για να δημιουργήσουμε μια από τις πιο αποτελεσματικές Το Γαλάκτωμα Καθαρισμού
συλλογές προϊόντων αποκατάστασης της ομορφιάς σας δεν περιέχει λιπαρές ουσίες,
απομακρύνει τέλεια
που έγιναν ποτέ, πήραμε αγνό σταθεροποιημένο ζελέ
το μακιγιάζ χωρίς να ερεθίζει.
Αλόης Βέρα, το συνδυάσαμε με φυσικά υδρολυμένη
Λίγες σταγόνες και απαλές
ελαστίνη και κολλαγόνο και προσθέσαμε μοναδικά
ενυδατικά στοιχεία και γαλακτοματοποιητές. Απολαύστε κινήσεις, αφήνουν το
την ακόμα περισσότερο με ΝΕΑ & ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ σύνθεση. πρόσωπο καθαρό χωρίς
ερεθισμούς, με ισορροπημένο
- Βήμα 1 Aloe Cleanser
pH, έτοιμο να δεχθεί το
- Βήμα 2 Rehydrating Toner
επόμενο βήμα περιποίησης.
- Βήμα 3 Firming Day Lotion
(118 ml)
- Βήμα 4 Aloe Activator
GR: 13,49€ I κωδ. 339
- Βήμα 5 Facial Contour Mask Powder
CYP: 12,94€
- Βήμα 6 Recovering Night Creme

GR: 104,03€ I κωδ. 337
CYP: 99,80€
36

Rehydrating Toner
Η Aloe Vera συνδυάζεται σε αυτήν
την τονωτική λοσιόν με την
Αμαμέλιδα τη Βιργινιανή και τα
τονωτικά φυτικά εκχυλίσματα που
ενυδατώνουν την επιδερμίδα. Το
κολλαγόνο και η αλλαντοΐνη
τονώνουν. Απομακρύνει τα νεκρά
κύτταρα και τα κατάλοιπα από τον
καθαρισμό. Εξαλείφει τη
θαμπάδα, σφίγγει τους πόρους και
χαρίζει μια άψογη επιδερμίδα.
Δεν περιέχει οινόπνευμα. (118 ml)

GR: 13,49€ I κωδ. 338
CYP: 12,94€
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Firming Day Lotion

Aloe Activator

Mask Powder

Η Κρέμα Ημέρας Σύσφιγξης με
Αλόη Βέρα είναι μια εξαιρετική
σύνθεση εμπλουτισμένη με
αντιοξειδωτικούς παράγοντες
και βιταμίνες C, Ε που
αναδομεί, προστατεύει και
συσφίγγει την επιδερμίδα.
Βοηθά στην κατακράτηση της
υγρασίας. Η επιδερμίδα γίνεται
λεία και καθαρή για να δεχτεί
το τέλειο μακιγιάζ. (59 ml)

Παρασκευάζεται από
σταθεροποιημένο ζελέ Αλόης
Βέρα. Περιέχει ένζυμα,
αμινοξέα και πολυσακχαρίτες.
Προστίθεται και ενεργοποιεί
ιδανικά τη μάσκα για
ενυδάτωση. Χρησιμοποιείται
και μόνο του ως μέσο
καθαρισμού και τόνωσης της
επιδερμίδας του προσώπου.
(118 ml)

GR: 21,03€ I κωδ. 340
CYP: 20,18€

GR: 13,49€ I κωδ. 343
CYP: 12,94€

Η καταπληκτική αυτή μάσκα
αναμειγνύεται με αγνό ζελέ
Αλόης Βέρα που βρίσκεται στον
ενεργοποιητή Αλόης. Καθαρίζει,
ενυδατώνει, απαλύνει τις
ρυτίδες και συσφίγγει την
επιδερμίδα, βελτιώνοντας το
περίγραμμα του προσώπου.
Προσφέρει λάμψη που διαρκεί.
Χρησιμοποιήστε την
τουλάχιστον δυο φορές
εβδομαδιαίως. (29 g)

GR: 19,21€ I κωδ. 341
CYP: 18,43€

37

Recovering Night
Cream
Μια κρέμα που μάχεται
ενάντια στα σημάδια
γήρανσης, τις λεπτές
γραμμές και τις ρυτίδες ενώ
εσείς κοιμάστε. Ξεχωριστοί
ενυδατικοί παράγοντες από
φυτικά εκχυλίσματα και
προϊόντα μέλισσας,
συνδυάζονται με Αλόη Βέρα
και διαλυτό κολλαγόνο για να
ενυδατώσουν,
καταπραΰνουν και
αποκαταστήσουν τη φυσική
ομορφιά σας. (57 g)

GR: 29,50€ I κωδ. 342
CYP: 28,30€
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√§∏ ∏ ∞¶∞§√Δ∏Δ∞ Δ∏™ ºÀ™∏™
...°π∞ Δ√ ¶ƒ√™ø¶√ ª√À
ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ, Η ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΑΠΑΛΗ ΥΦΗ
ΑΓΚΑΛΙΑΖΕΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΚΑΙ ΤΟ ΔΕΡΜΑ ΑΠΟΚΤΑ ΤΗ
ΣΦΡΙΓΗΛΟΤΗΤΑ ΤΟΥ, ΕΝΩ ΟΙ ΛΕΠΤΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΠΑΛΥΝΟΝΤΑΙ.
√È ‰ÂÛÌÂ‡ÛÂÈ˜ Ì·˜ : ΔÔ Î‡ÚÈÔ Î·È ÚÒÙÔ Û˘ÛÙ·ÙÈÎﬁ Ì·˜ Â›Ó·È Ë ·ÁÓ‹ Aloe Vera
Ô˘ Î·ÏÏÈÂÚÁÂ›Ù·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎ¿ ÛÙÈ˜ Ê˘ÙÂ›Â˜ Ì·˜, ÌÂ ÙËÓ ÙÂ¯ÓÔÁÓˆÛ›· ÙÔ˘ ¡Ô.1
Î·ÏÏÈÂÚÁËÙ‹ ÛÂ Aloe Vera ÛÙÔÓ ÎﬁÛÌÔ.
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Forever Marine Mask ®

R3 Factor ®

Forever Alpha – E Factor ®

Η μάσκα με θαλάσσια εκχυλίσματα της
Forever χαρίζει ένα βαθύ καθαρισμό, ενώ
επαναφέρει το δέρμα στη φυσική του
κατάσταση, με τη βοήθεια φυσικών
ιχνοστοιχείων και μετάλλων από τη θάλασσα
(από φύκια), μαζί με τις υπερ-ενυδατικές
ιδιότητες της Αλόης Βέρα, του μελιού και του
εκχυλίσματος αγγουριού. Αυτή η εύκολη στη
χρήση μάσκα βαθιάς διείσδυσης ανανεώνει
την επιδερμίδα και χαρίζει φρεσκάδα και
λάμψη που διαρκεί. (113 g)

Συγκρατεί την υγρασία,
αποκαθιστά την ελαστικότητα των
ιστών, δίνοντας λάμψη. Το R3
Factor είναι ένας πλούσιος
συνδυασμός σταθεροποιημένου
ζελέ Αλόης Βέρα, διαλυτού
κολλαγόνου και οξέων φρούτων
που μαζί με τις βιταμίνες Ε
(θρέψη) και Α (άμυνα) βοηθούν
την υφή και την ανανέωση της
επιδερμίδας σας. (56,7 g)

Ένας εξαιρετικός συνδυασμός ισχυρών
αντιοξειδωτικών όπως βιταμινών Ε, C, Α,
λεκιθίνης, ελαίου σπόρου βοράγινου,
μπισαμπολόλης, ελαίου σόγιας και
καπρικού τριγλυκεριδίου. Με αντιρυτιδική
και συσφιγκτική δράση, το Forever Alpha –
E Factor απορροφάται εύκολα, ενυδατώνει
και θα αποτελέσει πραγματική τροφή για
την επιδερμίδα σας. Ιδανικό σχεδόν για
κάθε περίπτωση που απαιτείται τοπική
εφαρμογή αντιοξειδωτικών. (30 ml)

GR: 17,73€ I κωδ. 234
CYP: 17,01€

GR: 37,73€ I κωδ. 069
CYP: 36,20€

GR: 24,15€ I κωδ. 187
CYP: 23,17€
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Αυτή η απαλή, ελαφριά
σύνθεση με αγνό ζελέ
Αλόης Βέρα του
ντεμακιγιάζ ματιών, δρα
γρήγορα και απαλά, ώστε
να απομακρύνει τέλεια το
μακιγιάζ από τα μάτια. Το
σταθεροποιημένο ζελέ της
Αλόης Βέρα προσφέρει
την καταπραϋντική του
περιποίηση στην
ευαίσθητη περιοχή των
ματιών. (118 ml)

GR: 15,09€ I κωδ. 5186
CYP: 14,48€

16:43
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ΘΑΛΑΣΣΙΑ
ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΑ,
ΑΙΘΕΡΙΑ ΕΛΑΙΑ ΠΛΟΥΣΙΑ
ΣΕ ΑΝΤΙ-ΓΗΡΑΝΤΙΚΑ
ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ, ΑΠΑΝΤΟΥΝ
ΣΤΙΣ ΒΑΘΙΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ.

New
and
Improved!

Sonya ® Aloe Eye
Makeup Remover

07-02-13

Forever Aloe Scrub ®

Forever Alluring Eyes ® Forever Epiblanc ®

Ο συνδυασμός του σταθεροποιημένου ζελέ Αλόης Βέρα με τα
συμπαγή μικροσφαιρίδια από
έλαιο Jojoba, δίνει ένα
αποτελεσματικό πήλινγκ
προσώπου και σώματος, που
καθαρίζει τους πόρους
διεισδύοντας βαθιά, απομακρύνει
τα κατάλοιπα που συσσωρεύονται
σε αυτούς και αποκαλύπτει μια
φυσικά ανανεωμένη επιδερμίδα
που ακτινοβολεί. Δραστικό αλλά
συγχρόνως τόσο απαλό, που
μπορείτε να το χρησιμοποιείτε
κάθε μέρα. (99 g)

Βοηθά στην πρόληψη και
καταπολέμηση των λεπτών
γραμμών, των ρυτίδων και
των μαύρων κύκλων κάτω
από τα μάτια. Αυτή η κρέμα
ματιών είναι πλούσια σε ζελέ
Αλόης, σε φυσική βιταμίνη Ε
και σε μαλακτικά συστατικά
από έλαιο καρύδας και
jojoba. Όλα μαζί τρέφουν
και δεσμεύουν την υγρασία
στην περιοχή των ματιών.
(28,3 g)

GR: 19,37€ I κωδ. 238
CYP: 18,58€

GR: 19,10€ I κωδ. 233
CYP: 18,32€

Η 100% σταθεροποιημένη Αλόη
Βέρα αποτελεί μια εξαιρετική
βάση για τα φυσικά
αποστάγματα από βότανα όπως
το αγριοκέρασο Arbutin, το
Rumex Occidentalis και τη
φυσική βιταμίνη Ε. Ο
συνδυασμός τους δίνει μια
ειδική φόρμουλα με
αποδεδειγμένα λευκαντικές
ιδιότητες, ειδικά σχεδιασμένη
για να δώσει ομοιόμορφο τόνο
στο δέρμα σας και να ελαττώσει
την εμφάνιση μαύρων κηλίδων
και λεκέδων. (28,3 g)

GR: 15,79€ I κωδ. 236
CYP: 15,15€
39
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25th Edition ® for Men

25th Edition ® for Women

Κολώνια σε Σπρέι
Tο 25th Edition για Άντρες είναι ένα ρευστό αρωματικό
απόσταγμα φτέρης, με ένα αισθησιακό, αρρενωπό μείγμα από
νότες φρούτων, βοτάνων και ξύλου που διαρκεί και διατηρείται
πάντα δροσερό. (50 ml)

Άρωμα σε Σπρέι
Το 25th Edition για Γυναίκες είναι ένα δροσερό μπουκέτο
λευκών λουλουδιών, που ενώνουν τα πέταλά τους με ζεστό
ξύλο μόσχου, για να δημιουργηθεί ένας απαλός, βαθιά
θηλυκός χαρακτήρας. (50 ml)

GR: 47,10€ I κωδ. 209
CYP: 45,19€

GR: 47,10€ I κωδ. 208
CYP: 45,19€
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ALOE VERA
°π∞ Δ∞ ∑ø∞
Aloe Veterinary Formula
Το Κτηνιατρικό Προϊόν με Aloe Vera, σε μορφή εύχρηστου σπρέι,
είναι ιδανικό για τα κατοικίδιά σας. Το ζελέ Αλόης και η αλλαντοΐνη
που περιέχει ενυδατώνουν και καταπραΰνουν. (473 ml)

GR: 18,79€ I κωδ. 030
CYP: 18,03€

Κτηνιατρικό πακέτο
- Aloe Veterinary Formula (κωδ. 030)
- Aloe Vera Gel (κωδ. 015)
- Aloe Vera Gelly (κωδ. 061)
- Propolis Crème (κωδ. 051)
- Ενημερωτικά έντυπα και εκπτωτικό κουπόνι

GR: 87,21€ I κωδ. 002
CYP: 83,66€

¶∞∫∂Δ√ ™À§§√°∏™ °π∞ Δ√ ™¶πΔπ
ΜΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΠΟ ΑΓΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ
ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΚΑΙ ΟΛΗ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
Aloe Home
Γνωρίστε στην οικογένειά σας τη φροντίδα της Αλόης από τη μεγαλύτερη
εταιρεία στον κόσμο στο χώρο των προϊόντων υγείας και ομορφιάς με βάση
την Αλόη Βέρα. Αποκτήστε τα στην μοναδική συσκευασία και κερδίστε
περίπου 45€, από ότι αν τα αγοράζατε μεμονωμένα.
Το Aloe Home περιλαμβάνει:
- 2 Aloe Vera Gel (κωδ.015)
- 1 Aloe Blossom Herbal Tea (κωδ.200)
- 1 Forever Kids Multivitamins (κωδ.354)
- 1 Aloe Hand and Face Soap (κωδ.038)
- 2 Ever – Shield Deodorant Stick (κωδ.067)
- 1 Aftershave Gentleman’s Pride (κωδ.070)
- 2 Forever Bright Toothgel (κωδ.028)
- 1 Aloe – Jojoba Shampoo (κωδ.260)
- 1 Aloe Vera Gelly (κωδ.061)

- 1 Aloe Propolis Creme (κωδ.051)
- 1 Aloe First (κωδ.040)
- 3 Aloe Lips (κωδ.022)
- 1 Aloe Bath Gelee (κωδ.014)
- 1 Relaxation Massage Lotion (κωδ.288)
- 1 Forever Aloe MPD2 x Ultra (κωδ.307)

ΠΕΡΙΕΧΕΙ

20
ΠΡΟΪΟΝΤΑ

GR: 273,44€ I κωδ. 012
CYP: 262,32€
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∫∞£∞ƒπ√Δ∏Δ∞ KAI OIKONOMIA
ª∂ ™∂μ∞™ª√ ™Δ√ ¶∂ƒπμ∞§§√¡
Forever Aloe MPD® 2 x Ultra
Ένα βιοδιασπώμενο, συμπυκνωμένο απορρυπαντικό για όλες τις χρήσεις, που είναι
ιδανικό για να απομακρύνει τη βρομιά, τα λίπη και τους λεκέδες. Η νέα μας
φόρμουλα 2X Ultra είναι ακόμα περισσότερο συμπυκνωμένη για να σας δώσει ακόμα
μεγαλύτερη καθαριότητα. Δεν περιέχει στερεά υλικά τριψίματος και φωσφόρο. Είναι
ασφαλές τόσο για την οικογένειά σας, όσο και για το περιβάλλον. (946 ml)

GR: 29,16€ I κωδ. 307
CYP: 27,97€
To MPD 2 x Ultra είναι:
• Πολλαπλών χρήσεων, 2 x συμπυκνωμένο
απορρυπαντικό
• Οικονομικό
• Οικολογικό και φιλικό προς το περιβάλλον,
χωρίς φωσφόρο
• Αφαιρεί βρομιά και επίμονους λεκέδες
χωρίς να φθείρει τις επιφάνειες

Χρήσεις:
• Πλυντήριο ρούχων για όλους
τους τύπους ρούχων
• Νοικοκυριό σπιτιού (τζάμια, πατώματα,
πιάτα)
• Καθαρισμό αυτοκινήτου, πινέλα,
κοσμήματα κλπ.

ΠΩΣ ΝΑ ΠΑΡΑΓΓΕΙΛΕΤΕ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ
ΠΟΥ ΣΑΣ ΕΔΩΣΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ

1

Εκπαιδευμένοι Ανεξάρτητοι Συνεργάτες διανέμουν τα προϊόντα της
FOREVER παγκοσμίως. Υποστηρίζουν τους πελάτες τους και είναι
πάντα κοντά τους.

2

Περιηγηθείτε ανάμεσα στις σελίδες του καταλόγου και γνωρίστε τα
μοναδικά μας προϊόντα. Ο Ανεξάρτητος Συνεργάτης που σας έδωσε τον
κατάλογο θα σας βοηθήσει να ανακαλύψετε τον καλύτερο συνδυασμό
προϊόντων Αλόης Βέρα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες.

3
42

Είμαστε τόσο σίγουροι για την ποιότητα των προϊόντων μας που
παρέχουμε στους πελάτες 30 ημέρες εγγύηση ικανοποίησης και
επιστροφής χρημάτων άνευ όρων.
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Μηδενικό ενεργειακό αποτύπωμα.
Το οξυγόνο που προσφέρουν οι φυτείες
αλόης μας αντισταθμίζει το αποτύπωμα
του άνθρακα στο περιβάλλον από την
παραγωγή των προϊόντων μας.

16:47
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∏ FOREVER ÚÔÛÊ¤ÚÂÈ ¤Ó· ·ÛÊ·Ï¤˜ Ì¤ÏÏÔÓ Î·È
‰˘Ó·ÙﬁÙËÙÂ˜ Î¤Ú‰Ô˘˜ Ãøƒπ™ √π∫√¡√ªπ∫√ ƒπ™∫√.

Δ√ ¢I∫∞π√
∫∞π ∞¶√¢√Δπ∫O
™Y™Δ∏ª∞ MARKETING
Δ∏™ FOREVER £∞
¢π∞™º∞§I™∂π Δ∏ ¢π∫H ™∞™
∂¶πΔÀÃI∞ ∫∞π Δ∏™
√ªA¢∞™ ™∞™ ∫∞π £∞ ™∞™
¶ƒ√™ºEƒ∂π √π∫√¡√ªπ∫H
∞¡∂•∞ƒΔ∏™I∞.
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ªπ∞ ∂À∫∞πƒπ∞
∂π™√¢∏ª∞Δ√™
°π∞ √§√À™
ΑΠΟ ΤΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΤΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, Ο ΙΔΡΥΤΗΣ ΤΗΣ
ΠΙΣΤΕΨΕ ΣΤΗΝ ΙΔΕΑ ΟΤΙ ΟΙ
ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ
ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ
ΠΡΕΣΒΕΥΤΕΣ ΤΩΝ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΕΡΔΙΖΟΝΤΑΣ
ΧΡΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ
ΤΡΟΠΟ ΘΑ ΚΑΤΑΦΕΡΝΑΝ ΝΑ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΟΥΝ ΤΗ ΔΙΚΗ
ΤΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ.

∏ ¢∂™ª∂À™∏
ª∞™
«ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ ΕΝΑ
ΕΠΙΚΕΡΔΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΟΠΟΥ Ο ΚΑΘΕΝΑΣ
ΜΠΟΡΕΙ, ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ,
ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟ ΠΟΥ
ΕΠΙΘΥΜΕΙ. ΟΠΟΥ Η
ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ, Η
ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ ΚΑΙ Η
ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΕΙΝΑΙ Ο
ΟΔΗΓΟΣ ΜΑΣ…»
απόσπασμα
45
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¶ø™ ∫∂ƒ¢π∑√Àª∂
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ MARKETING
Ο καταναλωτής αγοράζει ένα προϊόν, τα χρήματα
του μοιράζονται σε 6 επίπεδα διανομής:
το εργοστάσιο παραγωγής, τον εθνικό αντιπρόσωπο,
τον χονδρέμπορο, το διανομέα, τη διαφήμιση και τον
λιανέμπορο.

ΟΜΑΔΙΚΟ MARKETING ΤΗΣ FOREVER
Οι Ανεξάρτητοι Συνεργάτες μας εμπορεύονται τα
προϊόντα απευθείας στον τελικό
καταναλωτή και έχουν τα κέρδη που συνήθως
πήγαιναν στους μεσάζοντες.

√È ÈÎ·ÓÔÔÈËÌ¤ÓÔÈ ÂÏ¿ÙÂ˜ Ì·˜ Â›Ó·È ÔÈ Î·Ï‡ÙÂÚÔÈ ÚÂÛ‚Â˘Ù¤˜ Ì·˜ –
°È· ·˘Ùﬁ ‰È·‰›‰Ô˘ÌÂ ÙËÓ πÛÙÔÚ›· ∂ÈÙ˘¯›·˜ ÙˆÓ ÚÔ˚ﬁÓÙˆÓ ÙË˜
FOREVER ÛÂ ﬁÏË ÙËÓ ˘Ê‹ÏÈÔ.
ΣΤΗΝ FOREVER
✓ Δεν υπάρχει πίεση

ΚΕΡΔΟΣ 1ο
Από τη Λιανική Πώληση στους καταναλωτές

✓ Δεν χάνεις ποτέ το επίπεδο που αποκτάς
✓ Δεν υπάρχουν προσπεράσματα
✓ Πλήρες ή part time ωράριο εργασίας
✓ Εργασία από το σπίτι
✓ Ολοκληρωμένη εκπαίδευση
✓ Η επιλογή είναι δική σας

Η Forever Ελλάδας-Κύπρου εδώ και 20 χρόνια είναι
πάντα συνεπής στην απόδοση μπόνους στους
Συνεργάτες της κάθε 15 του μήνα!

ΚΕΡΔΟΣ 2ο
Αν διαθέτετε μόνο λίγες ώρες την εβδομάδα,
εκμεταλλευτείτε την ευκαιρία, συστήνοντας σε άλλους
τα προϊόντα και την επιχειρηματική ευκαιρία, για ένα
συμπληρωματικό εισόδημα.
ΚΕΡΔΟΣ 3ο
Αν διαθέτετε χρόνο και διάθεση, κτίστε τη δική σας
επιχείρηση στην Forever και κερδίστε μεγάλα
εισοδήματα.

Η FOREVER HELLAS-CYPRUS ΕΙΝΑΙ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΣΕΑΠ –
Ελληνικός Σύνδεσμος Εταιρειών Απευθείας Πωλήσεων
Σημαίνει:
• σεβασμός και ασφάλεια στις προσωπικές επιχειρήσεις των Συνεργατών
• σεβασμός και ποιότητα παροχής υπηρεσιών στους πελάτες.
Αποστολή του ΕΣΕΑΠ είναι να προστατεύει και να προάγει την αποτελεσματικότητα των εταιρειών –μελών, καθώς και των
ανεξάρτητων επιχειρηματιών που αυτές εκπροσωπούν, με στόχο το υψηλότερο επίπεδο επιχειρηματικής δεοντολογίας και
παροχής υπηρεσιών προς τους καταναλωτές.
Ο ΕΣΕΑΠ αποτελεί μέλος του Seldia, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Απευθείας Πωλήσεων, σκοπός του οποίου είναι να αντιπροσωπεύσει όλες τις μορφές απευθείας πώλησης στην Ευρώπη και να διασφαλίσει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι εθνικοί
φορείς χάραξης πολιτικής στην Ευρώπη είναι ενήμεροι για τα πλεονεκτήματα και τα οφέλη, καθώς και τη συνεισφορά τους
στις εθνικές οικονομίες.
46
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Δ√ ∫∞§ÀΔ∂ƒ√ •∂∫π¡∏ª∞
Πακέτο Συλλογής
New Distributor Pack
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ΚΕΡΔΙΣΤΕ
160€
ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ
ΤΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ

Ένα ειδικά σχεδιασμένο πακέτο για Νέους Συνεργάτες
που θέλουν άμεσα να κερδίσουν το δικαίωμα της
χονδρικής και επιπλέον μπόνους σε κάθε αγορά τους.
Περιέχει προϊόντα με έκπτωση 15%, έντυπα και
επιπλέον συνολικό κέρδος περίπου 160€, από ό,τι αν
τα αγοράζατε μεμονωμένα.
(Μόνο για νέους Συνεργάτες NDP)
015 – Aloe Vera Gel
034 – Aloe Berry Nectar
061 – Ζελέ από Αλόη Βέρα
260 – Σαμπουάν Αλόης – Jojoba
261 – Μαλακτικό Μαλλιών
022 – Αλόη για Χείλη
028 – Οδοντόκρεμα Forever Bright
038 – Υγρό Σαπούνι Αλόης

051 – Κρέμα Αλόης Βέρα με Πρόπολη
288 – Relaxation Massage Lotion
067 – Αποσμητικό με Αλόη
040 – Αλόη για Πρώτες Βοήθειες
014 – Αφρόλουτρο από Αλόη
277 – Aloe Purifying Cleanser
278 – Aloe Exfoliator
036 – Forever Βασιλικός Πολτός

354 – Forever Παιδικές Βιταμίνες
070 – Aftershave Gentleman’s Pride
062 – Κρέμα Αλόης Βέρα
063 – Υδατική Κρέμα Αλόης Βέρα
064 – Κρέμα Θερμότητας Αλόης Βέρα
199 – Αντηλιακή Κρέμα Υψηλής Προστασίας
325 – Forever Lite Ultra Chocolate with
Aminotein

Προϊόντα για να μοιραστείτε με τους πελάτες σας και δωρεάν έντυπα & εργαλεία.
015 – Aloe Vera Gel
034 – Aloe Berry Nectar
061 – Ζελέ από Αλόη Βέρα
260 – Σαμπουάν Αλόης – Jojoba

261 – Μαλακτικό Μαλλιών
022 – Αλόη για Χείλη (x2)
028 – Οδοντόκρεμα Forever Bright
038 – Υγρό Σαπούνι Αλόης

051 – Κρέμα Αλόης Βέρα με Πρόπολη
288 – Relaxation Massage Lotion
067 – Αποσμητικό με Αλόη
014 – Αφρόλουτρο από Αλόη

Τιμή Νέου Συνεργάτη 465,12€ I CYP: 446,22€ I κωδ. 017

ΠΩΣ ΝΑ ΓΙΝΕΤΕ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ
ΠΟΥ ΣΑΣ ΕΔΩΣΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ

ΔΩΡΟ ΕΚΠΛΗΞΗ
ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ

ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ

ΓΙΝΕΤΕ ΜΕΛΟΣ
ΔΩΡΕΑΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ
ΠΡΩΤΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

www.foreverliving.com
facebook.com/flpgr
youtube.com/flphellas

e

ΔΩΡΕΑΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ
ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ
ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΕΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ
47
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ΑΠΛΑ ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ
ΔÔ ÂÈ¯ÂÈÚËÌ·ÙÈÎﬁ Û‡ÛÙËÌ· ÙË˜ Forever ¤¯ÂÈ ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÂÚÈÛÛﬁÙÂÚÂ˜
·ﬁ 10 ÂÎ·ÙÔÌÌ‡ÚÈ· ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈÂ˜ ÛÂ ﬁÏÔ ÙÔÓ ÎﬁÛÌÔ Ó· Î¿ÓÔ˘Ó Ù· ﬁÓÂÈÚ¿ ÙÔ˘˜
Ú·ÁÌ·ÙÈÎﬁÙËÙ·. °È·Ù› Ó· ÌËÓ Â›ÛÙÂ ÂÛÂ›˜ Ô ÂﬁÌÂÓÔ˜;

Κωδ. Εντύπου: 9000

Ανεξάρτητος Συνεργάτης

