
Clean 9
súprava
Program CLEAN 9 môže pomôcť rýchlo naštartovať 
vašu cestu k vášmu štíhlejšiemu a zdravšiemu JA. 

Balenie obsahuje:    
• Forever Aloe Vera Gel™ - 2X 1litrová fľaša
• Forever Lite Ultra™ Vanilla / Chocolate - 1 vrecko
• Forever Therm™ - 18 tabliet
• Forever Fiber™ - 9 dávok
• Forever Garcinia Plus™ - 54 kapsúl
• Šejker
• Krajčírsky meter
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Start Your Journey Pak                      
obsahuje:

Aloe Vera Gelly
118 ml I 2 kusy
Vďaka 100%-nému 
stabilizovanému aloe vera gélu 
bezpečne premazáva citlivé 
tkanivo. Toto husté, priesvitné 
želé s obsahom hydratačných 
látok sa rýchlo vstrebe do  
pokožky a má úžasný 
upokojujúci účinok.

Forever Bright™ 
Toothgel
130 g I 2 kusy
Jemné zloženie bez fluóru 
v sebe kombinuje aloe vera, včelí 
propolis, mätu piepornú 
a mätu mentolovú na vytvorenie 
zubného gélu s prirodzenou 
chuťou a bieliacim účinkom. 
Skvelá chuť a pocit čistoty vám 
v ústach zostane ešte dlho po 
vyčistení zubov.

Aloe 
Propolis Creme
113 g I 1 kus
Doprajte svojej pokožke viac 
starostlivosti ako len hydratáciu 
a kondicionér. Siahnite po 
hustom, bohatom, konzistentnom 
kréme zo stabilizovaného aloe 
vera gélu a včelieho propolisu. 
Pridaný je tiež rumanček, jedna 
z najznámejších rastlín pre 
starostlivosť o pokožku, spolu 
s vitamínmi A a E.

Aloe Heat Lotion
118 ml I 2 kusy
Predstavujeme vám dokonalý jing 
a jang – svalstvo uvoľňujúci krém 
s ohrevnými zložkami a zároveň 
chladivým Aloe Vera gélom. Toto 
zvláčňujúce telové mlieko vonia 
nádherne mätovo vďaka 
výťažkom z mentolu a eukalyptu, 
má vyvážené pH a obsahuje tri 
oleje, a preto je ako stvorené pre 
hĺbkovú masáž uvoľňujúcu 
unavené svalstvo.

Aloe Ever-Shield™
92 g I 3 kusy
Je vyrobený bez škodlivých 
antiperspiračných hliníkových solí, 
ktoré sa nachádzajú v mnohých 
iných deodorantoch. Vďaka 
vysokému obsahu aloe sa tento 
deodorant môže aplikovať hneď po 
holeni, alebo depilácii bez toho, aby 
spôsoboval podráždenie. Môžete 
sa naň spoľahnúť, pretože pôsobí 
celý deň a vy sa môžete venovať 
svojím povinnostiam. 
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Aloe Lips™ 
s jojobou
4,25 g I 3 kusy
Upokojujúce vlastnosti aloe vera 
sú ideálne aj pre starostlivosť 
o pery. Kombináciou aloe, 
jojobového oleja a včelieho vosku 
sme vytvorili najjemnejší balzam 
na pery, vhodný do každého 
ročného obdobia. Chráni, 
zjemňuje a hydratuje popraskané 
a suché pery.

obj. č.
022

Forever Aloe 
Peaches™ Mini
330 ml I 3 kusy
Tento osviežujúci aloe nápoj 
z aloe vera s prírodným 
broskyňovým pyré chutí 
skvele deťom aj dospelým. 
84,5 % čistého Aloe Vera gélu 
skombinovaného s prírodnou 
broskyňovou príchuťou 
a broskyňovým koncentrátom 
znamená, že nielen pocítiťe čistú 
chuť broskýň, ale budete sa cítiť 
broskyňovo svieži.
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Forever ARGI+™
30 vrecúšok po 10 g
ARGI+™ poskytuje dennú 
odporúčanú dávku „zázračnej 
molekuly“, tiež známej ako 
L-arginín. L-arginín je kľúčová 
aminokyselina a zohráva 
množstvo dôležitých úloh v tele,
 od podpory správnej bunkovej 
funkcie po zvýšenie produkcie 
oxidu dusnatého, ktorý 
napomáha lepšiemu prietoku 
krvi do dôležitých orgánov. 
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Active Pro-B™
30 kapsúl I 1 kus
Forever Active Pro-B ™, navrhnutý 
na podporu zdravého tráviaceho 
systému, obsahuje FloraActive - 
rad prospešných probiotických 
kmeňov z Kodanskej fakultnej 
nemocnice, ktorá je lídrom v oblasti 
gastroenterológie.
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Vanilla
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Vanilla

Chocolate
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