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S p o rt.  M e e l e l a h u t u S .

Sport
nõuab keha
eest hoolitsemist



Tundke end Foreveri toodetega noore ja energilisena!

ARGI+
L-arginiini-, vitamiini- ja antioksüdandikompleks. L-arginiin 
muundub organismis lämmastikoksiidiks, tänu millele vere-
sooned laienevad, seega verevarustus paraneb, lihasmass 
kasvab, jõudu on rohkem, rasvkude kahaneb, luud ja koed 
paranevad kiiremini, vererõhk normaliseerub ja immuunsüs-
teem muutub tugevamaks. ARGI+’ga funktsioneerib keha 
optimaalsel režiimil. 

300 g (30 portsjonit) – 54.02 eurot

Forever Pomesteen Power
Antioksüdandiallikas otse loodusest – granaatõuna-, pir-
ni-, mangostani-, vaarika-, muraka- ja mustikamahla ning 
viinamarjaseemneekstrakti segu. Antioksüdantidel on üli-
malt suur mõju meie tervisele, immuunsüsteemile ja heale 
enesetundele. 

473 ml – 26.06 eurot

Forever Active HA
Kollajuure ja ingveriõliga hüaluroonhappekapslid toetavad 
liigeste talitlust ja soodustavad naha niiskustaseme säilita-
mist. Kui soovite olla „hästi õlitatud masin“, on need kaps-
lid just teile!

60 kapslit – 29.70 eurot 

Aaloemahl Forever Freedom
Glükoosamiini, kondroitiini ja orgaanilise väävliga (MSM) 
rikastatud mahl on tõhus vahend liigeste kaitsmiseks kulu-
mise eest. Aitab liigesed tervena hoida. Suurepärane enne-
tus- ja toetusvahend sportlasele.

1 liiter – 34,02 eurot

Energiajook FAB
Forever Active Boost annab kohe suure ja kauakestva ener-
gialaengu. Vastupidavuse annab FABi rohttaimede ja B-gru-
pi vitamiinide patenditud segu. FAB on kiire ja värskendav 
viis olla terve päeva energiline ja reibas.

250 ml – 2.68 eurot

Aaloega hügieeniline 
huulepulk

Niisutab, toidab ja 
pehmendab huuli. 
Kaitseb päikese ja 
külma ilma mõju eest. 
Abiks ka marrastus-
te, nahapõletuse ja 
putukahammustuste 
korral.

4,25 g – 3.43 eurot

Pihustatav rahustus-
vedelik 

Taruvaigu ja 11 hoolikalt 
valitud taimeekstraktiga 
pihustatav aaloevedelik 
niisutab, toidab, taastab 
kahjustunud naha, vai-
gistab valu ja rahustab 
põlenud kohti. Antibak-
teriaalse toimega.

473 ml – 19.48 eurot

Soojendav 
aaloekreem

Soovitatav pärast 
suurt lihaskoormust, 
samuti selja- ja 
liigesevalude korral. 
Kasutatakse lõdves tava 
massaažikreemina, mis 
soodustab vereringet, 
leevendab kehalise 
koormuse tagajärgi, 
parandab enesetunnet.

118 ml – 14.65 eurot

Aaloegeel
Värvitu niisutav, toitev 
ja rahustav geel nahale. 
Aitab eri nahaproblee-
mide, muuhulgas mar-
rastuste, putukaham-
mustuste, põletuste, ka 
päikesepõletuse korral. 
Rahustab tundlikku ja 
vigastatud nahka, lee-
vendab sügelust, valu ja 
paistetust.

118 ml – 14.65 eurot

Aaloegeel MSM’iga
Suurepäraselt tasa-
kaalustatud kooslus 
teie kehale – orgaa-
nilise väävli ja ravim-
taimedega aaloegeel 
leevendab lihase- ja 
liigesevalu ning -põle-
tikku, toob reipuse ta-
gasi. Tõhus abivahend 
nahale, liigestele ja 
sidekoele. 
118 ml – 22.72 eurot

Taruvaiguga 
aaloekreem

Aaloe, taruvaik, A-, 
C- ja E-vitamiin ning 
kummeliekstrakt ra-
hustavad, toidavad, 
niisutavad ja kaitsevad 
nahka tuule, külma ja 
karmi ilma mõju eest. 
Kreem ei sisalda vett, 
mistõttu sobib külmal 
aastaajal ideaalselt 
näole ja kätele.

113 g – 19.48 eurot


