
תמיכה בעיכול בריא 
לאלו ורה יש יכולות טיהור טבעיות שמסייעות למערכת העיכול 

לספוג חומרים מזינים מהמזון שאנו אוכלים למחזור הדם, ובמקביל 
לעודד התפתחות של חיידקים ידידותיים.

השפעה על העור 
ג’ל האלו ורה מספק את החומר החיוני המזין את תאי הבסיס 

ולפיכך שומר על בריאות העור ועל יכולתו לבצע תפקידים חיוניים 
ביתר יעילות – כמו גם להיראות נפלא!

אפקט משכך כאבים ואנטי-דלקתי 
בין החומרים שזוהו באלו ורה נמצאים כמה חומרים משככי כאבים 
ואנטי דלקתיים המסייעים רבות לאנשים הסובלים מתסמינים אלו.

מקור מצויין לויטמינים ולמינרלים 
חלק מהמינרלים המצויים באלו ורה כוללים סידן, נתרן, אשלגן, 
ברזל, כרום, מגנזיום, מנגן, נחושת ואבץ, הוא מכיל גם ויטמינים 

מקבוצה A B, C, E וחומצה פולית.
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משקאות האלו ורה
 ג'ל אלו ורה מיוצב ב- 100% הוא המרכיב הראשוני במשקאות האלו 

ורה שלנו, במילים אחרות, שתיית ג'ל האלו ורה שלנו זהה לאיסוף הג'ל 
הטבעי ישירות מתוך העלים עצמם, הכנסתו למעבד מזון ושתייתו.

הנה כמה מהסיבות שיגרמו לכם להתאהב במשקאות האלו ורה שלנו:

 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 סמיכות וטוהר. 

  www.flpil.com

FBO:

לקבלת מידע נוסף:

חותמת
הארנב

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. 

100% אחריות ללקוח ל-30 יום ללא תנאי.

/ForeverIsraelHQ

מרבית המוצרים שלנו קיבלו  אישור ״למהדרין״ 
בהשגחת  הרב בנימין פרוייבירט  ואישור חלאל. 

מגוון ממוצרנו קיבלו  חותמת ״בהשגחת בד״ץ 
שארית ישראל״, אישור ״KSA״ ואישור הרבנות 

הראשית לישראל.

המוצרים
הנבחרים



אלו היט לושן 
לאלו היט יש רכיבים מחממים וגם ג'ל אלו ורה מקרר. 

הוא בעל רמת pH מאוזנת, מכיל שלושה שמנים, מעולה 
לעיסוי עמוק ולהרגעת שרירים עייפים. למרות שהוא נספג 

במהירות, החום המעקצץ ממשיך להיות מורגש הרבה 
לאחר שהעיסוי מסתיים.

64 118 מ״ל

 MSM ג׳ל אלו ורה עם
ג'ל אלו ורה עם  MSM מכיל תמצית עלי רוזמרין, חומר 

מייצב שמושך מים אל העור. ג'ל זה נספג במהירות, 
קל למרוח אותו אבל קשה לעזוב אותו כשמרגישים את 

השפעתו המרגיעה.
MSM היא תרכובת אורגנית של גופרית והמינרל 

השלישי בתפוצתו בגוף. שילבנו זאת עם אלו ורה טהורה 
ומיוצבת, ויטמין E ותמציות צמחים ויצרנו ג'ל מרגיע. 

205 118 מ״ל

המצטיינים בשחרור 
ובשיכוך כאבים

בי פרופוליס

27 60 טבליות

מזון מלכות 

36 60 טבליות

בי פולן 

26 100 טבליות

זהב טהור מהמכוורת 
Forever של

דבורת הדבש הינה האוצר האמיתי של הטבע.

היא לא רק מספקת דבש מתוק וזהוב, אלא גם מעניקה לנו מערך של 
תרכובות חיוניות. מוצרים טבעיים לגמרי שמקורם מהמכוורת הינם תוסף 

אידאלי לאלו ורה. שאבו הנאה מהמתנות הטובות ביותר שנתן הטבע.

אלו פירסט 
המרכז הרפואי מאיו קליניק שבארה"ב ממליץ להתיז 

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 הרגיש.

40 473 מ"ל

קרם אלו פרופוליס 
מוצר דגל אהוב במיוחד מכיוון שהוא מציג את שני המרכיבים 
נושאי הפרסים שלנו: אלו ורה ופרופוליס. פרופוליס הוא חומר 

דמוי שרף בו משתמשות הדבורים כדי לבצר את הכוורת ולהגן 
עליה. מה שחשוב יותר מהכוורת הוא העור שלכם, הזקוק 

 להגנה ולחסמים טבעיים שיעזרו לשמור בתוכו את הלחות. 
מייד כשתריחו את קרם האלו פרופוליס שלנו תבינו שהוא מלא 

ברכיבים צמחיים ובוטאניים כמו קמומיל. קרם סמיך זה מלא 
.E ובויטמין  A גם בויטמין

51 113 גר׳

פוראור קידס 
הילדים שלכם יחשבו שהם מקבלים ממתק ולכם 

יהיה שקט נפשי כאשר תדעו שהם 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 )לא נשפוט אתכם אם תאכלו גם 
אתם!(, ועוזר להתפתחות גופנית ומנטאלית.

354 120 טבליות

28 130 גר׳

Forever Arctic Sea  
פוראור סופר אומגה-3 

תוסף זה מכיל תערובת אולטימטיבית ובלעדית 
של שמנים. הוא התוסף הטוב ביותר של 

אומגה-EPA ,3 ו- DHA וכן אומגה-9. מספק 
תמיכה למערכות מרכזיות בגוף כגון מערכת 

הלב וכלי הדם, מערכת העיכול והמערכת 
החיסונית. תומך גם בבריאות המוח והעיניים.

מכיל מיצוי שמן קלמרי. לא כשר. 

 פוראור ברייט - 
ג׳ל לצחצוח שיניים 

מעולה לילדים ו... בעצם לכולם! נוסחה 
עדינה ונטולת פלואוריד זו משלבת אלו ורה, 

פרופוליס ומנטה עדינה לנוסחה המחזירה 
את הצבע הטבעי והברק לשיניים. 

לשימוש יומיומי

Forever Daily 
פוראור דיילי 

מולטי-ויטמין עוצמתי ויעיל זה, המיועד לצריכה יומית, 
מעניק את המערכת המתקדמת ביותר שקיימת לאספקת 

החומרים המזינים לגוף. הנוסחה הבלעדית שלנו 
מכילה 55 חומרים מזינים עטופים באלו ורה, המאוזנים 

באופן מושלם, וכוללת ויטמינים ומינרלים חיוניים בכמות 
התואמת לערכים היומיים המומלצים. כללנו בו גם תערובת 

פירות וירקות שתסייע לספק חומרים מזינים חשובים. 

439 60 טבליות

376 120 כמוסות ג׳ל


