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החזרה לבי״ס יכולה להיות 
מלחיצה... הבאנו לכם שלוש 
עצות שכדאי לשקול וכמה 
מוצרים שכדאי להכיר כדי 

להפוך את החזרה לבי״ס לחוויה 
נעימה יותר. 

Forever Living Products )ישראל( בע"מ, 
 www.flpil.com    5252001 בניין דימול, ז'בוטינסקי 1, רמת גן

 יש ברשותנו פטנטים רבים לשימור ג׳ל 
האלו ורה בשלמותו )ייצוב(, אשר מבטיחים 

 לכם מוצרי בריאות וטיפוח על בסיס 
אלו ורה באיכות הגבוהה ביותר.

הבטחת האיכות 
הגבוהה ביותר

מוצרי האלו ורה שלנו היו הראשונים 
שקיבלו את חותם האישור מהמועצה 

הבינלאומית למדעי האלו ורה, עבור 
כמות הג׳ל והטוהר שלו. כמו כן 

מרבית המוצרים שלנו קיבלו  אישור 
״למהדרין״ ואישור חלאל. 

FBO: לקבלת מידע נוסף:

Forever קיבלה את חותמת ״הארנב״ בזכות אהדתה כלפי בע״ח. 
אתם יכולים להיות בטוחים שאף אחד מהמוצרים שלנו  לא נוסה על 
בעלי חיים בשום שלב בתהליכי הייצור, ואין אנו משתפים פעולה עם 

אף מעבדה המבצעת ניסויים בבעלי חיים. 
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100% אחריות ללקוח ל-0

"מהדרין" בהשגחת
הרב בנימין פרוייבירט       

 KSA כשר בהשגחת
באישור הרבנות 

הראשית לישראל       

בהשגחת בד״צ 
שארית ישראל

משקה שהוא ארוחה שלמה
בבוקר הזמן ״טס״ ואין זמן לכלום, אבל זה חיוני שתצרו לילדכם 

הרגל לאכול ארוחת בוקר מזינה בכל בוקר. ארוחת בוקר מאוזנת 
ובריאה תטעין אותו באנרגיה הדרושה לו לתפקוד בבי״ס. ארוחת 
בוקר יכולה להיות טוסט מלחם מלא לצד חביתה וסלט או שייק 

מזין וטעים על בסיס פוראור לייט אולטרא בטעם שוקו או וניל.
שייק כזה יספק לילדכם את כל הוויטמינים והמינרלים הדרושים 

לו כדי לפתוח את היום.

לנסיכים שלנו מגיע מזון מלכות
הימים הראשונים לאחר החזרה מהחופש הגדול או חופשת חגי תשרי 

עלולה להיות מלחיצה במיוחד, בימים אלו לילדים רבים ההסתגלות קשה 
במיוחד. רבים חשים עייפות במשך היום עם קושי להתרכז בחומר הנלמד 

ולהישאר בפוקוס.
מזון מלכות, “מאכל-על” אשר מסופק לכל דבורה המיועדת להיות 

מלכה מחזק את תהליך חילוף החומרים בגוף ותורם לתחושת החיוניות 
וההתאוששות המהירה מעייפות. מזון מלכות הוא תוסף חיוני להרגשה 

טובה ומומלץ לצרוך אותו בכל יום.

לא זזים בלי הוויטמינים
אנחנו יודעים שזה חשוב ומומלץ לנו ולילדים שלנו, אך רובנו לא אוכלים 
כמות מספיקה או מספיק מגוונת של פירות וירקות. פוראור קידס יספק 

לילדיכם את החומרים המזינים להם הם זקוקים. טבליות מולטי ויטמינים 
ומינרלים טעימות ללעיסה, תספקנה לילדים את הוויטמינים החיוניים, 

המינרלים והחומרים המזינים מן הצומח )פיטונוטריאנטים(, אשר עלולים 
להיות חסרים בגופם. בנוסחה מיוחדת זו אין סוכר, אספרטיים )ממתיק 
מלאכותי(, צבעים מלאכותיים או חומרים משמרים. ילדיכם יאהבו את 
הטעם ואתם תאהבו את השקט הנפשי. טבליות אלו מיועדות גם לכם 
המבוגרים, והן מספקות את הבסיס התזונתי שלו אתם זקוקים, כי כל 

אחד מאיתנו הוא גם קצת ילד!

Forever

חוזרים
עם

לבית הספר



ביותרהטובותהתוצאות

אתלהשיג

Forever Lite Ultra  
פוראור לייט אולטרא 

הכינו לעצמכם מנת חלבונים בטעם טבעי עם חיזוק צמחי בשני טעמים 

נפלאים של וניל ושוקולד. שייק פשוט לארוחות הבוקר והערב יספק לכם יחד 

100% מהכמות היומית המומלצת של ויטמינים ומינרלים.  )ניתן להשתמש 

בתחליפי חלב שונים(.  במוצר משולבים חשיבה וטכנולוגיות חדשניות כדי 

לשמור על תזונה מאוזנת. שייק טעים זה ישפר לכם את הדיאטה ואת סגנון 

החיים. על בסיס סויה.

וניל 470 375 גר׳

שוקולד 471 390 גר׳

Forever Bright Toothgel 
פוראור ברייט - ג׳ל לצחצוח שיניים 

מעולה לילדים, צמחונים ו... בעצם לכולם! נוסחה עדינה 

ונטולת פלואוריד זו משלבת אלו ורה, פרופוליס, נענע 

חריפה ומנטה לנוסחה המחזירה את הצבע הטבעי 

לשיניים, בטעם טבעי. כלול בנוסחה זו גם פרופוליס, 

חומר המשמש להגנת הכוורת שהראה במספר מחקרים 

דנטליים את יכולתו לתרום לבריאות השיניים בכללותה. 

הריחות הנפלאים והתחושה הנקייה נשארים אתכם זמן 

רב לאחר הצחצוח.

28 130 גר׳

Forever Kids 
פוראור קידס 

הילדים שלכם יחשבו שהם מקבלים ממתק 

ולכם יהיה שקט נפשי כאשר תדעו שזה 

הרגע הם קיבלו את המנה היומית של 

ויטמינים ומינרלים. ממתקים לעיסים אלה, 

בטעם טבעי של ענבים, מכילים גם חומרים 

מזינים ממקור צמחי שנלקחו מברוקולי, 

תרד, סלק, גזר ופירות וירקות מזינים 

אחרים. מתאים לגיל שנתיים ומעלה ועוזר 

 להתפתחות גופנית וחשיבתית. 

לא נשפוט אתכם אם תשתמשו גם אתם! 

354 120 טבליות

Royal Jelly  
מזון מלכות 

מזון מלכות הוא מוצר למשפחות המלוכה! מזון 

המלכות, מזונה הבלעדי של מלכת הדבורים, 

נחשב לזה האחראי לאורך חייה- אורך חייה 

כפול 50 ואף יותר מזה של הדבורים הרגילות! 

בנוסף להיותו חיוני לאריכות ימיה של מלכת 

הדבורים, מחקרים הראו שמזון מלכות יכול גם 

להגביר את הפעילות המוחית ואת החיסוניות. 

36 60 טבליות

Bee Propolis
בי פרופוליס

פרופוליס הוא חומר הגנתי שנאסף על ידי 

הדבורים, אשר משתמשות בו על מנת לחזק 

את הכוורת שלהם. נמצא שהחומר הנפלא 

הזה עוזר במיוחד להגביר את החיסוניות 

ולהילחם בהשפעות השליליות של הרדיקלים 

החופשיים. עם מרכיבים כמו חלבון סויה ומזון 

מלכות, תוסף זה ידאג שתמשיכו לזמזם. 

מכיל סויה ואגוזים )שקדים(. 

27 60 טבליות

Aloe First 
אלו פירסט 

המרכז הרפואי מאיו קליניק שבארה"ב 

ממליץ למרוח אלו ורה על כוויות קלות ואנחנו 

מסכימים איתו לגמרי. מוצר חיוני זה לערכת 

העזרה הראשונה מכיל לא רק אלו ורה, אלא גם 

פרופוליס ו-11 תמציות צמחים בלעדיות כדי 

לעזור להרגיע כוויות קלות, כוויות שמש, חתכים 

זעירים ושריטות. התרסיס מאזן החומציות הוא 

דרך עדינה לכסות את האזור מבלי לשפשף או 

לגעת בעור רגיש.

40 473 מ"ל

24 גרם 
חלבון 

בכל מנה

 השילוב הטוב ביותר
בין מדע וטבע


