
FOREVERI TOOTED Teie ilu ja  
tervise heaks



KAALULANGETAMINE

Aaloe-virsikunektar
Selles toidulisandis on 
aaloemahlale lisatud 
aaloetükke ja 
virsikumahla. Virsik 
täiustab aaloemahla 
omadusi ning annab 
nektarile erilise 
maitse. Koos toimides 
saab virsikust ja aaloest väärtuslik 
antioksüdantide allikas. Nektar 
on väga hea maitsega ja sisaldab 
rohkelt toitaineid.
Kood: 77
1 liiter – 425.00 krooni

Aaloe-marjanektar
See on toidulisand, milles on 
aaloemahlale 
lisatud �una- ja 
j�hvikamahla. 
Nektaris on 
aaloemahla v�imeid 
rikastatud A- ja 
C-vitamiiniga. See 
on suurepärane toitainete allikas, 
millest tunneb r��mu kogu pere.
Kood: 34
1 liiter – 390.00 krooni

Aaloemahl
See on looduse enda loodud 
toidulisand, mille 
inimkäed on aidanud 
meieni tuua. Mahl 
on valmistatud 
üksnes aaloelehe 
siseosast ning selles 
on säilinud k�ik Aloe 
Vera naturaalsed omadused. 
Aaloemahl täiustab oma 
toitainetega suurepäraselt meie 
toidulauda. Harilik aaloe sisaldab 
75 tuntud toitainet, nende 
seas aminohappeid, vitamiine, 
mineraale, ensüüme. See on 
väärt lahendus neile, kes soovivad 
parandada oma elukvaliteeti!
Kood: 15
1 liiter – 390.00 krooni

Forever Freedom
Toidulisandis on 
aaloe looduslikke 
omadusi täiustatud 
glükosamiini, 
kondroitiini, 
C-vitamiini ja 
MSMiga. See 
mahl on suurepärane viis kaitsta 
liigeseid kulumise eest. Mahl 
aitab säilitada liigeste normaalse 
funktsioneerimise ning toob tagasi 
elur��mu.
Kood: 196
1 liiter – 530.00 krooni

Forever 
Pomesteen 
Power
Suurepärane 
antioksüdantide 
allikas. Tegu on eri 
puuvilja- ja marjamahla 
(granaat�una-, 
pirni-, mangostani-, 
vaarika-, muraka-, mustika- ja 
viinamarjaseemneekstrakti) 
seguga. Tänapäeval ei 
ole enam kahtlust, et 
antioksüdandid m�jutavad 
märkimisväärselt meie tervist ja 
head enesetunnet. Tunnetage 
eksootiliste viljade j�udu!
Kood: 262
473 ml – 410.00 krooni
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MAHLAD
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Forever Lite Ultra
Vanillikokteil „Forever Lite Ultra“ 
rahuldab suurepäraselt terve 
eluviisi pooldajate vajadused. See 
sisaldab 55% enam valku ja vähem 
süsivesikuid kui kokteilid „Forever 
Lite“.
Kood: 237
525 g (21 portsjonit) –  
455.00 krooni

Forever Garcinia 
Plus
See on kaalujälgimis-
programmide lisand. 
Toote aluseks on gart-
siinia viljadest saadud 
hüdroksüsidrunhape 
(HCR). Toidulisand 
t�hustab organismi 
loomulikku ainevahetust, tekitab 
täisk�hutunde ning aitab isu 
kontrolli all hoida. Sisaldab 
kroomi, mis jääb paljude dieetide 
puhul sageli puudu, ehkki see on 
�igeks ainevahetuseks vajalik.
Kood: 71
70 kapslit – 510.00 krooni

Forever Lite
Kaks piima v�i mahlaga segatud 
„Forever Lite’i“ kokteilipulbri 
portsjonit annavad 100% soo-
vitatavast päevasest vitamiini- ja 
mineraalikogusest. Igas portsjonis 
on 18 aminohapet (sealhulgas ka 
8 asendamatut), rauda, seleeni, 
kroomi, toidukiude.
Kood: 19 (vanillimaitseline)
Kood: 21 (šokolaadi-
maitseline)
525 g (21 portsjo-
nit) – 425.00 krooni

Aaloe�ietee
Suurepärase maitse ja erilise aroomiga taimede, 
maitserohelise ja aaloe�ite segu. Rahustab, peletab 
väsimustunde, aitab organismil taastuda. Tee ei sisalda 
kofeiini, ent annab j�udu ja erksust. V�ib juua nii 
kuumalt kui ka külmalt.
Kood: 200
25 pakki – 270.00 krooni

Forever Lean
Vähendab kalorite omastamist rasvast ja 
süsivesikutest. T�stab organismi loomulikku v�imet 
reguleerida vere suhkrusisaldust. Toidulisandi toime 
on maksimaalne, kui kaasate kaalujälgimisprogrammi 
ka tervisliku toitumise ja regulaarse v�imlemise.
Kood: 289
120 kapslit – 465.00 krooni

Forever Aloe2Go
Sa tunned rõõmu 
aaloemahlast. Sulle 
meeldib Pomesteen 
Poweri hea ja toitev 
maitse. Forever Living 
Products on võtnud 
mõlemast mahlast 
parima ning kombineerinud neist 
ühe joogi, mis on mugavates 
fooliumkottides. Forever Aloe2Go 
on joomiseks valmis kohe ja 
suvalises kohas - kas töölaua taga, 
rongis, autos või otse käigupealt. 
Võtke tasku, rebige sälku pidi 
lahti ning jooge kahte maitsvat ja 
toitvat mahla korraga. 
Kood: 270
Ühes kotis 88.7 ml.
30 kotti karbis, üksikult ei müüda.
1085.00 krooni 



Forever Kids
Vahva ja maitsev viis, kuidas 
lapsed saavad vajalikke toitaineid. 
Loomakujulised näritavad 
multivitamiinid annavad kasvavale 
organismile vajalikke vitamiine ja 
mineraale. Taimset päritolu ainetega 
uue p�lvkonna multivitamiinid 
t�hustavad toitainete omastamist. 
Ei sisalda suhkrut, aspartaami, säilitusaineid ega 
sünteetilisi värvaineid.
Kood: 198
120 tabletti – 215.00 krooni

Forever Echinacea
Selle toidulisandi koostises on 
kahte liiki siilkübar (punane ja 
ahtalehine), kanada koldjuur ja 
viinamarjaseemneekstrakt. Tugevdab 
immuunsüsteemi.
Kood: 214
60 tabletti – 320.00 krooni

Forever Active Probiotic
Sisaldab kuut liiki häid baktereid, mis on inimese 
tervisele väga tähtsad. Pisikesed kergestineelatavad 
kapslid on loodud seedesüsteemi tugevdamiseks. 
Kapslid t�hustavad 
toitainete omastamist, 
tugevdavad 
immuunsüsteemi.
Kood: 222
30 kapslit – 400.00 
krooni
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TOITUMINE
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Küüslaugu-
tüümianikapslid
Tegu on kahe iidsetest aegadest 
tuntud taime kooslusega. Küüslauk 
t�hustab rasva muundumist 
energiaks, samuti on hea 
antioksüdant. Ühes kapslis on 1 g 
küüslaugu kontsentraati ja 50 mg 
tüümianipulbrit.
Kood: 65
100 kapslit – 280.00 krooni

Arctic-Sea Super 
Omega-3
Eriline toidulisand, milles on ühendatud 
omega-3 ja omega-9 rasvhapped. Igas 
kapslis on järgmine kogus rasvhappeid: 
225 mg EPRi, 150 mg DHRi, 
150 mg oleiinhapet. Rasvhapped, 
mis puuduvad tänapäeval paljudest 
dieetidest, on meie tervisele väga 
kasulikud.
Kood: 39
60 tabletti – 470.00 krooni

Forever Ginkgo Plus
Seda toidulisandit kutsutakse ka 
„ajutoonikuks“. Tegu on nelja 
taime – h�lmikpuu, lakkvaabiku, 
hiina sidrunväändiku ja mitme�ielise 
kuut�verohu seguga. Taimede selline 
kooslus t�stab esile h�lmikpuu toime. 
H�lmikpuu parandab aju verevarustust, 
aitab keskenduda, t�stab tuju, annab 
energiat, t�hustab ainevahetust.
Kood: 73
60 tabletti – 485.00 krooni

Rohelised aasad
Eriti hästi 
tasakaalustatud 
toidulisand. 
Selle toitained 
pärinevad 
lutserni-, odra- ja 
nisuidudest 
ning Cayenne’i 
piprast. See 
on vitamiinide, 
mineraalide, aminohapete ja 
ensüümide kokteil, mis sisaldab 
klorofülli ja taimekiudu. Toidulisand 
on esmaklassiline toitainete allikas 
ja v�imalus varustada organismi 
kiiresti elutähtsate ainetega.
Kood: 68
80 tabletti – 185.00 krooni

Forever kaltsium
Kaltsium 
(tsitraadi kujul) 
D-vitamiini ja 
magneesiumiga. 
D-vitamiin ja 
magneesium 
aitavad organismil 
paremini kaltsiumi 
omastada. 
Ühes tabletis on 
250 mg kaltsiumi. Neli tabletti 
päevas on lihtne ja t�hus viis 
varustada organismi sellise 
kaltsiumikogusega, et hoida luud 
tervete ja tugevatena.
Kood: 206
90 tabletti – 375.00 krooni

Gin-Chia
Ainulaadne ženšenni ja salvei kooslus, milles ühtivad 
lääne ja ida tarkus. Toidulisandi rikkalik koostis 
sarnaneb vitamiinide ja mineraalide kataloogile. Gin-
Chia t�stab organismi toonust, parandab tööv�imet, 
annab energiat ja vastupidavust.
Kood: 47
100 tabletti – 280.00 krooni

Nature-Min
Mineraalide alli-
kas, mis varustab 
organismi makro- 
ja mikroelemen-
tidega �igesti 
tasakaalustatud 
suhtes. Selle toi-
dulisandi edulise 
valemi loomiseks 
on kasutatud 
mere settekivimite mineraale. 
Nature-Minis on sisuliselt k�ik 
inimorganismile vajalikud mikro-
elemendid.
Kood: 37
180 tabletti – 280.00 krooni

Forever Multi-Maca
L�una-Ameerika 
naised on Macat 
kasutanud 
tuhandeid aastaid, 
et säilitada 
energiat, vältida 
kurnatust ning 
vähendada 
stressi m�jusid 
oma kehale. 
Tänapäevased 
uuringud on näidanud, et Maca 
t�stab libiidot, seksuaalset 
v�imekust ja energiat. Preparaadis 
Forever Multi-Maca on peruu 
Maca kombineeritud teiste 
tugevatoimeliste taimede 
ning valitud ainetega, et luua 
üks parimaid toidulisandeid 
omasuguste seas.
Kood: 215
60 tabletti. 405.00 krooni



Foreveri taruvaigutabletid
Taruvaiku tuntakse looduse parima antibiootikumina. See tugevdab 
organismi. Tegu on naturaalse vahendiga, mida v�ib tarvitada terve 
pere. Taruvaigutabletid on rikastatud mesilasema piimaga.
Kood: 27
60 tabletti – 490.00 krooni
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Forever Lycium 
Plus
Toidulisand valmistatakse 
taral�ngast ja magusjuurest. 
See on esmaklassiline 
antioksüdantide läte. Hiinas 
on inimesed juba tuhandeid 
aastaid kasutanud tervise 
parandamiseks taral�nga vilju ja 
magusjuure ekstrakti.
Kood: 72
100 tabletti – 510.00 krooni

Forever Active HA
Hüaluroonhappe, kollajuure 
ja ingveri�li segu. See on üks 
t�husamaid liigeste ja naha 
toitevahendeid, mis „määrib“ 
suurepäraselt liigeseid ja niisutab 
nahka. Kui tahate olla kui „hästi 
�litatud auto“, on need kapslid 
just see, mida vajate!
Kood: 264
60 tabletti – 465.00 krooni

C-vitamiin
C-vitamiini ja kaerakliide segu. 
Ainulaadne patenteeritud 
koostis tagab organismis 
kogu tabletis sisalduva 60 mg 
C-vitamiini omastamise. See 
on kiiduväärt valik neile, kes 
soovivad säilitada head tervist.
Kood: 48
100 tabletti – 270.00 krooni

MESILASTOOTED

Foreveri 
�ietolmutabletid
�ietolmu nimetatakse sageli 
looduslikuks lisatoiduks. See 
annab energiat ja eluj�udu. 
�ietolmutablett sisaldab hea 
tervise, energia ja vastupidavuse 
säilitamiseks vajalikke toitaineid.
Kood: 26
100 tabletti – 235.00 krooni

Foreveri mesilasema 
piima tabletid
Mesilasema piima on iidsetest 
aegadest peetud nooruse 
eliksiiriks. See kiirendab 
ainevahetust, annab energiat, 
leevendab stressi, aeglustab 
vananemisprotsessi.
Kood: 36
60 tabletti – 510.00 krooni

�
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NAHAHOOLDUS

Aaloegeel
Läbipaistev niisutav, rahustav, 
toitev vahend on valmistatud 
aaloelehe siseosast. Geel on 
t�husaks abiks mitmesuguste 
nahaprobleemide korral, mist�ttu 
peaks see alati esmaabikarbis 
olema.
Kood: 61
118 ml – 230.00 krooni

Niisutav aaloekreem
Niisutavat kreemi võib kasutada
näo-, käte- ja
kehakreemina, kuna
see imendub sügavale
ja võitleb naha
vananemisprotsesside
vastu. Kreem niisutab
nahka ülihästi.
Sisaldab kollageeni
ja elastiini, mis
aitavad säilitada
sileda ja elastse naha.
Niisutavat kreemi võib kasutada ka
jumestuse aluskreemina.
Kood: 63
118 ml – 230.00 krooni

Taruvaiguga 
aaloekreem
Kreem sobib iseäranis 
tuule ja külma räsitud 
ning muutlikust ilmast 
m�jutatud nahale. 
Kreem ei sisalda vett, 
seepärast sobib see 
ideaalselt külmaks 
aastaajaks. Aaloe ja 
taruvaik on koosluses 
kummeli, A- ja E-
vitamiiniga.
Kood: 51
113 ml – 305.00 krooni

Aaloekreem
Universaalne 
käte- ja kehakreem. 
V�rreldes teiste 
meie kreemidega 
on selles suurim 
aaloekontsentratsioon 
(välja arvatud 
aaloegeel). Kreem 
sisaldab E-vitamiini, 
kollageeni, 
elastiini, lanoliini. 
Aaloekreem on maheda l�hnaga, 
see pehmendab ja niisutab 
suurepäraselt iseäranis kuiva, 
l�henenud nahka.
Kood: 62
118 ml – 230.00 krooni

Aaloekoorija
�rn nahakoorija, 
milles ei sisaldu 
teravaid aineid. 
Jojoba�li 
mikroosakesed 
puhastavad 
�rnalt nahka ning 
eemaldavad t�husalt 
sarvestunud nahakihi. 
Aaloega koorija 
eemaldab surnud 
naharakud ning valmistab naha 
ette niisutuseks.
Kood: 238
99 g – 245.00 krooni

Merevetikamask
Mask puhastab naha 
sügavalt, tasakaalus-
tab selle struktuuri, 
niisutab intensiivselt 
ja toidab. Maski kasu-
tamise järel muutub 
näonahk pehmeks ja 
elastseks, näib särav ja 
eluj�uline.
Kood: 234
113 g – 350.00 krooni

R3 Factor
Kreem sisaldab aaloed, 
puuviljahappeid ja vitamiine. See 
aitab eemaldada surnud rakud, 
toidab ja niisutab nahka, taastab 
kaitsva lipiidikihi. Kreem v�itleb 
halastamatu aja m�ju vastu.
Kood: 69
56,7 g – 510.00 krooni

Aaloe MSM geel
Geel sisaldab aaloed, MSMi 
(orgaanilist väävlit) ja ravimtaimede 
ekstrakte, mis leevendavad 
pehmete kudede, lihaste ja liigeste 
valu, p�letikku ning annavad 
reipust. See läbipaistev, l�hnatu, 
riideid mittemääriv geel on väärt 
vahend spordis�pradele.
Kood: 205
118 ml – 355.00 krooni

Pruunistav kreem 

aaloega
Pruunistuskreem annab nahale 
kauni päevitusjume. Mida 
sagedamini kreemi nahale kanda, 
seda tugevam ja pikaajalisem 
tuleb päevitus. Erilise koostisega 
pruunistuskreem hellitab nahka 
ka k�igi aaloe omadustega. Nüüd 
v�ib päevitusjumet nautida terve 
aasta, päikese tujudest s�ltumata
Kood: 239
118 ml – 375.00 krooni

Soojendav 
aaloekreem
Soojendavat kreemi on soovitatav 
kasutada lihaste suurenenud 
koormuse, külmetuse, selja- ja 
liigesevalude korral. V�ib kasutada 
kui l��gastavat massaažikreemi, 
mis stimuleerib terve organismi 
vereringet, vähendab väsimuse 
tundemärke ja parandab 
enesetunnet.
Kood: 64
118 ml – 230.00 krooni

Nahka pleegitav 
geel
Vahend naha ja tumedate laikude 
pleegitamiseks. Pleegitab nahka, 
kaitseb pigmentatsiooni tekkimise 
eest, tumedad laigud aga muudab 
vähem nähtavaks.
Kood: 236
28,3 g – 315.00 krooni

SONYA 
sügavniisutav 
aaloekreem
SONYA 
sügavniisutav 
aaloekreem 
on SONYA 
nahahooldussarja 
uusim toode, 
mis kustutab suurepäraselt teie 
naha niiskusejanu. Kreem sisaldab 
männikooreekstrakti, mis võitleb 
aktiivselt vabade radikaalide vastu, 
kaitstes ja tugevdades nõnda 
naha kollageeni. Aitab taastada ja 
säilitada naha noorusliku sära.
Kood: 311
71 g – 370,00 krooni

UUS!



Päikesekaitsekreem
Kreem kaitseb UVA ja UVB kiirte 
eest, rahustab ja niisutab nahka. 
Soovitatav kasutada ka pärast 
päevitamist, kuna kreemis sisalduv 
aaloe niisutab intensiivselt ja 
tasakaalustab naha niiskustaset.
SPF 30.
Kood: 199
118 ml – 230.00 krooni

Silmaümbruskreem
Taastav silmaümbruskreem 
vähendab kortsude, tursete 
ja tumedate laikude teket 
silmaümbruspiirkonnas.
Kood: 233
28 g – 375.00 krooni
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Kehakreem-palsam
Kreemi kasutatakse peamiselt 
pinguldusprotseduuride järel, 
kuigi seda v�ib kasutada ka eraldi. 
Stimuleerib hästi vereringet, 
niisutab ja toidab nahka ning 
v�itleb t�husalt tselluliidi 
vastu. Soovitavat tulemust 
saab kiirendada korrapärase 
v�imlemisega.
Kood: 57
113 g – 560.00 krooni

Pinguldav 
kehakreem
Kreem pinguldab keha, muudab 
selle kaunimaks ja t�stab toonust. 
Koostises olevad taimeekstraktid 
salendavad ja toniseerivad, aaloe 
niisutab, nahka soojendavad 
paprikamahlad suurendavad 
toote t�husust. Kasutatakse 
polüetüleenkilega.
Kood: 56
113 g – 455.00 krooni

Aloe First
Rahustava toimega vedelik sisaldab 
aaloed, taruvaiku ja 11 hoolikalt 
valitud taimeekstrakti. Vedelik 
toidab ja rahustab nahka, sellel on 
antibakteriaalne toime.
Kood: 40
473 ml – 305.00 krooni

Aroma SPA komplekt
Hellitage oma meeli uue Aroma SPA komplektiga, milles on kolm toodet: 
vannisool, dušigeel ja ihupiim. See komplekt annab suurepärase v�imaluse 
nautida spaam�nusid kodus.
Kood: 285
845.00 krooni

Komplekti tooteid saab soetada ka eraldi
• vannisool – kood 286
• dušigeel – kood 287
• ihupiim – kood 288

Vannisool
Peske oma mured maha 
aromaatse seguga legendaarsest 
Surnumere soolast, lavendlist 
ja muudest eeterlikest �lidest. 
Rahustavaks ja l��gastavaks 
kümblusprotseduuriks piisab 
kahest lusikatäiest soolast.
Kood: 286
350 g – 310.00 krooni

Dušigeel
Hellitage oma nahka l�hnava 
ja meeldivalt l��gastava 
dušigeeliga. Tootes on aaloe 
rahustavad ja niisutavad omadused 
ühendatud eeterlike �lide ja 
puuviljaekstraktidega. Tunnetage 
dušigeeliga puhtust ja värskust.
Kood: 287
192 ml – 255.00 krooni

Ihupiim
Tänu nahka niisutavatele ja 
rahustavatele omadustele sobib 
ihupiim suurepäraselt l��gastavaks 
massaažiks pärast kümblust 
vannisoola v�i dušigeeliga. Siin 
on aaloe kasulikkus ühendatud 
valge tee ning puuvilja- ja 
taimeekstraktidega.
Kood: 288
192 ml – 290.00 krooni

Alpha-E Factor
See on naha nooruslikkuse allikas. 
Emulsioon sisaldab hulgaliselt 
komponente, mille otstarve on 
parandada naha seisukorda. 
See niisutab, toidab, kaitseb 
nahka keskkonna kahjuliku m�ju 
eest ning v�itleb t�husalt naha 
nooruslikkuse vaenlaste – vabade 
radikaalidega.
Kood: 187
30 ml – 510.00 krooni
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Fleur de Jouvence
See on näonaha hoolduskomplekt, milles aaloegeel 
on ühendatud elastiini, kollageeni ja niisutavate 
ainetega. Komplekti kuuluvad kuus toodet, mis 
aitavad t�husalt aja vastu v�idelda.
Kood: 41
1700.00 krooni

Komplekti tooteid saab soetada ka eraldi

Näopuhasti
Kerge, mitterasvane, 
tasakaalustatud 
niiskustaseme ja pH-ga 
puhasti on valmistatud 
hüpoallergeensetest 
koostisosadest. 
Eemaldab hästi jumestuse ja 
mustuse.
Kood: 43
120 ml – 255.00 krooni

Niisutav 
toonik
Toonik sisaldab 
spetsiaalseid nahka 
niisutavaid ja 
toniseerivaid aineid. 
Pinguldab ja toniseerib 
nahka, ahendab poore, eemaldab 
puhasti jäägid.
Kood: 42
120 ml – 255.00 krooni

Päevakreem
A-, C- ja E-vitamiiniga 
kreem kaitseb nahka 
kahjuliku välism�ju 
eest, aitab säilitada 
elutähtsat niiskust, 
on suurepäraseks 
jumestuse aluseks.
Kood: 44
60 ml – 340.00 krooni

Aktivaator
Aaloe ja allantoiini 
heade omaduste 
kooslus. Esmaklassiline 
aminohapete, 
polüsahhariidide ja 
ensüümide allikas. 
Niisutab ja puhastab 
nahka, kiirendab selle uuenemist.
Kood: 52
120 ml – 230.00 krooni

Näomaski pulber
Ainulaadne segu 
koostisainetest, 
mis on 
valitud nende 
puhastavate 
omaduste järgi. Pulber segatakse 
aktivaatoriga. Puhastab poore, 
silub ja pinguldab nahka.
Kood: 45
30 g – 320.00 krooni

Öökreem
Niisutab, toidab 
ja kaitseb nahka 
vananemise 
eest. Kreemi 
koostises olevad nisuidu glütseriidid, 
aprikoosi südamiku �li ja jojooba�li 
varustavad nahka lipiididega, mis 
on vajalikud vee ja rasva tasakaalu 
tagamiseks. Kollageen ja elastiin 
säilitavad naha struktuuri, vähenda-
vad kortsude tekkev�imalust ning 
v�itlevad nii naha vananemise vastu.
Kood: 46
56 g – 500.00 krooni

Näonaha 
hoolduskomplekt 
SONYA
Komplekt koosneb viiest 
tootest: näopuhasti, värskendav 
toonik, toitev seerum, niiskust 
tasakaalustav kreem ja 
näokoorija. Hellitage oma nahka 
ja proovige see viie sammu 
näohooldussüsteem järele. SONYA 
näohoolduskomplektiga näeb teie 
nahk välja terve ja eluj�uline.
Kood: 282
2060.00 krooni

Komplekti tooteid saab soetada 
ka eraldi
• näopuhasti – kood 277
• värskendav toonik – kood 279
• toitev seerum – kood 281
• niiskust tasakaalustav kreem – 

kood 280
• nahakoorija – kood 278

SONYA näopuhasti
Aaloega 
näopuhasti 
eemaldab 
h�lpsasti 
jumestuse 
ja mustuse 
ega lase 
nahal kuivaks 
muutuda. 
Nahk muutub 
puhtaks 
ja siidjaks. Parima tulemuse 
saavutamiseks kasutage puhasti 
järel SONYA värskendavat toonikut 
ja teisi SONYA komplekti tooteid.
Kood: 277
177 ml – 440.00 krooni

SONYA värskendav 
toonik
Aaloe ja valge 
tee ekstraktiga 
värskendav 
toonik niisutab 
ja värkendab 
suurepäraselt 
nahka. 
Alkoholivaba. 
Enne kasutamist 
puhastage 
nahk SONYA 
näopuhastiga.
Kood: 279
177 ml – 440.00 
krooni

SONYA toitev 
seerum
Aaloe ja valge 
tee ekstraktiga 
toitev seerum 
aitab nahal 
niiskust säilitada. 
Nahk paistab 
noorem ja 
säravam. Toitev 
seerum on 
suurepärane 
alus SONYA 
näokreemile.
Kood: 281
118 ml – 545.00 
krooni

SONYA 
tasakaalustav 
näokreem
Näokreem 
sisaldab 
aaloed, nahka 
värskendavaid 
ekstrakte ning 
erilisi niisutavaid 
aineid, mis aitavad säilitada naha 
�iget niiskustasakaalu. Kasutage 
kreemi koos SONYA toitva 
seerumiga ning teie nahk muutub 
pehmemaks ja siledamaks.
Kood: 280
71 g – 420.00 krooni

SONYA nahakoorija
Kasutage aaloe ja looduslike jojooba mikroosakestega 
koorijat 1–2 korda nädalas ning teie nahk muutub 
siidjaks ja siledaks. Aaloe niisutab suurepäraselt, 
jojooba mikroosakesed aga eemaldavad �rnalt, ent 
t�husalt sarvestunud nahakihi.
Kood: 278
118 ml – 330.00 krooni
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Aaloega 
hügieeniline 
huulepulk
Suurepärane aaloe, jojooba  
ja eriliste niisutavate 
ainete kooslus toidab, 
pehmendab ja kaitseb 
huuli kuivamise eest.
Kood: 22
4,25 g – 55.00 krooni

Aaloe 
pulkdeodorant
Hea kaitse ebameeldiva 
higil�hna eest. 
Alumiiniumsooladeta. 
Deodoranti v�ib kasutada 
kohe pärast depilatsiooni. 
T�hus, meeldiv, turvaline!
Kood: 67
92 g – 110.00 krooni

Aaloe 
vedelseep
Seebi aluseks on aaloe, 
looduslikud pesuained ja 
niisutavad koostisosad. 
Aaloe vedelseep eemaldab 
suurepäraselt mustuse, 
kuivatamata pealmist epiteelkihti. 
Seep niisutab ja pehmendab nahka, 
ei ärrita silmi. Seda vedelseepi 
kasutab meelsasti kogu pere.
Kood: 38
473 ml – 205.00 krooni

Aaloepalsam
Suurendab šampooni 
m�ju, toidab juukseid, 
aitab säilitada �ige 
niiskustaseme, annab 
juustele sära ja elastsust.
Kood: 261
296 ml – 250.00 krooni

Hambageel
T�husa hambapuhastusvahendi 
aluseks on aaloegeel. Puhastab 
suurepäraselt hambad, ei kriimusta 
emaili, tagab värske hinge�hu. 
Hambageel sobib kasutamiseks 
tervele perele! Fluorivaba.
Kood: 28
130 g – 120.00 krooni

Habemeajamispalsam
Eriliste niisutavate koostisosadega 
habemeajamisjärgne palsam. 
Raseerimine ärritab 
nahka, sageli ka vigastab, 
seet�ttu tasub nahka 
selle palsamiga poputada. 
Nautige puhtuse ja mehe-
likkuse l�hna.
Kood: 70
118 ml – 230.00 krooni

Aaloe juuksegeel
Tugevdab juuste struktuuri, annab 
neile elastsust. Geeliga saab luua 
kauapüsiva meelepärase soengu. 
Lisab juustele kohevust ja läiget, 
muudab need lopsakamaks. 
Alkoholivaba.
Kood: 194
227 g – 230.00 
krooni

Aaloe juukselakk
Laki abil saab kujundada loomuliku 
ja laitmatu soengu. Juukselakki 
on rikastatud valkudega, mis 
toidavad ja tugevdavad juukseid. 
Alkoholivaba.
Kood: 66
178 ml – 135.00 krooni

Aaloepihusti 
loomadele
Esmaabivahend loomadele. Sobib 
ideaalselt väliste nahaprobleemide 
korral. Kiire rahustava toimega. See 
pihustatav vedelik on suurepärane 
nahahooldusvahend 
eri suuruses ja eri liiki 
loomadele.
Kood: 30
473 ml – 305.00 
krooni

25th Edition
L�hnavesi naistele.See luksuslik aroom 
meenutab lille- ja metsal�hnade 
buketti, mis aitab esile tuua naise 
tundlikku olemust.
Kood: 208
50 ml – 680.00 krooni

25th Edition
Tualettvesi meestele.Tualettvee baasiks 
on puuviljade, taimede ja metsafloora 
aroomid.
Kood: 209
50 ml – 680.00 krooni

Forever Aloe MPD
Laia kasutusamp-
luaaga kontsentree-
ritud puhastus- ja 
pesemisvedelik. 
Sobib p�randa, 
vaiba, kahhelkivide, 
vannitoa puhasta-
miseks ning n�ude 
ja pesu pesemiseks. 
Eemaldab t�husalt 
mustuse ja plekid, lahustab rasva, 
kriimustamata pindu.
Kood: 50
1,89 l – 375.00 krooni

Avokaadoseep
Tänu avokaado erilistele 
omadustele puhastab, 
niisutab ja hellitab seep nahka 
suurepäraselt. Sobib näo- ja 
kehahoolduseks. Selle seebiga 
pestes meenutab värske 
sidrunil�hn veel tükk aega 
avokaado kasulikkust.
Kood: 284
142 g – 75.00 krooni

Aaloe dušigeel
Suurepärane aaloe 
ja ravimtaimede 
ekstraktidega dušigeel 
kehale. Värskendav 
puhtusel�hn aitab 
unustada stressi, 
l��gastuda ja puhata. 
Muudab naha siidjaks, 
pehmeks ja siledaks.
Kood: 14
251 ml – 280.00 krooni

Aaloešampoon
Peseb, niisutab ja toidab juukseid. 
Juuksed muutuvad siidjaks, hästi 
kammitavaks ja kaunilt läikivaks. 
Koos palsamiga kasutades on 
tulemused veelgi 
paremad. Igat tüüpi 
juustele.Aaloe 
kasulikkus on silmaga 
nähtav!
Kood: 260
296 ml – 270.00 krooni
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Lauvärvi kolmikud
Kolm suurepärast sädelevat 
värvikombinatsiooni lisavad pilgule 
salapära ja rafineeritust. Valida 
saab kahe värvikomplekti vahel.
Koodid: 203, 204
3 g – 415.00 krooni

Peitekreemide palett
Paletis on viis värvi, mis sulavad 
jumestuse alusega laitmatult 
ühte, peidavad naha puudused ja 
ühtlustavad värvitooni.
Kood: 184
25 g – 455.00 krooni

P�sepuna
Eriliselt �rna tekstuuriga p�sepuna 
annab p�skedele loomuliku sära ja 
toob näojooned esile.
Koodid: 165, 166
3 g – 285.00 krooni

Puuderkreem
Siidise tekstuuriga kreem ei 
ummista poore, ühtlustab naha 
ebatasasused, peidab peened 
kortsud, annab nahale soovitava 
tooni.
Koodid: 107, 109, 110, 111, 112, 

182, 183

7 g – 450.00 krooni

Lauvärv
Lopsakas värvipalett �rnadest 
loomulikest toonidest kuni 
sädelevateni. Katab ühtlaselt naha 
ja püsib hästi peal.
Koodid: 131, 136, 138, 141, 142, 

143, 145, 148, 149, 150, 151, 153

2,2 g – 215.00 krooni

Huulepulk
�rna tekstuuriga aaloed, 
mereekstrakte ja E-vitamiini 
sisaldav huulepulk toidab ja 
kaitseb huuli ning muudab need 
siledamaks.
Koodid: 117, 119, 120, 124, 127, 

128, 129, 201, 202

3,5 g – 265.00 krooni

Silmameigieemaldi
Eemaldab hästi silmameigi, 
rikkumata naha loomulikku 
niiskustasakaalu. Toidab, rahustab 
ja kaitseb silmapiirkonna tundlikku 
nahka.
Kood: 186
118 ml – 170.00 krooni

Huuleläige
T�stab huulte värvi esile, annab 
huultele �rna pehmustunde ja 
pikaajalise läike. V�ib kasutada 
iseseisvalt v�i huulepulga peal.
Koodid: 190 - 193

4,5 ml – 185.00 krooni

Dekoratiivkosmeeti-
ka paletid
Seitset värvi palettide seast saate 
valida enda nahatoonile sobiva vär-
vigamma. Igas paletis on kompakt-
puuder, kaks eri toonis p�sepuna, 
neli eri toonis lauvärvi, kaks eri 
toonis huulepulka, ripsmetušš, 
silma- ja huulepliiats.
Koodid: 100 - 106
1920.00 krooni

Kompaktpuuder
Eriliselt �rn tekstuur. Puuder jaotub 
�hukese kihina ning matistab 
nahka. Nahk muutub siledaks ja 
siidjaks.
Koodid: 167 - 169

9 g – 285.00 krooni

Ripsmetušš
Ripsmetušš on loodud erilise valemi 
järgi, mist�ttu see muudab ripsmed 
silmnähtavalt pikemaks ega lase 
neil kokku kleepuda. Ripsmetušš on 
musta ja pruuni värvi.
Koodid: 170, 171

4,5 g – 265.00 krooni

Kulmufiksaator
Annab kulmudele soovitava kuju ja 
t�stab need esile.
Kood: 172

4,5 g – 270.00 krooni

Huule- ja silmapliiatsid
Hea tekstuuriga pliiatseid on lihtne kasutada. Neid on kerge peale kanda, need jaotuvad ühtlaselt ning r�hutavad 
kontuure.
Koodid: 173, 175, 177, 179, 181 (huultele). Koodid: 174, 176, 178, 180 (silmadele). 1 g – 185.00 krooni

SONYA aaloe ja mineraalidega puuder
SONYA aaloe ja mineraalidega puuder on kerge kui unistus. Ühtlustab 
suurepäraselt naha värvitooni, ahendab poore ja annab nahale sära. 
Toimides jumestuskreemina (sest jumestusalus ja puuder on ühendatud), 
seguneb see mitmefunktsiooniline puuder ühtlaselt ja annab nahale eriti 
loomuliku värvivarjundi.
Koodid: 308, 309, 310
6 g – 330,00 krooni

UUS!
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Komplekt Touch of Forever
Väärtusega 2 CC-d
• aaloemahl
• aaloe-marjanektar
• Forever Freedom
• mesilaste �ietolm
• taruvaik
• mesilasema piim
• Forever Lite’i vanillikokteil
• Nature-Min
• Arctic-Sea
• Gin-Chia
• Absorbent-C
• Forever Active HA
• küüslaugu-tüümianikapslid
• Rohelised aasad
• Forever Kids
• Forever Calcium
• hambageel
• vedelseep
• šampoon
• juuksepalsam
• aaloega pulkdeodorant
• hügieeniline huulepulk – 4 tk
• taruvaiguga aaloekreem
• aaloegeel
• niisutav aaloekreem
• soojendav aaloekreem
• aaloekoorija
• aaloe MSM geel
• kirjandus
Kood: 01

Kiire stardikomplekt
Väärtusega 2 CC-d
• aaloemahl – 2 tk
• aaloe-marjanektar – 2 tk
• aaloe-virsikunektar – 2 tk
• Forever Freedom – 2 tk
• Nature-Min – 2 tk
• Absorbent-C – 2 tk
• küüslaugu-tüümianikapslid – 2 tk
• Rohelised aasad – 2 tk
• Forever Kids – 2 tk
• hambageel – 2 tk
• aaloega pulkdeodorant – 2 tk
• hügieeniline huulepulk – 3 tk
• taruvaiguga aaloekreem – 2 tk
• aaloegeel – 2 tk
• niisutav aaloekreem – 2 tk
• soojendav aaloekreem – 2 tk
• kirjandus
Kood: 02

Aaloe stardikomplekt
Väärtusega 2 CC-d
• aaloemahl – 4 tk
• aaloe-marjanektar – 1 tk
• aaloe-virsikunektar – 1 tk
• Forever Freedom – 2 tk
• hambageel – 4 tk
• aaloega pulkdeodorant – 2 tk
• hügieeniline huulepulk – 5 tk
• Aloe First – 1 tk
• taruvaiguga aaloekreem – 3 tk
• aaloegeel – 5 tk
• niisutav aaloekreem – 3 tk
• soojendav aaloekreem – 3 tk
• kirjandus
Kood: 04

Toitumise minikomplekt
Väärtusega 1 CC
• aaloemahl
• aaloe-marjanektar
• Forever Lite’i vanillikokteil
• mesilaste �ietolm
• mesilasema piim
• taruvaik
• Arctic-Sea (omega-3)
• Absorbent-C
• Forever Active HA
• Rohelised aasad
• Forever Kids
• Pomesteen Power
• kirjandus
Kood: 75

Naha- ja ihuhoolduse 
minikomplekt
Väärtusega 1 CC
• komplekt Fleur de Jouvence
• kreem R3 Factor
• aaloegeel
• taruvaiguga aaloekreem
• aaloekreem
• aaloekoorija
• vedelseep
• dušigeel
• šampoon
• juuksepalsam
• aaloega pulkdeodorant
• hügieeniline huulepulk – 2 tk
• kirjandus
Kood: 76

Kiire stardi minikomplekt
Väärtusega 1 CC
• aaloemahl – 2 tk
• aaloe-marjanektar – 2 tk
• aaloe-virsikunektar – 1 tk
• Forever Freedom – 1 tk
• hambageel – 1 tk
• aaloega pulkdeodorant – 1 tk
• hügieeniline huulepulk – 1 tk
• Aloe First – 1 tk
• taruvaiguga aaloekreem – 2 tk
• aaloegeel – 2 tk
• soojendav aaloekreem – 1 tk
• kirjandus
Kood: 03



Tänan, et tutvusite meie tootevalikuga. Oleme juba 
kolm aastakümmet pühendunud visalt looduse 
parimate ressursside rakendamisele tervise ja ilu 
heaks. Voldiku lehekülgedel kirjeldatud toodetes 
kajastuvad meie töö edusammud.
Oleme uhked, et meie tooteid kasutavad miljonid 
inimesed enam kui 130 riigis. Lubame, et astume 
edaspidigi kvaliteedi ja täiustumise radadel.

Siiralt teie,

Rex Maughan
Forever Living Productsi juhatuse esimees

FOREVER LIVING PRODUCTS

TAIMEST KASUTAJANI!

www.foreverliving.com
www.foreverliving.lt

UAB Forever Living Products Baltics
Pylimo g. 30, LT-01135 Vilnius, Leedu

Tel. 370 5 2610 070
2009. a (2)

Kasutame erilisi patenteeritud 
aaloe stabiliseerimise 
meetodeid, tänu millele 
saame teile pakkuda k�rgeima 
kvaliteediga Aloe Vera ilu- ja 
tervisetooteid.

Kontrollime ise k�iki protsesse 
taimest kasutajani – kasvatame 
aaloed, valmistame ette 
tooraine, korraldame toodete 
valmistamise, levitamise ja 
kohaletoimetamise.

See v�imaldab tagada toodete 
laitmatu kvaliteedi ja nende 
katkematu toimetamise 
miljonite inimesteni, kelle jaoks 
on FOREVER tee tervema ja 
parema elu poole.

Meie aaloetooted olid 
esimesed, mis said kvaliteedi ja 
eheduse eest Rahvusvahelise 
Teadusliku Aaloe N�ukogu 
kinnitatud tähise.

Enamik meie tooteid on 
kinnitatud islami- ja koššertoidu 
vastavustähistega.

Tooteid ei ole loomadel katsetatud.


