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Anul acesta

Cu toții ne dorim să avem o petrecere în sfârșit liniștită, fără griji... aproape de cei 
dragi, de prieteni. Simțim bucuria de a fi din nou împreună, zgomotul hârtiei de 
împachetat rupte cu nerăbdarea de a descoperi ce ne-a pregătit Moș Crăciun, vocile 
copiilor fericiți și încântați...

Creăm relații, povești și amintiri noi. 

Consolidăm ceea ce avem deja. Ne dorim perspective noi, oportunități noi. Ne dorim 
ceva despre care să știm sigur că va fi acolo ori de câte ori vom avea nevoie...

iar Forever este și va fi mereu 
        acolo pentru noi. 
Ne dorim să oferim speranță, prin oportunitatea Forever, și o 
stare de bine prin produsele noastre atât de iubite peste tot în 
lume. De Crăciun, ne dorim să aveți parte de

tot ceea ce visați.

de Crăciun ... 

Crăciun magic
și un An Nou

liniștit!
fericit și



Ce este cel mai dificil în 
perioada de Crăciun?

Evident, alegerea cadourilor 
pe care vrem să le oferim.

Pentru asta ne-am gândit
la idei inspirate de cadouri

pentru ea și pentru el...

Curioși?



Idei de cadouri Forever
toată lumea

ALOE PROPOLIS CREME
Excelent produs hidratant și de refacere, Aloe Propolis 
Creme este o combinație a gelului stabilizat de Aloe vera 
cu propolis și alte ingrediente active recunoscute pentru 
contribuția  lor la menținerea sănătății pielii. Are o textură 
onctuoasă, densă, bogată în extracte vegetale, precum 
și în vitaminele A și E.

19.41€ 

FOREVER ALOE LIPS
Balsam pentru buze bogat în gel de Aloe vera, jojoba și trei tipuri de ceară, 
Aloe Lips este ideal pentru calmarea, hidratarea și catifelarea buzelor crăpate și 
uscate. Protejează, emoliează și conferă buzelor un luciu plăcut, cu aspect de 
gloss. Aloe Lips este un must have, cel mai bun produs de tip all-season pentru 
îngrijirea și răsfățul buzelor. Pe vârful muntelui, iarna, sau la mare pe plajă, vara, 
asigură-te că buzele tale sunt pregătite pentru orice presupun activitățile în aer 
liber. 

 3.40€ 

pentru

Prețurile sunt exprimate în euro și nu conțin T.V.A



ALOE-JOJOBA  SHAMPOO
Realizat din gel pur din interiorul frunzei de Aloe vera și ulei 
de jojoba, fortifiant pentru păr, Aloe-Jojoba Shampoo este 
ideal pentru utilizare zilnică. Fără sulfați adăugați, Aloe-Jojoba 
Shampoo ajută la menținerea echilibrului de hidratare al 
scalpului, lăsând în același timp părul mătăsos și ușor de coafat. 

 20.88€           

ALOE-JOJOBA CONDITIONER 
Balsamul nostru hrănește în profunzime și stimulează 
hidratarea părului și a scalpului, fără sulfați adăugați. Include 
trei uleiuri diferite pentru a menține hidratarea fără a îngreuna 
părul, fortificându-l în același timp datorită vitaminelor C, E și B.

 22.32€      

ARGI+
Această băutură delicioasă și nutritivă cu aromă de 
fructe de pădure conține 5 grame de L-arginină per 
porție, plus un complex de vitamine specific pentru a 
da organismului impulsul de energie de care are nevoie 
pe tot parcursul zilei, dintre care: vitaminele B6, B9 și 
B12 și vitamina C - care contribuie la reducerea senzației 
de oboseală și extenuare, și vitamina D - care contribuie 
la menținerea funcționării normale a mușchilor.

 60.84€      

FOREVER ABSORBENT-C

Administrarea zilnică a vitaminei C a fost 
demult asociată cu o stare bună de sănătate. 
Organismul uman nu poate sintetiza vitamina 
C, de aceea ea trebuie adusă din alimente, 
băuturi și suplimente. Forever Absorbent-C 
conţine și tărâțe de ovăz, fibre cu un grad 
ridicat de solubilitate, pentru absorbție 
graduală, și furnizează în proporție de 100% 
necesarul zilnic recomandat de vitamina C. 

  17.25€       

FOREVER ALOE VERA GEL

Primul produs care a primit certificarea 
Consiliului Știinţific Internaţional pentru 
Aloe pentru puritate, Forever Aloe Vera 
Gel conține 99,7% gel din interiorul 
frunzei și ajută la o mai bună absorbţie a 
nutrienţilor. Extragem cu grijă pulpa din 
interiorul frunzelor de aloe, ca tu să te 
bucuri de puterea naturii.

  25.57€      

Pentru un păr 
        superb și sănătos

Ideal pentru fitness

Un boost de energie              
         cu Vitamina C

Prețurile sunt exprimate în euro și nu conțin T.V.A



• 4 plicuri de Aloe Blossom Herbal Tea
• 2 litri de apă fierbinte
• Un bol cu fructe confiate – pere, mere, 

portocale, grapefruit, curmale
• Forever Bee Honey, după gust

Aloe Blossom        
    Herbal Punch

FOREVER BEE HONEY
Încă din antichitate, mierea a fost venerată pentru 
calităţile ei nutritive. Acest nectar nu este doar dulce, 
ci are și efecte benefice în menţinerea sănătăţii. 
Consideră-l un dar al albinelor, pentru tine. Savurează 
Forever Bee Honey ca sursă naturală de energie, 
împreună cu Aloe Blossom Herbal Tea sau pur și 
simplu – alegerea îţi aparţine!

 16.50€     

ALOE BLOSSOM HERBAL TEA

Un amestec natural de frunze, ierburi și mirodenii 
care te face să te simţi revitalizat. Acest ceai fără 
cofeină și cu zero calorii este aromat cu boboci 
florali de aloe, scorţișoară, ghimbir, cuișoare, 
piper de Jamaica, coajă rasă de portocală plus 
cardamom, mușeţel, fenicul, frunze de mure și 
Gymnema sylvestre. 

 17.25€       

Ingrediente

Se infuzează cele 4 plicuri de ceai în apă 
fierbinte, timp de 7 - 10 minute. Se scot 
plicurile și se toarnă ceaiul peste amestecul 
de fructe confiate. Se îndulcește cu Forever 
Bee Honey, după gust. Se savurează cu 
plăcere și bucurie.

Mod de preparare

Inspirație Forever

Răsfăț aromat de      
        sărbători

Prețurile sunt exprimate în euro și nu conțin T.V.A



dar trezeștecare-țiUn

toate simțurile FOREVER ESSENTIAL OILS COMBO PACK
De ce unul, când poți să le ai pe toate? Într-un set 
modern și elegant, Forever Essential Oils Combo 
Pack reunește toate cele patru uleiuri esențiale din 
gamă (Lemon, Peppermint, Lavender & Defense). Iar 
acum, când sezonul cadourilor se apropie rapid, kitul 
nostru elegant este alegerea perfectă pentru a dărui 
persoanelor dragi liniște, pace, energie și stare de 
bine pe termen lung.

 83.04€      

Dă o nouă dimensiune senzorială 
cadourilor pe care le faci de sărbători. 

Indiferent că îți dorești prospețime, relaxare, 
vitalitate, energie sau serenitate, vei găsi 
aroma potrivită printre uleiurile noastre 

esențiale. Adaugă câteva picături de ulei 
atunci când ambalezi cadoul și sigur îi vei 

surprinde plăcut pe cei dragi. 

Prețurile sunt exprimate în euro și nu conțin T.V.A



infinite by Forever 
sistem avansat de îngrijire a pielii 
infinite by Forever cucerește lumea Forever și oferă industriei frumuseții din întreaga lume un kit revoluționar, 
modern și unic de produse antiîmbătrânire. Am dus frumusețea inspirată de aloe la alt nivel și toată lumea simte 
și experimentează acest lucru. Este oferta pe care pielea ta n-o poate refuza și plăcerea supremă pe care i-o 
poți oferi în sezonul rece. În perioada anului în care tenul are nevoie mai mult ca oricând de hidratare, hrănire și 
atentie, îți punem la dispoziție gama care a făcut o adevărată revoluție în industria frumuseții.

infinite by Forever conține:
1 infinite by Forever hydrating cleanser, 1 infinite by Forever firming complex, 1 infinite by Forever firming serum 
și 1 infinite by Forever restoring crème.

 167.63€ 

Idei de cadouri 
              pentru ea

Combate semnele îmbătrânirii

Prețurile sunt exprimate în euro și nu conțin T.V.A



Sonya  
daily skincare system
Conceput special pentru tenul mixt, al cărui aspect variază mult, Sonya daily 
skincare system este bogat în Aloe vera și alte extracte din plante cu proprietăți 
hidratante. 

Natura se îmbină cu știința în crearea acestei formule revoluționare pe bază de gel, 
datorită căreia beneficiile Aloe vera ajung exact acolo unde pielea are cea mai mare 
nevoie de ele, printr-o textură lejeră, care lasă tenul proaspăt și întinerit.

Sonya daily skincare system conține:
1 Sonya refreshing gel cleanser, 1 Sonya illuminating gel, 1 Sonya refining gel mask 
și 1 Sonya soothing gel moisturizer.

  81.84€       

Tenul mixt și-a găsit perechea

Curăță, protejează, hidratează
TARGETED SKINCARE

Fiecare dintre aceste produse a fost conceput pornind de la o nevoie specifică a 
tenului. Adaugă-le în rutina ta de îngrijire a pielii, pentru a o personaliza conform 
dorinței tale.

Prețurile sunt exprimate în euro și nu conțin T.V.A



Un cadou inspirat pentru el și ea, 
prin care le poți face cunoștință 

cu unele dintre cele mai apreciate 
și căutate produse Forever   
pentru îngrijire personală             

și frumusețea pielii. 

Idei de cadouri 
 pentru cuplu

Prețurile sunt exprimate în euro și nu conțin T.V.A

A TOUCH OF FOREVER

513.26€ (PREȚ CU TVA INCLUS)    



Îngrijire personală

ALOE AVOCADO FACE & BODY SOAP

Avocado este un fruct extrem de nutritiv, 
cu multe vitamine și minerale necesare 
corpului, inclusiv A, C și E, esențiale pentru 
sănătatea pielii. Conținutul crescut de 
grăsimi din avocado creează o bază bogată 
pentru săpunul nostru, care combate astfel 
pielea uscată și o lasă moale la atingere. 
Gelul de aloe contribuie la calmarea pielii și 
îi oferă fermitate și hidratare pentru întreaga 
zi, iar aroma plăcută a citricelor garantează 
senzația de revigorare. 

  5.42€     

ALOE EVER-SHIELD

Datorită conţinutului ridicat de aloe, 
poate fi aplicat direct pe piele imediat 
după epilare, fără a cauza iritaţii. Aloe 
Ever-Shield are un parfum proaspăt, 
discret. Formula sa delicată, pe 
bază de gel stabilizat de Aloe vera, 
nu conține niciuna dintre sărurile de 
aluminiu prezente în multe produse 
similare existente pe piață.

 7.04€      

FOREVER BRIGHT 

TOOTHGEL

Formula sa delicată, fără 
fluor, combină gelul de 
aloe, propolisul, despre 

care diferite studii clinice 
au arătat că are un rol 

important în menţinerea 
sănătăţii orale, și menta 
pentru o aromă naturală 

și o dantură albă, 
sănătoasă. 

  7.52€         

Relaxează-te după bărbieritIdei de cadouri
      pentru el GENTLEMAN’S PRIDE

Bogat în extracte de plante, 
precum rozmarinul și mușeţelul, 

Gentleman’s Pride face pielea 
să se simtă ca și cum n-ar fi 

trecut niciodată prin experienţa 
bărbieritului. Perfect pentru pielea 
bărbaţilor și atractiv pentru femei, 
datorită aromei intens masculine, 

acest produs este fără îndoială 
preferat de multe persoane. 

 14.61€      

ALOE VERA GELLY

Dacă pielea ta necesită 
extraîngrijire, Aloe Vera Gelly este 
alegerea perfectă. Identic cu sucul 
obţinut direct din frunza de aloe, 
gelul nostru stabilizat de Aloe vera 
lubrifiază pielea sensibilă. Este 
ideal în orice baie și în trusa de 
prim-ajutor, fiind recomandat în 
calmarea iritațiilor minore ale pielii. 
Te vei bucura de o senzație de 
confort imediat după aplicare. 

  14.61€ 

Prețurile sunt exprimate în euro și nu conțin T.V.A



ALOE LIQUID SOAP
Combinând cele mai bune elemente din natură cu Aloe vera pură de 
pe propriile noastre plantații, Forever a creat un săpun lichid care 
face pielea să se simtă curată și moale la atingere. Aloe calmează 
și catifelează, în timp ce uleiul de argan furnizează vitamina E și 
acizi grași naturali pentru a îngriji și a susține pielea sănătoasă. 
Nu conține parabeni și este un produs multipremiat la nivel 
internațional.

 18.56€      

ALOE BODY WASH
Curățare delicată, dar profundă, cu puterea 
hidratantă din Aloe vera. Este un gel de duș cu 
pH echilibrat, pentru a ajuta la emolierea pielii și a 
favoriza hidratarea. Ingredientul cheie, Aloe vera, ajută la 
combaterea îmbătrânirii cutanate prin menținerea hidratării, 
în timp ce vitaminele A, C și E hrănesc pielea și îi susțin 
aspectul sănătos. Formula noastră fără sulfați conține agenți de 
curățare puternici și în același timp delicați cu pielea. 

  21.60€     

Senzații noi
pentru pielea ta

ALOE BODY LOTION
Este crema hidratantă de zi cu zi 

perfectă pentru ca pielea să se simtă 
netedă, hidratată și sănătoasă. Aloe 

vera formează baza ideală pentru 
formula noastră, hidratând pielea și 

menținîndu-i aspectul tânăr și sănătos. 
Uleiul de argan conține vitamina E și 

acizi grași care ajută la catifelarea pielii, 
în timp ce esterii hidrolizați de jojoba 

ajută la păstrarea fermității și elasticității 
pielii. Adaosul de ulei de macadamia 
o face o alegere ideală pentru pielea 

uscată și matură. 

  21.84€      

Prețurile sunt exprimate în euro și nu conțin T.V.A



ALOE FIRST

Conține gel stabilizat de Aloe 
vera, propolis, alantoină și un 
complex exclusiv obținut din 11 
extracte din plante. Combinația 
dintre gelul stabilizat de Aloe vera 
și extractele vegetale conferă 
produsului proprietăți calmante, 
decongestionante. pH-ul său 
echilibrat și prezentarea sub formă 
de spray permit și îngrijirea celor 
mai sensibile epiderme. 

  19.41€     

R3 FACTOR 
SKIN DEFENSE CREME

Contribuie la RETENȚIA apei și 
menținerea nivelului de hidratare, 
la RESTABILIREA elasticității și 
REÎNNOIREA aspectului epidermei. 
Conține gel stabilizat de Aloe vera, 
colagen solubil, alfa-hidroxi acizi, 
vitaminele A și E, ingrediente vitale 
sănătății pielii.

  32.39€   

FOREVER ALPHA-E FACTOR

Un elixir preţios pentru pielea uscată, ce conţine vitaminele A, C și E, 
cu efecte puternic antioxidante. Bogat și în retinil palmitat, acest fluid 
emolient combate efectele nocive ale radicalilor liberi și deshidratarea 
pielii. Doar câteva picături de Alpha-E Factor sporesc elasticitatea, 
restabilesc echilibrul și nivelul hidratării cutanate.

  32.39€      

SONYA ALOE DEEP MOISTURIZING CREAM 

Senzaţia de hidratare pe care ţi-o lasă această cremă 
este, însă, similară cu cantitatea de apă din zece 
mașini de pompieri. În plus, ceramidele din formula sa 
hidratează straturile cutanate în profunzime. Redă-i 
tenului tău strălucirea tinereţii cu antioxidanţii puternici 
din extractul de scoarţă de pin. 

  26.71€      

FOREVER ALOE SCRUB

Atât de delicat încât îl poţi folosi zilnic, acest scrub înlătură 
reziduurile care blochează porii și redă pielii aspectul 
catifelat.

 15.41€      

ALOE MSM GEL

MSM-ul (metil-sulfonil-metanul) este un 
compus organic cu sulf și a treia cea mai 

abundentă substanţă din organismul nostru. 
L-am combinat cu gel de Aloe vera pur, 

stabilizat, împreună cu vitamina E, într-un gel cu 
proprietăţi calmante. Aloe MSM Gel conţine extract 

din frunze de rozmarin, ce are proprietatea de a 
menţine hidratarea pielii. Se absoarbe rapid în piele, 

este ușor de aplicat și e greu să renunţi la el odată ce 
ai experimentat efectele sale benefice.

  22.66€      

MASK POWDER

Imediat ce aplici această mască vei simţi cum acţionează. 
Vei ști că, pe măsură ce se usucă, îţi curăţă porii. Albumina 
și amidonul de porumb minimizează porii, iar caolinul 
absoarbe excesul de sebum. Alantoina și mușeţelul îngrijesc 
și întineresc pielea, astfel încât, după ce îndepărtezi masca, 
îţi vei simţi tenul curat și revitalizat.

 16.88€     

ALOE MOISTURIZING LOTION

Această loţiune cu textură catifelată face mai mult 
decât să hidrateze. Conţine colagen și elastină 
pentru a menţine echilibrul pH-ului și o piele moale, 
catifelată și elastică. Este un produs versatil, ce 
poate fi utilizat atât pe zonele cu probleme, cât și pe 
întregul corp și chiar ca bază de machiaj. Vitamina 
E, uleiurile și extractul de mușeţel ajută la rehidratare 
și menţin echilibrul pH-ului, păstrând pielea 
mătăsoasă, moale și catifelată.

  14.61€     

Prețurile sunt exprimate în euro și nu conțin T.V.A



FOREVER ALOE BERRY NECTAR    25.57€       

FOREVER ALOE VERA GEL 330 ML 12 PACK

102.27€      

FOREVER ALOE PEACHES 330 ML 12 PACK

102.27€      

FOREVER ALOE PEACHES              25.57€       

FOREVER ALOE MANGO                25.57€      

FOREVER ALOE VERA GEL             25.57€   

FOREVER FREEDOM

Începe-ți ziua în plină formă 
cu această băutură din gel de 
Aloe vera cu aromă proaspătă 

de portocale. Forever Freedom 
are toate beneficiile gelului 

nostru clasic și conține, în plus, 
glucozamină, condroitină și MSM, 

ingrediente populare printre cei 
cu un stil de viață activ. 

  34.92€      

Marii clasici Forever Energie pentru
    întreaga zi

Gusturi diferite.          
  Aceeași stare de bine.

Prețurile sunt exprimate în euro și nu conțin T.V.A



FOREVER ALOE VERA GEL 330 ML 12 PACK

102.27€      

FOREVER ALOE PEACHES 330 ML 12 PACK

102.27€      

FOREVER DAILY

Conceput în combinaţie cu Complexul 
AOS™, Forever Daily furnizează cel mai 
avansat sistem de livrare a nutrienţilor 
disponibil pe piaţă. Formula noastră 
brevetată conţine un amestec perfect 
echilibrat de 50 de nutrienţi, inclusiv dozele 
zilnice recomandate de vitamine și minerale 
esenţiale pentru organism. Am inclus, de 
asemenea, un amestec de fructe și legume 
care furnizează fitonutrienţi de valoare.

 19.25€     

FOREVER CALCIUM

Calciul este necesar pentru menținerea 
sănătății sistemului osos și a dinților. Forever 
Calcium este bogat în acest mineral și conține, 
totodată, vitamina D și magneziu.

 23.74€      

FOREVER ACTIVE PRO-B CU ZINC

Conține un amestec brevetat de 6 tipuri de bacterii 
benefice care favorizează sănătatea sistemului 
digestiv, sporesc absorbția nutrienților și susțin 
funcția imunitară. 

 35.21€     

FOREVER iVISION

Forever iVision este un supliment pentru ochi 
ce conține vitamina A și zinc, care contribuie 
la menținerea vederii normale, vitaminele C 
și E, care contribuie la protejarea celulelor 
împotriva stresului oxidativ și un amestec 
puternic de extract de afine și Lutemax 2020, 
cu zeaxantină și luteină studiate clinic. 

 33.60€    

F.I.T. după vacanță

C9
Programul C9 este un început în forţă în cursa Forever F.l.T., la finalul căreia te vei simţi și 
vei arăta mai bine. C9 reprezintă punctul de plecare perfect pentru a-ți transforma obiceiurile 
alimentare și rutina zilnică de mișcare. Conceput în jurul produsului - vedetă, Forever Aloe Vera 
Gel, acest program echilibrat nutrițional îți permite să vezi rezultate palpabile în doar nouă zile.

Pachetul C9 conţine

Gel de aloe la alegere, între Forever Aloe Vera Gel (x2), Forever Aloe Berry Nectar (x2) sau 
Forever Aloe Peaches (x2); Forever Lite Ultra Shake - Vanilie sau Ciocolată; Forever Garcinia 
Plus - 54 capsule moi; Forever Fiber - 9 plicuri; Forever Therm - 18 tablete; Centimetru;  
Shaker; Broșură.

547 | Vanilie / Forever Aloe Vera Gel

548 | Ciocolată / Forever Aloe Vera Gel

625 | Vanilie / Forever Aloe Berry Nectar

626 | Ciocolată / Forever Aloe Berry Nectar

629 | Vanilie / Forever Aloe Peaches

630 | Ciocolată / Forever Aloe Peaches

 547-548  625-626  629-630                     114.00€     

Prețurile sunt exprimate în euro și nu conțin T.V.A



FOREVER IMMUBLEND
  18.69€  

FOREVER FIBER
  21.63€  

VIT LIZE  MEN

  28.74€  

VIT  LIZE  WOMEN

  30.42€  

FOREVER MULTI-MACA
  25.90€  

FOREVER CALCIUM
  23.74€  

FOREVER GARLIC-THYME
  17.85€  

FOREVER MOVE
  59.87€  

FOREVER BEE POLLEN
Polenul de albine, considerat un „aliment miracol”, este o 
substanță bogată în nutrienți, care le furnizează albinelor 
tot ceea ce au nevoie pentru a supraviețui. Forever obține 
polenul printr-o metodă patentată, care îl colectează 
fără a distruge coloniile de albine. Acest polen este apoi 
combinat cu miere și lăptișor de matcă, pentru a crea 
Forever Bee Pollen, un supliment proaspăt și eficient.

  14.98€      

FOREVER BEE PROPOLIS
Propolisul este o substanţă colectată și folosită 
de albine pentru a-și proteja stupul. Producem 
suplimente cu propolis de zeci de ani și suntem unii 
dintre cei mai vechi producători de pe piață, mândri 
să oferim calitatea înaltă și puritatea în care puteți 
avea încredere.

   31.31€     

FOREVER ROYAL JELLY 

Forever Royal Jelly  este destinat „capetelor 
încoronate”. Lăptișorul de matcă natural este o 
substanță secretată de albine extrem de nutritivă 
și complexă din punct de vedere biochimic. Este o 
substanță bogată, lăptoasă, ce conține proteine, 
zaharuri simple, acizi grași, microelemente și 
vitaminele B5 și B6. Hrana exclusivă a reginei stupului, 
se crede că lăptișorul de matcă este responsabil 
pentru longevitatea acesteia, ea trăind de 50 de ori 
mai mult decât albinele lucrătoare.

  32.39€      

FOREVER FOCUS
Forever Focus conține un amestec unic și 
puternic de plante, vitamine și minerale. Te 
ajută să te menții în formă, să fii productiv 
și concentrat. Și contribuie, de asemenea, 
la menținerea performanței mentale optime, 
asigurând protecție naturală împotriva 
efectelor stresului. 
  80.16€       

PutereTe-ar putea inspira și...
de concentrare

Prețurile sunt exprimate în euro și nu conțin T.V.A



FOREVER LITE ULTRA 

 470-471          24.11€ 

470 | Vanilie 
471 | Ciocolată

FOREVER THERM

  33.38€  

FOREVER GARCINIA PLUS

  32.45€ 

FOREVER LEAN

  33.57€  

FOREVER FAST BREAK
  4.25€ 

ALOE 
SUNSCREEN
 19.92€  

FOREVER ARCTIC SEA

  30.42€ 

FOREVER SUPERGREENS 

 36.96€  

FOREVER PLANT PROTEIN 

  53,51€ 

Prețurile sunt exprimate în euro și nu conțin T.V.A

FOREVER INSTANT HAND 
CLEANSER

 12.75€ 



F15

Fă următorul pas spre a arăta și a te simți mai bine. 
Indiferent dacă abia te apuci sau ești deja expert, F15  
îți oferă programe de antrenamente pentru începători, 
intermediari și avansați care să te ajute în călătoria ta 
spre o condiție fizică excelentă.

Pachetul F15 conţine: Forever Aloe Vera Gel - 2 cutii x 1L; 
Forever Lite Ultra Shake - Vanilie sau Ciocolată; Forever 
Garcinia Plus - 90 capsule moi; Forever Fiber - 15 
plicuri; Forever Therm - 30 tablete. 

528 | F15 Începător 1 & 2 - Vanilie

529 | F15 Începător 1 & 2 – Ciocolată

532 | F15 Intermediar 1 & 2 - Vanilie

533 | F15 Intermediar 1 & 2 - Ciocolată

536 | F15 Avansat 1 & 2 - Vanilie

537 | F15 Avansat 1 & 2 - Ciocolată

 528-528 532-533 536-537        144.25€    

De neratat… 
Există un pachet Forever pentru fiecare

VITAL5

Vital5 reunește, pe lângă produsul emblematic Forever Aloe Vera Gel, patru suplimente ce acționează sinergic. Această 
combinație unică de produse furnizează vitaminele și nutrienții esențiali pentru o stare de bine.

Vital5 conține: Gel de aloe la alegere, între Forever Aloe Vera Gel (x4), Forever Aloe Berry Nectar (x4), Forever Aloe 
Peaches (x4), Forever Freedom (x4); Forever Daily - 60 tablete; Forever Active Pro-B - 30 capsule; Forever Arctic Sea - 
120 capsule moi; ARGI+ - 30 plicuri.

456 | Forever Aloe Vera Gel

457 | Forever Aloe Berry Nectar

458 | Forever Aloe Peaches

 456-458                      229.45€    

DX4

Porneste in forta in calatoria ta de wellness cu 
Forever DX4, un sistem de 4 zile care te ajuta in 
resetarea fizica si mentala, printr-o combinatie 
puternica de alimente si suplimente care contribuie 
la senzatia de satietate, mentinerea hidratarii si 
optimizarea felului in care te hranesti.

  134.40€  

Prețurile sunt exprimate în euro și nu conțin T.V.A



Îmbracă-ți cadoul Forever 

în haine de sărbătoar
e 

HÂRTIE FINĂ PENTRU ÎMPACHETAT

  22,00 RON  

HÂRTIE REZISTENTĂ PENTRU ÎMPACHETAT

  14,00 RON  

PANGLICĂ PERSONALIZATĂ PENTRU CADOURI  

  7,00 RON  

PUNGĂ MICĂ GALBENĂ DE CADOURI

 4,00 RON  

PUNGĂ MARE ALBĂ DE CADOURI 

  5,00 RON  

Detalii pe

foreverliving.ro/produse/
materiale-promotionale

Prețurile sunt exprimate în euro și nu conțin T.V.A



 32,00 RON   

Ține pasul cu afacerea ta 

în 2023, cu noile 
agende personalizate



CALENDAR DE BIROU FOREVER 2023

Succesele Forever din 2023 prind viață doar cu o planificare atentă și cu strategii bine puse la punct, 
toate însemnate și monitorizate zilnic în noile agende și calendare Forever care vă stau la dispoziție, 
atât online, pe foreverliving.ro cât și în centrele de distribuție din toată țara.

Planifică-ți afacerea!

CALENDAR SEMN DE CARTE FOREVER 2023
 10,00 RON   

 4,00 RON - SET ( SETUL CONȚINE 5 BUCĂȚI)   



fericite

foreverliving.ro

Sărbători

FOREVER LIVING PRODUCTS 
ROMÂNIA & REPUBLICA MOLDOVA 
Bd. Aviatorilor 3, cod 011852, București, 
Tel: 021-222 89 23, 0723 603 556, 0744 674 
289, Fax: 021-222 89 24 
E-mail: suport_office@foreverliving.ro 

Pentru mai multe informații contactați:

Forever Business Owner:

Forever!


