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הפטנטים הרבים שלנו לייצוב האלו ורה  מבטיחים לכם מוצרי בריאות וטיפוח מהאיכות הגבוהה ביותר. מוצרי האלו ורה שלנו היו הראשונים 
 לקבל את חותם האישור מהמועצה הבין-לאומית למדעי האלו ורה עבור עקביות וטוהר. מוצרים מגיעים גם עם השגחה למהדרין

וחותם האישור האיסלאמי. חברת Forever לא מנסה את מוצריה על חיות.

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.
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ספר מוצרים
הבטחת האיכות הגבוהה ביותר



בהשראת האלוורה
מאז Forever ,1978 הראתה את מחויבותה לחיפוש בכל רחבי העולם 

אחר המרכיבים הטהורים ביותר מהטבע והתאמתם להתקדמויות 

המדעיות החדשות ביותר, למען מטרה אחת:

לעזור לך ולמשפחתך להיראות טוב יותר ולהרגיש טוב יותר.
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נספח ומילון מושגים

חלקים מספר זה  נכתבו בלשון זכר מטעמי נוחות לשונית, אולם התוכן מופנה לנשים ולגברים כאחד.
המוצרים מתאימים לשני המינים.

המוצרים המוצגים בספר אינם תחליף לטיפול רפואי ואין בשימוש בהם בגדר המלצה להפסיק טיפול רפואי קיים או לשנותו. אין למוצרים אלו 
תכונות רפואיות או סגולות ריפוי.

המוצרים הינם תוספי תזונה וטיפוח ואינם תרופות.
יש להיוועץ עם רופא לפני נטילת תוספי תזונה: נשים בהיריון, נשים מניקות, אנשים הנוטלים תרופות מרשם וילדים.

ספר זה מיועד להדרכה.
טל״ח אין להעתיק, לשכפל ואין להשתמש בחוברת לפרסום ללא אישור החברה! 
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המייסד רקס מוהן וחזונו בנוגע לחיים בריאים, לכולם.

חלומו האישי התחיל בחזון: רעיון הפיכת 
כוחו של צמח האלוורה לנגיש לאנשים 

רבים ככל הניתן. פעמים רבות, הוא 
התרשם כל פעם מחדש מתכונותיו של 

צמח זה. "מטרתי היא לעזור לאנשים 
לנהל חיים בריאים יותר, ולשפר את 

הרגשתם הכללית".

"חלום של אדם יחיד יישאר בגדר 
חלום, אבל אם נחלום כולנו יחד, 

הוא יהפוך למציאות"

רקס מוהן
מייסד ויו"ר מועצת המנהלים



הסיפור של Forever Living Products התחיל עם אדם אחד 
וחלום שאפתני.

רקס מוהן חיפש רעיון עסקי ששילב את שני היעדים הגדולים ביותר בחייו: בריאות טובה וחופש פיננסי. בשנת 1978 הוא מצא 
את שביקש והזמין ארבעים ושלושה אנשים למפגש ראשון עם Forever- פוראוור ליוינג פרודקטס באריזונה שבארה"ב.  

מהאירוע ההוא התחיל מסע שהוביל להצלחה עסקית מדהימה.

רקס מוהן והמשווקים הראשונים של Forever גילו עד מהרה שאנשים רבים מחפשים את אותם דברים שהם חיפשו. אנשים 
התעייפו כבר מלשמוע את אותן עצות איך להרגיש טוב יותר. הם התעניינו לדעת איך אפשר לשפר את הבריאות בדרכים 

חדשות, טבעיות יותר. ולרבים מהם שפור הבריאות היה רק ההתחלה. מה שהם גילו, הייתה הזדמנות שאפשרה להם יותר 
שליטה על הדרך שבה בילו את זמנם ועל האופן בו הרוויחו את כספם.

בעקבות חלום
Forever צמחה במהרה מחלום של אדם אחד לחלומם של מיליוני אנשים. התכונות הנהדרות של מוצרינו והפשטות של 

התוכנית העסקית נתנו לכל מי שרצה בכך אפשרות לשפר את איכות החיים שלו. היו כאלה שהתחילו כלקוחות שחיפשו 
מוצרים טבעיים והפכו במהרה מלקוחות מרוצים לבעלי עסקים ב-Forever, או כמו שאנחנו קוראים להם: FBO. אחרים ראו 

מיד את הפוטנציאל העסקי והחלו לבנות ארגון מצליח משלהם. המניע הראשוני לא שינה בכל מקרה את התוצאות. העסק 
שלהם שגשג בשעה שהם עזרו לאנשים אחרים להיות בריאים יותר ולהרוויח יותר כסף. היום, לאחר 40 שנות פעילות, יש  

ל-Forever מעל 10 מיליון משווקים ביותר מ-165מדינות בעולם.

Forever Living Products
Forever היא קבוצת חברות המהוות את המגדלת, היצרנית והמשווקת הגדולה ביותר בעולם של מוצרי אלוורה. החברה 
הוקמה בשנת 1978, במטרה לספק את המוצרים הטובים ביותר, הניתנים לייצור והעוזרים לאנשים. במקום להוסיף טיפות 

בודדות של אלוורה למוצרינו במטרה למכרם לציבור, אנו מתחילים מראש עם אלוורה טרי ורב עוצמה, ואז מוסיפים רק את 
הכמות הנדרשת של רכיבים אחרים, בכדי ליצור סדרה שלמה של מוצרי טיפוח אישיים )כמו למשל תחליבים לעור, שמפו, 

משחת שיניים, ועוד(.

AVoA – זרוע היצור
אחד המרכיבים החשובים בקבוצת החברות של Forever היא ״אלוורה אוף אמריקה״ – זרוע היצור של הקבוצה. היא עובדת 

על ייצוב הג׳ל ומעבדת את נוסחאות המוצרים, הכל בזמן המתאים. למניעת אחסנה אין אנו אוגרים צמחי אלוורה בכמות 
גדולה במחסנינו. הסחורה המשווקת היא תמיד טרייה והוכנה רק שבועות מספר לפני ההגעה לסניפי החברה בעולם.

״האינטגרציה האנכית״ הזאת היא יתרון בסיסי של מוצרינו על יצרני מוצרי אלוורה אחרים, הסומכים על מגדלים חיצוניים 
שיקפידו על בדיקות תמידיות של חומר הגלם שלהם, בכדי להבטיח שלא חלו בהם תהליכי קלקול או ירידה באיכות, טרם 

תחילת עיבוד המוצרים.

חלק 1
מבוא
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רוב המוצרים נושאים תעודת השגחה “למהדרין” בהשגחת הרב בנימין פרוייבירט ומוצרים רבים שלנו קיבלו 
חותמת ״כשר בהשגחת KSA באישור הרבנות הראשית לישראל״. בנוסף חלק גדול מהמוצרים נושאים תעודת 

השגחה "למהדרין מן המהדרין" בהשגחת בד"ץ שארית ישראל. ניתן לקבל העתק מהתעודות ופירוט על המוצרים 
במשרדי החברה או באתר האינטרנט שלנו: www.flpil.com. סימוני הכשרות מופיעים גם על דפי המוצר באתר 

החברה ובקטלוג שלנו.
 

כל המוצרים של החברה קיבלו את אישור משרד הבריאות. החברה אינה מייבאת לארץ 
מוצרים שאין להם רישוי! 

על מוצרי הטיפוח כתוב: “ברישיון משרד הבריאות”, אולם על פי הנחיות משרד הבריאות, חל איסור לציין 
את קיום האישור על גבי אריזות תוספי התזונה, כדי לא לבלבל את הלקוחות בין תוספי תזונה לבין תרופות. 

ניתן להיכנס לאתר של משרד הבריאות ולמצוא פירוט של כל האישורים.

אישורי משרד הבריאות
ואישורי כשרות

ב-Forever מנהלים יותר מ-1,500,000 
בדיקות איכות מידי שנה! 

זה שווה לבדיקת איכות אחת מידי 20 שניות 
על פני כל היממה.

 KSA כשר בהשגחת
ובאישור הרבנות הראשית לישראל

"מהדרין" 
בהשגחת הרב בנימין פרוייבירט 

בהשגחת 
בד״ץ שארית ישראל 
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בשנת 1978, היתה Forever החלוצה בעולם, אשר גילתה מחדש את היתרונות העצומים של האלוורה. למאות האלפים 
שגילו את הנס, נוספו מליונים רבים נוספים, עם הקמת התעשייה החדשה.

לאחר ששככה ההתלהבות הראשונית, נמצאו מספר יצרנים חסרי מצפון, שהשחיתו את האלוורה עם תוספות סרק, 
כמו מלתודקסטרין, במטרה להוזיל את הוצאות היצור ולהגדיל את הרווחים. בנוסף על כך, צצו שיטות עיבוד רבות כולל 

ייבוש-תוך-הקפאה וייבוש בהתזה. מגוון שיטות אלו, הקשה על ההשוואה בין המוצרים השונים בשוק. על מנת לבנות תקן 
מוכר ומובן וכדי להקל על צרכנים לבחור נכון, הבינו היצרנים ומגדלי האלוורה שעליהם להקים מערכת תקנית ולשמור 

עליה.

מטרת Forever היתה תמיד, לעמוד בראש תעשיית האלוורה בעולם עם המוצרים האיכותיים 
ביותר. מאז, אושר החותם למוצרים נוספים שלנו המבוססים על אלוורה, כפי שניתן לראות על רוב 

האריזות שלנו

 INTERNATIONAL ALOE SCIENCE( ב – 1981, הוקמה ״המועצה המדעית הבינלאומית למדעי האלוורה״

COUNCIL – IASC(, כגוף שיגן על תעשיית האלוורה נגד תחרות בלתי הוגנת ותקנות מיותרות.
המועצה הוקמה כגוף מפקח בלתי תלוי, ממומן על ידי דמי החבר של המגדלים ויצרני מוצרי האלוורה, אשר הצטרפו 

כחברים למועצה, קול אחד שווה לכל חבר.
בשנת 1982, היו כ- 25 חברות במועצה. הוסכם על מערכת חוקים מוסריים, ואורגנה תוכנית של פיקוח ואבחון. במטרה 

לשמור על ביקורת אובייקטיבית, נבחרה מעבדה בלתי תלויה, שתפקח ותבדוק את טיב, טוהר וריכוז ג'ל האלוורה, במוצרי 
האלוורה.

חברות העומדות בסטנדרטים הגבוהים האלה, מאושרות ומורשות להציג את חותם האישור של המועצה. תכנית ביקורת 
זו לאבחון, החלה בשנת 1985.

Forever ואלוורה אוף אמריקה )מערך הייצור של חברת Forever( ידעו שטיב מוצריהן הוא הגבוה ביותר, ולכן ביקשו 
את בדיקת הג'ל האלוורה לשתיה וג'ל האלוורה עם החמוציות שלהן.

בתחילת 1986 פורסם שג'ל האלוורה וג'ל האלוורה עם החמוציות הם המוצרים הראשונים העומדים ואף עולים על 
הדרישות הגבוהות ביותר של ה – IASC וניתן האישור להציג את חותם האישור על המוצרים.

מטרת Forever היתה תמיד, לעמוד בראש תעשיית האלוורה בעולם עם המוצרים האיכותיים ביותר. מאז, אושר החותם 
למוצרים נוספים שלנו המבוססים על אלוורה, כפי שניתן לראות על רוב האריזות שלנו.

 חותם אישור המועצה המדעית הבינלאומית למדעי האלוורה - אשרור המצוינות

 )International Aloe Science Council - IASC(

אשרור המצוינות 
IASCIASC של
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הפופולריות הגואה של האלוורה באזורי אקלים שבהם 
הוא אינו גדל, מתאפשרת רק הודות לתהליך הנקרא 

"ייצוב". למשל, אם תפרוס תפוח ותשאיר אותו חשוף 
לאויר, הפרי ישנה את צבעו במהרה.



היסטוריה של בריאות
ג׳ורג׳ אברס גילה את קיומו עתיק היומין בשנת 1862, בפפירוס מצרי 
מ- 1500 לפנה״ס. רופאי יוון ורומא השתמשו בו בהצלחה רבה כעשב 

מרפא. חוקרים גילו, שגם תרבויות סין והודו העתיקות השתמשו 
באלוורה. מלכות מצרים השתמשו בו, בחיפושיהן אחר יופי פיסי, 

ובפיליפינים משתמשים בו ביחד עם חלב, לריפוי דלקת כליות. צמחי 
אלוורה נזכרים בתנ״ך, והאגדה מספרת, שאלכסנדר הגדול כבש את 

האי סוקוטרה באוקיאנוס ההודי במטרה להשיג יתרון אסטרטגי, על ידי 
אספקה של צמחי אלוורה לטיפול בפצעי הקרב של חייליו.

הפיתוח המהיר של מדע הרפואה המתועד בעולם המערבי, וההגירה 
אל אזורי אקלים פחות נוחים, גרמו לירידת הפופולריות והזמינות של 
האלוורה, והשימוש בו נפסק כמעט לחלוטין. מעניין לציין, כי השימוש 

באלוורה היה נפוץ כמקור זמין לריפוי בקרב תושבי מזרח אירופה 
וארצות חבר העמים לאורך מאות השנים האחרונות והיה נהוג לגדל 

בבית עציץ עם צמח האלוורה כ״בית מרקחת פרטי״.

רלוונטי גם היום
כיום, למרות האפקטיביות הניכרת של טיפול במחלות בעזרת תרופות 

רפואיות-מערביות, שימוש בתרופות לטווח ארוך גורם לעתים לתופעות 
לוואי אצל החולים. כתוצאה מכך, צרכנים רבים ואנשי מדע חוזרים 

לבחון את האפשרות להשתמש ברפואה המסורתית והטבעית, 
שהוזנחה לאורך השנים. וכך, צמח האלוורה שוב מעורר סקרנות, בגלל 

האפשרויות המעניינות הטמונות בו וסגנון החיים שלנו.

תהליכי ייצוב
הפופולריות הגואה של האלוורה באזורי אקלים שבהם הוא אינו גדל, 

מתאפשרת רק הודות לתהליך הנקרא "ייצוב". למשל, אם תפרוס 
תפוח ותשאיר אותו חשוף לאויר, הפרי ישנה את צבעו במהרה.

כך גם אלוורה. בטבע, הג'ל שבתוך העלה הפנימי מוגן היטב על ידי 
הקליפה הבשרנית החיצונית, המונעת איבוד נוזלים ומגינה על העלה 

מהשפעות האטמוספירה. כאשר העלה נחתך, מתחיל תהליך החמצון, 
ואם אין מונעים את הדבר, הג'ל היקר יאבד את תכונותיו המועילות 

במהירות רבה )תוך כ – 4 שעות(.
ייצוב, היא השיטה לשמר את הגל במצב זהה למצבו המקורי, מבלי 

לאבד את פעילותו ויעילותו, כפי שהוא בעלה הרענן על הצמח. ללא 
הייצוב, מתחיל תהליך של ריקבון, אפילו במצב של קירור או יבוש. 

לחברת Forever יש מספר פטנטים, המגנים על תהליך הייצוב, וכך 
עלה בידי החברה לפתח מומחיות בטיפול באלוורה, שאין שנייה לה. 

כבעלי עסקים ב-Forever אתם יכולים עכשיו להשתתף בהצלחה 
של חברה יוצאת מן הכלל זאת, ובו זמנית, להועיל באופן ממשי 

ללקוחותיכם בשוק, שאין בו מגבלות של גיל, מין או תרבות.

 תכונותיו המועילות של צמח האלוורה ידועות כבר מאות בשנים. 
יתרונותיו וסגולות המרפא שלו ידועים כבר למעלה מ-4,000 שנים.

צמח האלוורה

אורכו הממוצע של לוויתן מסוג ״קטלן״ 
גדול מ-8 מטרים ומשקלו גדול מ-3 

טונות. ב-Forever אנו מעבדים מידי 
שעה )!( 3,500 ק״ג אלוורה, כמשקלו 

של קטלן בוגר.
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בשירות הסביבה
Forever לא מפסיקה לבחון את התנהלותה במטרה לשפר את 

הפעולות שלה. אנחנו לא עושים את זה כיוון שהדבר נחשב לאופנתי, 
אלא משום שאנחנו מאמינים שזה הדבר הנכון לעשות!

ששדות האלוורה נשתלים מבלי לפגוע ולו בעץ אחד. ולא 
רק זה, 20 צמחי אלוורה מסוגלים להמיר את אותה כמות 
של פחמן דו חמצני לחמצן כמו עץ בודד. כך שלמעשה, 

שדות האלוורה העצומים של Forever  מטהרים בכל 
שנה כמות אדירה של co2 מעל פני כדור-הארץ והופכים 

אותם לחמצן טהור.

10 
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מוצרי Forever עוברים תהליך מעורר התפעלות, תהליך שמתחיל עם צמח האלוורה. 
צמחי האלוורה צומחים במטעים עצומים הממוקמים ברפובליקה הדומיניקנית, 

במקסיקו ובטקסס, ארה”ב. בבעלותנו מעל 86,000 דונמים של אלוורה. הרפובליקה 
הדומיניקנית משמשת בית למטע האלוורה הגדול ביותר בעולם, ואנחנו ללא הרף 

עושים כמיטב יכולתנו על מנת להבטיח שתהיה לנו תנובה גבוהה. בד בבד אנחנו גם 
מתחייבים להתייחס לסביבה.

לאחרונה, עברנו תהליך המצמצם את כמות צריכת המים שלנו: אנחנו מבינים 
שמים משמשים מקור טבעי חשוב, כך שהתחלנו להשתמש במערכת השקייה 

חדשה. במקום להשקות את השדות במקסימום כמות המים כפי שעשינו בעבר, 
עברנו לשימוש במערכת טפטפות מקומית עבור כל צמחי האלוורה. זוהי מערכת 

יעילה הרבה יותר והיא צמצמה באופן משמעותי את כמות צריכת המים שלנו מאז 
הפעלתה.

עלי האלוורה שלנו נקטפים בידיים כך שכל עלה זוכה לטיפול מסור וטוב. העלים 
עוברים תהליך עיבוד תוך שעות ספורות מרגע קטיפתם– דבר המבטיח לכם לקבל נטו 

ג’ל אלוורה טרי, ללא כל פגע, יחד עם כל התכונות הטבעיות הנפלאות שלו .
אנחנו מעבדים הלכה למעשה יותר מ-85,000 ק”ג ביום. כמעט 30,000 מתוך 85,000 

הק”ג הללו היו יכולים להיחשב לפסולת, משום שאנחנו מוציאים את הג’ל הפנימי 
ומשאירים את הקליפה,  אולם במקום להשליך את הקליפה אנחנו טוחנים אותה 
ומכניסים אותה חזרה לאדמה בתור דשן טבעי. אנחנו לא עושים שימוש בדשנים 
כימיים עם האלוורה שלנו. כמו כן, אין אנו רוצים לעשות שימוש בחומרי ההדברה 

המקובלים במטעים רבים במטע האלוורה שלנו, מטע המשמש כבית עבור יותר מ-52 
מיליון צמחי אלוורה.

מערכת הבקרה הטובה ביותר מפני מזיקים, אותה הכנסנו לשדות שלנו, מגיעה בצורה 
של עזי האלוורה שלנו שהתפרסמו בכל העולם: עדרי העזים שלנו אוכלים את כל 

העשבים השוטים, מה שמאפשר להצמיח יבול נפלא מבלי להתפשר על הבריאות של 
האלוורה.

אנחנו גם תמיד מחפשים לראות מה באפשרותנו לעשות על מנת לצמצם את טביעת 
הרגל הפחמנית שלנו ויתכן שהבחנתם לאחרונה בשינויים אחדים באריזות שלנו 

כתוצאה מכך. כמו כן הכנסנו תכנית מחזור הדוקה ומסודרת במטרה לוודא כי אנחנו 
לא מבזבזים שום דבר שלא צריך להתבזבז.

עלי האלוורה שלנו נקטפים בידיים כך 
שכל עלה זוכה לטיפול מסור וטוב. העלים 

עוברים תהליך עיבוד תוך שעות ספורות 
– דבר המבטיח לכם לקבל נטו ג’ל אלוורה 

טרי, ללא כל פגע עם כל התכונות הטבעיות 
הנפלאות שלו .

 מתאים לכל
בעלי החיים,

הג׳ל נספג בקלות 
 רבה במזון
היומיומי

Forever מאז ומתמיד התנגדה לביצוע ניסויים על 
בעלי חיים. אתם יכולים להיות בטוחים שאף אחד 

מהמוצרים שלנו  לא נוסה על בעלי חיים בשום שלב 
בתהליכי הייצור, ואין אנו משתפים פעולה עם שום 

מעבדה המבצעת ניסויים בבעלי חיים.
 Forever קיבלה את חותמת ״הארנב״  לאור העובדה 

שעמדה בקריטריונים הקפדניים של תקן איגוד 
Leaping Bunny בזכות אהדתה כלפי בעלי חיים. 

(בארץ הוא אינו מופיע על מוצרי הקוסמטיקה עקב 
הנחייה של משרד הבריאות הישראלי(.

למעשה, חלק מהמוצרים שלנו עשויים אף לעזור 
לבריאות ואיכות חייהם של ידידנו מממלכת החיות. 

הנה כמה דוגמאות:
ג׳ל אלוורה למריחה - ממש כמו לסחוט עלה של 

אלוורה, ג׳ל האלוורה המיוצב שלנו יכול להרגיע אזורים 
מצולקים ומגורים.

פוראוור ברייט - הג׳ל שלנו לצחצוח שיניים המבוסס 
על שילוב בין אלוורה ופרופוליס ללא פלואוריד, כי גם 

לחיית המחמד שלנו מגיע שיניים נקיות ונשימה רעננה. 
ג׳ל אלוורה לשתיה -  המיץ הטבעי המושלם עם יותר 
מ-200 מרכיבים לרבות ויטמינים ומינרלים הינו תוסף 

נפלא לנו ולכל החיות. נספג בקלות במזון.

ידידותי גם 
לחיות המחמד
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מהו היתרון של מוצרי Forever על-פני 
מותגים אחרים?   

Forever .1 היא היצרנית ומשווקת הגדולה בעולם של מוצרי אלוורה.
אנו  הבעלים של המטעים בארה״ב ובאיים הקריביים – בהם האקלים 

אידאלי למטרה זו. לכן אנו יכולים לומר בדיוק איך והיכן גדל הצמח 
ולהבטיח שלא היו חומרי הדברה או דישון כימיים בשדות האלוורה 

שלנו.

Forever .2 שולטת על כל התהליך: מהשלב של בחירת העלים 
הבשלים לקציר ועד לטמפרטורת האחסון לאחר האריזה בבקבוקים. 

אנו לא תלויים באף ספק אחר.

3. הג'ל של Forever מופק מעלים בשלים, מיד לאחר קטיפתם עובר 
מיידית תהליך ייצוב, כדי לשמר את תכונותיו המזינות.

4. אין תוספות טעם, או תוספות צבע לג'ל של Forever. מאחר 
וקוטפים אלוורה מספר פעמים במשך השנה, יתכנו הבדלים בצבע 

וטעם. יש חברות, המוסיפות גורמי הלבנה למוצרי האלוורה שלהן, בכדי 
 Forever-לשמור על צבע יציב על המדף במשך כל השנה. לעומתן, ב

מאמינים, שהצבע המקורי הוא הטבעי והבריא.

5. למרות שג'ל האלוורה מורכב בחלקו הגדול ממים, כל מי שרואה את 
 Forever הג'ל הגולמי יודע שזה איננו נוזל זך דליל. ג'ל האלוורה של
 Forever אינו עובר תהליך של הומוגניזציה או סינון. למשקאות של
משקע עשיר של סיבים טבעיים המכילים רבות מן התכונות הטובות 
של אלוורה, הדרושות לתזונה היומית שלנו. יש חברות, המציעות ג׳ל 

אלוורה מסונן, שנראה כמו מים רגילים. אך לאחרונה, תשומת לב 
ניכרת מכוונת לעלי האלוורה השלמים, המוצגים על ידי המשווקים, 

כמכילים יתרונות נוספים. חברות אלו נמנעות מלהסביר, שיש להעביר 
את כל הנוזל דרך מסנני פחם, על מנת להסיר את האלמנטים 

המשלשלים המצויים בציפת העלה, תהליך המפר את האיזון הטבעי 
של חומרי הג'ל. חברת Forever אינה מסכנת את שלמות המוצר תוך 
העברת הג'ל סינון כזה. מאחר והיתרונות המסורתיים והמוכחים היטב 

של אלוורה מצויים בג'ל ולא בקליפה. חברת Forever מסירה את 
הקליפות המיותרות ללא שחרור האלמנטים המשלשלים הללו לתוך 

הג'ל, ומשתמשת בהן לדישון טבעי של שדות האלוורה.

6. האלוורה של Forever אינה עוברת הרתחה. הרתחה או פיסטור הם 
תהליכי שימור זולים ומהירים יותר. חום גבוה מידי, הורס את הרכיבים 
הפעילים. אנו משתמשים רק בטמפרטורות שמתחת לרמת פיסטור – 

תהליך הידוע גם כ״תהליך קר״ – על מנת להבטיח את שימור פעילות 
האנזימים ושאר הרכיבים הרגישים לטמפרטורות גבוהות. התהליך הקר 
נועל את מרכיבי התזונה מיד לאחר הקציר ומאפשר למוצר לשמור את 

מלוא אונו למשך זמן ארוך ביותר.

7. האלוורה של Forever אינה משוחזרת מגל קפוא או מאבקה 
מיובשת. הקפאת הגל או ייבושו מאפשרים להגיע ל״ריכוז״ ו״חוזק״ 
 Forever גבוהים יותר אך לא בהכרח לפעילות גבוהה יותר. מוצרי
מיוצרים מ-100% ג'ל אלוורה מיוצב, הישר מן הצמח לתוך המוצר, 

ואליכם.

8. ג'ל אלוורה מיוצב ב- 100% הוא המרכיב הראשוני על תוויות 
משקאות האלוורה, הג'ל למריחה והתחליבים השונים שלנו. "מעבדות 

המזון והתרופות של ניו-יורק" הצהירו שג'ל האלוורה של Forever זהה 
לג'ל הגולמי. במילים אחרות, שתיית ג'ל האלוורה של Forever שקולה 
לאיסוף הג'ל הטבעי הישר מתוך העלים הטבעיים, הכנסתו למעבד מזון 

ושתייתו.

9. למוצרים של Forever יש אחריות מקיפה למשך שלושים יום, דבר 
שלא קיים אצל אף יצרן או קמעונאי של מוצרי אלוורה המשווקים 

בחנויות, בבתי המרקחת ואצל הקוסמטיקאיות. 

10. המוצרים של Forever עושים את כל ההבדל בין להרגיש טוב לבין 
להרגיש נהדר!

האם קיימת אחריות על המוצרים?  
החברה מעניקה 100% אחריות על שביעות רצון ללקוח למשך 30 יום 

מיום הרכישה. כלומר, במידה ולקוח רכש מוצר והשתמש בו במשך 
חודש אך לא היה מרוצה מכל סיבה שהיא, הוא יכול להחזירו ולקבל 

מהמשווק את כל כספו בחזרה. המשווק מקבל מהחברה אותו מוצר, 
כשהוא חדש וסגור, תמורת המוצר הפתוח והמשומש שהוא מחזיר.

האם יש מידע ומחקרים על האלוורה 
ומוצרי מכוורת?  

 מידע מדעי על צמח האלוורה תוכלו למצוא 
pubmed.org -וב scholar.google.com -ב

כמו כן, מידע נוסף באתרים:  
flpil.com , Foreverliving.com

שאלות - תשובות

המדענים שלנו פועלים כל הזמן כדי למצוא את הרכיבים שניתן יהיה להצמידם באופן 
הטוב ביותר לאלוורה הטהורה שלנו. במהלך השנים גילינו שישנם חומרים בוטאניים 

טבעיים אחרים שיכולים לתמוך בפעולת האלוורה ואף להגבירה. כאשר חומרים 
בוטאניים אלה מצורפים לאלוורה שלנו, התוצאה היא נוסחאות חזקות יותר שנועדו 

לעזור לכם להיראות טוב יותר ולהרגיש טוב יותר.
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חלק 2
משקאות האלוורה

תארו לעצמכם שאתם חוצים עלה אלוורה לשניים וממצים את הג’ל ישירות מהצמח. מוצר המפתח של 
 Forever- ג’ל אלוורה לשתייה, קרוב ככל האפשר לדבר האמיתי. 

ג’ל עשיר זה ללא הציפה היה הראשון לקבל אישור של המועצה המדעית הבינלאומית למדעי האלוורה 
 .)International Aloe Sience Council(

מתוך מחוייבות לאיכות, נקודת הפתיחה של Forever הינה 100% ג'ל מפנים העלה, המוסיף איזון עדין 
של רכיבים באיכות גבוהה בכדי ליצור מוצרים משובחים ויעילים. טווח מוצרי Forever הינו עדות לכוחו 

של הטבע לסייע לנו להראות ולהרגיש במיטבנו. 

Forever מעניקה לנו מוצר קרוב ככל האפשר לטבע. ההוכחה טמונה באלוורה. לאחר שתקראו את עשר 
הסיבות לשתיית ג’ל אלוורה ודאי תבינו מדוע צמח האלוורה זכה להקרא בפי-כל “צמח רפואי”.
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תורם לפעילות המעיים   10
לאלוורה השפעה חיובית להפליא על פעילות המעיים המסייעת למעבר חלק ויעיל של חומרים, ואף 

לרוב מפחיתה את חוסר הנוחות והכאבים הכרוכים בעווית מעיים.

מסייע בבריאות העיכול  9
מערכת עיכול בריאה מבטיחה ספיגה של חומרים מזינים מהמזון שאנו צורכים למחזור הדם. ישנן ראיות 

קליניות חותכות לכך ששתיית ג’ל אלוורה מסייעת למעיים לספוג חומרים אלה ביתר יעילות, בעיקר 
חלבונים. אני משוכנע שגם חומרים אחרים נספגים ביתר קלות הודות לג’ל.

 תארו לעצמכם שאתם חוצים עלה אלוורה לשניים וממצים את הג’ל ישירות 
מהצמח. מוצר המפתח של Forever- ג’ל אלוורה לשתייה, קרוב ככל האפשר לדבר 

האמיתי. ג’ל עשיר זה ללא הציפה היה הראשון לקבל אישור של המועצה המדעית 
 .)International Aloe Sience Council( הבינלאומית למדעי האלוורה

10 סיבות לשתיית 
ג׳ל אלוורה

מאת: ד”ר פיטר את’רטון
ד”ר פיטר את’רטון רופא וחוקר באוניברסיטת אוקספורד באנגליה, העוסק 

במחקרים על אלוורה. פרסם מאמרים וספרים בנושא זה.
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משפיע על אוכלוסיית החיידקים במעיים  8
אלוורה מייצרת איזון טבעי באזורים רבים, אך בעיקר בתוך המעיים, שם היא מווסתת את אוכלוסית החיידקים והשמרים 

השוכנים במקום. בתקופות שונות בחיים אנשים עלולים לפתח, עקב מגוון סיבות, חוסר-איזון שעלול לגרום לבעיות. בדומה 
לחיידקים הפרוביוטיים, האלוורה מסייעת בהשבת האיזון לקדמותו.

משפיע על העור  7
כאשר תאי העור נוצרים לראשונה בתוך האפידרמיס הם גדולים למדי ומלאי חיות, אולם עד שהם מגיעים לפני השטח לאחר 
21-28 ימים )בעור רגיל( הם הופכים לצל של עצמם ומשתנים לשכבת קראטין דקיקה ומתפוררת, שבסופו של דבר- נושרת. 

ג’ל האלוורה מספק את החומר החיוני המזין את תאי הבסיס ולפיכך שומר על בריאות העור ועל יכולתו לבצע תפקידים 
חיוניים ביתר יעילות – כמו גם להיראות נפלא!

מגביר את פעילות הפיברובלסטים  6
פיברובלסטים- תאים הנמצאים בעור ותפקידם הוא יצירת סיבים כגון קולגן ואלסטין. סיבים אלו מעניקים לעור את מבנהו 

וכמובן, מעניקים לו מראה גמיש וחלק. זה נהדר מבחינה קוסמטית, אולם חומרים אלה חשובים ביותר גם להחלמת פצעים, 
מאחר שסיבים אלה יוצרים סבך או רשת של תאים הנבנים כדי לסגור את הפצע. האלוורה מאיצה את התרבותם של תאים 
אלה וככל שהם רבים יותר, כך הם יוצרים יותר סיבים. הודות לאלוורה, ניתן להפחית את זמן ההחלמה של פצעים עד קרוב 

לשליש.

פעילות אנטי-ויראלית  5
בתוך השכבה הרירית של העלה העוטף את הג’ל הפנימי, ישנה שרשרת ארוכה של סוכר, או פוליסכריד )רב-סוכר(. שרשרת 
זו מסוגלת להגן עלינו מפני מתקפות של וירוסים שונים. החל בווירוסים הפשוטים הגורמים למחלות ביומיום וכלה בוירוסים 
מורכבים יותר. בארה”ב לקחו תמצית של סוכר זה מהאלוורה ועיבדו אותה לתרופה, אך למעשה אין צורך למצות את “כדור 

הקסם”. שתיית הג’ל יעילה באותה מידה.

אפקט משכך כאבים ואנטי-דלקתי  4
בין החומרים שזוהו באלוורה נמצאים כמה חומרים משככי כאבים ואנטי דלקתיים המסייעים רבות לאנשים הסובלים 

מתסמינים אלו.

מקור מצויין למינרלים  3
חלק מהמינרלים המצויים באלוורה כוללים סידן, נתרן, אשלגן, ברזל, כרום, מגנזיום, מנגן, נחושת ואבץ. זאת משום שהצמח 

גדל בדרך כלל באזורים שבהם הקרקע עשירה במינרלים אלה. והשורשים שלו מסוגלים לספוג אותם ולהעביר אותם דרך 
הצמח אלינו בצורה נגישה ביותר.

מקור מצויין לויטמינים  2
ג’ל האלוורה מכיל מגוון רחב של ויטמינים – אפילו שרידים של ויטמין B12 שנדיר מאוד למצוא בצמחים. פרט לוויטמין A, הוא 
מכיל גם ויטמינים מקבוצה B, ויטמין C, ויטמין E וחומצה פולית. רבים מוויטמינים אלה אינם ניתנים לאחסון בגוף, כך שעלינו 

לצרוך אותם מהמזון שאנו אוכלים. מה טוב יותר מלשתות כמות יומית של ג’ל אלוורה תוך כדי חיזוק טבעי של המערכת 
החיסונית כנגד מתחים פיזיולוגיים הנובעים מחומרי חמצון )רדיקלים חופשיים(?

והסיבה מס’ 1 מדוע לשתות ג’ל אלוורה היא…

משקה טבעי לבריאות טובה  1
הגוף מסוגל לאפשר פעולה יעילה של מערכות אנזימים מורכבות ביותר ע”י שתייה של ג’ל אלוורה עם כל המרכיבים החיוניים 
שבו )שלרוב נעדרים מן התזונה שלכם(, כולל 19 מתוך 20 חומצות האמינו החיוניות לגוף האדם ושבע מתוך שמונה החומצות 
החיוניות שפשוט אינן ניתנות לייצור. פירוש הדבר שהגוף יכול לתפקד במאת האחוזים. מבחינת הצרכן, התוצאה הסופית היא 

תחושה נפלאה של בריאות שלרוב נילווית אליה גם יכולת משופרת לעמוד בפני מחלות ואף התגברות עליהן.

15



המוצרים המוצגים של חברת Forever אינם תחליף לטיפול רפואי ואין בשימוש בהם בגדר המלצה להפסיק טיפול רפואי קיים או לשנותו. אין למוצרים אלו תכונות רפואיות או סגולות ריפוי. המוצרים הינם תוספי תזונה וטיפוח ואינם תרופות. 
יש להיוועץ עם רופא לפני נטילת תוספי תזונה: נשים בהיריון, נשים מניקות, אנשים הנוטלים תרופות מרשם וילדים.

תיאור ומטרה
דמיינו לעצמכם שאתם חותכים עלה של אלוורה ומשתמשים בג’ל הניגר ישירות 

מהצמח. מוצר הדגל של Forever הינו ג'ל האלוורה לשתייה שהוא הדבר הקרוב 
ביותר לדבר האמיתי. ג’ל האלוורה שלנו, המיוצב בתהליך המוגן בפטנט, זהה לג’ל 
 .)IASC( הטרי שבעלה והראשון שזכה לאישור המועצה הבינלאומית למדעי האלו

פשוט למזוג את המשקה לכוס, לראות את הקוקטייל העשיר של סיבים ונוזל 
ולהיווכח שזהו מוצר אמיתי, המוגש לך בדיוק כפי שהטבע ייעד אותו להיות.
ג’ל האלוורה מכיל שפע של ויטמינים ומינרלים, ביניהם ויטמין B12 הנדיר 
הנמצא בשני מיני ירק בלבד.  ג’ל האלוורה, אם כן, הוא תוסף תזונה חיוני 

ביותר לצמחונים וטבעונים. בג’ל נמצאת גם חומצה פולית, המומלצת לנשים 
המתכננות הריון. ג'ל האלוורה שלנו מכיל את שבע חומצות האמינו החיוניות 

לפיתוח התאים, אשר אינן מיוצרות בגוף. משקה תזונתי זה מכיל כל כך הרבה 
חומרי תזונה, שקשה למנות את כל היתרונות המדווחים. דבר אחד ברור – לג’ל 

האלוורה השפעה חיובית מהותית על בריאותם וסגנון חייהם של רבים.

בגלל רב גוניות החומרים הטבעיים שבג’ל האלוורה, יכולים אנשים שונים, להפיק 
יתרונות שונים, על פי הצרכים הספציפיים של גופם, לתוספות תזונה שונות. 

יעילותו הגבוהה ביותר של ג’ל האלוורה מתבטאת באופן יוצא דופן בשיפור ספיגת 
מרכיבי המזון במערכת העיכול. שני מחקרים שונים בשתי אוניברסיטאות בארה”ב 

הוכיחו כי שתיה של ג’ל אלוורה משפרת ספיגה של ויטמין C וויטמין E ביותר מ- 
300% ! ספיגת המזון מאפשרת לגוף לבנות ממגוון מרכיבים מגוון ומכך הוא יכול 

לפעול ביעילות רבה יותר.

היתרונות המדווחים כה מגוונים, שלא פלא שהצמח קיבל את הכינוי “צמח 
הקסם”. גם כאלה שאינם סובלים כעת מבעיה כלשהי, מדווחים שהם חשים 

שיפור באיכות החיים שלהם ובהרגשתם הטובה. זהו תוסף תזונה הטוב ביותר 
שקיים, וחברת Forever גאה להוביל את השוק העולמי בעזרת היתרונות 

המדהימים של מוצר זה.

רכיבים
ג'ל אלוורה מיוצב )Aloe barbadensis( )96%(, ממתיק- סורביטול, 

מווסת חומציות- חומצה ציטרית E330, מונע חמצון- חומצה אסקורבית 
E300, חומר משמר- נתרן בנזואט E211, מסמיך- גומי קסנתאן E415, מונע 

.E306 חמצון- טוקופרול

מכיל
1 ליטר

שימוש מומלץ
נערו היטב לפני השימוש.

בהנחיית משרד הבריאות הישראלי 5 מ"ל עם כוס מים על קיבה ריקה.
המלצה בינלאומית: 40 - 80 מ”ל ליום בבוקר, על קיבה ריקה.

חשוב לדעת
תוסף תזונתי יומי עוצמתי שיכול לשפר • 

את איכות חיינו מבחוץ ומבפנים.
מסייע בבריאות העיכול ומשפיע על • 

אוכלוסיית החיידקים במעיים
אורך חיי המדף של הג‘ל הוא 4 שנים • 

לפני פתיחה ו-3 חודשים לאחר פתיחה 
)כשהבקבוק נשמר בקירור(.

ג’ל אלוורה לשתיה
תנו לעוצמה האגדית של האלוורה ולשנות את חייכם!

משקאות

 Aloe Vera Gel #15

כמות הגשה ערךסימון תזונתי
יומית- 5 מ״ל

ב-100 מ״ל 
ג׳ל אלוורה

ב-100 מ״ל 
משקה מוכן

1161קלוריותאנרגיה

000גרםסך השומנים )גרם(

0250מ״גנתרן 

050גרםסך הפחמימות 

000גרםמתוכן סוכרים 

000גרםחלבונים 

באישור המועצה 
הבינלאומית למדעי האלו

כמו לשתות ג‘ל היישר 
מתוך הצמח

לא בוצעו ניסויים אינו מכיל מוצר מן החימסייע בבריאות העיכול
על בע״ח

 KSA כשר בהשגחת
ובאישור הרבנות הראשית לישראל

"מהדרין" 
בהשגחת הרב בנימין פרוייבירט 

בהשגחת 
בד״ץ שארית ישראל 

המוצרים המוצגים של חברת Forever אינם תחליף לטיפול רפואי ואין בשימוש בהם בגדר המלצה להפסיק טיפול רפואי קיים או לשנותו. אין למוצרים אלו תכונות רפואיות או סגולות ריפוי. המוצרים הינם תוספי תזונה וטיפוח ואינם תרופות. 
יש להיוועץ עם רופא לפני נטילת תוספי תזונה: נשים בהיריון, נשים מניקות, אנשים הנוטלים תרופות מרשם וילדים.

תיאור ומטרה
ל"פוראוור פרידום" נוסחה חדשנית המסייעת באופן יוצא דופן לתחזוקה ולתפקוד 
התקין של המפרקים. משקה מיוחד זה, לא רק עוזר להקל על תופעות ההזדקנות 

ושחיקת המפרקים אלא גם עוזר למנוע את הנזק הנוצר מפעילות ספורטיבית 
במשך השנים. חברת Forever שידכה בין שלל היתרונות של ג'ל האלוורה 
המיוצב ובעיקרם שיפור כושר ספיגת מרכיבי התזונה במערכת העיכול לבין 

 ,MSM החומרים: גלוקוזאמין סולפט, קונדרויטין סולפט, מתיל סופיניל מתאן
ויטמין C וויטמין E כדי לקבל מוצר ראשון במעלה.

שני החומרים העיקריים שהוספו לג'ל האלוורה – גלוקוזאמין סולפט וקונדרויטין 
סולפט, הם חומרים טבעיים אשר נמצאים בסחוס. הסחוס משמש כמיסב של 
המפרק וכבולם זעזועים. לסחוס יש שני גורמי שחיקה: האחד, שחיקה טבעית 

הנובעת מתנועה. השני, מנגנון הרס טבעי איטי. הנוזלים שבסחוס משמשים 
כחומר סיכה בעל צמיגות מתאימה ומאפשרים לחלקי המפרק להחליק אחד 

על גבי השני באופן חופשי. ככל שהגוף מזדקן ספיגת חומרים אלו יעילה 
פחות וזמינותם נמוכה, כאן נכנס ג’ל האלוורה לתמונה. תופעה זו שכיחה אצל 
ספורטאים כיוון שגופם חווה נזק מכני נרחב – בעיקר בברכיים ובקרסוליים, וכן 

בגילאים מבוגרים. עודף משקל מהווה גורם משמעותי נוסף, בייחוד אצל נשים. 
ג'ל האלוורה משפר את ספיגת המזון במערכת העיכול ומקנה "פוראוור פרידום" 

יתרונות בולטים.
ויטמין C נחוץ כגורם משלים בפעולתו של MSM, ה – MSM הוא מקור טבעי 

של גופרית אורגנית ונמצא כמעט בכל תא בגוף. ל – MSM תכונות מונעות דלקת 
ויחד עם ויטמין C הם יוצרים מערך הגנה משותף למפרקים.

מקור הרכיבים הוא טבעי והם נחשבים בטוחים וכמעט ללא תופעות לוואי.  
 120 מ”ל של משקה מכילה כ – 1500 מ”ג של גלוקוזאמין סולפט, 1200 מ”ג של 

 .C ו- 250 מ”ג של ויטמין MSM קונדרואיטין סולפט, 750 מ”ג של
צירוף מנצח זה, של אלוורה עם מגוון החומרים הללו, הוכיח את עצמו 

כאלטרנטיבה אפקטיבית ובטוחה. צריכה יומית תעזור לסובלים מבעיות מפרקים 
ולאלו המצויים בסיכון גבוה לשחיקת מפרקים: ספורטאים, נשים, אנשים בעלי 

משקל עודף ופועלים בעבודות פיזיות. 

רכיבים
ג’ל אלוורה מיוצב* )אלו ברבדנסיס מילר(, ממתיק סורביטול E420, רכז 

מיץ תפוזים, פרוקטוז, גלוקוזאמין סולפאט 1.25%, כונדריטין סולפאט 
1.17%, חומר טעם וריח תפוז, מתיל סולופונין מתאן MSM 0.6%, מונע 

חמצון חומצה אסקורבית E300, מווסת חומציות E330, חומר משמר נתרן 
 .E306 מונע חמצון טוקופרול ,E211 בנזואט

מכיל
1 ליטר

שימוש מומלץ
נערו היטב לפני השימוש.

בהנחיית משרד הבריאות הישראלי 5 מ"ל עם כוס מים על קיבה ריקה.
המלצה בינלאומית: 60-120 מ”ל ליום בבוקר, על קיבה ריקה.

יש לשמור בקירור לאחר הפתיחה.

חשוב לדעת
זמינות מעולה לגוף ספיגה • 

יעילה יותר עקב השימוש 
באלוורה כבסיס.

מכיל חומרים טבעיים, • 
המשפרים את סיכוך המפרק.

משקה אלוורה “פרידום”
עם גלוקוזמין סולפט וכונדרואיטין סולפט לתיפקודם הבריא וניידותם של המפרקים

משקאות

  Forever Freedom  #196

ב-100 ערךסימון תזונתי
מ"ל 

ג'ל

במנת הגשה 
(5 מ"ל ג'ל(

ב-100 מ"ל מוכן 
לפי הוראות 

הכנה

291.50קלוריותאנרגיה
000גרםסך השומנים

000מ"גנתרן 
6.30.30גרםסך הפחמימות

מתוכן:

2.50.10גרםסוכרים
1.30.10גרםחלבונים

מכיל ויטמין Cבטוח לצריכה יומית לא בוצעו ניסויים על בע״חמכיל MSM טבעימוסיף סיכוך למפרקים

* ג'ל אלוורה מיוצב – ג'ל אלוורה שעבר תהליך שימור מוגן פטנטים המאפשר 
שמירת הפעילות של כל מרכיבי הג'ל הטבעיים.
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המוצרים המוצגים של חברת Forever אינם תחליף לטיפול רפואי ואין בשימוש בהם בגדר המלצה להפסיק טיפול רפואי קיים או לשנותו. אין למוצרים אלו תכונות רפואיות או סגולות ריפוי. המוצרים הינם תוספי תזונה וטיפוח ואינם תרופות. 
יש להיוועץ עם רופא לפני נטילת תוספי תזונה: נשים בהיריון, נשים מניקות, אנשים הנוטלים תרופות מרשם וילדים.

תיאור ומטרה
דמיינו לעצמכם שאתם חותכים עלה של אלוורה ומשתמשים בג’ל הניגר ישירות 

מהצמח. מוצר הדגל של Forever הינו ג'ל האלוורה לשתייה שהוא הדבר הקרוב 
ביותר לדבר האמיתי. ג’ל האלוורה שלנו, המיוצב בתהליך המוגן בפטנט, זהה לג’ל 
 .)IASC( הטרי שבעלה והראשון שזכה לאישור המועצה הבינלאומית למדעי האלו

פשוט למזוג את המשקה לכוס, לראות את הקוקטייל העשיר של סיבים ונוזל 
ולהיווכח שזהו מוצר אמיתי, המוגש לך בדיוק כפי שהטבע ייעד אותו להיות.
ג’ל האלוורה מכיל שפע של ויטמינים ומינרלים, ביניהם ויטמין B12 הנדיר 
הנמצא בשני מיני ירק בלבד.  ג’ל האלוורה, אם כן, הוא תוסף תזונה חיוני 

ביותר לצמחונים וטבעונים. בג’ל נמצאת גם חומצה פולית, המומלצת לנשים 
המתכננות הריון. ג'ל האלוורה שלנו מכיל את שבע חומצות האמינו החיוניות 

לפיתוח התאים, אשר אינן מיוצרות בגוף. משקה תזונתי זה מכיל כל כך הרבה 
חומרי תזונה, שקשה למנות את כל היתרונות המדווחים. דבר אחד ברור – לג’ל 

האלוורה השפעה חיובית מהותית על בריאותם וסגנון חייהם של רבים.

בגלל רב גוניות החומרים הטבעיים שבג’ל האלוורה, יכולים אנשים שונים, להפיק 
יתרונות שונים, על פי הצרכים הספציפיים של גופם, לתוספות תזונה שונות. 

יעילותו הגבוהה ביותר של ג’ל האלוורה מתבטאת באופן יוצא דופן בשיפור ספיגת 
מרכיבי המזון במערכת העיכול. שני מחקרים שונים בשתי אוניברסיטאות בארה”ב 

הוכיחו כי שתיה של ג’ל אלוורה משפרת ספיגה של ויטמין C וויטמין E ביותר מ- 
300% ! ספיגת המזון מאפשרת לגוף לבנות ממגוון מרכיבים מגוון ומכך הוא יכול 

לפעול ביעילות רבה יותר.

היתרונות המדווחים כה מגוונים, שלא פלא שהצמח קיבל את הכינוי “צמח 
הקסם”. גם כאלה שאינם סובלים כעת מבעיה כלשהי, מדווחים שהם חשים 

שיפור באיכות החיים שלהם ובהרגשתם הטובה. זהו תוסף תזונה הטוב ביותר 
שקיים, וחברת Forever גאה להוביל את השוק העולמי בעזרת היתרונות 

המדהימים של מוצר זה.

רכיבים
ג'ל אלוורה מיוצב )Aloe barbadensis( )96%(, ממתיק- סורביטול, 

מווסת חומציות- חומצה ציטרית E330, מונע חמצון- חומצה אסקורבית 
E300, חומר משמר- נתרן בנזואט E211, מסמיך- גומי קסנתאן E415, מונע 

.E306 חמצון- טוקופרול

מכיל
1 ליטר

שימוש מומלץ
נערו היטב לפני השימוש.

בהנחיית משרד הבריאות הישראלי 5 מ"ל עם כוס מים על קיבה ריקה.
המלצה בינלאומית: 40 - 80 מ”ל ליום בבוקר, על קיבה ריקה.

חשוב לדעת
תוסף תזונתי יומי עוצמתי שיכול לשפר • 

את איכות חיינו מבחוץ ומבפנים.
מסייע בבריאות העיכול ומשפיע על • 

אוכלוסיית החיידקים במעיים
אורך חיי המדף של הג‘ל הוא 4 שנים • 

לפני פתיחה ו-3 חודשים לאחר פתיחה 
)כשהבקבוק נשמר בקירור(.

ג’ל אלוורה לשתיה
תנו לעוצמה האגדית של האלוורה ולשנות את חייכם!

משקאות

 Aloe Vera Gel #15

כמות הגשה ערךסימון תזונתי
יומית- 5 מ״ל

ב-100 מ״ל 
ג׳ל אלוורה

ב-100 מ״ל 
משקה מוכן

1161קלוריותאנרגיה

000גרםסך השומנים )גרם(

0250מ״גנתרן 

050גרםסך הפחמימות 

000גרםמתוכן סוכרים 

000גרםחלבונים 

באישור המועצה 
הבינלאומית למדעי האלו

כמו לשתות ג‘ל היישר 
מתוך הצמח

לא בוצעו ניסויים אינו מכיל מוצר מן החימסייע בבריאות העיכול
על בע״ח

 KSA כשר בהשגחת
ובאישור הרבנות הראשית לישראל

"מהדרין" 
בהשגחת הרב בנימין פרוייבירט 

בהשגחת 
בד״ץ שארית ישראל 

המוצרים המוצגים של חברת Forever אינם תחליף לטיפול רפואי ואין בשימוש בהם בגדר המלצה להפסיק טיפול רפואי קיים או לשנותו. אין למוצרים אלו תכונות רפואיות או סגולות ריפוי. המוצרים הינם תוספי תזונה וטיפוח ואינם תרופות. 
יש להיוועץ עם רופא לפני נטילת תוספי תזונה: נשים בהיריון, נשים מניקות, אנשים הנוטלים תרופות מרשם וילדים.

תיאור ומטרה
ל"פוראוור פרידום" נוסחה חדשנית המסייעת באופן יוצא דופן לתחזוקה ולתפקוד 
התקין של המפרקים. משקה מיוחד זה, לא רק עוזר להקל על תופעות ההזדקנות 

ושחיקת המפרקים אלא גם עוזר למנוע את הנזק הנוצר מפעילות ספורטיבית 
במשך השנים. חברת Forever שידכה בין שלל היתרונות של ג'ל האלוורה 
המיוצב ובעיקרם שיפור כושר ספיגת מרכיבי התזונה במערכת העיכול לבין 

 ,MSM החומרים: גלוקוזאמין סולפט, קונדרויטין סולפט, מתיל סופיניל מתאן
ויטמין C וויטמין E כדי לקבל מוצר ראשון במעלה.

שני החומרים העיקריים שהוספו לג'ל האלוורה – גלוקוזאמין סולפט וקונדרויטין 
סולפט, הם חומרים טבעיים אשר נמצאים בסחוס. הסחוס משמש כמיסב של 
המפרק וכבולם זעזועים. לסחוס יש שני גורמי שחיקה: האחד, שחיקה טבעית 

הנובעת מתנועה. השני, מנגנון הרס טבעי איטי. הנוזלים שבסחוס משמשים 
כחומר סיכה בעל צמיגות מתאימה ומאפשרים לחלקי המפרק להחליק אחד 

על גבי השני באופן חופשי. ככל שהגוף מזדקן ספיגת חומרים אלו יעילה 
פחות וזמינותם נמוכה, כאן נכנס ג’ל האלוורה לתמונה. תופעה זו שכיחה אצל 
ספורטאים כיוון שגופם חווה נזק מכני נרחב – בעיקר בברכיים ובקרסוליים, וכן 

בגילאים מבוגרים. עודף משקל מהווה גורם משמעותי נוסף, בייחוד אצל נשים. 
ג'ל האלוורה משפר את ספיגת המזון במערכת העיכול ומקנה "פוראוור פרידום" 

יתרונות בולטים.
ויטמין C נחוץ כגורם משלים בפעולתו של MSM, ה – MSM הוא מקור טבעי 

של גופרית אורגנית ונמצא כמעט בכל תא בגוף. ל – MSM תכונות מונעות דלקת 
ויחד עם ויטמין C הם יוצרים מערך הגנה משותף למפרקים.

מקור הרכיבים הוא טבעי והם נחשבים בטוחים וכמעט ללא תופעות לוואי.  
 120 מ”ל של משקה מכילה כ – 1500 מ”ג של גלוקוזאמין סולפט, 1200 מ”ג של 

 .C ו- 250 מ”ג של ויטמין MSM קונדרואיטין סולפט, 750 מ”ג של
צירוף מנצח זה, של אלוורה עם מגוון החומרים הללו, הוכיח את עצמו 

כאלטרנטיבה אפקטיבית ובטוחה. צריכה יומית תעזור לסובלים מבעיות מפרקים 
ולאלו המצויים בסיכון גבוה לשחיקת מפרקים: ספורטאים, נשים, אנשים בעלי 

משקל עודף ופועלים בעבודות פיזיות. 

רכיבים
ג’ל אלוורה מיוצב* )אלו ברבדנסיס מילר(, ממתיק סורביטול E420, רכז 

מיץ תפוזים, פרוקטוז, גלוקוזאמין סולפאט 1.25%, כונדריטין סולפאט 
1.17%, חומר טעם וריח תפוז, מתיל סולופונין מתאן MSM 0.6%, מונע 

חמצון חומצה אסקורבית E300, מווסת חומציות E330, חומר משמר נתרן 
 .E306 מונע חמצון טוקופרול ,E211 בנזואט

מכיל
1 ליטר

שימוש מומלץ
נערו היטב לפני השימוש.

בהנחיית משרד הבריאות הישראלי 5 מ"ל עם כוס מים על קיבה ריקה.
המלצה בינלאומית: 60-120 מ”ל ליום בבוקר, על קיבה ריקה.

יש לשמור בקירור לאחר הפתיחה.

חשוב לדעת
זמינות מעולה לגוף ספיגה • 

יעילה יותר עקב השימוש 
באלוורה כבסיס.

מכיל חומרים טבעיים, • 
המשפרים את סיכוך המפרק.

משקה אלוורה “פרידום”
עם גלוקוזמין סולפט וכונדרואיטין סולפט לתיפקודם הבריא וניידותם של המפרקים

משקאות

  Forever Freedom  #196

ב-100 ערךסימון תזונתי
מ"ל 

ג'ל

במנת הגשה 
(5 מ"ל ג'ל(

ב-100 מ"ל מוכן 
לפי הוראות 

הכנה

291.50קלוריותאנרגיה
000גרםסך השומנים

000מ"גנתרן 
6.30.30גרםסך הפחמימות

מתוכן:

2.50.10גרםסוכרים
1.30.10גרםחלבונים

מכיל ויטמין Cבטוח לצריכה יומית לא בוצעו ניסויים על בע״חמכיל MSM טבעימוסיף סיכוך למפרקים

* ג'ל אלוורה מיוצב – ג'ל אלוורה שעבר תהליך שימור מוגן פטנטים המאפשר 
שמירת הפעילות של כל מרכיבי הג'ל הטבעיים.
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המוצרים המוצגים של חברת Forever אינם תחליף לטיפול רפואי ואין בשימוש בהם בגדר המלצה להפסיק טיפול רפואי קיים או לשנותו. אין למוצרים אלו תכונות רפואיות או סגולות ריפוי. המוצרים הינם תוספי תזונה וטיפוח ואינם תרופות. 
יש להיוועץ עם רופא לפני נטילת תוספי תזונה: נשים בהיריון, נשים מניקות, אנשים הנוטלים תרופות מרשם וילדים.

תיאור ומטרה
משקה "ג'ל אלוורה וחמוציות" מכיל את כל הויטמינים, המינרלים, חומצות 

 Forever האמינו והאנזימים הנמצאים במוצר “ג’ל אלוורה לשתיה” מבית חברת
בתוספת יתרונות החמוציות והתפוחים.

 ,C בנוסף לסגולת החמוציות כפרי המיטיב עם דרכי השתן, הן עשירות גם בויטמין
מקור טבעי לפיקנוגנול, נוגד חמצון רב עוצמה, המשמש בעיקר לשימור הקולגן.

מיץ תפוחים ידוע בזכות הויטמינים A ו- C, כמו גם האשלגן והפקטין שהוא מכיל.

ניתן לשתות את משקה האלוורה והחמוציות בזמן הארוחות, או לאורך כל היום. 
טעמו הנפלא טבעי לגמרי והוא מכיל תערובת של חמוציות טריות ותפוחים 

מתוקים ורכים. הפרוקטוז )סוכר פירות טבעי( שמוסיפים לתערובת, ממתיק אותה 
במידה המתאימה הן למבוגרים והן לילדים.

רכיבים
ג’ל אלוורה מיוצב* )Aloe Barbadensis( )90%(, פרוקטוז, רכזי מיץ תפוחים 

וחמוציות )melanocarpa( )Aronia 1.7%(, ממתיק- סורביטול, מונע חמצון- 
חומצה אסקורבית E300, מווסת חומציות- חומצה ציטרית E330, חומרים 

משמרים )אשלגן סורבאט E202, נתרן בנזואט E211(, מסמיך- גומי קסנתאן 
  .E306 מונע חמצון טוקופרול ,E415

מכיל
1 ליטר

שימוש מומלץ
נערו היטב לפני השימוש.

בהנחיית משרד הבריאות הישראלי 5 מ"ל עם כוס מים על קיבה ריקה.
המלצה בינלאומית: 80 – 40 מ”ל ליום בבוקר, על קיבה ריקה.

* ג'ל אלוורה מיוצב – ג'ל אלוורה שעבר תהליך שימור מוגן פטנטים המאפשר 
שמירת הפעילות של כל מרכיבי הג'ל הטבעיים.

חשוב לדעת
כל היתרונות של ג‘ל האלוורה לשתיה, • 

בטעם של חמוציות ותפוחים
מכיל נוגד חמצון חזק, המגן על העור• 

 •C מקור טבעי לויטמין

משקה אלוורה וחמוציות
היתרונות של ג'ל האלוורה המיוצב בשילוב טעים ומזין של של מיץ תפוחים וחמוציות

משקאות

   Aloe Berry Nectar #34

מקור טבעי 
C לויטמין

אינו מכיל מוצר 
מן החי

אהוב על 
מבוגרים וילדים

מכיל חמוציות - פרי 
המיטיב עם דרכי השתן

לא בוצעו 
ניסויים על בע״ח

באישור המועצה
הבינ״ל למדעי האלו

 KSA כשר בהשגחת
ובאישור הרבנות הראשית לישראל

"מהדרין" 
בהשגחת הרב בנימין פרוייבירט 

בהשגחת 
בד״ץ שארית ישראל 

כמות הגשה ערךסימון תזונתי
יומית- 5 מ״ל

ב-100 מ״ל 
ג׳ל אלוורה

ב-100 מ״ל 
משקה מוכן

2.5500קלוריותאנרגיה

000גרםסך השומנים

0250מ״גנתרן 

012.50גרםסך הפחמימות 

07.50גרםמתוכן סוכרים 

000גרםחלבונים 

המוצרים המוצגים של חברת Forever אינם תחליף לטיפול רפואי ואין בשימוש בהם בגדר המלצה להפסיק טיפול רפואי קיים או לשנותו. אין למוצרים אלו תכונות רפואיות או סגולות ריפוי. המוצרים הינם תוספי תזונה וטיפוח ואינם תרופות. 
יש להיוועץ עם רופא לפני נטילת תוספי תזונה: נשים בהיריון, נשים מניקות, אנשים הנוטלים תרופות מרשם וילדים.

תיאור ומטרה
”משקה האלוורה והאפרסקים” של חברת Forever מציע שילוב טעמים של ג’ל 
האלוורה המיוצב יחד עם אפרסקים, מתרכיז טבעי. הטעם הוא ייחודי, אין דומה 

לו והוא מכיל גם פיסות טבעיות של אלוורה, המקבלות את טעם האפרסקים 
הבשלים.

אנשים בכל העולם משתמשים זה מאות בשנים בצמח האלוורה בגלל שפע 
יתרונותיו הבריאותיים. עכשיו, בתוספת אפרסקים, הוא מהווה גם מקור טוב 

לקרטונידים, הידועים כאנטיאוקסידנטים יעילים. הוא מכיל גם ויטמין A החיוני 
מאוד לראייה טובה ביום ובלילה, ואף תומך במערכת החיסונית.

”משקה האלוורה והאפרסקים” מציע מרכיבי בריאות רבים – והכל מרוכז בתוך 
משקה טעים אחד.

רכיבים
 ,E330 100% ג’ל אלוורה מיוצב* , פרוקטוז, טעם וריח אפרסק, מווסת חומציות

רכז מיץ אפרסק, חומר משמר נתרן בנזואט E211, מונעי חמצון )חומצה 
  .)E306 טוקופרול  ,E300 אסקורבית

מכיל
1 ליטר

שימוש מומלץ
נערו היטב לפני השימוש.

בהנחיית משרד הבריאות הישראלי 5 מ"ל עם כוס מים על קיבה ריקה.
המלצה בינלאומית: 80 – 40 מ”ל ליום בבוקר, על קיבה ריקה.

* ג'ל אלוורה מיוצב – ג'ל אלוורה שעבר תהליך שימור מוגן פטנטים המאפשר 
שמירת הפעילות של כל מרכיבי הג'ל הטבעיים.

חשוב לדעת
כל יתרונות ג‘ל האלוורה מתקיימים • 

במוצר זה
מכיל חתיכות מוצקות מהג‘ל• 
טעם מעולה ומרענן של אפרסקים• 
מעולה לילדים• 
אורך חיי המדף של הג‘ל הוא 4 שנים • 

לפני פתיחה ו-3 חודשים לאחר פתיחה 
)כשהבקבוק נשמר בקירור(

משקה אלוורה ואפרסקים
להנות מיתרונות ג'ל האלוורה בתוספת טעם של אפרסק וחתיכות אלוורה, שספגו את טעמם של האפרסקים

משקאות

    Aloe Bit’s N’Peaches #77

באישור המועצה
הבינ״ל למדעי האלו

אינו מכיל מוצר 
מן החי

אהוב על 
מבוגרים וילדים

מכיל חתיכות מוצקות 
של אלוורה

לא בוצעו 
ניסויים על בע״ח

 KSA כשר בהשגחת
ובאישור הרבנות הראשית לישראל

"מהדרין" 
בהשגחת הרב בנימין פרוייבירט 

בהשגחת 
בד״ץ שארית ישראל 

כמות הגשה ערךסימון תזונתי
יומית- 5 מ״ל

ב-100 מ״ל 
ג׳ל אלוורה

ב-100 מ״ל 
משקה מוכן

2420קלוריותאנרגיה

000גרםסך השומנים

1.529.20מ״גנתרן 

0.5100גרםסך הפחמימות 

0.47.50גרםמתוכן סוכרים 

0.11.30גרםמתוכן חלבונים 
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המוצרים המוצגים של חברת Forever אינם תחליף לטיפול רפואי ואין בשימוש בהם בגדר המלצה להפסיק טיפול רפואי קיים או לשנותו. אין למוצרים אלו תכונות רפואיות או סגולות ריפוי. המוצרים הינם תוספי תזונה וטיפוח ואינם תרופות. 
יש להיוועץ עם רופא לפני נטילת תוספי תזונה: נשים בהיריון, נשים מניקות, אנשים הנוטלים תרופות מרשם וילדים.

תיאור ומטרה
משקה "ג'ל אלוורה וחמוציות" מכיל את כל הויטמינים, המינרלים, חומצות 

 Forever האמינו והאנזימים הנמצאים במוצר “ג’ל אלוורה לשתיה” מבית חברת
בתוספת יתרונות החמוציות והתפוחים.

 ,C בנוסף לסגולת החמוציות כפרי המיטיב עם דרכי השתן, הן עשירות גם בויטמין
מקור טבעי לפיקנוגנול, נוגד חמצון רב עוצמה, המשמש בעיקר לשימור הקולגן.

מיץ תפוחים ידוע בזכות הויטמינים A ו- C, כמו גם האשלגן והפקטין שהוא מכיל.

ניתן לשתות את משקה האלוורה והחמוציות בזמן הארוחות, או לאורך כל היום. 
טעמו הנפלא טבעי לגמרי והוא מכיל תערובת של חמוציות טריות ותפוחים 

מתוקים ורכים. הפרוקטוז )סוכר פירות טבעי( שמוסיפים לתערובת, ממתיק אותה 
במידה המתאימה הן למבוגרים והן לילדים.

רכיבים
ג’ל אלוורה מיוצב* )Aloe Barbadensis( )90%(, פרוקטוז, רכזי מיץ תפוחים 

וחמוציות )melanocarpa( )Aronia 1.7%(, ממתיק- סורביטול, מונע חמצון- 
חומצה אסקורבית E300, מווסת חומציות- חומצה ציטרית E330, חומרים 

משמרים )אשלגן סורבאט E202, נתרן בנזואט E211(, מסמיך- גומי קסנתאן 
  .E306 מונע חמצון טוקופרול ,E415

מכיל
1 ליטר

שימוש מומלץ
נערו היטב לפני השימוש.

בהנחיית משרד הבריאות הישראלי 5 מ"ל עם כוס מים על קיבה ריקה.
המלצה בינלאומית: 80 – 40 מ”ל ליום בבוקר, על קיבה ריקה.

* ג'ל אלוורה מיוצב – ג'ל אלוורה שעבר תהליך שימור מוגן פטנטים המאפשר 
שמירת הפעילות של כל מרכיבי הג'ל הטבעיים.

חשוב לדעת
כל היתרונות של ג‘ל האלוורה לשתיה, • 

בטעם של חמוציות ותפוחים
מכיל נוגד חמצון חזק, המגן על העור• 

 •C מקור טבעי לויטמין

משקה אלוורה וחמוציות
היתרונות של ג'ל האלוורה המיוצב בשילוב טעים ומזין של של מיץ תפוחים וחמוציות

משקאות

   Aloe Berry Nectar #34

מקור טבעי 
C לויטמין

אינו מכיל מוצר 
מן החי

אהוב על 
מבוגרים וילדים

מכיל חמוציות - פרי 
המיטיב עם דרכי השתן

לא בוצעו 
ניסויים על בע״ח

באישור המועצה
הבינ״ל למדעי האלו

 KSA כשר בהשגחת
ובאישור הרבנות הראשית לישראל

"מהדרין" 
בהשגחת הרב בנימין פרוייבירט 

בהשגחת 
בד״ץ שארית ישראל 

כמות הגשה ערךסימון תזונתי
יומית- 5 מ״ל

ב-100 מ״ל 
ג׳ל אלוורה

ב-100 מ״ל 
משקה מוכן

2.5500קלוריותאנרגיה

000גרםסך השומנים

0250מ״גנתרן 

012.50גרםסך הפחמימות 

07.50גרםמתוכן סוכרים 

000גרםחלבונים 

המוצרים המוצגים של חברת Forever אינם תחליף לטיפול רפואי ואין בשימוש בהם בגדר המלצה להפסיק טיפול רפואי קיים או לשנותו. אין למוצרים אלו תכונות רפואיות או סגולות ריפוי. המוצרים הינם תוספי תזונה וטיפוח ואינם תרופות. 
יש להיוועץ עם רופא לפני נטילת תוספי תזונה: נשים בהיריון, נשים מניקות, אנשים הנוטלים תרופות מרשם וילדים.

תיאור ומטרה
”משקה האלוורה והאפרסקים” של חברת Forever מציע שילוב טעמים של ג’ל 
האלוורה המיוצב יחד עם אפרסקים, מתרכיז טבעי. הטעם הוא ייחודי, אין דומה 

לו והוא מכיל גם פיסות טבעיות של אלוורה, המקבלות את טעם האפרסקים 
הבשלים.

אנשים בכל העולם משתמשים זה מאות בשנים בצמח האלוורה בגלל שפע 
יתרונותיו הבריאותיים. עכשיו, בתוספת אפרסקים, הוא מהווה גם מקור טוב 

לקרטונידים, הידועים כאנטיאוקסידנטים יעילים. הוא מכיל גם ויטמין A החיוני 
מאוד לראייה טובה ביום ובלילה, ואף תומך במערכת החיסונית.

”משקה האלוורה והאפרסקים” מציע מרכיבי בריאות רבים – והכל מרוכז בתוך 
משקה טעים אחד.

רכיבים
 ,E330 100% ג’ל אלוורה מיוצב* , פרוקטוז, טעם וריח אפרסק, מווסת חומציות

רכז מיץ אפרסק, חומר משמר נתרן בנזואט E211, מונעי חמצון )חומצה 
  .)E306 טוקופרול  ,E300 אסקורבית

מכיל
1 ליטר

שימוש מומלץ
נערו היטב לפני השימוש.

בהנחיית משרד הבריאות הישראלי 5 מ"ל עם כוס מים על קיבה ריקה.
המלצה בינלאומית: 80 – 40 מ”ל ליום בבוקר, על קיבה ריקה.

* ג'ל אלוורה מיוצב – ג'ל אלוורה שעבר תהליך שימור מוגן פטנטים המאפשר 
שמירת הפעילות של כל מרכיבי הג'ל הטבעיים.

חשוב לדעת
כל יתרונות ג‘ל האלוורה מתקיימים • 

במוצר זה
מכיל חתיכות מוצקות מהג‘ל• 
טעם מעולה ומרענן של אפרסקים• 
מעולה לילדים• 
אורך חיי המדף של הג‘ל הוא 4 שנים • 

לפני פתיחה ו-3 חודשים לאחר פתיחה 
)כשהבקבוק נשמר בקירור(

משקה אלוורה ואפרסקים
להנות מיתרונות ג'ל האלוורה בתוספת טעם של אפרסק וחתיכות אלוורה, שספגו את טעמם של האפרסקים

משקאות

    Aloe Bit’s N’Peaches #77

באישור המועצה
הבינ״ל למדעי האלו

אינו מכיל מוצר 
מן החי

אהוב על 
מבוגרים וילדים

מכיל חתיכות מוצקות 
של אלוורה

לא בוצעו 
ניסויים על בע״ח

 KSA כשר בהשגחת
ובאישור הרבנות הראשית לישראל

"מהדרין" 
בהשגחת הרב בנימין פרוייבירט 

בהשגחת 
בד״ץ שארית ישראל 

כמות הגשה ערךסימון תזונתי
יומית- 5 מ״ל

ב-100 מ״ל 
ג׳ל אלוורה

ב-100 מ״ל 
משקה מוכן

2420קלוריותאנרגיה

000גרםסך השומנים

1.529.20מ״גנתרן 

0.5100גרםסך הפחמימות 

0.47.50גרםמתוכן סוכרים 

0.11.30גרםמתוכן חלבונים 
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המוצרים המוצגים של חברת Forever אינם תחליף לטיפול רפואי ואין בשימוש בהם בגדר המלצה להפסיק טיפול רפואי קיים או לשנותו. אין למוצרים אלו תכונות רפואיות או סגולות ריפוי. המוצרים הינם תוספי תזונה וטיפוח ואינם תרופות. 
יש להיוועץ עם רופא לפני נטילת תוספי תזונה: נשים בהיריון, נשים מניקות, אנשים הנוטלים תרופות מרשם וילדים.

תיאור ומטרה
אין כל ספק שנוגדי חמצון הם חומרים חיוניים ביותר לבריאותך ולשלומך. אולם 

כיום, תזונאים עוסקים רבות בשאלה איזה פרי הוא נוגד החמצון היעיל ביותר, 
או אילו מבין הפירות מכיל את כמות הקסאנתונים Xanthones הגבוהה ביותר, 
או את ערך ה- Oxygen Radical Absorption Capacity) ORAC( הגבוה 

ביותר. "פוראוור פומסטין" מכיל את כל אלה הודות לתערובת בלעדית של מיצים 
ותמציות של פירות לרבות רימונים, אגסים, מנגוסטין, פטל, אוכמניות שחורות, 

אוכמניות כחולות ומיצוי של זרעי ענבים.

ערך ה- Oxygen Radical Absorption Capacity) ORAC( מתאר 
את יכולתו של נוגד חמצון למנוע נזק הנגרם על ידי רדיקלים חופשיים. ערך 

ה-ORAC של פירות עשוי להשתנות מאוד מפרי לפרי. הערך משתנה גם כאשר 
בודקים את אותו פרי במועדים שונים לאחר איסופו. מה שחשוב לדעת זה שכל 

הרכיבים של "פוראוור פומסטין", נמצאים בטווח הערכים הגבוה ביותר של 
ה-ORAC, בעיקר הרימון והמנגוסטין.

מיץ רימונים מכיל יותר נוגדי חמצון השייכים לקבוצת הפוליפנולים בהשוואה 
ליין אדום, לתה ירוק, למיץ אוכמניות ולמיץ תפוזים. הוא אף משמש מקור טוב 

לוויטמינים A ,C ,E ולברזל.

מנגוסטין הוא פרי פופולרי באסיה. טעמו הנפלא גרם למלכה ויקטוריה להכריז 
עליו כפרי המועדף עליה ולכן נוהגים לכנותו “מלך הפירות”! ערך ה-ORAC שלו 

גבוה ביותר והוא עשיר בקסאנתונים חיוניים. קסאנתונים הן משפחה של תרכובות 
מזינות הנוצרות באופן טבעי בפירות, ומשמשות כנוגדות חמצון מעולות.

נסו את כוחם המופלא של נוגדי החמצון שמכילים פרי הרימון, המנגוסטין ופירות 
אקזוטיים אחרים בעזרת "פוראוור פומסטין"!

רכיבים
מיץ רימונים, מיץ אגסים, מיץ מנגוסטין, Garcinia mangostene L, מיץ פטל, 
מיץ אוכמניות שחורות, מיץ אוכמניות כחולות ותמצית זרעי ענבים, אשלגן סורבט 

ונתרן בנזואט )להגנה על הטעם(.

מכיל
473 מ”ל, במיכל – 16 מנות

שימוש מומלץ
ערבבו היטב לפני השימוש, 

שתו 30 מ"ל בכל יום או ככל שתחפצו, עדיף לפני הארוחה.

חשוב לדעת
נוגד חמצון חזק ביותר• 
תערובת ייחודית של מיצים • 

ותמציות של פירות
טעם אקזוטי שכולם אוהבים• 

פוראוור פומסטין
שילוב ייחודי תמציות פירות, לרבות רימונים, אגסים, מנגוסטין, פטל, אוכמניות ומיצוי של זרעי ענבים.

משקאות

  Forever Pomesteen #262

באישור המועצה בעל ערך ORAC גבוה
הבינלאומית למדעי האלו

לא בוצעו ניסויים אינו מכיל מוצר מן החי
על בע״ח

 KSA כשר בהשגחת
באישור הרבנות הראשית לישראל

"מהדרין" 
בהשגחת הרב בנימין פרוייבירט 

ב-30 מ״לב-100 מ״לערךסימון תזונתי

10030קלוריותאנרגיה

00גרםסך השומנים

5015מ״גנתרן 

267גרםסך הפחמימות 

206גרםמתוכן סוכרים 

10גרםחלבונים 

 C ויטמין
)חומצה אסקורבית( 

24*80מ״ג

*מנה אחת מספקת 40% מהקצובה היומית 
המומלצת לנשים וגברים בגיל 25-50 שנה. 
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איננו יכולים להיות תלויים ברופאים ותרופות בלבד כדי להשאר בריאים. על כל פנים, מניעה עדיפה 
על חיפוש אחר תרופות. בריאות טובה מתחילה בתזונה טובה. צרכנים חכמים בודקים את מזונם, 

אינם בוחרים את המזון אך ורק על פי טעמו. ריבוי המוצרים על מדפי החנויות אינו הוכחה לאיכותם. 
שיטות גידול אינטנסיביות מרוקנות את התוכן המינרלי הטבעי של הקרקע וכתוצאה מכך נדרש 

פיצוי בדשנים כימיים. לכן, הגידול בצריכת תוספי תזונה אינו מפתיע, שכן כולנו שואפים
לספק לגופנו את רכיבי התזונה החיוניים לבריאותנו. 

תוספי התזונה המיוצרים ע”י Forever עשויים ממיטב הרכיבים.
גידול הרכיבים ואיסופם נעשה ע”י הספקים הטובים ביותר. הרכיבים מעובדים בטכנולוגיה 

המתקדמת ביותר. כל מוצר שומר על ערכו התזונתי המקורי ותורם לבריאות הטובה ולשלוות הנפש.

חלק 3
תוספי תזונה

המוצרים המוצגים של חברת Forever אינם תחליף לטיפול רפואי ואין בשימוש בהם בגדר המלצה להפסיק טיפול רפואי קיים או לשנותו. אין למוצרים אלו תכונות רפואיות או סגולות ריפוי. המוצרים הינם תוספי תזונה וטיפוח ואינם תרופות. 
יש להיוועץ עם רופא לפני נטילת תוספי תזונה: נשים בהיריון, נשים מניקות, אנשים הנוטלים תרופות מרשם וילדים.

תיאור ומטרה
אין כל ספק שנוגדי חמצון הם חומרים חיוניים ביותר לבריאותך ולשלומך. אולם 

כיום, תזונאים עוסקים רבות בשאלה איזה פרי הוא נוגד החמצון היעיל ביותר, 
או אילו מבין הפירות מכיל את כמות הקסאנתונים Xanthones הגבוהה ביותר, 
או את ערך ה- Oxygen Radical Absorption Capacity) ORAC( הגבוה 

ביותר. "פוראוור פומסטין" מכיל את כל אלה הודות לתערובת בלעדית של מיצים 
ותמציות של פירות לרבות רימונים, אגסים, מנגוסטין, פטל, אוכמניות שחורות, 

אוכמניות כחולות ומיצוי של זרעי ענבים.

ערך ה- Oxygen Radical Absorption Capacity) ORAC( מתאר 
את יכולתו של נוגד חמצון למנוע נזק הנגרם על ידי רדיקלים חופשיים. ערך 

ה-ORAC של פירות עשוי להשתנות מאוד מפרי לפרי. הערך משתנה גם כאשר 
בודקים את אותו פרי במועדים שונים לאחר איסופו. מה שחשוב לדעת זה שכל 

הרכיבים של "פוראוור פומסטין", נמצאים בטווח הערכים הגבוה ביותר של 
ה-ORAC, בעיקר הרימון והמנגוסטין.

מיץ רימונים מכיל יותר נוגדי חמצון השייכים לקבוצת הפוליפנולים בהשוואה 
ליין אדום, לתה ירוק, למיץ אוכמניות ולמיץ תפוזים. הוא אף משמש מקור טוב 

לוויטמינים A ,C ,E ולברזל.

מנגוסטין הוא פרי פופולרי באסיה. טעמו הנפלא גרם למלכה ויקטוריה להכריז 
עליו כפרי המועדף עליה ולכן נוהגים לכנותו “מלך הפירות”! ערך ה-ORAC שלו 

גבוה ביותר והוא עשיר בקסאנתונים חיוניים. קסאנתונים הן משפחה של תרכובות 
מזינות הנוצרות באופן טבעי בפירות, ומשמשות כנוגדות חמצון מעולות.

נסו את כוחם המופלא של נוגדי החמצון שמכילים פרי הרימון, המנגוסטין ופירות 
אקזוטיים אחרים בעזרת "פוראוור פומסטין"!

רכיבים
מיץ רימונים, מיץ אגסים, מיץ מנגוסטין, Garcinia mangostene L, מיץ פטל, 
מיץ אוכמניות שחורות, מיץ אוכמניות כחולות ותמצית זרעי ענבים, אשלגן סורבט 

ונתרן בנזואט )להגנה על הטעם(.

מכיל
473 מ”ל, במיכל – 16 מנות

שימוש מומלץ
ערבבו היטב לפני השימוש, 

שתו 30 מ"ל בכל יום או ככל שתחפצו, עדיף לפני הארוחה.

חשוב לדעת
נוגד חמצון חזק ביותר• 
תערובת ייחודית של מיצים • 

ותמציות של פירות
טעם אקזוטי שכולם אוהבים• 

פוראוור פומסטין
שילוב ייחודי תמציות פירות, לרבות רימונים, אגסים, מנגוסטין, פטל, אוכמניות ומיצוי של זרעי ענבים.

משקאות

  Forever Pomesteen #262

באישור המועצה בעל ערך ORAC גבוה
הבינלאומית למדעי האלו

לא בוצעו ניסויים אינו מכיל מוצר מן החי
על בע״ח

 KSA כשר בהשגחת
באישור הרבנות הראשית לישראל

"מהדרין" 
בהשגחת הרב בנימין פרוייבירט 

ב-30 מ״לב-100 מ״לערךסימון תזונתי

10030קלוריותאנרגיה

00גרםסך השומנים

5015מ״גנתרן 

267גרםסך הפחמימות 

206גרםמתוכן סוכרים 

10גרםחלבונים 

 C ויטמין
)חומצה אסקורבית( 

24*80מ״ג

*מנה אחת מספקת 40% מהקצובה היומית 
המומלצת לנשים וגברים בגיל 25-50 שנה. 
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המוצרים המוצגים של חברת Forever אינם תחליף לטיפול רפואי ואין בשימוש בהם בגדר המלצה להפסיק טיפול רפואי קיים או לשנותו. אין למוצרים אלו תכונות רפואיות או סגולות ריפוי. המוצרים הינם תוספי תזונה וטיפוח ואינם תרופות. 
יש להיוועץ עם רופא לפני נטילת תוספי תזונה: נשים בהיריון, נשים מניקות, אנשים הנוטלים תרופות מרשם וילדים.

תיאור ומטרה
המדע הוכיח כי עם עליית הגיל יורדת היכולת שלנו לספוג סידן. למעשה, 

ישנם מחקרים המעידים על כך שהיכולת שלנו לספוג סידן מהתזונה שאנו 
צורכים יורדת ב 60 אחוזים מילדות ועד בגרות. כיצד אתם יכולים לתרום 
לבריאות העצמות והשיניים שלכם? הנוסחה החדשה והמשופרת שלנו, 

"פוראוור-קלציום", מספקת את כל האיכויות המוכחות קלינית של סידן, 
מגנזיום, אבץ, מנגן, נחושת והויטמינים C ו- D כדי לעזור בשמירה על מבנה 
ותפקוד תקין של העצמות בגופכם. אתם תלויים בחוזק גופכם בכל יום, וזה 

מתחיל מבפנים. תוספת הסידן החדשה של Forever, די-קלציום מלאט, 
היא היעילה ביותר בקידום של בניית עצמות אופטימלית כיוון שהיא נשארת 
 pH -במחזור הדם זמן רב יותר מהפורמולה הקודמת ולא מפריעה לאיזון ה

הטבעי בקיבה. בנוסף, תערובת המינרלים הייחודית לנו היא קטנה יותר 
ונספגת ביעילות רבה יותר מהפורמולה הקודמת. ב-"פוראוור-קלציום" החדש 

נעשה שימוש בצורות משובחות של סידן ומינרלים נוספים בעלי ביצועים 
גבוהים, הרשומים תחת פטנט, כדי לוודא מקסימום ספיגה וזמינות ביולוגית. 

כדי להילחם בירידה היומיומית ביכולותינו לספוג סידן ככל שגילנו מתקדם 
יותר, תוסף תזונה מקיף זה הינו חיוני לסיוע בשמירה על הגוף מפני אובדן 
צפיפות העצם. "פוראוור-קלציום" יכול לסייע לכם להרגיש בטוחים ואתם 

יכולים לסמוך על כך שהרכיבים הם המשובחים ביותר לתמיכה בבריאותכם.

רכיבים
דיקלציום מלאט, מגנזיום אוקסיד, מייצב )סיליקון דיאוקסיד, מיקרוקריסטלין 

צלולוז(, מונעי התגיישות )מלח קרוסקרמלוס, חומצה סטארית(, 
 D די מגנזיום מלאט, אבץ גליצנט, ויטמין ,)C קלציום אסקורבט )ויטמין

)קולקלציפרול(, נחושת גליצנט, חומרי טעם וריח ונילה, חומרי מילוי )מלח 
 ,)MCT( קרבוקסימטילצלולוז, דקסטרין, דקסטרוז, חומצות שומן בינוניות

טריסודיום - ציטראט(.

מכיל
90 טבליות, כל אחת מכילה פחות מ-9 קלוריות.

שימוש מומלץ
יש ליטול 2-4 טבליות מדי יום כתוסף תזונה.

חשוב לדעת
תוסף תזונה המספק סידן, מגנזיום, אבץ, • 

D-ו C מנגן, נחושת וויטמינים
מאפשר מקסימום ספיגה וזמינות • 

ביולוגית

פוראוור קלציום
דחיסות מקסימלית של קלציום מלאט, המספקת 100% מהתצרוכת היומית המומלצת של סידן

   Calcium #206

טבלית אחת ערךסימון תזונתי
1.28 גרם

% קי״מ 
לנשים*

% קי״מ 
לגברים*

 D ויטמין
)קולקלציפרול(

533%33%מק"ג

ויטמין C )סידן 
אסקורבט(

1525%25%מ״ג

סידן )דיקלציום 
מלאט(

25031%31%מ״ג

מגנזיום )מגנזיום 
אוקסיד ומגנזיום 

מאלט(

10035%28%מ״ג

אבץ )קלאט של אבץ 
ומגנזיום מלאט(

1.512%10%מ״ג

נחושת )קלאט של 
נחושת גליצנט(

0.258%8%מ״ג

מנגן )קלאט של מנגן 
גליצנט(

0.510%10%מ״ג

תורם לבריאות
העצמות והשיניים

לא בוצעו ניסויים
על בע״ח

תוספי תזונה

* % קי״מ - אחוז מהקצובה היומית המומלצת לנשים או לגברים

 KSA כשר בהשגחת
באישור הרבנות הראשית לישראל

"מהדרין" 
בהשגחת הרב בנימין פרוייבירט 

בהשגחת 
בד״ץ שארית ישראל 

המוצרים המוצגים של חברת Forever אינם תחליף לטיפול רפואי ואין בשימוש בהם בגדר המלצה להפסיק טיפול רפואי קיים או לשנותו. אין למוצרים אלו תכונות רפואיות או סגולות ריפוי. המוצרים הינם תוספי תזונה וטיפוח ואינם תרופות. 
יש להיוועץ עם רופא לפני נטילת תוספי תזונה: נשים בהיריון, נשים מניקות, אנשים הנוטלים תרופות מרשם וילדים.

תיאור ומטרה
 "פוראוור ג'ין-צ'יה" מאחד את עוצמות הג'ינסנג עם צ'יה-מוזהב בתוך 

תוסף תזונה מיוחד המחבר את חכמת המזרח. צ'יה-מוזהב או מרווה צפון 
אמריקנית, היה בשימוש אינדיאנים בדרום-מערב ארה"ב במשך מאות 

בשנים, תודות לתכונותיו המחזקות, צ'יה-מוזהב מכיל חומצות שומן בכמויות 
גדולות ההופכות בגוף לאנרגיה רבה. ג'ינסנג ידוע כצמח מחזק, הוא מכיל 

אחד עשר ספונינים דמויי הורמונים שהופכים אותו לחומר בעל השפעות רב 
גוניות המותאמות למצב הגוף. ג' ינסנג הוא אנטיאוקסידנט חזק וגם חומר 

אנטי-דיכאוני, מרכיביו הטבעיים נשמעים כרשימת קטלוג תזונה-בריאה: 
ויטמינים C ,B12 ,B2 ,B1 ,A  ו-  D, סידן, ברזל, נתרן, אשלגן, אבץ, נחושת, 
מגנזיום, ומנגן. בהכילו אסטרוגן צמחי הוא עוזר להשלמת רמה נמוכה של 

אסטרוגן בגוף. 
" פוראוור ג'ין-צ'יה" הוא צירוף רב עוצמה, משפר אנרגיה, מצב רוח, כוחות 

עמידה וסיבולת. שילוב מנצח זה גם מחדד את הפעילות המוחית, משפר את 
מחזור הדם ומעלה את רמת העירנות בצורה ייחודית.

רכיבים
 ,)SALVIA COLUMBARIAE( ממתיק- סורביטול, דבש, זרעי צ'יה
 PANAX GINSENG,( טריקלציום פוספאט, תערובת שורשי ג'ינסנג

ELEUTHEROCOCCUS SENTICOSUS(, מתחלב )גומי ארביק(, חומצה 
אסקורבית )ויטמין C(, חלבון סויה מבודד, מתחלב )מיקרוקריסטלין צלולוז(, 

מונעי התגיישות )סיליקה, חומצה סטארית(, חומר טעם לימון טבעי, 
אנטיאוקסידנט )אסקורביל פלמיטט(, פלפלת.

מכיל
100 טבליות

אחסון
יש לאחסן במקום יבש וקריר כאשר המיכל סגור היטב. יש להרחיק מהישג 

ידם של ילדים.

שימוש מומלץ
טבלית אחת פעמיים ביום

נשים בהריון, נשים מניקות, אנשים הנוטלים תרופות מרשם וילדים- יש 
להיוועץ עם רופא. אסור לשימוש מתחת לגיל שנה.

חשוב לדעת
אנטיאוקסידנט רב עוצמה• 
חומר אנטי דכאוני טבעי• 
מקור טוב לחלבונים • 
מוסיף אנרגיה, מגביר כח עמידה וסיבולת • 
יכול לעזור בתופעות גיל המעבר וקדחת השחת• 
לג'ינסנג מיוחסות תכונות הגברת האון המיני • 
 • C 83% מהכמות המומלצת ליום של ויטמין

לנשים ולגברים

פוראוור ג’ין צ’יה
שילוב סינרגטי טבעי המספק כושר עמידות ואנרגיה אדירים, ללא קפאין

Gin Chia #47

טבליה אחת )1.3 גרם(ערךסימון תזונתי

3קלוריותאנרגיה 

0גר'שומנים

0מ"גנתרן

1גר'סך הפחמימות

0גר'סוכרים

0גר'חלבונים

50*מ"גויטמין C )חומצה אסקורבית(

C 50מ״לויטמין

חומר אנטי-דיכאוני 
טבעי

מספק כושר עמידות ואנרגיה מקור טוב לחלבונים 
ומחדד את הפעילות המוחית

מרבית הכמות היומית 
C המומלצת של ויטמין

לא בוצעו ניסויים 
על בע״ח

תוספי תזונה

 KSA כשר בהשגחת
ובאישור הרבנות הראשית לישראל

"מהדרין" 
בהשגחת הרב בנימין פרוייבירט 

בהשגחת 
בד״ץ שארית ישראל 

טבליה אחת מספקת 83% מהקצובה היומית המומלצת לנשים וגברים בגיל 25-50 שנה. 
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המוצרים המוצגים של חברת Forever אינם תחליף לטיפול רפואי ואין בשימוש בהם בגדר המלצה להפסיק טיפול רפואי קיים או לשנותו. אין למוצרים אלו תכונות רפואיות או סגולות ריפוי. המוצרים הינם תוספי תזונה וטיפוח ואינם תרופות. 
יש להיוועץ עם רופא לפני נטילת תוספי תזונה: נשים בהיריון, נשים מניקות, אנשים הנוטלים תרופות מרשם וילדים.

תיאור ומטרה
המדע הוכיח כי עם עליית הגיל יורדת היכולת שלנו לספוג סידן. למעשה, 

ישנם מחקרים המעידים על כך שהיכולת שלנו לספוג סידן מהתזונה שאנו 
צורכים יורדת ב 60 אחוזים מילדות ועד בגרות. כיצד אתם יכולים לתרום 
לבריאות העצמות והשיניים שלכם? הנוסחה החדשה והמשופרת שלנו, 

"פוראוור-קלציום", מספקת את כל האיכויות המוכחות קלינית של סידן, 
מגנזיום, אבץ, מנגן, נחושת והויטמינים C ו- D כדי לעזור בשמירה על מבנה 
ותפקוד תקין של העצמות בגופכם. אתם תלויים בחוזק גופכם בכל יום, וזה 

מתחיל מבפנים. תוספת הסידן החדשה של Forever, די-קלציום מלאט, 
היא היעילה ביותר בקידום של בניית עצמות אופטימלית כיוון שהיא נשארת 
 pH -במחזור הדם זמן רב יותר מהפורמולה הקודמת ולא מפריעה לאיזון ה

הטבעי בקיבה. בנוסף, תערובת המינרלים הייחודית לנו היא קטנה יותר 
ונספגת ביעילות רבה יותר מהפורמולה הקודמת. ב-"פוראוור-קלציום" החדש 

נעשה שימוש בצורות משובחות של סידן ומינרלים נוספים בעלי ביצועים 
גבוהים, הרשומים תחת פטנט, כדי לוודא מקסימום ספיגה וזמינות ביולוגית. 

כדי להילחם בירידה היומיומית ביכולותינו לספוג סידן ככל שגילנו מתקדם 
יותר, תוסף תזונה מקיף זה הינו חיוני לסיוע בשמירה על הגוף מפני אובדן 
צפיפות העצם. "פוראוור-קלציום" יכול לסייע לכם להרגיש בטוחים ואתם 

יכולים לסמוך על כך שהרכיבים הם המשובחים ביותר לתמיכה בבריאותכם.

רכיבים
דיקלציום מלאט, מגנזיום אוקסיד, מייצב )סיליקון דיאוקסיד, מיקרוקריסטלין 

צלולוז(, מונעי התגיישות )מלח קרוסקרמלוס, חומצה סטארית(, 
 D די מגנזיום מלאט, אבץ גליצנט, ויטמין ,)C קלציום אסקורבט )ויטמין

)קולקלציפרול(, נחושת גליצנט, חומרי טעם וריח ונילה, חומרי מילוי )מלח 
 ,)MCT( קרבוקסימטילצלולוז, דקסטרין, דקסטרוז, חומצות שומן בינוניות

טריסודיום - ציטראט(.

מכיל
90 טבליות, כל אחת מכילה פחות מ-9 קלוריות.

שימוש מומלץ
יש ליטול 2-4 טבליות מדי יום כתוסף תזונה.

חשוב לדעת
תוסף תזונה המספק סידן, מגנזיום, אבץ, • 

D-ו C מנגן, נחושת וויטמינים
מאפשר מקסימום ספיגה וזמינות • 

ביולוגית

פוראוור קלציום
דחיסות מקסימלית של קלציום מלאט, המספקת 100% מהתצרוכת היומית המומלצת של סידן

   Calcium #206

טבלית אחת ערךסימון תזונתי
1.28 גרם

% קי״מ 
לנשים*

% קי״מ 
לגברים*

 D ויטמין
)קולקלציפרול(

533%33%מק"ג

ויטמין C )סידן 
אסקורבט(

1525%25%מ״ג

סידן )דיקלציום 
מלאט(

25031%31%מ״ג

מגנזיום )מגנזיום 
אוקסיד ומגנזיום 

מאלט(

10035%28%מ״ג

אבץ )קלאט של אבץ 
ומגנזיום מלאט(

1.512%10%מ״ג

נחושת )קלאט של 
נחושת גליצנט(

0.258%8%מ״ג

מנגן )קלאט של מנגן 
גליצנט(

0.510%10%מ״ג

תורם לבריאות
העצמות והשיניים

לא בוצעו ניסויים
על בע״ח

תוספי תזונה

* % קי״מ - אחוז מהקצובה היומית המומלצת לנשים או לגברים

 KSA כשר בהשגחת
באישור הרבנות הראשית לישראל

"מהדרין" 
בהשגחת הרב בנימין פרוייבירט 

בהשגחת 
בד״ץ שארית ישראל 

המוצרים המוצגים של חברת Forever אינם תחליף לטיפול רפואי ואין בשימוש בהם בגדר המלצה להפסיק טיפול רפואי קיים או לשנותו. אין למוצרים אלו תכונות רפואיות או סגולות ריפוי. המוצרים הינם תוספי תזונה וטיפוח ואינם תרופות. 
יש להיוועץ עם רופא לפני נטילת תוספי תזונה: נשים בהיריון, נשים מניקות, אנשים הנוטלים תרופות מרשם וילדים.

תיאור ומטרה
 "פוראוור ג'ין-צ'יה" מאחד את עוצמות הג'ינסנג עם צ'יה-מוזהב בתוך 

תוסף תזונה מיוחד המחבר את חכמת המזרח. צ'יה-מוזהב או מרווה צפון 
אמריקנית, היה בשימוש אינדיאנים בדרום-מערב ארה"ב במשך מאות 

בשנים, תודות לתכונותיו המחזקות, צ'יה-מוזהב מכיל חומצות שומן בכמויות 
גדולות ההופכות בגוף לאנרגיה רבה. ג'ינסנג ידוע כצמח מחזק, הוא מכיל 

אחד עשר ספונינים דמויי הורמונים שהופכים אותו לחומר בעל השפעות רב 
גוניות המותאמות למצב הגוף. ג' ינסנג הוא אנטיאוקסידנט חזק וגם חומר 

אנטי-דיכאוני, מרכיביו הטבעיים נשמעים כרשימת קטלוג תזונה-בריאה: 
ויטמינים C ,B12 ,B2 ,B1 ,A  ו-  D, סידן, ברזל, נתרן, אשלגן, אבץ, נחושת, 
מגנזיום, ומנגן. בהכילו אסטרוגן צמחי הוא עוזר להשלמת רמה נמוכה של 

אסטרוגן בגוף. 
" פוראוור ג'ין-צ'יה" הוא צירוף רב עוצמה, משפר אנרגיה, מצב רוח, כוחות 

עמידה וסיבולת. שילוב מנצח זה גם מחדד את הפעילות המוחית, משפר את 
מחזור הדם ומעלה את רמת העירנות בצורה ייחודית.

רכיבים
 ,)SALVIA COLUMBARIAE( ממתיק- סורביטול, דבש, זרעי צ'יה
 PANAX GINSENG,( טריקלציום פוספאט, תערובת שורשי ג'ינסנג

ELEUTHEROCOCCUS SENTICOSUS(, מתחלב )גומי ארביק(, חומצה 
אסקורבית )ויטמין C(, חלבון סויה מבודד, מתחלב )מיקרוקריסטלין צלולוז(, 

מונעי התגיישות )סיליקה, חומצה סטארית(, חומר טעם לימון טבעי, 
אנטיאוקסידנט )אסקורביל פלמיטט(, פלפלת.

מכיל
100 טבליות

אחסון
יש לאחסן במקום יבש וקריר כאשר המיכל סגור היטב. יש להרחיק מהישג 

ידם של ילדים.

שימוש מומלץ
טבלית אחת פעמיים ביום

נשים בהריון, נשים מניקות, אנשים הנוטלים תרופות מרשם וילדים- יש 
להיוועץ עם רופא. אסור לשימוש מתחת לגיל שנה.

חשוב לדעת
אנטיאוקסידנט רב עוצמה• 
חומר אנטי דכאוני טבעי• 
מקור טוב לחלבונים • 
מוסיף אנרגיה, מגביר כח עמידה וסיבולת • 
יכול לעזור בתופעות גיל המעבר וקדחת השחת• 
לג'ינסנג מיוחסות תכונות הגברת האון המיני • 
 • C 83% מהכמות המומלצת ליום של ויטמין

לנשים ולגברים

פוראוור ג’ין צ’יה
שילוב סינרגטי טבעי המספק כושר עמידות ואנרגיה אדירים, ללא קפאין

Gin Chia #47

טבליה אחת )1.3 גרם(ערךסימון תזונתי

3קלוריותאנרגיה 

0גר'שומנים

0מ"גנתרן

1גר'סך הפחמימות

0גר'סוכרים

0גר'חלבונים

50*מ"גויטמין C )חומצה אסקורבית(

C 50מ״לויטמין

חומר אנטי-דיכאוני 
טבעי

מספק כושר עמידות ואנרגיה מקור טוב לחלבונים 
ומחדד את הפעילות המוחית

מרבית הכמות היומית 
C המומלצת של ויטמין

לא בוצעו ניסויים 
על בע״ח

תוספי תזונה

 KSA כשר בהשגחת
ובאישור הרבנות הראשית לישראל

"מהדרין" 
בהשגחת הרב בנימין פרוייבירט 

בהשגחת 
בד״ץ שארית ישראל 

טבליה אחת מספקת 83% מהקצובה היומית המומלצת לנשים וגברים בגיל 25-50 שנה. 
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המוצרים המוצגים של חברת Forever אינם תחליף לטיפול רפואי ואין בשימוש בהם בגדר המלצה להפסיק טיפול רפואי קיים או לשנותו. אין למוצרים אלו תכונות רפואיות או סגולות ריפוי. המוצרים הינם תוספי תזונה וטיפוח ואינם תרופות. 
יש להיוועץ עם רופא לפני נטילת תוספי תזונה: נשים בהיריון, נשים מניקות, אנשים הנוטלים תרופות מרשם וילדים.

תיאור ומטרה
Forever Arctic Sea בפורמלה הלא כשרה מכיל תערובת בלעדית של 

שמן קלמרי העשיר בחומצות שומן מסוג DHA, שמן דגים טהור עם אומגה 
3 ושמן זית העשיר בחומצה אולאית. תערובת ייחודית זו היא בלעדית ל – 

Forever ומספקת 33 אחוז יותר DHA ליום וגם יוצרת את האיזון המושלם 
בין DHA וחומצת השומן EPA לבריאות אופטימלית.

היחס הקליני בין אומגה 3 ואומגה 6
ישנו איזון חשוב שרוב האנשים לא מבינים לעומק כשמדובר באומגה. 
מבחינה היסטורית, תזונה מאוזנת הכילה יחס בריא בין אומגה 3 לבין 

אומגה 6 של 1:1 עד ל- 1:4. למרבה הצער, התזונה המודרנית כוללת רמות 
לא בריאות של אומגה 6 שגורם ליחס לא אופטימלי בין אומגה 6 ואומגה 3 
של עד 30:1! כמויות גבוהות אלו של אומגה 6 מגיעות ממאכלים מטוגנים, 

שמנים צמחיים, תחליפי חמאה, שומן מן החי הניזון מזרעים וממזונות 
מעובדים אחרים ועוד. בנוסף לכך, התזונה המודרנית דלה בדגים אשר 
אמורים לספק את רמת האומגה 3 הנחוצה. המפתח לחזרה ליחס בריא 

בין אומגה 3 לבין אומגה 6 הוא להגביר את הצריכה של אומגה 3 ואם אפשר 
להפחית את זו של אומגה 6.

®Forever Arctic Sea שופר כדי להגביר את הכמות הכוללת של אומגה 3 

שתקבלו בכל מנה ובנוסף להגביר משמעותית את כמות ה-DHA במנה זו.
אומגה 3 נמצא באופן טבעי בכל הגוף וקיים בשפע במוח, בעיניים ובלב. 

בדיוק כמו שסידן תורם לבניית עצמות, כך חומצת ה – DHA מוודאת 
שהתאים במוח, ברשתית העין, בלב ובחלקים אחרים במערכת העצבים 

 DHA מתפתחים ומתפקדים כשורה בכל שלבי החיים. בנוסף, צריכת
מקושרת לירידה בסיכון של הידרדרות מנטלית הגוברת עם הגיל. אין אף 

חומצת שומן אחרת שיכולה לעשות זאת.

רכיבים
שמן דגים, שמן קלמרי, ג'לטין דגים, שמן זית, חומר הלחה )גליצרין(, 

מים מזוקקים, שמן לימון וליים )חומרי טעם וריח(, נוגד חמצון )דיאלפא 
טוקופרול(. 

מכיל
120 כמוסות

שימוש מומלץ
2 כמוסות עם הארוחה שלוש פעמים ביום כתוסף תזונה.

חשוב לדעת
מספק מגוון חומרים מזינים לתמיכה • 

בפעילות מערכת החיסון
פועל נגד רדיקלים חופשיים• 

 • EPA-ו DHA האיזון המושלם בין
לבריאות אופטימלית

סופר אומגה 3
 סופר אומגה 3 מדגים ושמן קלמרי בתוספת שמן זית לבריאות אופטימלית

Arctic Sea  #376

לכמוסה ערךסימון תזונתי
אחת

לשתי 
כמוסות

510קלוריותאנרגיה 

0.51גר'סך השומנים

00מ"גנתרן

00גר'סך הפחמימות

00גר'מתוכן סוכרים

00גר'חלבונים

EPA100200מ"ג

DHA100200מ"ג

50100מ"גחומצה אולאית )משמן זית(

מכיל מיצוי שמן קלמרי, 
לא כשר

פורמולה ייחודית 
ובלעדית 

חשוב בהורדת הסיכון תומך במערכת החיסון
למחלות לב

לא בוצעו ניסויים 
על בע״ח

תוספי תזונה

המוצרים המוצגים של חברת Forever אינם תחליף לטיפול רפואי ואין בשימוש בהם בגדר המלצה להפסיק טיפול רפואי קיים או לשנותו. אין למוצרים אלו תכונות רפואיות או סגולות ריפוי. המוצרים הינם תוספי תזונה וטיפוח ואינם תרופות. 
יש להיוועץ עם רופא לפני נטילת תוספי תזונה: נשים בהיריון, נשים מניקות, אנשים הנוטלים תרופות מרשם וילדים.

תיאור ומטרה
תערובת Fructooligosaccharides) FOS(, נועדה לתמוך בתפקוד מערכת 
החיסון ע”י התייחסות לכל ההיבטים של מערכת החיסון מקו ההגנה הראשון ועד 
האחרון שבה. כל מרכיב בתערובת הייחודית לנו נבחר בהתאמה לתפקיד החיוני 

שהוא ממלא כמסייע בתפקוד מערכת החיסון של גופכם. תערובת זו מסייעת 
למערכת ההגנה הביולוגית של הגוף לפעול בצורה מיטבית כך שתוכלו להמשיך 

בשגרת היום-יום שלכם ללא דאגות. תערובת החומרים המזינים שלנו תומכת 
במערכת החיסונית ומכילה את העוצמה של לקטופרין, פטריות מיטאקי ושיטאקי, 

יחד עם ויטמין C, ויטמין D ואבץ, לתוספת המרצה.

רכיבים
מיקרוקריסטלין צלולוז )מתחלב(, פרוקטואוליגוסכרידים, הידרוקסיפרופיל 

מטיל צלולוז )מסמיך(, אבץ גלוקונט, ויטמין C, חומצה סטארית )משמן(, 
לקטופרין, אבקת פיטרית מייטאקי )GRIFOLA FRONDOSA(, אבקת 

פיטריית שיטאקי )LENTINULA EDODES(, מגנזיום סטיארט )מתחלב(, 
 ,)GRIFOLA FRONDOSA( סודיום קרוסקרמלוס, מיצוי פטרית מייטאקי
 ,D3 מלח קרבוקסילמטילצלולוז, יליקון דיאוקסיד )מונע התגיישות(, ויטמין

דקסטרין, דקסטרוז, לציטין סויה )מתחלב(, סודיום ציטראט.

כל אחד ממרכיבי מפתח אלה תורם לבריאות ולהרגשה הטובה של גופך:

Fructooligosaccharides – FOS  מעודד רמות בריאות של 
חיידקים פרוביוטיים במערכת העיכול

 לקטופרין -  תומך בייצור תאי חיסון ומסייע בשמירה על רמות 
אופטימליות של חיידקים “טובים” במעיים

 פטריות מיטאקי ושיטאקי – תומכות בייצור תאי חיסון ובתפקוד 
קרדיו-וסקולרי.

 ויטמין  D– מחזק את תאי החיסון

 ויטמין C -  פועל נגד רדיקלים חופשיים

 אבץ – פועל נגד רדיקלים חופשיים ותומך בייצור  תאי חיסון

פורמולה בלעדית זו מתייחסת לכל ההיבטים של תפקוד מערכת החיסון, 
ומספקת גם חומרי יסוד מזינים הדרושים למערכת חיסון בריאה וגם 

צמחים טבעיים הפועלים באופן סינרגי לתמיכה בתפקוד החיסוני.

מכיל
60 טבליות

שימוש מומלץ
שתי טבליות מדי יום כתוסף תזונה.

חשוב לדעת
תומך בכל ההיבטים של תפקוד מערכת החיסון• 
בפעילות •  לתמיכה  מזינים  חומרים  מגוון  מספק 

מערכת החיסון
פועל נגד רדיקלים חופשיים• 

תערובת FOS ולקטופרין )אימובלנד(
כל מרכיב נבחר במיוחד לתפקיד החיוני שהוא ממלא בתמיכה בתפקוד מערכת החיסון של גופך

Forever ImmuBlend™ #355

כמות ערךסימון תזונתי
לטבלית

% מהקצובה היומית 
המומלצת לנשים 

גיל 25-50

% מהקצובה היומית 
המומלצת לנשים 

גיל 25-50

C 4575%75%מ״גויטמין
D 20033%33%יב״לויטמין

7.562%50%מ״גאבץ
תערובת בלעדית פרוקטו-אוליגוסכרידים, לקטופרין, אבקת פטריית מיטאקי 

(Grifola frondosa(, אבקת פטריית שיטאקי )Lentinula edodes(, תמצית 
.)Grifola frondosa( מיטאקי

לתמיכה בתפקוד 
מערכת החיסון

מדכא פעילות 
של חיידקים

מכיל 100% מהתצרוכת 
C היומית של ויטמין

לא בוצעו ניסויים 
על בע״ח

תוספי תזונה

"מהדרין" 
בהשגחת הרב בנימין פרוייבירט 
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המוצרים המוצגים של חברת Forever אינם תחליף לטיפול רפואי ואין בשימוש בהם בגדר המלצה להפסיק טיפול רפואי קיים או לשנותו. אין למוצרים אלו תכונות רפואיות או סגולות ריפוי. המוצרים הינם תוספי תזונה וטיפוח ואינם תרופות. 
יש להיוועץ עם רופא לפני נטילת תוספי תזונה: נשים בהיריון, נשים מניקות, אנשים הנוטלים תרופות מרשם וילדים.

תיאור ומטרה
Forever Arctic Sea בפורמלה הלא כשרה מכיל תערובת בלעדית של 

שמן קלמרי העשיר בחומצות שומן מסוג DHA, שמן דגים טהור עם אומגה 
3 ושמן זית העשיר בחומצה אולאית. תערובת ייחודית זו היא בלעדית ל – 

Forever ומספקת 33 אחוז יותר DHA ליום וגם יוצרת את האיזון המושלם 
בין DHA וחומצת השומן EPA לבריאות אופטימלית.

היחס הקליני בין אומגה 3 ואומגה 6
ישנו איזון חשוב שרוב האנשים לא מבינים לעומק כשמדובר באומגה. 
מבחינה היסטורית, תזונה מאוזנת הכילה יחס בריא בין אומגה 3 לבין 

אומגה 6 של 1:1 עד ל- 1:4. למרבה הצער, התזונה המודרנית כוללת רמות 
לא בריאות של אומגה 6 שגורם ליחס לא אופטימלי בין אומגה 6 ואומגה 3 
של עד 30:1! כמויות גבוהות אלו של אומגה 6 מגיעות ממאכלים מטוגנים, 

שמנים צמחיים, תחליפי חמאה, שומן מן החי הניזון מזרעים וממזונות 
מעובדים אחרים ועוד. בנוסף לכך, התזונה המודרנית דלה בדגים אשר 
אמורים לספק את רמת האומגה 3 הנחוצה. המפתח לחזרה ליחס בריא 

בין אומגה 3 לבין אומגה 6 הוא להגביר את הצריכה של אומגה 3 ואם אפשר 
להפחית את זו של אומגה 6.

®Forever Arctic Sea שופר כדי להגביר את הכמות הכוללת של אומגה 3 

שתקבלו בכל מנה ובנוסף להגביר משמעותית את כמות ה-DHA במנה זו.
אומגה 3 נמצא באופן טבעי בכל הגוף וקיים בשפע במוח, בעיניים ובלב. 

בדיוק כמו שסידן תורם לבניית עצמות, כך חומצת ה – DHA מוודאת 
שהתאים במוח, ברשתית העין, בלב ובחלקים אחרים במערכת העצבים 

 DHA מתפתחים ומתפקדים כשורה בכל שלבי החיים. בנוסף, צריכת
מקושרת לירידה בסיכון של הידרדרות מנטלית הגוברת עם הגיל. אין אף 

חומצת שומן אחרת שיכולה לעשות זאת.

רכיבים
שמן דגים, שמן קלמרי, ג'לטין דגים, שמן זית, חומר הלחה )גליצרין(, 

מים מזוקקים, שמן לימון וליים )חומרי טעם וריח(, נוגד חמצון )דיאלפא 
טוקופרול(. 

מכיל
120 כמוסות

שימוש מומלץ
2 כמוסות עם הארוחה שלוש פעמים ביום כתוסף תזונה.

חשוב לדעת
מספק מגוון חומרים מזינים לתמיכה • 

בפעילות מערכת החיסון
פועל נגד רדיקלים חופשיים• 

 • EPA-ו DHA האיזון המושלם בין
לבריאות אופטימלית

סופר אומגה 3
 סופר אומגה 3 מדגים ושמן קלמרי בתוספת שמן זית לבריאות אופטימלית

Arctic Sea  #376

לכמוסה ערךסימון תזונתי
אחת

לשתי 
כמוסות

510קלוריותאנרגיה 

0.51גר'סך השומנים

00מ"גנתרן

00גר'סך הפחמימות

00גר'מתוכן סוכרים

00גר'חלבונים

EPA100200מ"ג

DHA100200מ"ג

50100מ"גחומצה אולאית )משמן זית(

מכיל מיצוי שמן קלמרי, 
לא כשר

פורמולה ייחודית 
ובלעדית 

חשוב בהורדת הסיכון תומך במערכת החיסון
למחלות לב

לא בוצעו ניסויים 
על בע״ח

תוספי תזונה

המוצרים המוצגים של חברת Forever אינם תחליף לטיפול רפואי ואין בשימוש בהם בגדר המלצה להפסיק טיפול רפואי קיים או לשנותו. אין למוצרים אלו תכונות רפואיות או סגולות ריפוי. המוצרים הינם תוספי תזונה וטיפוח ואינם תרופות. 
יש להיוועץ עם רופא לפני נטילת תוספי תזונה: נשים בהיריון, נשים מניקות, אנשים הנוטלים תרופות מרשם וילדים.

תיאור ומטרה
תערובת Fructooligosaccharides) FOS(, נועדה לתמוך בתפקוד מערכת 
החיסון ע”י התייחסות לכל ההיבטים של מערכת החיסון מקו ההגנה הראשון ועד 
האחרון שבה. כל מרכיב בתערובת הייחודית לנו נבחר בהתאמה לתפקיד החיוני 

שהוא ממלא כמסייע בתפקוד מערכת החיסון של גופכם. תערובת זו מסייעת 
למערכת ההגנה הביולוגית של הגוף לפעול בצורה מיטבית כך שתוכלו להמשיך 

בשגרת היום-יום שלכם ללא דאגות. תערובת החומרים המזינים שלנו תומכת 
במערכת החיסונית ומכילה את העוצמה של לקטופרין, פטריות מיטאקי ושיטאקי, 

יחד עם ויטמין C, ויטמין D ואבץ, לתוספת המרצה.

רכיבים
מיקרוקריסטלין צלולוז )מתחלב(, פרוקטואוליגוסכרידים, הידרוקסיפרופיל 

מטיל צלולוז )מסמיך(, אבץ גלוקונט, ויטמין C, חומצה סטארית )משמן(, 
לקטופרין, אבקת פיטרית מייטאקי )GRIFOLA FRONDOSA(, אבקת 

פיטריית שיטאקי )LENTINULA EDODES(, מגנזיום סטיארט )מתחלב(, 
 ,)GRIFOLA FRONDOSA( סודיום קרוסקרמלוס, מיצוי פטרית מייטאקי
 ,D3 מלח קרבוקסילמטילצלולוז, יליקון דיאוקסיד )מונע התגיישות(, ויטמין

דקסטרין, דקסטרוז, לציטין סויה )מתחלב(, סודיום ציטראט.

כל אחד ממרכיבי מפתח אלה תורם לבריאות ולהרגשה הטובה של גופך:

Fructooligosaccharides – FOS  מעודד רמות בריאות של 
חיידקים פרוביוטיים במערכת העיכול

 לקטופרין -  תומך בייצור תאי חיסון ומסייע בשמירה על רמות 
אופטימליות של חיידקים “טובים” במעיים

 פטריות מיטאקי ושיטאקי – תומכות בייצור תאי חיסון ובתפקוד 
קרדיו-וסקולרי.

 ויטמין  D– מחזק את תאי החיסון

 ויטמין C -  פועל נגד רדיקלים חופשיים

 אבץ – פועל נגד רדיקלים חופשיים ותומך בייצור  תאי חיסון

פורמולה בלעדית זו מתייחסת לכל ההיבטים של תפקוד מערכת החיסון, 
ומספקת גם חומרי יסוד מזינים הדרושים למערכת חיסון בריאה וגם 

צמחים טבעיים הפועלים באופן סינרגי לתמיכה בתפקוד החיסוני.

מכיל
60 טבליות

שימוש מומלץ
שתי טבליות מדי יום כתוסף תזונה.

חשוב לדעת
תומך בכל ההיבטים של תפקוד מערכת החיסון• 
בפעילות •  לתמיכה  מזינים  חומרים  מגוון  מספק 

מערכת החיסון
פועל נגד רדיקלים חופשיים• 

תערובת FOS ולקטופרין )אימובלנד(
כל מרכיב נבחר במיוחד לתפקיד החיוני שהוא ממלא בתמיכה בתפקוד מערכת החיסון של גופך

Forever ImmuBlend™ #355

כמות ערךסימון תזונתי
לטבלית

% מהקצובה היומית 
המומלצת לנשים 

גיל 25-50

% מהקצובה היומית 
המומלצת לנשים 

גיל 25-50

C 4575%75%מ״גויטמין
D 20033%33%יב״לויטמין

7.562%50%מ״גאבץ
תערובת בלעדית פרוקטו-אוליגוסכרידים, לקטופרין, אבקת פטריית מיטאקי 

(Grifola frondosa(, אבקת פטריית שיטאקי )Lentinula edodes(, תמצית 
.)Grifola frondosa( מיטאקי

לתמיכה בתפקוד 
מערכת החיסון

מדכא פעילות 
של חיידקים

מכיל 100% מהתצרוכת 
C היומית של ויטמין

לא בוצעו ניסויים 
על בע״ח

תוספי תזונה

"מהדרין" 
בהשגחת הרב בנימין פרוייבירט 
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המוצרים המוצגים של חברת Forever אינם תחליף לטיפול רפואי ואין בשימוש בהם בגדר המלצה להפסיק טיפול רפואי קיים או לשנותו. אין למוצרים אלו תכונות רפואיות או סגולות ריפוי. המוצרים הינם תוספי תזונה וטיפוח ואינם תרופות. 
יש להיוועץ עם רופא לפני נטילת תוספי תזונה: נשים בהיריון, נשים מניקות, אנשים הנוטלים תרופות מרשם וילדים.

תיאור ומטרה
הקשר בין ויטמין C )חומצה אסקורבית( ובריאות טובה התגלה כבר מזמן. 

היו אלה הספנים שבעת הפלגות ארוכות גילו את ההשפעה העצמתית של 
פרי ההדר על מחלת הצפדינה. כיום אנחנו מודעים ליתרונות המופקים 

מויטמין זה, המפורסם מבין כל הויטמינים. זהו אנטיאוקסידנט רב עוצמה, 
התומך במערכת ההגנה של הגוף נגד השפעות מזיקות של רדיקלים 

חפשיים. מדענים ממשיכים לחקור את אפשרות השפעתו של ויטמין C על 
מניעת מחלות לב וסרטן. ויטמין C הוא תוסף תזונה שמיטיב עם העור כיוון 

שהוא מגביר היווצרותו של קולגן בין תאיו ודרוש לתחזוקה של רקמת קישור 
בריאה. ויטמין C נמס במים ומופרש מן הגוף. מאחר שבני אדם נמנים עם 

אותם בעלי חיים מעטים שאינם מסוגלים לייצר את הויטמין C בעצמם, 
עליהם לקבלו דרך המזון, המשקה ותוספים חיצוניים.

הצורך ברמה נאותה של ויטמין C הוכח. המדע גילה שסיגריה אחת הורסת 
25 מ”ג של ויטמין C בגוף. מתח, תרופות וגורמים סביבתיים גורמים אף 

הם להתדלדלות הויטמין מהגוף. מחסור בויטמין C, יוביל במהרה לדימום 
מנימי דם קטנים )קפילריים(, מן החניכיים וכן יגרום להאטה בהגלדת 
פצעים. סובין שיבולת שועל הוא מרכיב מסיס המגיע מגרעיני הצמח, 
פעולתו דומה לספוג – סופג מים בקיבה ובמעי הדק, מאט את תהליך 

העיכול וגורם לתחושות שובע ומלאות. המדע מראה שסיבים נמסים יכולים 
אף לעזור בהורדת רמות כולסטרול בדם.

חוכמת חיים רבה הפגינו האמהות שהגישו קערת דייסה וכוס מיץ תפוזים 
בארוחת הבוקר. חברת Forever מאפשרת לכל אחד ואחת לקבל את 

הצרוף הזה בכל שעה. “אבסורבנט C”, בצירוף סובין שיבולת שועל הוא 
תוסף תזונה יוצא מן הכלל המשלב שני תוספי תזונה חיוניים בתוך מוצר 

נוח אחד. הרכב מאוחד זה פותח בתהליך מיוחד במינו המוגן על ידי 
פטנטים . שיטת אספקה זו מאפשרת לגוף לספוג את מלוא 60 ה-מ”ג של 
ויטמין C מכל טבלית בקצב הטבעי של הגוף. כדי שספיגת ויטמין C תהיה 

יעילה יש צורך ב”מתאמים” טבעיים. מתאמים אלו הם ביופלבנואידים 

המופקים מפירות הדר ומאפשרים לגוף לספוג את הויטמין C ביתר קלות. 
השילוב של הסובין, ויטמין C והביופלבנואידים הוא שילוב ייחודי בעולם. 

צריכת “פוראוור אבסורבנט C” על בסיס יומי מומלצת ביותר להשגת 
בריאות טובה.

רכיבים
שיבולת שועל )מכיל גלוטן(, ממתיק )סורביטול(, דבש, ויטמין C )חומצה 

אסקורבית(, חומר הזגה )חומצה סטארית(, חומר טעם טבעי תפוז, 
ביופלוונואידים מפרי הדר, חומר טעם פאפייה, מונע התגיישות )סיליקון 

דיאוקסיד(. 

מכיל
100 טבליות

שימוש מומלץ
טבלית אחת שלוש פעמים ביום.

חשוב לדעת
 •C סובין וביופלבנואידים מסייעים בספיגת ויטמין
ויטמין C = אנטיאוקסידנט רב עוצמה• 
אנטי-היסטמין טבעי• 
מועיל לעור, לפרקים ולבעיות נשימה• 
חומרי •  סוכר,  מכיל  אינו   C אבסורבנט”  ”פוראוור 

שימור, או חומרי טעם וריח מלאכותיים

)C פוראוור אבסורבנט סי )ויטמין
100% של המינון היומי, המומלץ על ידי משרד הבריאות וארגון הבריאות העולמי

 Absorbent C #48

טבלית מידהסימון תזונתי
אחת = 
1.3 גרם

% מהקצובה היומית 
המומלצת לנשים 
וגברים גיל 25-50 

שנה

4קלוריותאנרגיה

C  ויטמין
)חומצה אסקרובית(

60100%מ״ג

אנטיאוקסידנט 
רב עוצמה

ביאופלבנואידים 
מתפוז ופפאיה

בתוספת
סיבים תזונתיים

לא בוצעו ניסויים 
על בע״ח

תוספי תזונה

 KSA כשר בהשגחת
ובאישור הרבנות הראשית לישראל

"מהדרין" 
בהשגחת הרב בנימין פרוייבירט 

בהשגחת 
בד״ץ שארית ישראל 

המוצרים המוצגים של חברת Forever אינם תחליף לטיפול רפואי ואין בשימוש בהם בגדר המלצה להפסיק טיפול רפואי קיים או לשנותו. אין למוצרים אלו תכונות רפואיות או סגולות ריפוי. המוצרים הינם תוספי תזונה וטיפוח ואינם תרופות. 
יש להיוועץ עם רופא לפני נטילת תוספי תזונה: נשים בהיריון, נשים מניקות, אנשים הנוטלים תרופות מרשם וילדים.

תיאור ומטרה
אנו יודעים היום שאנשים האוכלים בקביעות כמות מספיקה של פירות וירקות, 

סובלים פחות ממחלות לב, סרטן, ומחלות קשות אחרות, ושהסיכוי שלהם לחיים 
ארוכים ובריאים, טובים יותר. בדרך כלל, ממליצים לנו לאכול שש מנות של פירות 
וירקות ביום. למרבה הצער, מעטים מאד מאתנו נוהגים כך וגם אם נשתדל, נאכל 

ככל הנראה תוצרת שחסרים בה מרכיבי המזון הדרושים לנו.
בדיוק בשביל זה Forever פיתחה את "פוראוור קידס", מולטי-ויטמין טעים, 
שניתן למצוץ או ללעוס, המספק את מערך התזונה הבסיסית של ויטמינים 

ומינרלים, יחד עם החומרים הטבעיים הטובים ביותר, פיטונוטריאנטים – מרכיבי 
מזון מן הצומח הדרושים לגוף. מרכיבים טבעיים אלה מופרשים על ידי הצמח 
בעת הבשלת הפרי. בגלל תיעוש החקלאות, הפירות והירקות נקטפים כשהם 

עדיין בוסר ומובחלים בזמן מאוחר יותר באולמות אריזה על ידי גזים מסוגים 
שונים. התהליך מבטיח פרי או ירק יפים יותר, אך חסרים בו אותם מרכיבים 

הנקראים פיטונוטריאנטים. מחקרים בשנים האחרונות מראים שיש קשר בין 
מחסור במרכיבים אלו והתרבות מקרי הסרטן .

חברת Forever מקפידה על איסוף פירות וירקות בשלים בלבד. ברשותנו 
טכניקות עיבוד חדישות המאפשרות לנו לייבש, לתחלב ולשמר פירות וירקות 
טריים לטווח ארוך על מנת להגן על הפיטונוטריאנטים, הויטמינים, המינרלים 
והאנזימים יקרי הערך. התוצאה היא תוסף תזונה אידיאלי לילדים מ”גיל 4 עד 

104 ”! זהו הבסיס התזונתי האידיאלי לכולנו בעולם המודרני. טעמו של “פוראוור 
קידס” נהדר והוא מיוצר בטבליות בטעמים טבעיים של תפוז וענבים, הוא מעוצב 

בדמויות של חיות, כמו שילדים אוהבים! עבור אלה המשתמשים בשורת מוצרי 
פוראוור האחרים, הפיטונוטריאנטים הנמצאים ב”פוראוור קידס” מעשירים 

ומשלימים את התזונה הבסיסית .

רכיבים
סורביטול, קסיליטול, סוכרלוז )ממתיקים מלאכותיים(, סידן, מגנזיום, 

אבץ, ויטמין C, ויטמין E, ברזל, ניאצינאמיד, סידן פנטוטנאט, בטא קרוטן, 
ויטמינים: B12 ,B6, D3,B2 , B1, נחושת, חומצה פולית, חומצה ציטרית 

)מווסת חומציות(, מיקרוקריסטלין צלולוז וגואר גאם )מסמיכים(, חומצה 
סטארית )מייצב(, סיליקון דיאוקסיד )מתחלב(, מגנזיום סטארט )מונע 

התגיישות(,  טעם ענבים וטעם אפרסק )חומרי טעם טבעיים(, צבע מאכל 
טבעי ממיצוי קליפות ענב, תערובת אבקת צמחים וירקות: פלפל אדום, 

עגבניה, תות שדה, חמוציות, אסאי, מנגוסטין, גוג'י, רימון, אוכמניות, 
ברוקולי, תרד, כרוב, קייל, סלק, גזר, דלעת, עינב, תפוח עץ, מיצוי 

אסרולה, כרוב אדום, בצל.

חשוב לדעת
ילדים אוהבים צורות מצחיקות וצבעים!• 
פיטונוטריאנטים מפתחים בריאות טובה • 

)מעבדות לחקר הסרטן משקיעות מיליונים 
בחקר תכונותיהם(

פיטונוטריאנטים מופקים מהמזון הטרי • 
והמשובח ביותר הכולל ברוקולי, כרוב, תרד וגזר

פוראוור קידס
הבסיס התזונתי לילדים ולמבוגרים, כי כל אחד מאיתנו הוא קצת ילד!

  Forever Kids #354

בטבלית יחידות סימון תזונתי
אחת = 1.1 

גרם

% מהקצובה היומית 
המומלצת לילדים מגיל 4-8 

לפי טבליה אחת 

3קלוריותאנרגיה
0גר'שומנים

0מ"גנתרן
1גר'סך הפחמימות

--מתוכם
0גר'סוכרים

0חלבונים
20050%מק"גויטמין A )רטינול(

 D ויטמין
)כולקלציפרול(

1.2525%מק"ג

 E ויטמין
)אלפא טוקופרול(

342%מ"ג

0.2745%מ"גתיאמין 
0.3558%מ"גריבופלאוין

ניקוטינאמיד 
)חומצה ניקוטינית(

450%מ"ג

B6 0.3558%מ"גויטמין
0.6225%מק"גחומצה פולית

B12 0.6212.5%מק"גויטמין
C 2080%מ"גויטמין

1.550%מ"גחומצה פנטוטנית
12.525%מק"גביוטין
110%מ"גברזל
1.836%מ"גאבץ

אינו מכיל אהוב על מבוגרים וילדיםמולטי-ויטמין טעים
מוצר מן החי

לא בוצעו 
ניסויים על בע״ח

תוספי תזונה

מכיל
120 טבליות

שימוש מומלץ
לילדים ומבוגרים, יש לקחת ארבע טבליות ליום 

כמשלים תזונתי.
)EC מומלץ לשימוש לילדים מגיל 4 )תקנות

"מהדרין" 
בהשגחת הרב בנימין פרוייבירט 
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המוצרים המוצגים של חברת Forever אינם תחליף לטיפול רפואי ואין בשימוש בהם בגדר המלצה להפסיק טיפול רפואי קיים או לשנותו. אין למוצרים אלו תכונות רפואיות או סגולות ריפוי. המוצרים הינם תוספי תזונה וטיפוח ואינם תרופות. 
יש להיוועץ עם רופא לפני נטילת תוספי תזונה: נשים בהיריון, נשים מניקות, אנשים הנוטלים תרופות מרשם וילדים.

תיאור ומטרה
הקשר בין ויטמין C )חומצה אסקורבית( ובריאות טובה התגלה כבר מזמן. 

היו אלה הספנים שבעת הפלגות ארוכות גילו את ההשפעה העצמתית של 
פרי ההדר על מחלת הצפדינה. כיום אנחנו מודעים ליתרונות המופקים 

מויטמין זה, המפורסם מבין כל הויטמינים. זהו אנטיאוקסידנט רב עוצמה, 
התומך במערכת ההגנה של הגוף נגד השפעות מזיקות של רדיקלים 

חפשיים. מדענים ממשיכים לחקור את אפשרות השפעתו של ויטמין C על 
מניעת מחלות לב וסרטן. ויטמין C הוא תוסף תזונה שמיטיב עם העור כיוון 

שהוא מגביר היווצרותו של קולגן בין תאיו ודרוש לתחזוקה של רקמת קישור 
בריאה. ויטמין C נמס במים ומופרש מן הגוף. מאחר שבני אדם נמנים עם 

אותם בעלי חיים מעטים שאינם מסוגלים לייצר את הויטמין C בעצמם, 
עליהם לקבלו דרך המזון, המשקה ותוספים חיצוניים.

הצורך ברמה נאותה של ויטמין C הוכח. המדע גילה שסיגריה אחת הורסת 
25 מ”ג של ויטמין C בגוף. מתח, תרופות וגורמים סביבתיים גורמים אף 

הם להתדלדלות הויטמין מהגוף. מחסור בויטמין C, יוביל במהרה לדימום 
מנימי דם קטנים )קפילריים(, מן החניכיים וכן יגרום להאטה בהגלדת 
פצעים. סובין שיבולת שועל הוא מרכיב מסיס המגיע מגרעיני הצמח, 
פעולתו דומה לספוג – סופג מים בקיבה ובמעי הדק, מאט את תהליך 

העיכול וגורם לתחושות שובע ומלאות. המדע מראה שסיבים נמסים יכולים 
אף לעזור בהורדת רמות כולסטרול בדם.

חוכמת חיים רבה הפגינו האמהות שהגישו קערת דייסה וכוס מיץ תפוזים 
בארוחת הבוקר. חברת Forever מאפשרת לכל אחד ואחת לקבל את 

הצרוף הזה בכל שעה. “אבסורבנט C”, בצירוף סובין שיבולת שועל הוא 
תוסף תזונה יוצא מן הכלל המשלב שני תוספי תזונה חיוניים בתוך מוצר 

נוח אחד. הרכב מאוחד זה פותח בתהליך מיוחד במינו המוגן על ידי 
פטנטים . שיטת אספקה זו מאפשרת לגוף לספוג את מלוא 60 ה-מ”ג של 
ויטמין C מכל טבלית בקצב הטבעי של הגוף. כדי שספיגת ויטמין C תהיה 

יעילה יש צורך ב”מתאמים” טבעיים. מתאמים אלו הם ביופלבנואידים 

המופקים מפירות הדר ומאפשרים לגוף לספוג את הויטמין C ביתר קלות. 
השילוב של הסובין, ויטמין C והביופלבנואידים הוא שילוב ייחודי בעולם. 

צריכת “פוראוור אבסורבנט C” על בסיס יומי מומלצת ביותר להשגת 
בריאות טובה.

רכיבים
שיבולת שועל )מכיל גלוטן(, ממתיק )סורביטול(, דבש, ויטמין C )חומצה 

אסקורבית(, חומר הזגה )חומצה סטארית(, חומר טעם טבעי תפוז, 
ביופלוונואידים מפרי הדר, חומר טעם פאפייה, מונע התגיישות )סיליקון 

דיאוקסיד(. 

מכיל
100 טבליות

שימוש מומלץ
טבלית אחת שלוש פעמים ביום.

חשוב לדעת
 •C סובין וביופלבנואידים מסייעים בספיגת ויטמין
ויטמין C = אנטיאוקסידנט רב עוצמה• 
אנטי-היסטמין טבעי• 
מועיל לעור, לפרקים ולבעיות נשימה• 
חומרי •  סוכר,  מכיל  אינו   C אבסורבנט”  ”פוראוור 

שימור, או חומרי טעם וריח מלאכותיים

)C פוראוור אבסורבנט סי )ויטמין
100% של המינון היומי, המומלץ על ידי משרד הבריאות וארגון הבריאות העולמי

 Absorbent C #48

טבלית מידהסימון תזונתי
אחת = 
1.3 גרם

% מהקצובה היומית 
המומלצת לנשים 
וגברים גיל 25-50 

שנה

4קלוריותאנרגיה

C  ויטמין
)חומצה אסקרובית(

60100%מ״ג

אנטיאוקסידנט 
רב עוצמה

ביאופלבנואידים 
מתפוז ופפאיה

בתוספת
סיבים תזונתיים

לא בוצעו ניסויים 
על בע״ח

תוספי תזונה

 KSA כשר בהשגחת
ובאישור הרבנות הראשית לישראל

"מהדרין" 
בהשגחת הרב בנימין פרוייבירט 

בהשגחת 
בד״ץ שארית ישראל 

המוצרים המוצגים של חברת Forever אינם תחליף לטיפול רפואי ואין בשימוש בהם בגדר המלצה להפסיק טיפול רפואי קיים או לשנותו. אין למוצרים אלו תכונות רפואיות או סגולות ריפוי. המוצרים הינם תוספי תזונה וטיפוח ואינם תרופות. 
יש להיוועץ עם רופא לפני נטילת תוספי תזונה: נשים בהיריון, נשים מניקות, אנשים הנוטלים תרופות מרשם וילדים.

תיאור ומטרה
אנו יודעים היום שאנשים האוכלים בקביעות כמות מספיקה של פירות וירקות, 

סובלים פחות ממחלות לב, סרטן, ומחלות קשות אחרות, ושהסיכוי שלהם לחיים 
ארוכים ובריאים, טובים יותר. בדרך כלל, ממליצים לנו לאכול שש מנות של פירות 
וירקות ביום. למרבה הצער, מעטים מאד מאתנו נוהגים כך וגם אם נשתדל, נאכל 

ככל הנראה תוצרת שחסרים בה מרכיבי המזון הדרושים לנו.
בדיוק בשביל זה Forever פיתחה את "פוראוור קידס", מולטי-ויטמין טעים, 
שניתן למצוץ או ללעוס, המספק את מערך התזונה הבסיסית של ויטמינים 

ומינרלים, יחד עם החומרים הטבעיים הטובים ביותר, פיטונוטריאנטים – מרכיבי 
מזון מן הצומח הדרושים לגוף. מרכיבים טבעיים אלה מופרשים על ידי הצמח 
בעת הבשלת הפרי. בגלל תיעוש החקלאות, הפירות והירקות נקטפים כשהם 

עדיין בוסר ומובחלים בזמן מאוחר יותר באולמות אריזה על ידי גזים מסוגים 
שונים. התהליך מבטיח פרי או ירק יפים יותר, אך חסרים בו אותם מרכיבים 

הנקראים פיטונוטריאנטים. מחקרים בשנים האחרונות מראים שיש קשר בין 
מחסור במרכיבים אלו והתרבות מקרי הסרטן .

חברת Forever מקפידה על איסוף פירות וירקות בשלים בלבד. ברשותנו 
טכניקות עיבוד חדישות המאפשרות לנו לייבש, לתחלב ולשמר פירות וירקות 
טריים לטווח ארוך על מנת להגן על הפיטונוטריאנטים, הויטמינים, המינרלים 
והאנזימים יקרי הערך. התוצאה היא תוסף תזונה אידיאלי לילדים מ”גיל 4 עד 

104 ”! זהו הבסיס התזונתי האידיאלי לכולנו בעולם המודרני. טעמו של “פוראוור 
קידס” נהדר והוא מיוצר בטבליות בטעמים טבעיים של תפוז וענבים, הוא מעוצב 

בדמויות של חיות, כמו שילדים אוהבים! עבור אלה המשתמשים בשורת מוצרי 
פוראוור האחרים, הפיטונוטריאנטים הנמצאים ב”פוראוור קידס” מעשירים 

ומשלימים את התזונה הבסיסית .

רכיבים
סורביטול, קסיליטול, סוכרלוז )ממתיקים מלאכותיים(, סידן, מגנזיום, 

אבץ, ויטמין C, ויטמין E, ברזל, ניאצינאמיד, סידן פנטוטנאט, בטא קרוטן, 
ויטמינים: B12 ,B6, D3,B2 , B1, נחושת, חומצה פולית, חומצה ציטרית 

)מווסת חומציות(, מיקרוקריסטלין צלולוז וגואר גאם )מסמיכים(, חומצה 
סטארית )מייצב(, סיליקון דיאוקסיד )מתחלב(, מגנזיום סטארט )מונע 

התגיישות(,  טעם ענבים וטעם אפרסק )חומרי טעם טבעיים(, צבע מאכל 
טבעי ממיצוי קליפות ענב, תערובת אבקת צמחים וירקות: פלפל אדום, 

עגבניה, תות שדה, חמוציות, אסאי, מנגוסטין, גוג'י, רימון, אוכמניות, 
ברוקולי, תרד, כרוב, קייל, סלק, גזר, דלעת, עינב, תפוח עץ, מיצוי 

אסרולה, כרוב אדום, בצל.

חשוב לדעת
ילדים אוהבים צורות מצחיקות וצבעים!• 
פיטונוטריאנטים מפתחים בריאות טובה • 

)מעבדות לחקר הסרטן משקיעות מיליונים 
בחקר תכונותיהם(

פיטונוטריאנטים מופקים מהמזון הטרי • 
והמשובח ביותר הכולל ברוקולי, כרוב, תרד וגזר

פוראוור קידס
הבסיס התזונתי לילדים ולמבוגרים, כי כל אחד מאיתנו הוא קצת ילד!

  Forever Kids #354

בטבלית יחידות סימון תזונתי
אחת = 1.1 

גרם

% מהקצובה היומית 
המומלצת לילדים מגיל 4-8 

לפי טבליה אחת 

3קלוריותאנרגיה
0גר'שומנים

0מ"גנתרן
1גר'סך הפחמימות

--מתוכם
0גר'סוכרים

0חלבונים
20050%מק"גויטמין A )רטינול(

 D ויטמין
)כולקלציפרול(

1.2525%מק"ג

 E ויטמין
)אלפא טוקופרול(

342%מ"ג

0.2745%מ"גתיאמין 
0.3558%מ"גריבופלאוין

ניקוטינאמיד 
)חומצה ניקוטינית(

450%מ"ג

B6 0.3558%מ"גויטמין
0.6225%מק"גחומצה פולית

B12 0.6212.5%מק"גויטמין
C 2080%מ"גויטמין

1.550%מ"גחומצה פנטוטנית
12.525%מק"גביוטין
110%מ"גברזל
1.836%מ"גאבץ

אינו מכיל אהוב על מבוגרים וילדיםמולטי-ויטמין טעים
מוצר מן החי

לא בוצעו 
ניסויים על בע״ח

תוספי תזונה

מכיל
120 טבליות

שימוש מומלץ
לילדים ומבוגרים, יש לקחת ארבע טבליות ליום 

כמשלים תזונתי.
)EC מומלץ לשימוש לילדים מגיל 4 )תקנות

"מהדרין" 
בהשגחת הרב בנימין פרוייבירט 
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המוצרים המוצגים של חברת Forever אינם תחליף לטיפול רפואי ואין בשימוש בהם בגדר המלצה להפסיק טיפול רפואי קיים או לשנותו. אין למוצרים אלו תכונות רפואיות או סגולות ריפוי. המוצרים הינם תוספי תזונה וטיפוח ואינם תרופות. 
יש להיוועץ עם רופא לפני נטילת תוספי תזונה: נשים בהיריון, נשים מניקות, אנשים הנוטלים תרופות מרשם וילדים.

תיאור ומטרה
בעבר, בתקופת האביב או הקיץ, הלהיב אותנו מראה הירקות הטריים 

והתבואה הבשלה המוכנה לקציר, אך כיום, בביקורינו במרכולים אנו חולפים 
על פני דוכני הירקות ושולפים מן המקררים אוכל מוכן וקל להכנה.

הורינו עודדו אותנו תמיד לאכול "ירקות ירוקים" אך לעיתים קרובות מדי קצב 
החיים מכתיב את הצורך להעדיף את הדרך המהירה יותר של אכילת אוכל 
מוכן על פני היתרונות התזונתיים של אוכל טרי. בכך, אנו מחסירים מגופנו 
את היסודות התזונתיים החיוניים המצויים בירקות ובתבואה בעת איסופם 

בשדות.
חברת Forever מציעה מקור אספקה נוח ליסודות תזונתיים רבים, המצויים 

בירקות טריים, אך נעדרים באוכל היומיומי שלנו.
"עשב דגנים" הוא תוסף תזונה מאוזן ומיוחד, הוא משלב את היתרונות 
התזונתיים של שעורה ירוקה צעירה, אספסת, חיטה ופלפלת חריפה. 

תרכובות תזונתיות המצויות ב"עשב דגנים" הן בטא-קרוטן, אנזימים, חומצת 
אמינו, ויטמינים, כלורופיל וכן סיבים תזונתיים )בכמות גדולה יותר מאשר 

בסובין(. רשימת רכיבים מכובדת זו מגלה קרן שפע של אלמנטים תזונתיים 
אשר הורכבו לכדי נוסחה המתאימה במיוחד להתמודדות עם חסרונות 

"האכילה הנוחה".

רכיבים
דבש, ממתיק )סורביטול(, עשב שעורה )מכיל גלוטן(, עשב חיטה, אלפלפה, 

מתחלב מגנזיום סטארט, חומר הזגה חומצה סטארית, מונע התגיישות 
)סיליקה(, אבקה פלפל קאין. 

רכיבים
דבש, סורביטול, מגנזיום סטיראט, חומצה סטיארית, צורן.

מכיל
80 טבליות

שימוש מומלץ
טבלית אחת, פעמיים ביום כתוסף תזונה.

חשוב לדעת
משמש מקור חלופי למחסור • 

בחומרים חיוניים עקב הימנעות 
מאכילת ירקות טריים

מולטי-ויטמין ומולטי-מינרל מצויין • 
לשימוש כללי

עשיר במינרלים• 
כלורופיל עוזר בהגנה נגד • 

השפעות קרינה

עשב דגנים
כל היתרונות הגלומים באכילת ירקות ירוקים, במוצר אחד

Fields of Greens  #68

 כלורופיל להגנה נגד 
השפעות קרינה 

היתרונות של עשב 
שעורה, חיטה ואספסת

מכיל דבש 
להגברת האנרגיה

לא בוצעו ניסויים 
על בע״ח

תוספי תזונה

כמות לטבליתערךמידע תזונתי
670 מ״ג

120מ״געשב שעורה

120מ״געשב חיטה

120מ״גאלפלפה

1.7מ״גאבקת פלפל קאין

ערך קלורי של טבליה אחת )אנרגיה(: 2 קק"ל

 KSA כשר בהשגחת
ובאישור הרבנות הראשית לישראל

"מהדרין" 
בהשגחת הרב בנימין פרוייבירט 

בהשגחת 
בד״ץ שארית ישראל 

המוצרים המוצגים של חברת Forever אינם תחליף לטיפול רפואי ואין בשימוש בהם בגדר המלצה להפסיק טיפול רפואי קיים או לשנותו. אין למוצרים אלו תכונות רפואיות או סגולות ריפוי. המוצרים הינם תוספי תזונה וטיפוח ואינם תרופות. 
יש להיוועץ עם רופא לפני נטילת תוספי תזונה: נשים בהיריון, נשים מניקות, אנשים הנוטלים תרופות מרשם וילדים.

תיאור ומטרה
"פוראוור B12 פלוס" היא תרכובת מצויינת של חומרים מזינים וחיוניים. "פוראוור 
B12 פלוס" קושר חומצה פולית עם ויטמין B12 בנוסחה ייחודית לשחרור איטי 
המספקת מרכיבי תזונה בפרק זמן נתון. טכנולוגיה זו מאפשרת אספקה יציבה 

של רכיבים אקטיביים לגוף והתוצאה היא פעילות ממושכת ומחזקת.

ויטמין B12 או ציאנוקובלמין הוא הויטמין היחיד המכיל קובלט, הוא נתגלה 
לראשונה בשנת 1948 כגורם התזונתי המונע אנמיה ממאירה. B12 פועל ביחד 

עם חומצה פולית בתהליכים גופניים רבים וביניהם הסינתזה )היצירה( של 
ה-DNA, החומר המכיל את הקוד הגנטי. ל- B12 תפקיד ביצירת כדוריות דם 

אדומות ובציפוי המיאלין העוטף את הסיבים העצביים. בנוסף ה – B12 פועל עם 
חומצה פולית ויחד הם מפחיתים את רמות ההומוציסטאין בגוף )אחת מחומצות 
האמינו בגוף( רמות גבוהות של חומצת אמינו זו קשורות בסיכון יתר למחלות לב, 
 B12 אלצהיימר ותופעות נוספות של איבוד הזכרון. על מנת לאפשר ספיגה של

במערכת העיכול, אנו זקוקים לחומר נוסף המשמש כ"מתאם ביולוגי" אשר נמצא 
ב – "פוראוור B12 פלוס".

החומצה הפולית חיונית גם לתהליכי חלוקה ושכפול תקינים של תאי הגוף. הדבר 
קריטי במיוחד להתפתחות מערכת העצבים אצל העובר במהלך ההיריון ולכן 
לתוסף תזונה זה יש חשיבות רבה מאד בקרב נשים המבקשות להכנס להריון 

ולאחר מכן בשלושת חודשי ההריון הראשונים.

תוסף תזונה זה בטוח לשימוש מאחר ושני מרכיביו יכולים להמצא בגוף בכמויות 
גדולות. כעת ניתן ליהנות מההיתרונות של חיבור בין ויטמין B12 וחומצה פולית, 

בנוסחה שתוכננה במיוחד להשלמת טווח תוספי התזונה.

רכיבים 
דקסטרוז, מגביר חוזק דיקלציום פוספאט, ציאנוקובלאמין, מייצבים 

)הידרוקיפרופיל צלולוז, מיקרוקריסטלין צלולוז(, חומר הזגה חומצה סטארית, 
מונע התגיישות סיליקון דיאוקסיד, מתחלב מגנזיום סטארט, חומצה פולית.

מכיל
60 טבליות

שימוש מומלץ
טבלית אחת או שתיים ליום, עדיף לאחר אכילה.

חשוב לדעת
טבליות המשלבות ויטמין B12 וחומצה • 

פולית יחד
עוזר במניעת פגמי לידה• 
מפחית סיכון למחלות לב• 
בטוח ביותר, גם בכמויות גדולות• 
מועיל לצמחונים וחיוני לטבעונים, מאחר • 

וספיגת B12 היא בדרך כלל ממקורות החי

פוראוור B12 פלוס
ל-B12 ולחומצה פולית תפקיד חשוב בתהליכי חילוף החומרים התורמים למערך המטבולי

 Forever B12 Plus  #188

רכיבים נוספים: תאית מיקרוקריסטליין, הידרוקסיפרופיל מתילצלולוז, 
חומצה סטארית, מגנזיום סטאראת, קרוסקרמלוז סודיום, צורן דו-חמצני, סודיום 

קרבומטילצלולוז, דקסטרין, דקסטרוז, לציטין סויה וסודיום ציטרט. מכיל: סויה

% הקצובה היומיתכמות בטבליה ערךסימון תזונתי
נשים 

בגילאי 50-25

% הקצובה היומית 
גברים 

בגילאי 50-25
B12 50025,000%25,000%מק״גויטמין

400222%200%מק״גחומצה פולית
ערך קלורי לטבליה )אנרגיה(: 2 קק"ל

B12 משולב עם תומך בבריאות הלב
חומצה פולית

אינו מכיל
מוצר מן החי

לא בוצעו ניסויים 
על בע״ח

תוספי תזונה

 KSA כשר בהשגחת
ובאישור הרבנות הראשית לישראל

"מהדרין" 
בהשגחת הרב בנימין פרוייבירט 

בהשגחת 
בד״ץ שארית ישראל 
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המוצרים המוצגים של חברת Forever אינם תחליף לטיפול רפואי ואין בשימוש בהם בגדר המלצה להפסיק טיפול רפואי קיים או לשנותו. אין למוצרים אלו תכונות רפואיות או סגולות ריפוי. המוצרים הינם תוספי תזונה וטיפוח ואינם תרופות. 
יש להיוועץ עם רופא לפני נטילת תוספי תזונה: נשים בהיריון, נשים מניקות, אנשים הנוטלים תרופות מרשם וילדים.

תיאור ומטרה
"פוראוור B12 פלוס" היא תרכובת מצויינת של חומרים מזינים וחיוניים. "פוראוור 
B12 פלוס" קושר חומצה פולית עם ויטמין B12 בנוסחה ייחודית לשחרור איטי 
המספקת מרכיבי תזונה בפרק זמן נתון. טכנולוגיה זו מאפשרת אספקה יציבה 

של רכיבים אקטיביים לגוף והתוצאה היא פעילות ממושכת ומחזקת.

ויטמין B12 או ציאנוקובלמין הוא הויטמין היחיד המכיל קובלט, הוא נתגלה 
לראשונה בשנת 1948 כגורם התזונתי המונע אנמיה ממאירה. B12 פועל ביחד 

עם חומצה פולית בתהליכים גופניים רבים וביניהם הסינתזה )היצירה( של 
ה-DNA, החומר המכיל את הקוד הגנטי. ל- B12 תפקיד ביצירת כדוריות דם 

אדומות ובציפוי המיאלין העוטף את הסיבים העצביים. בנוסף ה – B12 פועל עם 
חומצה פולית ויחד הם מפחיתים את רמות ההומוציסטאין בגוף )אחת מחומצות 
האמינו בגוף( רמות גבוהות של חומצת אמינו זו קשורות בסיכון יתר למחלות לב, 
 B12 אלצהיימר ותופעות נוספות של איבוד הזכרון. על מנת לאפשר ספיגה של

במערכת העיכול, אנו זקוקים לחומר נוסף המשמש כ"מתאם ביולוגי" אשר נמצא 
ב – "פוראוור B12 פלוס".

החומצה הפולית חיונית גם לתהליכי חלוקה ושכפול תקינים של תאי הגוף. הדבר 
קריטי במיוחד להתפתחות מערכת העצבים אצל העובר במהלך ההיריון ולכן 
לתוסף תזונה זה יש חשיבות רבה מאד בקרב נשים המבקשות להכנס להריון 

ולאחר מכן בשלושת חודשי ההריון הראשונים.

תוסף תזונה זה בטוח לשימוש מאחר ושני מרכיביו יכולים להמצא בגוף בכמויות 
גדולות. כעת ניתן ליהנות מההיתרונות של חיבור בין ויטמין B12 וחומצה פולית, 

בנוסחה שתוכננה במיוחד להשלמת טווח תוספי התזונה.

רכיבים 
דקסטרוז, מגביר חוזק דיקלציום פוספאט, ציאנוקובלאמין, מייצבים 

)הידרוקיפרופיל צלולוז, מיקרוקריסטלין צלולוז(, חומר הזגה חומצה סטארית, 
מונע התגיישות סיליקון דיאוקסיד, מתחלב מגנזיום סטארט, חומצה פולית.

מכיל
60 טבליות

שימוש מומלץ
טבלית אחת או שתיים ליום, עדיף לאחר אכילה.

חשוב לדעת
טבליות המשלבות ויטמין B12 וחומצה • 

פולית יחד
עוזר במניעת פגמי לידה• 
מפחית סיכון למחלות לב• 
בטוח ביותר, גם בכמויות גדולות• 
מועיל לצמחונים וחיוני לטבעונים, מאחר • 

וספיגת B12 היא בדרך כלל ממקורות החי

פוראוור B12 פלוס
ל-B12 ולחומצה פולית תפקיד חשוב בתהליכי חילוף החומרים התורמים למערך המטבולי

 Forever B12 Plus  #188

רכיבים נוספים: תאית מיקרוקריסטליין, הידרוקסיפרופיל מתילצלולוז, 
חומצה סטארית, מגנזיום סטאראת, קרוסקרמלוז סודיום, צורן דו-חמצני, סודיום 

קרבומטילצלולוז, דקסטרין, דקסטרוז, לציטין סויה וסודיום ציטרט. מכיל: סויה

% הקצובה היומיתכמות בטבליה ערךסימון תזונתי
נשים 

בגילאי 50-25

% הקצובה היומית 
גברים 

בגילאי 50-25
B12 50025,000%25,000%מק״גויטמין

400222%200%מק״גחומצה פולית
ערך קלורי לטבליה )אנרגיה(: 2 קק"ל

B12 משולב עם תומך בבריאות הלב
חומצה פולית

אינו מכיל
מוצר מן החי

לא בוצעו ניסויים 
על בע״ח

תוספי תזונה

 KSA כשר בהשגחת
ובאישור הרבנות הראשית לישראל

"מהדרין" 
בהשגחת הרב בנימין פרוייבירט 

בהשגחת 
בד״ץ שארית ישראל 
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המוצרים המוצגים של חברת Forever אינם תחליף לטיפול רפואי ואין בשימוש בהם בגדר המלצה להפסיק טיפול רפואי קיים או לשנותו. אין למוצרים אלו תכונות רפואיות או סגולות ריפוי. המוצרים הינם תוספי תזונה וטיפוח ואינם תרופות. 
יש להיוועץ עם רופא לפני נטילת תוספי תזונה: נשים בהיריון, נשים מניקות, אנשים הנוטלים תרופות מרשם וילדים.

תיאור ומטרה
השימוש התזונתי בקורנית ושום ידוע כבר אלפי שנים. על נייר פפירוס מצרי 

משנת 1500 לפנה”ס מופיעים 22 שימושים רפואיים שונים לשום. יחד עם 
זאת, העדות האמיתית הראשונה לתכונותיו העצמתיות של השום הופיעה 

בשנת 1858 כאשר לואי פסטר גילה שהוא מסוגל להפסיק את גידולן של 
בקטריות מזיקות. כיום אנו מתחילים להבין איך השום פועל. בספריה 

הלאומית לרפואה בבית אסדה, מרילנד, אפשר למצוא יותר מ – 100 עבודות 
מדעיות הקשורות לשום, שנכתבו מאז 1983.

כאשר שום נחתך או נקטש משתחררים חומרים הפועלים יחד עם אנזימים 
הקיימים בתוך השום לחיזוק מערכת החיסון. רכיבים אקטיביים אחרים בשום 

כוללים גורמים מונעי קרישה וכן לציטין. לציטין מסייע בהפחתת משקעים 
שומניים כמו כולסטרול. תפקידו בחילוף החומרים בהמרת שומנים לאנרגיה.

קורנית מכילה טנין, פנול, ותימול – סוג של ספונין. בחומרים אלה משתמש 
הגוף במלחמתו בחיידקים ובפטריות. מרכיבי תזונה מועילים נוספים 
הנמצאים בשום וקורנית הם אשלגן, סידן, מגנזיום, וויטמינים נוספים.

שימוש מומלץ
כמוסה אחת עם כל ארוחה.

רכיבים
שמן קנולה, מסמיך )ג'לטין(, אבקת קורנית, מייצב )גליצרין(, 
שמן שום מרוכז, מתחלבים )לציטין, E-901(, מים מזוקקים, 

מיצוי חרוב )לחיזוק צבע(. 

מכיל
100 כמוסות רכות

חשוב לדעת
אנטיאוקסידנט חזק• 
פורמולה חסרת ריח• 
עוזר לגוף להתמודד עם רדיקלים חופשיים• 
עוזר בהפיכת שומן לאנרגיה• 

שום וקורנית
כל כמוסה נטולת ריח שוות ערך לכ-1000 מ"ג של שום טרי

Garlic-Thyme  #65

כמות לכמוסה אחתערךסימון תזונתי
10מ״גשמן שום

50מ״גאבקת קורנית
ערך קלורי )אנרגיה(: 2 קק"ל

מגן אנטי  בקטריאלי 
רב עוצמה

שום וקורנית - שני צמחים 
אנטיאוקסידנטים מעולים

טנין, פנול, ותימול נלחמים 
בחיידקים ובפטריות

יכול לעזור לבעיות 
כולסטרול, לחץ דם ועוד

לא בוצעו ניסויים 
על בע״ח

תוספי תזונה

המוצרים המוצגים של חברת Forever אינם תחליף לטיפול רפואי ואין בשימוש בהם בגדר המלצה להפסיק טיפול רפואי קיים או לשנותו. אין למוצרים אלו תכונות רפואיות או סגולות ריפוי. המוצרים הינם תוספי תזונה וטיפוח ואינם תרופות. 
יש להיוועץ עם רופא לפני נטילת תוספי תזונה: נשים בהיריון, נשים מניקות, אנשים הנוטלים תרופות מרשם וילדים.

תיאור ומטרה
חיידקים הם מיקרואורגניזמים המתקיימים בגופנו ונוטלים חלק חשוב בבריאותנו. 

חלק מהחיידקים אומנם מזיקים, אך רובם מועילים. “החיידקים הטובים” 
הללו מכונים “פרוביוטיים” )מיוונית – “למען החיים”( חברת Forever  מודעת 

לתפקיד החשוב שממלאים החיידקים “הידידותיים” לבריאות האדם ולצורך שלו 
בהשלמות החיידקים החיוביים ממקור חיצוני. המוצר “פוראוור אקטיב פרו בי” 

מחזק ומעודד מערכת עיכול בריאה. כמוסה קטנה וקלה לבליעה המסייעת לגוף 
להתגבר על חוסר האיזון שנוצר בו עקב תזונה וסגנון חיים לא נכונים. סגנון חיים 

לא בריא עלול, לא במכוון, להקטין את מספר החיידקים הפרוביוטיים שמייצר 
הגוף באופן טבעי. “פוראוור אקטיב פרו בי” פועל בעיקר בסוף המעי הדק, 

שם הוא מסייע בתהליך עיכול המזון, בספיגת יסודות מזינים ובתרומה חיובית 
לצמיחה והתפתחות גוף האדם.

 Forever מאחר שהחיידקים הפרוביוטיים עצמם רגישים למדי, משתמשת
בטכנולוגיות הובלה מיוחדות, הרשומות כפטנט בלעדי לחברה. טכנולוגיות אלו 

שומרות על החיידקים הפרוביוטיים ומשחררת 6 זני חיידקים חיים ומועילים, 
רק לאחר שאלה הגיעו לסוף המעי הדק. החיידקים הפרוביוטיים במוצר 

 )Bifidobactrium( פוראוור אקטיב פרו בי”, נגזרים מהמינים ביפידובקטריום“
ולקטובצילים )Lactobacillus( מהזנים הבאים:

Lactobacillus Acidophilus – נמצא באורגניזמים מזיקים ומונע מהם 
להתפתח ולשגשג.

Longum Bifidobacterium – מרחיק חיידקים מזיקים ומקטין את תכיפות 
ההפרעות בקיבה ובמעיים.

Lactis Bifidobacterium- מסייע בהורדת ה – pH )מעלה את החומציות( 
של הגוף ומעכב צמיחה של חיידקים מזיקים.

Lactobacillus Rhamnosus – מסייע בהגנה על דופן המעי כדי להרחיק 
מיקרואורגניזמים מזיקים.

Lactobacillus Bulgaricus – מסייע בניקיון ובאיזון המעי הדק.
Lactobacillus Plantarium – משמר חומרים מזינים, ויטמינים ונוגדי חמצון 

כדי לסייע בהתגוננות מפני חומרים מזיקים במזונות שאנו צורכים.

”פוראוור אקטיב פרו בי” עם ששת זני החיידקים שבו הוא המוצר היחידי בשוק 
כיום שאינו מחייב קירור והנו בעל אורך חיי מדף גבוה. היתרון הנפלא של “פוראוור 

אקטיב פרו בי” הוא השילוב עם משקאות האלו ורה הייחודיים שלנו. משקאות 
האלו ורה פועלים כ-“ פריביוטי” )חומר יסוד המכין את השטח עבור הפרוביוטיקה( 

מטפח ומצמיח את הסביבה האידיאלית לתפקודו.
אם מטרתכם לעודד מערכת עיכול בריאה או להגביר את ספיגת החומרים 

המזינים ולחזק את המערכת החיסונית, אנו ממליצים להוסיף “פוראוור אקטיב 
פרו בי” לסדרת התוספים היומית שלכם..

רכיבים
כל סה”כ מליארד חיידקים המתחלקים לסוגים הבאים:

 B. Lactis, L. L. acidophilus, B. longum L. bulgaricus,
L. plantarum, rhamnosus.

מכיל
גודל מנה: 1 כמוסה / סה”כ באריזה: 30 מנות

שימוש מומלץ
יש ליטול כמוסה שלמה אחת ביום, עם מים, על בטן ריקה, או שעתיים לאחר 

ארוחה. אין ללעוס או לרסק את הכמוסה.

הערה: מוצר זה אינו מכיל שמרים, חיטה, גלוטן, תירס, מוצרי חלב, חומרים 
משמרים, חומרי צבע או טעם מלאכותיים. מוצר זה מכיל מרכיבים טבעיים, 

לכן ייתכנו שינויים בצבע הטבלית.

חשוב לדעת
מכילה שילוב ייחודי של 6 זני חיידקים “טובים”• 
משפרת את ספיגת החומרים המזינים ואת • 

תפקוד המערכת החיסונית
מסייעת למערכת • 

עיכול בריאה
ללא צורך בקירור• 

פוראוור אקטיב פרו בי
עם שישה זנים מועילים של פרוביוטיקה הפועלים אך ורק לאחר שהגיעו ליעד המבוקש שלהם במעיים

Forever Active Pro-B  #610

מונע מאורגניזמים מרחיק חיידקים מזיקים
מזיקים להתפתח

לא בוצעו ניסויים למערכת עיכול בריאה
על בע״ח

תוספי תזונה

"מהדרין" 
בהשגחת הרב בנימין פרוייבירט 

30 



המוצרים המוצגים של חברת Forever אינם תחליף לטיפול רפואי ואין בשימוש בהם בגדר המלצה להפסיק טיפול רפואי קיים או לשנותו. אין למוצרים אלו תכונות רפואיות או סגולות ריפוי. המוצרים הינם תוספי תזונה וטיפוח ואינם תרופות. 
יש להיוועץ עם רופא לפני נטילת תוספי תזונה: נשים בהיריון, נשים מניקות, אנשים הנוטלים תרופות מרשם וילדים.

תיאור ומטרה
השימוש התזונתי בקורנית ושום ידוע כבר אלפי שנים. על נייר פפירוס מצרי 

משנת 1500 לפנה”ס מופיעים 22 שימושים רפואיים שונים לשום. יחד עם 
זאת, העדות האמיתית הראשונה לתכונותיו העצמתיות של השום הופיעה 

בשנת 1858 כאשר לואי פסטר גילה שהוא מסוגל להפסיק את גידולן של 
בקטריות מזיקות. כיום אנו מתחילים להבין איך השום פועל. בספריה 

הלאומית לרפואה בבית אסדה, מרילנד, אפשר למצוא יותר מ – 100 עבודות 
מדעיות הקשורות לשום, שנכתבו מאז 1983.

כאשר שום נחתך או נקטש משתחררים חומרים הפועלים יחד עם אנזימים 
הקיימים בתוך השום לחיזוק מערכת החיסון. רכיבים אקטיביים אחרים בשום 

כוללים גורמים מונעי קרישה וכן לציטין. לציטין מסייע בהפחתת משקעים 
שומניים כמו כולסטרול. תפקידו בחילוף החומרים בהמרת שומנים לאנרגיה.

קורנית מכילה טנין, פנול, ותימול – סוג של ספונין. בחומרים אלה משתמש 
הגוף במלחמתו בחיידקים ובפטריות. מרכיבי תזונה מועילים נוספים 
הנמצאים בשום וקורנית הם אשלגן, סידן, מגנזיום, וויטמינים נוספים.

שימוש מומלץ
כמוסה אחת עם כל ארוחה.

רכיבים
שמן קנולה, מסמיך )ג'לטין(, אבקת קורנית, מייצב )גליצרין(, 
שמן שום מרוכז, מתחלבים )לציטין, E-901(, מים מזוקקים, 

מיצוי חרוב )לחיזוק צבע(. 

מכיל
100 כמוסות רכות

חשוב לדעת
אנטיאוקסידנט חזק• 
פורמולה חסרת ריח• 
עוזר לגוף להתמודד עם רדיקלים חופשיים• 
עוזר בהפיכת שומן לאנרגיה• 

שום וקורנית
כל כמוסה נטולת ריח שוות ערך לכ-1000 מ"ג של שום טרי

Garlic-Thyme  #65

כמות לכמוסה אחתערךסימון תזונתי
10מ״גשמן שום

50מ״גאבקת קורנית
ערך קלורי )אנרגיה(: 2 קק"ל

מגן אנטי  בקטריאלי 
רב עוצמה

שום וקורנית - שני צמחים 
אנטיאוקסידנטים מעולים

טנין, פנול, ותימול נלחמים 
בחיידקים ובפטריות

יכול לעזור לבעיות 
כולסטרול, לחץ דם ועוד

לא בוצעו ניסויים 
על בע״ח

תוספי תזונה

המוצרים המוצגים של חברת Forever אינם תחליף לטיפול רפואי ואין בשימוש בהם בגדר המלצה להפסיק טיפול רפואי קיים או לשנותו. אין למוצרים אלו תכונות רפואיות או סגולות ריפוי. המוצרים הינם תוספי תזונה וטיפוח ואינם תרופות. 
יש להיוועץ עם רופא לפני נטילת תוספי תזונה: נשים בהיריון, נשים מניקות, אנשים הנוטלים תרופות מרשם וילדים.

תיאור ומטרה
חיידקים הם מיקרואורגניזמים המתקיימים בגופנו ונוטלים חלק חשוב בבריאותנו. 

חלק מהחיידקים אומנם מזיקים, אך רובם מועילים. “החיידקים הטובים” 
הללו מכונים “פרוביוטיים” )מיוונית – “למען החיים”( חברת Forever  מודעת 

לתפקיד החשוב שממלאים החיידקים “הידידותיים” לבריאות האדם ולצורך שלו 
בהשלמות החיידקים החיוביים ממקור חיצוני. המוצר “פוראוור אקטיב פרו בי” 

מחזק ומעודד מערכת עיכול בריאה. כמוסה קטנה וקלה לבליעה המסייעת לגוף 
להתגבר על חוסר האיזון שנוצר בו עקב תזונה וסגנון חיים לא נכונים. סגנון חיים 

לא בריא עלול, לא במכוון, להקטין את מספר החיידקים הפרוביוטיים שמייצר 
הגוף באופן טבעי. “פוראוור אקטיב פרו בי” פועל בעיקר בסוף המעי הדק, 

שם הוא מסייע בתהליך עיכול המזון, בספיגת יסודות מזינים ובתרומה חיובית 
לצמיחה והתפתחות גוף האדם.

 Forever מאחר שהחיידקים הפרוביוטיים עצמם רגישים למדי, משתמשת
בטכנולוגיות הובלה מיוחדות, הרשומות כפטנט בלעדי לחברה. טכנולוגיות אלו 

שומרות על החיידקים הפרוביוטיים ומשחררת 6 זני חיידקים חיים ומועילים, 
רק לאחר שאלה הגיעו לסוף המעי הדק. החיידקים הפרוביוטיים במוצר 

 )Bifidobactrium( פוראוור אקטיב פרו בי”, נגזרים מהמינים ביפידובקטריום“
ולקטובצילים )Lactobacillus( מהזנים הבאים:

Lactobacillus Acidophilus – נמצא באורגניזמים מזיקים ומונע מהם 
להתפתח ולשגשג.

Longum Bifidobacterium – מרחיק חיידקים מזיקים ומקטין את תכיפות 
ההפרעות בקיבה ובמעיים.

Lactis Bifidobacterium- מסייע בהורדת ה – pH )מעלה את החומציות( 
של הגוף ומעכב צמיחה של חיידקים מזיקים.

Lactobacillus Rhamnosus – מסייע בהגנה על דופן המעי כדי להרחיק 
מיקרואורגניזמים מזיקים.

Lactobacillus Bulgaricus – מסייע בניקיון ובאיזון המעי הדק.
Lactobacillus Plantarium – משמר חומרים מזינים, ויטמינים ונוגדי חמצון 

כדי לסייע בהתגוננות מפני חומרים מזיקים במזונות שאנו צורכים.

”פוראוור אקטיב פרו בי” עם ששת זני החיידקים שבו הוא המוצר היחידי בשוק 
כיום שאינו מחייב קירור והנו בעל אורך חיי מדף גבוה. היתרון הנפלא של “פוראוור 

אקטיב פרו בי” הוא השילוב עם משקאות האלו ורה הייחודיים שלנו. משקאות 
האלו ורה פועלים כ-“ פריביוטי” )חומר יסוד המכין את השטח עבור הפרוביוטיקה( 

מטפח ומצמיח את הסביבה האידיאלית לתפקודו.
אם מטרתכם לעודד מערכת עיכול בריאה או להגביר את ספיגת החומרים 

המזינים ולחזק את המערכת החיסונית, אנו ממליצים להוסיף “פוראוור אקטיב 
פרו בי” לסדרת התוספים היומית שלכם..

רכיבים
כל סה”כ מליארד חיידקים המתחלקים לסוגים הבאים:

 B. Lactis, L. L. acidophilus, B. longum L. bulgaricus,
L. plantarum, rhamnosus.

מכיל
גודל מנה: 1 כמוסה / סה”כ באריזה: 30 מנות

שימוש מומלץ
יש ליטול כמוסה שלמה אחת ביום, עם מים, על בטן ריקה, או שעתיים לאחר 

ארוחה. אין ללעוס או לרסק את הכמוסה.

הערה: מוצר זה אינו מכיל שמרים, חיטה, גלוטן, תירס, מוצרי חלב, חומרים 
משמרים, חומרי צבע או טעם מלאכותיים. מוצר זה מכיל מרכיבים טבעיים, 

לכן ייתכנו שינויים בצבע הטבלית.

חשוב לדעת
מכילה שילוב ייחודי של 6 זני חיידקים “טובים”• 
משפרת את ספיגת החומרים המזינים ואת • 

תפקוד המערכת החיסונית
מסייעת למערכת • 

עיכול בריאה
ללא צורך בקירור• 

פוראוור אקטיב פרו בי
עם שישה זנים מועילים של פרוביוטיקה הפועלים אך ורק לאחר שהגיעו ליעד המבוקש שלהם במעיים

Forever Active Pro-B  #610

מונע מאורגניזמים מרחיק חיידקים מזיקים
מזיקים להתפתח

לא בוצעו ניסויים למערכת עיכול בריאה
על בע״ח

תוספי תזונה

"מהדרין" 
בהשגחת הרב בנימין פרוייבירט 
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המוצרים המוצגים של חברת Forever אינם תחליף לטיפול רפואי ואין בשימוש בהם בגדר המלצה להפסיק טיפול רפואי קיים או לשנותו. אין למוצרים אלו תכונות רפואיות או סגולות ריפוי. המוצרים הינם תוספי תזונה וטיפוח ואינם תרופות. 
יש להיוועץ עם רופא לפני נטילת תוספי תזונה: נשים בהיריון, נשים מניקות, אנשים הנוטלים תרופות מרשם וילדים.

תיאור ומטרה
פוראוור דיילי מכיל נוסחה מהפכנית להעברת חומרים מזינים בשילוב עם 

 .Forever השייכת בלעדית לחברת )aloe oligosaccharid) AOS קומפלקס
זוהי תערובת ייחודית של 55 חומרים מזינים באיזון מושלם הכוללת ויטמינים 
ומינרלים חיוניים, מספקת ספיגה טובה יותר של חומרים בגוף ובמקרה של 

המינרלים -ספיגה ממוקדת במערכות גופניות ספציפיות.
בנוסף, תוספת התזונה המקיפה של פוראוור דיילי מעניקה כמויות אופטימליות 

וחשובות של חומרים פיטו-מזינים, ביופלבנואידים, נוגדי-חימצון חדשניים 
בטכנולוגיה מולקולרית ותערובת בלעדית של פירות וירקות כדי לוודא שגופך 

מקבל את רכיבי התזונה הבסיסיים החיוניים והחיוניים למחצה הנדרשים לבריאות 
מיטבית. נוסחה ייחודית זו מתוכננת כדי להזין את גופנו ולהגן עליו ע״י מילוי 

החוסרים הקיימים במזון שאנו אוכלים ביום-יום ונועדה להעניק בריאות וחיוניות 
אופטימליות.

רכיבים 
סידן, אבקת תערובת פירות וירקות )20FVX( : )תפוח, סלק, פלפל אדום, 
עגבניה, תות שדה, חמוציות, אסרולה, כרוב, תרד, בצל, מנגוסטין, אסאי, 

תות גוג'י, רימון, אוכמניות, ברוקולי, קייל, גזר, דלעת ואשכולית(, סידן, 
 ,C מגנזיום, חומר מייצב )מיקרוקריסטלין צלולוז(, ביופלבנואידים, ויטמין

ג'ל אלוורה, מונעי התגיישות )חומצה סטארית ומלח קרוסקרמלוס), ברזל, 
חומרי ציפוי )E466, דקסטרין, דקסטרוז, שמן MCT, טריסודיום ציטריאט), 
ויטמין E , אבץ, לוטאין, ניקוטנסיד, חומרי טעם וריח )וניל(, ליקופן, נחושת, 

ויטמין A, אשלגן יודיד, סידן פנטוטנאט, מנגן, סלניום, ביוטין, קו אנזים 
Q10, ויטמין D, זיאקסנטין, הספרידין, ויטמינים: B2, B6, B1, B12, כרום, 

חומצה פולית, מוליבדן. 

מכיל
60 טבליות

חשוב לדעת
תערובת של 55 מרכיבים תזונתיים • 

הכוללים ויטמינים ומינרלים
מזין ומגן על הגוף• 

פוראוור דיילי
מולטי-ויטמין עוצמתי, לצריכה יומית, מעניק את המערכת המתקדמת ביותר

לאספקת החומרים המזינים לגוף

Forever Daily  #439

מילוי יומי של 
החוסרים במזון

55 חומרים מזינים באיזון מושלם 
כולל ויטמינים ומינרלים חיוניים

כולל תערובת 
פירות וירקות

לא בוצעו ניסויים 
על בע״ח

תוספי תזונה

סימון תזונתי
טבלית אחת מכילה 

4.5 קלוריות

כמות 
למינון יומי 
)2 טבליות(

%% מהקצובה 
היומית המומלצת 

לנשים גיל 25-50

% מהקצובה 
היומית המומלצת 
לגברים גיל 25-50 

A 800100%80% מק״גויטמין
D 5100%100% מק״גויטמין
E 12150%120% מ״גויטמין

B1 1.1100%73% מ״גויטמין
B2 1.4107%82% מ״גויטמין

16106%84% מ״גניאצין
B6 1.487%70% מ״גויטמין

200111%100% מק״גחומצה פולית
B12 2.5125%125% מק״גויטמין

C 80133%133% מ״גויטמין
5050%50% מק״גביוטין

B5 685%85% מ״גויטמין
7550%50% מק״גיוד

640%60% מ״גברזל
541%33% מ״גאבץ

3055%42% מק״גסלניום
9300%300% מ״גנחושת

120%20% מ״גמנגן
3015%15% מק״גכרום

3012%12% מק״גמוליבדן
27623%27% מ"גקלציום
24679%60% מ"גמגנזיום

"מהדרין" 
בהשגחת הרב בנימין פרוייבירט 

בהשגחת 
בד״ץ שארית ישראל 

שימוש מומלץ
שתי טבליות מדי יום כתוסף תזונה.

המוצרים המוצגים של חברת Forever אינם תחליף לטיפול רפואי ואין בשימוש בהם בגדר המלצה להפסיק טיפול רפואי קיים או לשנותו. אין למוצרים אלו תכונות רפואיות או סגולות ריפוי. המוצרים הינם תוספי תזונה וטיפוח ואינם תרופות. 
יש להיוועץ עם רופא לפני נטילת תוספי תזונה: נשים בהיריון, נשים מניקות, אנשים הנוטלים תרופות מרשם וילדים.

תיאור ומטרה
בעידן הדיגיטלי של ימינו, אנו תובעים ממערכת הראייה שלנו יותר מאשר בעבר. 

אנו סומכים עליה בסינון קרני UV וזיהומים שונים, אך גם חושפים את עינינו במשך 
שעות רבות לאור כחול מלאכותי שמגיע ממכשירים ניידים, מחשבים וטלוויזיות. 
טיפול בעיניים חשוב יותר מתמיד להגנה מפני פגעי מאמץ ונזקים בטווח הארוך. 
למרות שתזונה נכונה היא קו ההגנה הראשון, עבור רבים מאיתנו התזונה היומית 

לא משתווה לרמות המומלצות של חומרים מזינים ונוגדי חמצון התומכים בעיניים. 
הכירו את ™Forever iVision, תוסף פורץ דרך שנועד לסייע למערכת הראייה 

להזין את העיניים ולהגן עליהן. פורמולה חדשנית זו עשירה בויטמינים, נוגדי חמצון, 
תמציות טבעיות ורכיבים מתקדמים מדעית לתמיכה מלאה בעין המודרנית. 

™Forever iVision כולל תמצית אוכמניות, את הויטמינים  C ו- E להגנה על 
תאים מפני לחץ חמצוני ובטא-קרוטן מויטמין A, חומר מזין הנמצא בגזר ובמזונות 

אחרים, התורם לשמירה על ראייה תקינה. חיזקנו את כוחו של בטא-קרוטן 
 ,A  בתוספת אבץ, התורם לשמירה על ראייה תקינה ולספיגה יעילה יותר של ויטמין

מה שעשוי לעזור להפוך אותו לזמין יותר עבור הגוף.
אם יש מרכיב אחד שבאמת הופך את iVision לעתידם של תוספי התזונה 

המיועדים לעיניים, זה  Lutemax® 2020 שיעילותו הוכחה במחקרים קליניים. 
מרכיב מוכח מחקרית ורב עוצמה זה מקדם את התמיכה בעיניים לרמה חדשה: 
הוא מסייע למערכת הראייה בסינון האור הכחול ממסכים וממכשירים דיגיטליים 

שונים, ממקורות אור מלאכותיים כמו  LED ומנורות פלורסנט.
®Lutemax 2020 מספק גם תמיכה מתקדמת למרכז הרשתית, המקולה, 

שתפקידה הוא לספק את הראייה הברורה והמובחנת ביותר ולנהל את האופן שבו 
העיניים קולטות צבע. 

לוטאין הוא מרכיב שכיח בתוספי תזונה המיועדים לעיניים. עם זאת, אורח החיים 
 Forever iVision -הדיגיטלי של ימינו דורש יותר מאשר לוטאין בלבד. זו הסיבה ש
™ עם Lutemax® 2020 כולל את כל שלושת הקרוטנואידים הנמצאים בדרך כלל 

בפיגמנט מקולרי: לוטאין, RR זקסנטין ומזו-זקסנטין.
עם Forever iVision ™ תוכלו לראות בבירור מדוע זהו התוסף המושלם לעידן הדיגיטלי.

מכיל
60 כמוסות, כל אחת מכילה פחות מ-9 קלוריות.

שימוש מומלץ
יש ליטול 2-4 כמוסות מדי יום כתוסף תזונה.

חשוב לדעת
מסייע בשמירה על ראייה תקינה• 
מסייע בהפחתת הנזקים מקרינת אור כחול • 

כתוצאה משימוש במכשירים דיגיטליים
תומך ביעילות העיבוד החזותי• 
מספק את כל שלושת הקרוטנואידים • 

הדרושים לתמיכה בבריאות העין

איי- ויז'ן: תמיכה מלאה לעיניים המותאמת לעידן הדיגיטלי

iVision  #624

רכיבים
שמן חמניות, ג'לטין, חומר הלחה גליצרול E422, לוטאין וזיאקסנתין מתמצית 
פרח מריגולד )Tagetes erecta(, חומצה אסקורבית, די- אלפא- טוקופרול, 

מייצב שעוות דבורים E901, מים, תמצית בילברי, שמן גזר, אבץ אוקסיד, רכז 
גזר שחור )עם חומצה ציטרית( כמזון צובע, בטא קרוטן, מלטודקסטרין.

כמות בכמוסה ערךסימון תזונתי 
אחת

% מהקצובה היומית המומלצת

לנשים 
גיל 25-50

לגברים 
גיל 25-50

 )TE אלפא( E ויטמין
C ויטמין

אבץ
בטא קרוטן

מ״ג
מ״ג
מ״ג

מק״ג

15
40

6
750

188%
66.7%

50%
*

150%
66.7%

40%
*

*טרם נקבעה קצובה יומית מומלצת 

המוצר מכיל גם :
לוטאין 

זיאקסנתין 
מ״ג
מ״ג

10
2

*
*

*
*

*טרם נקבעה קצובה יומית מומלצת

ערך קלורי )אנרגיה(: 4 קק"ל

תורם לבריאות העיניים  מסייע לעין בסינון ללא גלוטן
קרינה ממסכים 

לא בוצעו ניסויים 
על בע״ח

תוספי תזונה

"מהדרין" 
בהשגחת הרב בנימין פרוייבירט 

פוראוור איי-ויז'ן 
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המוצרים המוצגים של חברת Forever אינם תחליף לטיפול רפואי ואין בשימוש בהם בגדר המלצה להפסיק טיפול רפואי קיים או לשנותו. אין למוצרים אלו תכונות רפואיות או סגולות ריפוי. המוצרים הינם תוספי תזונה וטיפוח ואינם תרופות. 
יש להיוועץ עם רופא לפני נטילת תוספי תזונה: נשים בהיריון, נשים מניקות, אנשים הנוטלים תרופות מרשם וילדים.

תיאור ומטרה
פוראוור דיילי מכיל נוסחה מהפכנית להעברת חומרים מזינים בשילוב עם 

 .Forever השייכת בלעדית לחברת )aloe oligosaccharid) AOS קומפלקס
זוהי תערובת ייחודית של 55 חומרים מזינים באיזון מושלם הכוללת ויטמינים 
ומינרלים חיוניים, מספקת ספיגה טובה יותר של חומרים בגוף ובמקרה של 

המינרלים -ספיגה ממוקדת במערכות גופניות ספציפיות.
בנוסף, תוספת התזונה המקיפה של פוראוור דיילי מעניקה כמויות אופטימליות 

וחשובות של חומרים פיטו-מזינים, ביופלבנואידים, נוגדי-חימצון חדשניים 
בטכנולוגיה מולקולרית ותערובת בלעדית של פירות וירקות כדי לוודא שגופך 

מקבל את רכיבי התזונה הבסיסיים החיוניים והחיוניים למחצה הנדרשים לבריאות 
מיטבית. נוסחה ייחודית זו מתוכננת כדי להזין את גופנו ולהגן עליו ע״י מילוי 

החוסרים הקיימים במזון שאנו אוכלים ביום-יום ונועדה להעניק בריאות וחיוניות 
אופטימליות.

רכיבים 
סידן, אבקת תערובת פירות וירקות )20FVX( : )תפוח, סלק, פלפל אדום, 
עגבניה, תות שדה, חמוציות, אסרולה, כרוב, תרד, בצל, מנגוסטין, אסאי, 

תות גוג'י, רימון, אוכמניות, ברוקולי, קייל, גזר, דלעת ואשכולית(, סידן, 
 ,C מגנזיום, חומר מייצב )מיקרוקריסטלין צלולוז(, ביופלבנואידים, ויטמין

ג'ל אלוורה, מונעי התגיישות )חומצה סטארית ומלח קרוסקרמלוס), ברזל, 
חומרי ציפוי )E466, דקסטרין, דקסטרוז, שמן MCT, טריסודיום ציטריאט), 
ויטמין E , אבץ, לוטאין, ניקוטנסיד, חומרי טעם וריח )וניל(, ליקופן, נחושת, 

ויטמין A, אשלגן יודיד, סידן פנטוטנאט, מנגן, סלניום, ביוטין, קו אנזים 
Q10, ויטמין D, זיאקסנטין, הספרידין, ויטמינים: B2, B6, B1, B12, כרום, 

חומצה פולית, מוליבדן. 

מכיל
60 טבליות

חשוב לדעת
תערובת של 55 מרכיבים תזונתיים • 

הכוללים ויטמינים ומינרלים
מזין ומגן על הגוף• 

פוראוור דיילי
מולטי-ויטמין עוצמתי, לצריכה יומית, מעניק את המערכת המתקדמת ביותר

לאספקת החומרים המזינים לגוף

Forever Daily  #439

מילוי יומי של 
החוסרים במזון

55 חומרים מזינים באיזון מושלם 
כולל ויטמינים ומינרלים חיוניים

כולל תערובת 
פירות וירקות

לא בוצעו ניסויים 
על בע״ח

תוספי תזונה

סימון תזונתי
טבלית אחת מכילה 

4.5 קלוריות

כמות 
למינון יומי 
)2 טבליות(

%% מהקצובה 
היומית המומלצת 

לנשים גיל 25-50

% מהקצובה 
היומית המומלצת 
לגברים גיל 25-50 

A 800100%80% מק״גויטמין
D 5100%100% מק״גויטמין
E 12150%120% מ״גויטמין

B1 1.1100%73% מ״גויטמין
B2 1.4107%82% מ״גויטמין

16106%84% מ״גניאצין
B6 1.487%70% מ״גויטמין

200111%100% מק״גחומצה פולית
B12 2.5125%125% מק״גויטמין

C 80133%133% מ״גויטמין
5050%50% מק״גביוטין

B5 685%85% מ״גויטמין
7550%50% מק״גיוד

640%60% מ״גברזל
541%33% מ״גאבץ

3055%42% מק״גסלניום
9300%300% מ״גנחושת

120%20% מ״גמנגן
3015%15% מק״גכרום

3012%12% מק״גמוליבדן
27623%27% מ"גקלציום
24679%60% מ"גמגנזיום

"מהדרין" 
בהשגחת הרב בנימין פרוייבירט 

בהשגחת 
בד״ץ שארית ישראל 

שימוש מומלץ
שתי טבליות מדי יום כתוסף תזונה.

המוצרים המוצגים של חברת Forever אינם תחליף לטיפול רפואי ואין בשימוש בהם בגדר המלצה להפסיק טיפול רפואי קיים או לשנותו. אין למוצרים אלו תכונות רפואיות או סגולות ריפוי. המוצרים הינם תוספי תזונה וטיפוח ואינם תרופות. 
יש להיוועץ עם רופא לפני נטילת תוספי תזונה: נשים בהיריון, נשים מניקות, אנשים הנוטלים תרופות מרשם וילדים.

תיאור ומטרה
בעידן הדיגיטלי של ימינו, אנו תובעים ממערכת הראייה שלנו יותר מאשר בעבר. 

אנו סומכים עליה בסינון קרני UV וזיהומים שונים, אך גם חושפים את עינינו במשך 
שעות רבות לאור כחול מלאכותי שמגיע ממכשירים ניידים, מחשבים וטלוויזיות. 
טיפול בעיניים חשוב יותר מתמיד להגנה מפני פגעי מאמץ ונזקים בטווח הארוך. 
למרות שתזונה נכונה היא קו ההגנה הראשון, עבור רבים מאיתנו התזונה היומית 

לא משתווה לרמות המומלצות של חומרים מזינים ונוגדי חמצון התומכים בעיניים. 
הכירו את ™Forever iVision, תוסף פורץ דרך שנועד לסייע למערכת הראייה 

להזין את העיניים ולהגן עליהן. פורמולה חדשנית זו עשירה בויטמינים, נוגדי חמצון, 
תמציות טבעיות ורכיבים מתקדמים מדעית לתמיכה מלאה בעין המודרנית. 

™Forever iVision כולל תמצית אוכמניות, את הויטמינים  C ו- E להגנה על 
תאים מפני לחץ חמצוני ובטא-קרוטן מויטמין A, חומר מזין הנמצא בגזר ובמזונות 

אחרים, התורם לשמירה על ראייה תקינה. חיזקנו את כוחו של בטא-קרוטן 
 ,A  בתוספת אבץ, התורם לשמירה על ראייה תקינה ולספיגה יעילה יותר של ויטמין

מה שעשוי לעזור להפוך אותו לזמין יותר עבור הגוף.
אם יש מרכיב אחד שבאמת הופך את iVision לעתידם של תוספי התזונה 

המיועדים לעיניים, זה  Lutemax® 2020 שיעילותו הוכחה במחקרים קליניים. 
מרכיב מוכח מחקרית ורב עוצמה זה מקדם את התמיכה בעיניים לרמה חדשה: 
הוא מסייע למערכת הראייה בסינון האור הכחול ממסכים וממכשירים דיגיטליים 

שונים, ממקורות אור מלאכותיים כמו  LED ומנורות פלורסנט.
®Lutemax 2020 מספק גם תמיכה מתקדמת למרכז הרשתית, המקולה, 

שתפקידה הוא לספק את הראייה הברורה והמובחנת ביותר ולנהל את האופן שבו 
העיניים קולטות צבע. 

לוטאין הוא מרכיב שכיח בתוספי תזונה המיועדים לעיניים. עם זאת, אורח החיים 
 Forever iVision -הדיגיטלי של ימינו דורש יותר מאשר לוטאין בלבד. זו הסיבה ש
™ עם Lutemax® 2020 כולל את כל שלושת הקרוטנואידים הנמצאים בדרך כלל 

בפיגמנט מקולרי: לוטאין, RR זקסנטין ומזו-זקסנטין.
עם Forever iVision ™ תוכלו לראות בבירור מדוע זהו התוסף המושלם לעידן הדיגיטלי.

מכיל
60 כמוסות, כל אחת מכילה פחות מ-9 קלוריות.

שימוש מומלץ
יש ליטול 2-4 כמוסות מדי יום כתוסף תזונה.

חשוב לדעת
מסייע בשמירה על ראייה תקינה• 
מסייע בהפחתת הנזקים מקרינת אור כחול • 

כתוצאה משימוש במכשירים דיגיטליים
תומך ביעילות העיבוד החזותי• 
מספק את כל שלושת הקרוטנואידים • 

הדרושים לתמיכה בבריאות העין

איי- ויז'ן: תמיכה מלאה לעיניים המותאמת לעידן הדיגיטלי

iVision  #624

רכיבים
שמן חמניות, ג'לטין, חומר הלחה גליצרול E422, לוטאין וזיאקסנתין מתמצית 
פרח מריגולד )Tagetes erecta(, חומצה אסקורבית, די- אלפא- טוקופרול, 

מייצב שעוות דבורים E901, מים, תמצית בילברי, שמן גזר, אבץ אוקסיד, רכז 
גזר שחור )עם חומצה ציטרית( כמזון צובע, בטא קרוטן, מלטודקסטרין.

כמות בכמוסה ערךסימון תזונתי 
אחת

% מהקצובה היומית המומלצת

לנשים 
גיל 25-50

לגברים 
גיל 25-50

 )TE אלפא( E ויטמין
C ויטמין

אבץ
בטא קרוטן

מ״ג
מ״ג
מ״ג

מק״ג

15
40

6
750

188%
66.7%

50%
*

150%
66.7%

40%
*

*טרם נקבעה קצובה יומית מומלצת 

המוצר מכיל גם :
לוטאין 

זיאקסנתין 
מ״ג
מ״ג

10
2

*
*

*
*

*טרם נקבעה קצובה יומית מומלצת

ערך קלורי )אנרגיה(: 4 קק"ל

תורם לבריאות העיניים  מסייע לעין בסינון ללא גלוטן
קרינה ממסכים 

לא בוצעו ניסויים 
על בע״ח

תוספי תזונה

"מהדרין" 
בהשגחת הרב בנימין פרוייבירט 

פוראוור איי-ויז'ן 
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המוצרים המוצגים של חברת Forever אינם תחליף לטיפול רפואי ואין בשימוש בהם בגדר המלצה להפסיק טיפול רפואי קיים או לשנותו. אין למוצרים אלו תכונות רפואיות או סגולות ריפוי. המוצרים הינם תוספי תזונה וטיפוח ואינם תרופות. 
יש להיוועץ עם רופא לפני נטילת תוספי תזונה: נשים בהיריון, נשים מניקות, אנשים הנוטלים תרופות מרשם וילדים.

תיאור ומטרה
 "פוראוור פייבר" מספק 5 גרם של סיבים תזונתיים המתמוססים במהירות, 

התומכים בתזונה בריאה. משרד הבריאות בארץ ממליץ לצרוך מזונות המכילים 
סיבים בכמות של 21 גרם ליום לנשים ו 30 גרם ליום לגברים עבור תפקודי 

עיכול ובריאות אופטימליים, אך למרבה הצער מרבית האנשים צורכים כמחצית 
מהכמות הזו. הדבר נובע מהחיפוש שלנו לנוחות בצריכת המזון שאנו אוכלים 

ולכן איננו מקבלים את הכמויות הנאותות של סיבים תזונתיים שאנו זקוקים להם 
לתמיכה בבריאותנו.

"פוראוור פייבר" היא תערובת בלעדית של ארבעה סוגי סיבים תזונתיים המציעה 
דרך נוחה להגדיל את כמות הסיבים בתזונה שלכם על ידי פיזור על האוכל שאתם 

אוכלים, ערבוב עם משקה או כתוספת לבקבוק המים שלכם כשאתם בדרכים!
סיבים תזונתיים ידועים בתמיכתם בפעילות העיכול ומסייעים באופן כללי 

לתהליכים המתחוללים בגוף. פוראוור פייבר הנצרך בין הארוחות, יכול 
לעזור לתמוך בתחושת השובע וכך לעזור בשליטה ברעב, בתשוקה לאוכל 

ובצריכת הקלוריות.
"פוראבר פייבר" חשוב במיוחד לאלו הנמצאים בתוכניות הרזיה, כאשר הוא נמצא 
בשימוש בשילוב עם תזונה בריאה ופעילות גופנית סדירה. על ידי כך שהם עוזרים 

לתמוך ברמות סוכר בדם שכבר נמצאות בטווח הנורמה, ומאיטים את ספיגת 
החומרים המזינים העיקריים מהמזון שלנו, יכולים הסיבים גם לעזור להגביל 

את תחושות הכבדות או חוסר האנרגיה לאחר האכילה. כבר הוכח שהסיבים 
התזונתיים עוזרים לפעילות הלב וכלי הדם. בנוסף, מדענים מכירים בכך שעד 
-70% או 80% מהפעילות החיסונית של הגוף מיוחסת למערכת העיכול כולה, 

וכך הסיבים יכולים לעזור למערכת החיסונית בעקבות תרומתם לפעולת העיכול. 
צריכה מתאימה של סיבים מסיסים יכולה להקל בהוצאת הפסולת מן הגוף 

ויכולה לעזור להקל במקרים של עצירות.
"פוראוור פייבר" הוא מוצר שמאפשר לכם למלא את החוסר היומיומי שלכם 

בסיבים תזונתיים בצורה קלה ופשוטה. כל משעליכם לעשות הוא להוסיף אריזה 
אחת של "פוראבר פייבר" לתפריט היומי שלכם. כמות זו שוות ערך לכמות שישנה 

בשתי פרוסות של טוסט מחיטה מלאה, אך ללא הפחמימות והקלוריות!

פוראוור פייבר – הדרך הנוחה להגדלה של 
צריכת הסיבים התזונתיים היומית שלכם 

ולשיפור בריאותכם
רכיבים

גומי מצמח האקסיה, סיבי תירס מסיסים, דקסטרין תירס מסיס, 
פרוקטואוליגוסכרידים.

מכיל
מכיל 30 אריזות אישיות של 6.1 גר׳.

משקל נקי: 183 גרם.

שימוש מומלץ
מומלץ לצרוך אריזה אישית אחת ביום, לשפוך את תכולת השקית לתוך 

כוס, להוסיף ג'ל אלוורה או מים או כל משקה אחר, לערבב ולשתות. ניתן גם 
לפזר על מזון. יש לשתות כמות גדולה של מים בעת צריכת המוצר. מומלץ 

לצרוך את פוראוור פייבר בהפרש של חצי שעה מתוספי תזונה אחרים מכיוון 
שסיבים עשויים להשפיע על ספיגתם בגוף.

חשוב לדעת
5 גרם של סיבים בכל אריזה אישית• 
הדרך נוחה לתמיכה בצריכת סיבים אופטימלית• 
מתמוסס בקלות במים, או במשקאות אחרים• 
מתמוסס במהירות, טעם עדין, ללא גרגירים• 
אינו מכיל גלוטן• 

פוראוור פייבר
הוסיפו אריזה אישית הכוללת 5 גרם של סיבים תזונתיים למזונכם

Forever Fiber #464

לשקיק )6.1 גרם(ל-100 גרםערךסימון תזונתי

16910קלוריותאנרגיה
00גרםחלבונים

110.7גרםפחמימות
1.50.1גרםמתוכן סוכרים

00גרםשומנים
825גרםסיבים תזונתיים

0.50.03גרםמלח

תורם לפעולתאינו מכיל גלוטן
מערכת העיכול

אינו מכיל
מוצר מן החי

לא בוצעו ניסויים 
על בע״ח

תוספי תזונה

 KSA כשר בהשגחת
ובאישור הרבנות הראשית לישראל

"מהדרין" 
בהשגחת הרב בנימין פרוייבירט 

בהשגחת 
בד״ץ שארית ישראל 

המוצרים המוצגים של חברת Forever אינם תחליף לטיפול רפואי ואין בשימוש בהם בגדר המלצה להפסיק טיפול רפואי קיים או לשנותו. אין למוצרים אלו תכונות רפואיות או סגולות ריפוי. המוצרים הינם תוספי תזונה וטיפוח ואינם תרופות. 
יש להיוועץ עם רופא לפני נטילת תוספי תזונה: נשים בהיריון, נשים מניקות, אנשים הנוטלים תרופות מרשם וילדים.

סימון 
תזונתי

למנה =יחידות
10 גרם

ל-100
גרם

ב-100 
מ"ל מנה 

מוכנה 

% מהקצובה היומית 
המומלצת

נשים גיל 
25-50

גברים גיל
25-50

30012 30קק"לאנרגיה
000גר' שומנים 

2200.8מ"גנתרן
2201גר'פחמימות

2201גר'מתוכן סוכרים 
000גר'חלבונים
D 5502100%100%מק"גויטמין
K 202008.3115%93%מק"גויטמין

B6 1.4140.5887%70%מ"גויטמין
200200083.3111%100%מק"גחומצה פולית

B12 2.5251125%125%מק"גויטמין
C 8080033.3133%133%מ"גויטמין

5501.24גר'L ארגינין

תיאור ומטרה
L – ארגינין היא חומצת אמינו כל כך חזקה שמדענים מתייחסים אליה כאל 

“מולקולת הפלא” ומסיבות טובות כיוון שהגוף שלנו ממיר את ה – L – ארגינין 
לחנקן חמצני, מולקולה המסייעת לכלי הדם להתרחב, דבר המאפשר זרימת דם 
טובה יותר. זרימת דם טובה יותר תומכת בתפקודים חשובים רבים של גופנו כמו:

    רמות לחץ דם תקינות• 
    בריאות כללית טובה של הלב וכלי הדם• 
    תפקוד חיסוני• 
    גדילה של שרירים• 
    גדילה של עצמות ורקמות ושיקומם• 
    תפקוד מיני אצל גברים• 
    חילוף חומרים של שומנים וסוכרים• 
    ייצור הורמון אנטי-אייג’ינג ועוד• 

עם כל כך הרבה יתרונות בריאותיים אין פלא ש – L–ארגינין מעוררת כל כך הרבה 
התרגשות. +ARGI מספק את כל העוצמה הקיימת ב- L–ארגינין בשילוב עם:

רימון – הידוע בתכונתו החזקה כנוגד חימצון.
תמצית יין אדום – כדי לסייע בשמירה על רמות כולסטרול בריאות.

תמציות קליפת ענבים ופירות יער – לבריאות טובה של הלב, כלי הדם 
והמערכת החיסונית.

כל המרכיבים האלה יחד יוצרים תוסף חדשני המסייע לבריאות טובה יותר בכל 
הגוף. רק למהול שקיק אחד של +ARGI במים או במשקה האלוורה המועדף 

עליכם, לאספקת תמריץ של אנרגיה לכל חלק בגופכם. 
הוסיפו בריאות אופטימלית לתזונה המשפחתית שלכם עם הכוח 

שב-L–ארגינין!

רכיבים
L ארגינין, אנטיאוקסידנטים )חומצה ציטרית ומונופוטסיום פוספאט(, 

מלטודקסטין, חומרי טעם וריח טבעיים מגרגרי יער, תערובת אבקת ומיצוי 
פירות המכילה: מיצוי קליפות הענב, מיצוי רימון, מיצוי ענבים שחורים, 

אבקת מיץ דומדמניות, אבקת מיץ פרי אלדרברי, אבקת מיץ פטל, אבקת 
מיץ דובדבני מורלו, אבקת מיץ פטל שחור, אבקת מיץ אוכמניות, ממתיקים 

)קסיליטול, סוכרלוז(, חומר מונע התגיישות )סיליקון אוקסיד(, D ריבוז, ויטמין 
C, ויטמין K, ויטמין D, ויטמין B6, ויטמין B12, חומצה פולית. 

מכיל
300 גרם, 30 שקיקים, כל שקיק= מנה של 10 גרם

שימוש מומלץ
להוסיף שקיק של +ARGI )מנה= 10 גרם( ל -240 מ”ל מים או משקה אחר. 

לשתות פעם ביום.

חשוב לדעת

L - ארגינין ידוע כ-”מולקולת הפלא”• 
תערובת הפירות הייחודית מוסיפה • 

עוצמה של נוגדי חימצון
מעודד ייצור חנקן חמצני• 

ארג’י פלוס
 5 גרם של L - ארגינין בתוספת של ויטמינים בכל מנה כדי להיות פעילים ברציפות לאורך כל היום

 ARGI+  #320

L-ארגינין - 
”מולקולת הפלא”

לבריאות כללית טובה 
של הלב וכלי הדם

מספק תמריץ של אנרגיה 
לכל חלק בגוף

לא בוצעו ניסויים 
על בע״ח

תוספי תזונה

"מהדרין" 
בהשגחת הרב בנימין פרוייבירט 
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המוצרים המוצגים של חברת Forever אינם תחליף לטיפול רפואי ואין בשימוש בהם בגדר המלצה להפסיק טיפול רפואי קיים או לשנותו. אין למוצרים אלו תכונות רפואיות או סגולות ריפוי. המוצרים הינם תוספי תזונה וטיפוח ואינם תרופות. 
יש להיוועץ עם רופא לפני נטילת תוספי תזונה: נשים בהיריון, נשים מניקות, אנשים הנוטלים תרופות מרשם וילדים.
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2201גר'מתוכן סוכרים 
000גר'חלבונים
D 5502100%100%מק"גויטמין
K 202008.3115%93%מק"גויטמין

B6 1.4140.5887%70%מ"גויטמין
200200083.3111%100%מק"גחומצה פולית

B12 2.5251125%125%מק"גויטמין
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“מולקולת הפלא” ומסיבות טובות כיוון שהגוף שלנו ממיר את ה – L – ארגינין 
לחנקן חמצני, מולקולה המסייעת לכלי הדם להתרחב, דבר המאפשר זרימת דם 
טובה יותר. זרימת דם טובה יותר תומכת בתפקודים חשובים רבים של גופנו כמו:

    רמות לחץ דם תקינות• 
    בריאות כללית טובה של הלב וכלי הדם• 
    תפקוד חיסוני• 
    גדילה של שרירים• 
    גדילה של עצמות ורקמות ושיקומם• 
    תפקוד מיני אצל גברים• 
    חילוף חומרים של שומנים וסוכרים• 
    ייצור הורמון אנטי-אייג’ינג ועוד• 

עם כל כך הרבה יתרונות בריאותיים אין פלא ש – L–ארגינין מעוררת כל כך הרבה 
התרגשות. +ARGI מספק את כל העוצמה הקיימת ב- L–ארגינין בשילוב עם:

רימון – הידוע בתכונתו החזקה כנוגד חימצון.
תמצית יין אדום – כדי לסייע בשמירה על רמות כולסטרול בריאות.

תמציות קליפת ענבים ופירות יער – לבריאות טובה של הלב, כלי הדם 
והמערכת החיסונית.

כל המרכיבים האלה יחד יוצרים תוסף חדשני המסייע לבריאות טובה יותר בכל 
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עליכם, לאספקת תמריץ של אנרגיה לכל חלק בגופכם. 
הוסיפו בריאות אופטימלית לתזונה המשפחתית שלכם עם הכוח 

שב-L–ארגינין!
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300 גרם, 30 שקיקים, כל שקיק= מנה של 10 גרם

שימוש מומלץ
להוסיף שקיק של +ARGI )מנה= 10 גרם( ל -240 מ”ל מים או משקה אחר. 

לשתות פעם ביום.
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המוצרים המוצגים של חברת Forever אינם תחליף לטיפול רפואי ואין בשימוש בהם בגדר המלצה להפסיק טיפול רפואי קיים או לשנותו. אין למוצרים אלו תכונות רפואיות או סגולות ריפוי. המוצרים הינם תוספי תזונה וטיפוח ואינם תרופות. 
יש להיוועץ עם רופא לפני נטילת תוספי תזונה: נשים בהיריון, נשים מניקות, אנשים הנוטלים תרופות מרשם וילדים.

תיאור ומטרה
לעיתים המציאות היומיומית מקשה עלינו בצריכה קבועה של מזונות-על בצורתם 

הטבעית, אך עם סופרגרינס אתם יכולים להעניק לגופכם דחיפה גדולה של מזונות-על 
צמחיים בכל עת ובכל מקום. כל אריזה היא תוסף תזונה עוצמתי המכיל תערובת 

אידיאלית של אלוורה ומעל 20 פירות וירקות המהווים מקור מצוין לוויטמינים ומינרלים.

פוראוור סופרגרינס הוא שילוב עוצמתי של חומרים מזינים שנבחרו בקפידה ממקורות 
טבעיים כמו זרעי ענבים, תה ירוק, ירקות ירוקים, ספירולינה, האלוורה שלנו ועוד. שלל 

חומרים מזינים ונוגדי חמצון אלו יעזרו לכם לשמור על ההגנות הטבעיות של גופכם ואת 
הביצועים שלכם בשיא. ירקות ירוקים כמו תרד, כרוב וברוקולי מגבירים את הביצועים 

על ידי תמיכה ב -pH מאוזן, החיוני לרבים מתפקודי הגוף. בכך,  סופרגרינס הוא 
הרבה יותר מדרך מהירה ונוחה למלא את הפערים התזונתיים שלכם. זוהי תוספת 
נהדרת לתיק הכושר בזכות התמיכה בביצועי כוח וסיבולת במהלך פעילות גופנית 

ובהתאוששות לאחר האימון. העשירו את אורח החיים שלכם במקורות הטובים ביותר 
של הטבע הירוק: בין אם אתם צריכים להתחיל לשלב יותר ירוקים בתזונה שלכם או בין 
אם לתמוך בשגרת האימונים עם תערובת מושלמת של מזונות- העל המובילים בטבע, 

אין אפשרות טובה יותר מפוראוור סופרגרינס!

מכיל
300 גרם )30 שקיקים(.

שימוש מומלץ
יש להוסיף תכולת שקיק אחד )4.4 גרם( ל-240 מ"ל מים.

חשוב לדעת
שילוב אידיאלי של מעל ל-20 פירות, • 

ירקות, מזונות-על ואלוורה
מקור יומי מעולה לוויטמינים ומינרלים • 

ממקור צמחי

 •E -ו C עשיר בוויטמינים נוגדי החמצון
תומך במערכת החיסונית ובשמירה על • 

רמת pH מאוזנת

Forever Supergreens™  #621

 ,E414 רכיבים: עלי תרד, תערובת חומר טעם וריח )מלטודקסטרין, מסמיך
 ,)E551 מונע התגיישות ,E330 חומרי טעם וריח פירות יער, מווסת חומציות

מגנזיום קרבונט, ברוקולי, נבטי עשב שעורה, ספירולינה, אבקת פירות וירקות 
[תפוח, סוכר שורש סלק, קמח אורז, פלפל אדום, מלטודקסטרין, עגבניות, 
תות, חמוציות, אצרולה, תרד, עלי כרוב, בצל, ברוקולי, קייל, מתחלב סויה 

לציטין, גרסיניה, דלעת, שורש סלק, אוכמניות, אסאי, גוג'י, גזר, רכז מיץ ענבים, 
רכז מיץ רימון], חומצה אסקורבית, עלי קייל, אבקת זרעי ענבים, אבקת עלי 

 E ויטמין ,E960 תה ירוק, תמצית פרי גוג'י )מכיל מלטודקסטרין(, ממתיק
)ד-אלפא טוקופריל אצטט, עמילן תירס מעובד, מונע התגיישות E551(, מונע 

  .)aloe barbadensis( אבקת עלי אלו-ורה ,E551 התגיישות

מידע תזונתי:

ל-100 גר׳ ערךסימון תזונתי 
אבקה

בשקיק 
(4.4 גר׳(

100 מ״ל מנה 
מוכנה 

29813.15.5קק"לאנרגיה 

2.200גר'סך השומנים

7253213.3מ"גנתרן

65.731.2גר'סך הפחמימות

מתוכן :

160.70.3גר׳סוכרים

15.80.70.3גר׳חלבונים 

אחוז מקצובה יומית מומלצת

ויטמינים 
ומינרלים

ל-100 גר' יחידות
אבקה

לנשים בגיל 
25-50

לגברים בגיל
25-50

 E 675%60%מ״גויטמין

 C 80133%133%מ״גויטמין

144.60%35.70%מ״גמגנזיום

תוספי תזונה

"מהדרין" 
בהשגחת הרב בנימין פרוייבירט 

תמיכה
בחילוף חומרים

לא בוצעו ניסויים ללא גלוטן
על בע״ח

פוראוור סופרגרינס
חזקו את יומכם עם מנה עוצמתית המשלבת יותר מ-20 סוגים של פירות וירקות

ללא תוספות 
של סוכר או שומן

תמיכה
במערכת החיסונית 
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חלק 4
תזונה ומשקל



 Forever F.I.T. להתקדם לסגנון חיים בריא יותר אינו דבר פשוט לביצוע, לשם כך יצרנו את
- )Foundation - Inspriation - Transformation ( תוכנית בינלאומית חדשה המורכבת 

מ- F15 ,Clean9 ומ- Vital5 - שלושה מארזי מוצרים חזקים ויעילים שיספקו לכם את כל הדרוש 
על מנת לשנות את עצמכם מהבסיס, לקבל השראה לסגנון חיים בריא יותר ולתמוך בכל מקום בו 

אתם נמצאים במסע שלכם להיראות טוב יותר ולהרגיש טוב יותר.

להיראות טוב יותר. להרגיש טוב יותר.
תוכנית בינלאומית

 האם 
אתם מוכנים?
הגיע הרגע הנכון 

לקבל השראה 
ולעשות את הצעד 
הבא כדי להיראות 
טוב יותר ולהרגיש 

טוב יותר.

בונים את היסודות הנכונים
האם אתם מוכנים להתחיל במסלול שלכם להשגת סגנון חיים 

בריא יותר?  הכול מתחיל עם תוכנית Clean 9 הבסיסית שלנו. 
תוכנית זו נועדה לסייע לכם לסלק רעלים המאוחסנים בגופכם 

ולהרגיש קלים יותר ומלאי אנרגיה. תוך תשעה ימים, תוכלו 
להרגיש רזים ובריאים יותר בעזרת לוח זמני ארוחות בשילוב 
תוספי התזונה, אפשרויות שונות של ארוחה בריאה ומתכוני 

שייק שפשוטים וקלים להכנה! 

שינוי מהיסודות
השראה לסגנון חיים 

בריא יותר
להיראות ולהרגיש 

טוב יותר

הגיעו להישגים בצורה הדרגתית
במידה ואתם מוכנים לקחת את הצעד הבא במסע שלכם, תוכנית 

F15 מציעה גישה מותאמת אישית בעזרת 6 תכניות שכל אחת 
מהן נמשכת 15 ימים במטרה לסייע לכם לבנות שגרת כושר 

הכוללת שתי תכניות למתחילים, שתי תכניות לשלב ביניים ושתי 
תכניות למתקדמים. 

אתם בוחרים את נקודת ההתחלה בהתאם לרמת הכושר הגופני 
שלכם, בשילוב עם תזונה מקצועית והדרכות כושר מובנות תשיגו 

את המטרות שלכם בקלות. לצפייה בסרטוני הדרכה היכנסו ל- 
www.flpil-fit.com

 שנו את 
דרך החשיבה 

שלכם לגבי מזון 
ואימון. למדו כיצד 

 לשנות הרגלים 
לצמיתות.
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לגוף שלכם מגיע הטוב ביותר
החיים יכולים להפוך לעמוסים ולעתים קרובות בחירת 

המזון הזמין ביותר עבורכם עלולה להביא את גופכם 
לחוסר בויטמינים ובמינרלים חשובים. כאן נכנסת תוכנית 
Vital5 לתמונה במטרה לסייע לכם להישאר על המסלול 

בדרך לסגנון חיים בריא יותר. חמישה מתוך המוצרים 
הנבחרים של Forever פועלים יחד במטרה לגשר על 

הפערים התזונתיים, ומציעים לכם חומרים מזינים מרכזיים 
וחשובים המסייעים לכם להראות ולהרגיש טוב יותר ולחזק 

הרגלים בריאים לכל החיים. 

 Forever F.I.T.
להראות טוב יותר

ליהנות מיתרונות של 
תזונה מתקדמת

שגרת אימונים חדשה

למידע נוסף:
WWW.FLPIL.COM/FIT

מתחילים

ביניים

מתקדמים

הדרך להכיר את 
עצמך באופן הכי נקי 
ובריא, במשך 9 ימים.

שילוב המוצרים 
היחודי שיספק את 
הויטמינים החיוניים 
והתוספים המזינים 
שגופך זקוק להם 

מידי יום.

כל תוכנית מגיעה בתוך מארז קומפקטי, קל לשימוש הכולל את כל המוצרים הדרושים לך למשך 
התוכנית בצירוף הסברים , הנחיות, הדרכות, הצעות למתכונים, הסברים לתרגילי אימון גופני והפניות 

לסרטוני וידאו. שינוי התזונה לצד אימונים גופניים מסודרים יעלו אותך על דרך המלך במסלול למראה 
טוב יותר, לגוף חזק יותר, חטוב יותר וכמובן, בריא יותר.

 .F.I.T היא תוכנית בינלאומית. בישראל, יש להישמע להמלצות השימוש המצוינות על תוויות המוצרים. המידע הכלול בזאת מסופק לכם למטרות מידע בלבד ואינו מיועד לאבחן, 
לטפל, לרפא או למנוע מחלות מכל סוג שהוא. אנא היוועצו עם רופא מוסמך או עם איש מקצוע מוסמך אחר בתחום הבריאות לקבלת מידע מעמיק יותר טרם תחילת כל תוכנית 

אימונים או שימוש בתוסף תזונה מכל סוג שהוא, במיוחד אם אתם נוטלים כרגע תרופה או עוברים טיפול רפואי בשל עניין בריאותי כזה או אחר.
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המוצרים המוצגים של חברת Forever אינם תחליף לטיפול רפואי ואין בשימוש בהם בגדר המלצה להפסיק טיפול רפואי קיים או לשנותו. אין למוצרים אלו תכונות רפואיות או סגולות ריפוי. המוצרים הינם תוספי תזונה וטיפוח ואינם תרופות. 
יש להיוועץ עם רופא לפני נטילת תוספי תזונה: נשים בהיריון, נשים מניקות, אנשים הנוטלים תרופות מרשם וילדים.

תיאור ומטרה
"פוראוור גרסיניה פלוס" הוא תוסף תזונה מהפכני המכיל מספר רכיבים היכולים 
לסייע לירידה במשקל. המרכיב העיקרי הוא חומר טבעי המופק מפרי עץ הצומח 
בדרום אסיה ונקרא "גרסיניה קמבוג'יה", ידוע גם בשם "מלבר תמרינד". מייבשים 

את הקליפה של פרי זה ומעבדים אותה ליצירת חומצה הידרוקסי-סיטרית 
(HCA(. במובן הכימי, HCA דומה מאד לחומצת ההדרים המצויה בתפוזים 

ובמינים אחרים של פרי הדר. פרי הגרסיניה הוא בגודל תפוז, אך במראהו דומה 
יותר לדלעת. במשך מאות שנים, משתמשים בפרי הגרסיניה למטרות אכילה 

ורפואה בדרום הודו ובתאילנד.
מומחים בתחום תרכובות הצמחים למדו להכיר את תכונותיה המיוחדות של 

HCA בשנות ה- 60 המאוחרות, הם נוכחו לדעת שתרכובת זו יכולה להפחית את 
יצירת השומנים מפחמימות בגוף. בתהליך חילוף חומרים נורמלי לאחר ארוחה 
רגילה, פחמימות שאינן מנוצלות ליצירת אנרגיה, מאוחסנות כגליקוגן והופכות 
 ,Citrate Liase – מפסיקה את פעולת האנזים HCA -בכבד לשומן. פעולת ה
ההופך את הפחמימות לשומן. כתוצאה מכך, הגוף ישרוף את מלאי השומנים 

הקיים. התוצאה: סיוע להפחתת משקל.
HCA אף משפיעה כמרסן תאבון טבעי. לאחר שמספיק גליקוגן נוצר ואוחסן 

בכבד, נשלח מסר למוח, המודיע שהגוף קיבל כמות מספקת של מזון. פעולה 
זו נקראת רפלקס שובע והיא מדכאת את התאבון ומקטינה את התשוקה למזון 

נוסף )מומלץ להקשיב לגוף כשמסר השובע מגיע ולהפסיק לאכול(.
מרכיב חשוב נוסף הוא כרום פיקולינט. למרבה הצער הכרום נדיר בתזונה 

מודרנית. צריכת סוכר וביצוע פעילויות שונות גורמים לניצול יתר את כמות הכרום 
הקטנה המגיעה לגוף. שלוש כמוסות של "פוראוור גרסיניה פלוס", מספקות 300 
מק"ג כרום, וכך מתקנות את המחסור השכיח הזה. כרום מסייע בפירוק הסוכר, 

ועוזר בשמירה על לחץ דם; מחסור בו יכול לגרום לעלייה ברמת הסוכר בדם 
וברמות הכולסטרול. מחסור בכרום גורם להרגשת עייפות וליצירה מוגברת של 

שומן וכתוצאה מכך למחלות לב וסוכרת.
 Medium Chain( שני הרכיבים האחרונים ב"פוראוור גרסיניה פלוס" הם

Triglycerides (MCT ושמן חריע. אלה נקראים "שומנים בריאים" או "שמנים 
חסרי שומן", הם מסייעים בהגנה על הלב, שומרים על גמישות כלי הדם והוכחו 

כחשובים לשמירת בריאות הלב ודרכי הדם. בנוסף, הם ממריצים את קצב חילוף 
החומרים. הגוף ממיר שמנים אלה לאנרגיה זמינה וכך הם גורמים לתחושת 

חיוניות. יתרונות נוספים של שני שמנים בריאים אלה מתייחסים לתרומתם לעור, 
לשיער ולצפורניים בריאות.

לסיכום, "פוראוור גרסיניה פלוס" הוא תוסף תזונה מצויין, מתוכנן להאט המרת 
פחמימות לשומנים, להמעיט היווצרות כולסטרול וחומצות שומניות ולדכא 

תיאבון. התוצאה: הקטנת כמות המזון הנצרכת.

רכיבים
 ,MCT תמצית גרסיניה, שמן חריע, ג'לטין, חומר הלחה )גליצרול(, שמן

מים, חומר הזגה )שעוות דבורים(, מתחלב סויה ליציטין, חומר טעם וריח 
)תמצית חרובים(, צבע מאכל )טיטניום דיאוקסיד(, כרומיום פיקולינאט.

מכיל
70 כמוסות

שימוש מומלץ
כמוסה אחת לפני האוכל, שלוש פעמים ביום )רצוי 20-30 דקות לפני 
האוכל(. HCA מתחילה להשפיע לאחר לקיחת 500 מ"ג, אם לוקחים 

"פוראוור גרסיניה פלוס" שלוש פעמים ביום, השפעתה- HCA ניכרת הרבה 
יותר. מומלץ לשתות לפחות 2 ליטר מים ליום )8-10 כוסות של 250 מ"ל כל 

אחת, בין הארוחות(.

חשוב לדעת
מכיל את כל המרכיבים להפחתת • 

תחושת הרעב
עוזר להפחית זמנית את האנזים • 

ההופך קלוריות לשומן
כלי יעיל בשילוב עם תזונה נכונה • 

ופעילות גופנית

גרסיניה פלוס
תוספת מושלמת לכל תכנית ירידה במשקל 

Forever Garcinia Plus #71

מאט את המרת 
פחמימות לשומנים

מכיל גרסיניה 
מדרום אסיה

מרכיבים מדכאי 
תיאבון

מכיל כרום המסייע 
בפירוק סוכרים

לא בוצעו ניסויים 
על בע״ח

תוספי תזונה

אחוז  לכמוסהערךסימון תזונתי
מהתצרוכת 

היומית
10050%מק״גכרום
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המוצרים המוצגים של חברת Forever אינם תחליף לטיפול רפואי ואין בשימוש בהם בגדר המלצה להפסיק טיפול רפואי קיים או לשנותו. אין למוצרים אלו תכונות רפואיות או סגולות ריפוי. המוצרים הינם תוספי תזונה וטיפוח ואינם תרופות. 
יש להיוועץ עם רופא לפני נטילת תוספי תזונה: נשים בהיריון, נשים מניקות, אנשים הנוטלים תרופות מרשם וילדים.

תיאור ומטרה
"פוראוור גרסיניה פלוס" הוא תוסף תזונה מהפכני המכיל מספר רכיבים היכולים 
לסייע לירידה במשקל. המרכיב העיקרי הוא חומר טבעי המופק מפרי עץ הצומח 
בדרום אסיה ונקרא "גרסיניה קמבוג'יה", ידוע גם בשם "מלבר תמרינד". מייבשים 

את הקליפה של פרי זה ומעבדים אותה ליצירת חומצה הידרוקסי-סיטרית 
(HCA(. במובן הכימי, HCA דומה מאד לחומצת ההדרים המצויה בתפוזים 

ובמינים אחרים של פרי הדר. פרי הגרסיניה הוא בגודל תפוז, אך במראהו דומה 
יותר לדלעת. במשך מאות שנים, משתמשים בפרי הגרסיניה למטרות אכילה 

ורפואה בדרום הודו ובתאילנד.
מומחים בתחום תרכובות הצמחים למדו להכיר את תכונותיה המיוחדות של 

HCA בשנות ה- 60 המאוחרות, הם נוכחו לדעת שתרכובת זו יכולה להפחית את 
יצירת השומנים מפחמימות בגוף. בתהליך חילוף חומרים נורמלי לאחר ארוחה 
רגילה, פחמימות שאינן מנוצלות ליצירת אנרגיה, מאוחסנות כגליקוגן והופכות 
 ,Citrate Liase – מפסיקה את פעולת האנזים HCA -בכבד לשומן. פעולת ה
ההופך את הפחמימות לשומן. כתוצאה מכך, הגוף ישרוף את מלאי השומנים 

הקיים. התוצאה: סיוע להפחתת משקל.
HCA אף משפיעה כמרסן תאבון טבעי. לאחר שמספיק גליקוגן נוצר ואוחסן 

בכבד, נשלח מסר למוח, המודיע שהגוף קיבל כמות מספקת של מזון. פעולה 
זו נקראת רפלקס שובע והיא מדכאת את התאבון ומקטינה את התשוקה למזון 

נוסף )מומלץ להקשיב לגוף כשמסר השובע מגיע ולהפסיק לאכול(.
מרכיב חשוב נוסף הוא כרום פיקולינט. למרבה הצער הכרום נדיר בתזונה 

מודרנית. צריכת סוכר וביצוע פעילויות שונות גורמים לניצול יתר את כמות הכרום 
הקטנה המגיעה לגוף. שלוש כמוסות של "פוראוור גרסיניה פלוס", מספקות 300 
מק"ג כרום, וכך מתקנות את המחסור השכיח הזה. כרום מסייע בפירוק הסוכר, 

ועוזר בשמירה על לחץ דם; מחסור בו יכול לגרום לעלייה ברמת הסוכר בדם 
וברמות הכולסטרול. מחסור בכרום גורם להרגשת עייפות וליצירה מוגברת של 

שומן וכתוצאה מכך למחלות לב וסוכרת.
 Medium Chain( שני הרכיבים האחרונים ב"פוראוור גרסיניה פלוס" הם

Triglycerides (MCT ושמן חריע. אלה נקראים "שומנים בריאים" או "שמנים 
חסרי שומן", הם מסייעים בהגנה על הלב, שומרים על גמישות כלי הדם והוכחו 

כחשובים לשמירת בריאות הלב ודרכי הדם. בנוסף, הם ממריצים את קצב חילוף 
החומרים. הגוף ממיר שמנים אלה לאנרגיה זמינה וכך הם גורמים לתחושת 

חיוניות. יתרונות נוספים של שני שמנים בריאים אלה מתייחסים לתרומתם לעור, 
לשיער ולצפורניים בריאות.

לסיכום, "פוראוור גרסיניה פלוס" הוא תוסף תזונה מצויין, מתוכנן להאט המרת 
פחמימות לשומנים, להמעיט היווצרות כולסטרול וחומצות שומניות ולדכא 

תיאבון. התוצאה: הקטנת כמות המזון הנצרכת.

רכיבים
 ,MCT תמצית גרסיניה, שמן חריע, ג'לטין, חומר הלחה )גליצרול(, שמן

מים, חומר הזגה )שעוות דבורים(, מתחלב סויה ליציטין, חומר טעם וריח 
)תמצית חרובים(, צבע מאכל )טיטניום דיאוקסיד(, כרומיום פיקולינאט.

מכיל
70 כמוסות

שימוש מומלץ
כמוסה אחת לפני האוכל, שלוש פעמים ביום )רצוי 20-30 דקות לפני 
האוכל(. HCA מתחילה להשפיע לאחר לקיחת 500 מ"ג, אם לוקחים 

"פוראוור גרסיניה פלוס" שלוש פעמים ביום, השפעתה- HCA ניכרת הרבה 
יותר. מומלץ לשתות לפחות 2 ליטר מים ליום )8-10 כוסות של 250 מ"ל כל 

אחת, בין הארוחות(.

חשוב לדעת
מכיל את כל המרכיבים להפחתת • 

תחושת הרעב
עוזר להפחית זמנית את האנזים • 

ההופך קלוריות לשומן
כלי יעיל בשילוב עם תזונה נכונה • 

ופעילות גופנית

גרסיניה פלוס
תוספת מושלמת לכל תכנית ירידה במשקל 

Forever Garcinia Plus #71

מאט את המרת 
פחמימות לשומנים

מכיל גרסיניה 
מדרום אסיה

מרכיבים מדכאי 
תיאבון

מכיל כרום המסייע 
בפירוק סוכרים

לא בוצעו ניסויים 
על בע״ח

תוספי תזונה

אחוז  לכמוסהערךסימון תזונתי
מהתצרוכת 

היומית
10050%מק״גכרום

המוצרים המוצגים של חברת Forever אינם תחליף לטיפול רפואי ואין בשימוש בהם בגדר המלצה להפסיק טיפול רפואי קיים או לשנותו. אין למוצרים אלו תכונות רפואיות או סגולות ריפוי. המוצרים הינם תוספי תזונה וטיפוח ואינם תרופות. 
יש להיוועץ עם רופא לפני נטילת תוספי תזונה: נשים בהיריון, נשים מניקות, אנשים הנוטלים תרופות מרשם וילדים.

תיאור ומטרה
פוראוור לין מעניקה שני רכיבים מהפכניים היכולים לסייע בצמצום קליטת 

קלוריות שמקורן בשומנים ופחמימות בגוף האדם. הרכיב הראשון מבין השניים 
הוא סיב ייחודי המופק מצמח הצבר השואב לתוכו את השומנים. מחקרים 

שבוצעו מצביעים על כך שסיב ייחודי זה מתאפיין ביכולת גבוהה לספוג לתוכו 
שומנים בהשוואה לחומרים צמחיים אחרים.

המרכיב הייחודי הנוסף במוצר פוראוור לין הוא חלבון שמקורו בשעועית הלבנה 
– חלבון זה מפחית את קליטת הסוכרים במעי הדק על ידי בלימת פעילותם של 
אנזימים ההופכים את העמילן לסוכרים. פעולתם המשותפת של שני מרכיבים 

חדשניים אלו יכולה לסייע לכם להשיג את המשקל המיטבי עבורכם, על ידי 
חסימתם של חלק מן השומנים והפחמימות אותם אתם צורכים.

המרכיב היעיל השלישי במוצר פוראוור לין הוא טריכלוריד הכרום. כרומיום הינו 
מינרל קורט חשוב מאוד שמסייע לגוף באיזון רמת הסוכר בדם. כרומיום מהווה 
את המרכיב הפעיל בקומפלקס. תפקיד זה חשוב במיוחד בכל הנוגע לפעילותו 

התקינה של חילוף החומרים.

עם זאת, כדי לקבל את ההשפעה המרבית של תוסף זה, להשיג ולשמר את 
משקל הגוף הרצוי לכם, חשוב לזכור כי יש צורך לשלב אותו עם הרגלי אכילה 

בריאים ופעילות גופנית קבועה.

רכיבים
מיצוי עלה צבר )FICUS-INDICA OPUNTIA(, מיצוי שעועית לבנה 

(PHASEOLUS VULGARIS( הידרוקסי מטילצלולוז ומיקרוקריסטלין 
צלולוז )מסמיכים(, מים, חומצה סטארית וסיליקון דיאוקסיד )מונעי 

התגיישות(, מלח קרוסקרסמלוס וגומי גלאן )מייצבים(, אשלגן אצטט 
)חומר משמר(, כרומיום טריכלורי )כרום(.

מכיל
120 כמוסות

שימוש מומלץ
יש ליטול כמוסה אחת עם מים )ולא יותר מ– 4 כמוסות ליממה( מיד לפני 

הארוחות או חטיפים.

חשוב לדעת
מסייע בחסימת ספיגת הקלוריות שמקורן • 

בשומנים ופחמימות
הכרום מסייע לגוף לווסת את כמות הסוכר • 

בדם, כמו גם בשמירה על מטבוליזם תקין
כרום תומך בחילוף החומרים• 

פוראוור לין
שני רכיבים מהפכניים המסייעים להקטין את ספיגת הקלוריות שמקורן בשומנים ופחמימות

Forever Lean #289

לטבלית ערךסימון תזונתי
600 מ״ג

% מהקצובה היומית 
המומלצת לנשים וגברים 

גיל 25-50
3015%מק״גכרום

250מ״גסיבים תזונתיים
טבלית אחת מכילה פחות מ-9 קלוריות

חסימת ספיגת קלוריות בעזרת 
שני רכיבים מהפכניים

הכרום מסייע 
במטבוליזם תקין

לא בוצעו ניסויים 
על בע״ח

תוספי תזונה

אינו מכיל מוצר 
מן החי

 KSA כשר בהשגחת
באישור הרבנות הראשית לישראל

"מהדרין" 
בהשגחת הרב בנימין פרוייבירט 
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המוצרים המוצגים של חברת Forever אינם תחליף לטיפול רפואי ואין בשימוש בהם בגדר המלצה להפסיק טיפול רפואי קיים או לשנותו. אין למוצרים אלו תכונות רפואיות או סגולות ריפוי. המוצרים הינם תוספי תזונה וטיפוח ואינם תרופות. 
יש להיוועץ עם רופא לפני נטילת תוספי תזונה: נשים בהיריון, נשים מניקות, אנשים הנוטלים תרופות מרשם וילדים.

100 גר׳יחידותסימון תזונתי
אבקה

מנה= 25 גר' 
אבקה+ 240 

מ"ל מים

% מהקצובה 
היומית 

המומלצת 
לנשים*

% מהקצובה 
היומית 

המומלצת 
לגברים*

מנה מוכנה
 25 גר' אבקה 

+ 300 מ"ל 
חלב 1%

100 מ"ל 
מנה מוכנה 

על בסיס 
חלב

100 מ"ל 
מנה 

מוכנה על 
בסיס מים

384962016732קק"לאנרגיה
3.91.31--123גר' שומנים 
מתוכם

פחות0.30.30.1--פחות מ-0.1פחות מ-0.1גר'חומצות שומן רוויות
פחות מ-0.5פחות מ-0.5פחות מ-0.5--פחות מ-0.5פחות מ-0.5גר'חומצות שומן טראנס

000--00מ"גכולסטרול
10033.321.6--26065מ"גנתרן

196.31.6--205גר'פחמימות
165.30.6--82גר'מתוכן סוכרים 

--1--41גר'סיבים תזונתיים
2484.3--5213גר'חלבונים

--89222327%22%226מק"גויטמין A )שווי רטינול(
 D ויטמין

)כולקלציפרול(
--30.7515%15%0.8מק"ג

ויטמין E )אלפא 
טוקופרול(

24675%60%62מ"ג

-20.545%33%0.60.2מ"גתיאמין

0.560.1410%8%0.80.3מ"גריבופלאווין
ניקוטינאמיד )שווי 
חומצה ניקוטינית(

317.852%41%82.6מ"ג

B6 2.350.637%30%0.80.30.2מ"גויטמין

3408547%42%1123728.3מק"גחומצה פולית

B12 1.60.420%20%2.8מק"גויטמין--
C 16041.669%69%431413.8מ"גויטמין

-1002525%25%3311מק"גביוטין
-7.61.927%27%3.51.1מ"גחומצה נטותנית

--207--840210מ"גזרחן
61416057%45%1876253.3מ"גמגנזיום

3007550%50%1685625מק"גיוד

27.66.946%69%72.32.3מ"גברזל
-14.83.731%25%5.21.7מ"גאבץ

רכיבים נוספים
410.2%0.210.30.3מ"גמנגן

* אחוז מהקצובה היומית המומלצת לנשים/לגברים בגילאי 25-50 למנה.

תיאור ומטרה
פוראוור לייט אולטרא הוא התוסף המושלם לאיכות החיים שמציעה 

חברת Forever. במוצר משולבים חשיבה וטכנולוגיות חדשניות 
כדי לשמור על תזונה מאוזנת. שתי מנות יומיות של פוראוור לייט 

אולטרא עם חלב רזה מספקות את הכמות היומית המומלצת של 
ויטמינים ומינרלים המצויינים בטבלת הנתונים התזונתיים. )ניתן 
להשתמש בתחליפי חלב כגון משקה סויה, שקדים או אורז(. אין 
ספק שפוראוור לייט אולטרא מהווה את המוצר המתקדם מבלי 

להתפשר על הטעם.

מכיל
375 גרם – כ-15 מנות בשקית.

שימוש מומלץ
ערבבו היטב כף מדידה )25 גרם( עם 300 מ"ל חלב רזה או 

משקה אחר )חלב סויה, חלב אורז, חלב שקדים או מים(. לאחר 
פתיחה יש לשמור על האריזה סגורה במקום קריר ויבש. נשים 
בהריון, נשים מניקות, אנשים הנוטלים תרופות מרשם וילדים – 

יש להיוועץ ברופא.
אחסון: שמרו במקום קריר ויבש כאשר המיכל סגור היטב, שמרו 

הרחק מהישג ידם של ילדים.

רכיבים 
חלבון סויה מבודד, תערובת מקציפה )מלטודקסטרין שמן 
חמניות(, אשלגן, פרוקטוז, חומרי טעם וריח טבעיים - וניל, 

פרוקטואוליגוסכרידים, מונע חמצון )טריסודיוס פוספאט(, מייצבים 
) גואר גאם, תערובת פרוטאזות(, סידן קרבונט, מגנזיום אוקסיד, 

 ,E ברזל, ויטמין ,C מתחלב )לציטין סויה(, ממתיק )סוכרלוז(, ויטמין
ניאצין, יוד, אבץ, מנגן, ביוטין, חומצה פנטטונית, ויטמין A, נחושת, 
שימרי בירה, ויטמין B6, ויטמין B1, ויטמין D3, ויטמין B2, חומצה 

.B12 פולית, סלניום, ויטמין

חשוב לדעת
מיועד לסגנון החיים מופחת הפחמימות• 
משקה המעניק RDI 100% של ויטמינים • 

ומינרלים רבים בשתי מנות יומיות
חומרי טעם טבעיים• 
כ- 15 מנות בשקית • 

פוראוור לייט אולטרא )וניל(
אבקה על בסיס חלבונים להכנת משקה בטעם וניל

 Forever Lite Ultra vanilla  #470

RDI 100% ויטמינים 
בשתי מנות יומיות

24 גר׳ חלבונים 
במנה מוכנה

לא בוצעו ניסויים 
על בע״ח

תזונה ומשקל

תוסף נפלא 
לאורח חיים פעיל

 KSA כשר בהשגחת
ובאישור הרבנות הראשית לישראל

"מהדרין" 
בהשגחת הרב בנימין פרוייבירט 

בהשגחת 
בד״ץ שארית ישראל 

המוצרים המוצגים של חברת Forever אינם תחליף לטיפול רפואי ואין בשימוש בהם בגדר המלצה להפסיק טיפול רפואי קיים או לשנותו. אין למוצרים אלו תכונות רפואיות או סגולות ריפוי. המוצרים הינם תוספי תזונה וטיפוח ואינם תרופות. 
יש להיוועץ עם רופא לפני נטילת תוספי תזונה: נשים בהיריון, נשים מניקות, אנשים הנוטלים תרופות מרשם וילדים.

תיאור ומטרה
פוראוור לייט אולטרא הוא התוסף המושלם לאיכות החיים שמציעה 

חברת Forever. במוצר משולבים חשיבה וטכנולוגיות חדשניות 
כדי לשמור על תזונה מאוזנת. שתי מנות יומיות של פוראוור לייט 

אולטרא עם חלב רזה מספקות את הכמות היומית המומלצת של 
ויטמינים ומינרלים המצויינים בטבלת הנתונים התזונתיים. )ניתן 

להשתמש בתחליפי חלב כגון משקה סויה, שקדים או אורז(.
אין ספק שפוראוור לייט אולטרא מהווה את המוצר המתקדם 

מבלי להתפשר על הטעם.

מכיל
390 גרם – כ-15 מנות בשקית.

שימוש מומלץ
ערבבו היטב כף מדידה )25 גרם( עם 300 מ"ל חלב רזה או 

משקה אחר )חלב סויה, חלב אורז, חלב שקדים או מים(. לאחר 
פתיחה יש לשמור על האריזה סגורה במקום קריר ויבש. נשים 
בהריון, נשים מניקות, אנשים הנוטלים תרופות מרשם וילדים – 

יש להיוועץ ברופא.
אחסון: שמרו במקום קריר ויבש כאשר המיכל סגור היטב, שמרו 

הרחק מהישג ידם של ילדים.

רכיבים 
חלבון סויה מבודד, תערובת מקציפה )מלטודקסטרין שמן 

חמניות(, אשלגן, פרוקטוז, חומרי טעם וריח טבעיים - שוקולד, 
פרוקטואוליגוסכרידים, מונע חמצון )טריסודיוס פוספאט(, 

מייצבים ) גואר גאם, תערובת פרוטאזות(, סידן קרבונט, מגנזיום 
 ,C אוקסיד, מתחלב )לציטין סויה(, ממתיק )סוכרלוז(, ויטמין

ברזל, ויטמין E, ניאצין, יוד, אבץ, מנגן, ביוטין, חומצה פנטטונית, 
ויטמין A, נחושת, שימרי בירה, ויטמין B6, ויטמין B1, ויטמין 

.B12 חומצה פולית, סלניום, ויטמין ,B2 ויטמין ,D3

חשוב לדעת
תוסף נפלא לאורח חיים פעיל• 
מיועד לסגנון החיים מופחת הפחמימות• 
משקה המעניק RDI 100% של ויטמינים • 

ומינרלים רבים בשתי מנות יומיות
חומרי טעם טבעיים• 
כ- 15 מנות בשקית • 

פוראוור לייט אולטרא )שוקולד(
אבקה על בסיס חלבונים להכנת משקה בטעם שוקולד

 Forever Lite Ultra -Chocolate #471

RDI 100% ויטמינים 
בשתי מנות יומיות

24 גר׳ חלבונים 
במנה מוכנה

טעם עשיר של 
שוקולד

לא בוצעו ניסויים 
על בע״ח

תזונה ומשקל

תוסף נפלא 
לאורח חיים פעיל

 KSA כשר בהשגחת
ובאישור הרבנות הראשית לישראל

"מהדרין" 
בהשגחת הרב בנימין פרוייבירט 

בהשגחת 
בד״ץ שארית ישראל 

100 גר׳יחידותסימון תזונתי
אבקה

מנה= 25 גר' 
אבקה+ 240 

מ"ל מים

% מהקצובה 
היומית 

המומלצת 
לנשים*

% מהקצובה 
היומית 

המומלצת 
לגברים*

מנה מוכנה
 25 גר' אבקה 

+ 300 מ"ל 
חלב 1%

100 מ"ל 
מנה מוכנה 

על בסיס 
חלב

100 מ"ל 
מנה 

מוכנה על 
בסיס מים

377942036831קק"לאנרגיה
3.91.31--123גר' שומנים 
מתוכם

פחות מ-0.30.10.1--פחות מ-00.1גר'חומצות שומן רוויות
פחות מ-0.5פחות מ-0.5פחות מ-0.5--פחות מ-00.5גר'חומצות שומן טראנס

000--00מ"גכולסטרול
40013383--1000250מ"גנתרן

196.31.5--244.7גר'פחמימות
165.30.6--82גר'מתוכן סוכרים 

--1--41גר'סיבים תזונתיים
2484--5212.5גר'חלבונים

--85821427%22%226מק"גויטמין A )שווי רטינול(
 D ויטמין

)כולקלציפרול(
--30.7515%15%0.8מק"ג

ויטמין E )אלפא 
טוקופרול(

235.5775%60%621.9מ"ג

-20.545%33%0.60.2מ"גתיאמין

-0.530.1310%8%0.80.3מ"גריבופלאווין
ניקוטינאמיד )שווי 
חומצה ניקוטינית(

307.552%41%82.62.5מ"ג

B6 2.260.56537%30%0.80.26מ"גויטמין-

3278547%42%1123727.3מק"גחומצה פולית

B12 1.50.420%20%2.8מק"גויטמין--

C 15438.564%64%4314.312.8מ"גויטמין

-962424%24%3311מק"גביוטין
-7.31.825%25%3.51.16מ"גחומצה פנטותנית

-507169--807201.7מ"גזרחן
590147.552%42%18762.349מ"גמגנזיום

2887248%48%1685624מק"גיוד

26.56.644%66%72.32.2מ"גברזל
-14.23.529%23%5.21.7מ"גאבץ

69.61731%24%2077מק"גסלניום

1043347.6--2085521מ"גאשלגן
רכיבים נוספים

1.910.4715150.50.50.16מ"גנחושת
10.3--2.50.6גר'מלח

* אחוז מהקצובה היומית המומלצת לנשים/לגברים בגילאי 25-50 למנה.
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המוצרים המוצגים של חברת Forever אינם תחליף לטיפול רפואי ואין בשימוש בהם בגדר המלצה להפסיק טיפול רפואי קיים או לשנותו. אין למוצרים אלו תכונות רפואיות או סגולות ריפוי. המוצרים הינם תוספי תזונה וטיפוח ואינם תרופות. 
יש להיוועץ עם רופא לפני נטילת תוספי תזונה: נשים בהיריון, נשים מניקות, אנשים הנוטלים תרופות מרשם וילדים.

100 גר׳יחידותסימון תזונתי
אבקה

מנה= 25 גר' 
אבקה+ 240 

מ"ל מים

% מהקצובה 
היומית 

המומלצת 
לנשים*

% מהקצובה 
היומית 

המומלצת 
לגברים*

מנה מוכנה
 25 גר' אבקה 

+ 300 מ"ל 
חלב 1%

100 מ"ל 
מנה מוכנה 

על בסיס 
חלב

100 מ"ל 
מנה 

מוכנה על 
בסיס מים

384962016732קק"לאנרגיה
3.91.31--123גר' שומנים 
מתוכם

פחות0.30.30.1--פחות מ-0.1פחות מ-0.1גר'חומצות שומן רוויות
פחות מ-0.5פחות מ-0.5פחות מ-0.5--פחות מ-0.5פחות מ-0.5גר'חומצות שומן טראנס

000--00מ"גכולסטרול
10033.321.6--26065מ"גנתרן

196.31.6--205גר'פחמימות
165.30.6--82גר'מתוכן סוכרים 

--1--41גר'סיבים תזונתיים
2484.3--5213גר'חלבונים

--89222327%22%226מק"גויטמין A )שווי רטינול(
 D ויטמין

)כולקלציפרול(
--30.7515%15%0.8מק"ג

ויטמין E )אלפא 
טוקופרול(

24675%60%62מ"ג

-20.545%33%0.60.2מ"גתיאמין

0.560.1410%8%0.80.3מ"גריבופלאווין
ניקוטינאמיד )שווי 
חומצה ניקוטינית(

317.852%41%82.6מ"ג

B6 2.350.637%30%0.80.30.2מ"גויטמין

3408547%42%1123728.3מק"גחומצה פולית

B12 1.60.420%20%2.8מק"גויטמין--
C 16041.669%69%431413.8מ"גויטמין

-1002525%25%3311מק"גביוטין
-7.61.927%27%3.51.1מ"גחומצה נטותנית

--207--840210מ"גזרחן
61416057%45%1876253.3מ"גמגנזיום

3007550%50%1685625מק"גיוד

27.66.946%69%72.32.3מ"גברזל
-14.83.731%25%5.21.7מ"גאבץ

רכיבים נוספים
410.2%0.210.30.3מ"גמנגן

* אחוז מהקצובה היומית המומלצת לנשים/לגברים בגילאי 25-50 למנה.

תיאור ומטרה
פוראוור לייט אולטרא הוא התוסף המושלם לאיכות החיים שמציעה 

חברת Forever. במוצר משולבים חשיבה וטכנולוגיות חדשניות 
כדי לשמור על תזונה מאוזנת. שתי מנות יומיות של פוראוור לייט 

אולטרא עם חלב רזה מספקות את הכמות היומית המומלצת של 
ויטמינים ומינרלים המצויינים בטבלת הנתונים התזונתיים. )ניתן 
להשתמש בתחליפי חלב כגון משקה סויה, שקדים או אורז(. אין 
ספק שפוראוור לייט אולטרא מהווה את המוצר המתקדם מבלי 

להתפשר על הטעם.

מכיל
375 גרם – כ-15 מנות בשקית.

שימוש מומלץ
ערבבו היטב כף מדידה )25 גרם( עם 300 מ"ל חלב רזה או 

משקה אחר )חלב סויה, חלב אורז, חלב שקדים או מים(. לאחר 
פתיחה יש לשמור על האריזה סגורה במקום קריר ויבש. נשים 
בהריון, נשים מניקות, אנשים הנוטלים תרופות מרשם וילדים – 

יש להיוועץ ברופא.
אחסון: שמרו במקום קריר ויבש כאשר המיכל סגור היטב, שמרו 

הרחק מהישג ידם של ילדים.

רכיבים 
חלבון סויה מבודד, תערובת מקציפה )מלטודקסטרין שמן 
חמניות(, אשלגן, פרוקטוז, חומרי טעם וריח טבעיים - וניל, 

פרוקטואוליגוסכרידים, מונע חמצון )טריסודיוס פוספאט(, מייצבים 
) גואר גאם, תערובת פרוטאזות(, סידן קרבונט, מגנזיום אוקסיד, 

 ,E ברזל, ויטמין ,C מתחלב )לציטין סויה(, ממתיק )סוכרלוז(, ויטמין
ניאצין, יוד, אבץ, מנגן, ביוטין, חומצה פנטטונית, ויטמין A, נחושת, 
שימרי בירה, ויטמין B6, ויטמין B1, ויטמין D3, ויטמין B2, חומצה 

.B12 פולית, סלניום, ויטמין

חשוב לדעת
מיועד לסגנון החיים מופחת הפחמימות• 
משקה המעניק RDI 100% של ויטמינים • 

ומינרלים רבים בשתי מנות יומיות
חומרי טעם טבעיים• 
כ- 15 מנות בשקית • 

פוראוור לייט אולטרא )וניל(
אבקה על בסיס חלבונים להכנת משקה בטעם וניל

 Forever Lite Ultra vanilla  #470

RDI 100% ויטמינים 
בשתי מנות יומיות

24 גר׳ חלבונים 
במנה מוכנה

לא בוצעו ניסויים 
על בע״ח

תזונה ומשקל

תוסף נפלא 
לאורח חיים פעיל

 KSA כשר בהשגחת
ובאישור הרבנות הראשית לישראל

"מהדרין" 
בהשגחת הרב בנימין פרוייבירט 

בהשגחת 
בד״ץ שארית ישראל 

המוצרים המוצגים של חברת Forever אינם תחליף לטיפול רפואי ואין בשימוש בהם בגדר המלצה להפסיק טיפול רפואי קיים או לשנותו. אין למוצרים אלו תכונות רפואיות או סגולות ריפוי. המוצרים הינם תוספי תזונה וטיפוח ואינם תרופות. 
יש להיוועץ עם רופא לפני נטילת תוספי תזונה: נשים בהיריון, נשים מניקות, אנשים הנוטלים תרופות מרשם וילדים.

תיאור ומטרה
פוראוור לייט אולטרא הוא התוסף המושלם לאיכות החיים שמציעה 

חברת Forever. במוצר משולבים חשיבה וטכנולוגיות חדשניות 
כדי לשמור על תזונה מאוזנת. שתי מנות יומיות של פוראוור לייט 

אולטרא עם חלב רזה מספקות את הכמות היומית המומלצת של 
ויטמינים ומינרלים המצויינים בטבלת הנתונים התזונתיים. )ניתן 

להשתמש בתחליפי חלב כגון משקה סויה, שקדים או אורז(.
אין ספק שפוראוור לייט אולטרא מהווה את המוצר המתקדם 

מבלי להתפשר על הטעם.

מכיל
390 גרם – כ-15 מנות בשקית.

שימוש מומלץ
ערבבו היטב כף מדידה )25 גרם( עם 300 מ"ל חלב רזה או 

משקה אחר )חלב סויה, חלב אורז, חלב שקדים או מים(. לאחר 
פתיחה יש לשמור על האריזה סגורה במקום קריר ויבש. נשים 
בהריון, נשים מניקות, אנשים הנוטלים תרופות מרשם וילדים – 

יש להיוועץ ברופא.
אחסון: שמרו במקום קריר ויבש כאשר המיכל סגור היטב, שמרו 

הרחק מהישג ידם של ילדים.

רכיבים 
חלבון סויה מבודד, תערובת מקציפה )מלטודקסטרין שמן 

חמניות(, אשלגן, פרוקטוז, חומרי טעם וריח טבעיים - שוקולד, 
פרוקטואוליגוסכרידים, מונע חמצון )טריסודיוס פוספאט(, 

מייצבים ) גואר גאם, תערובת פרוטאזות(, סידן קרבונט, מגנזיום 
 ,C אוקסיד, מתחלב )לציטין סויה(, ממתיק )סוכרלוז(, ויטמין

ברזל, ויטמין E, ניאצין, יוד, אבץ, מנגן, ביוטין, חומצה פנטטונית, 
ויטמין A, נחושת, שימרי בירה, ויטמין B6, ויטמין B1, ויטמין 

.B12 חומצה פולית, סלניום, ויטמין ,B2 ויטמין ,D3

חשוב לדעת
תוסף נפלא לאורח חיים פעיל• 
מיועד לסגנון החיים מופחת הפחמימות• 
משקה המעניק RDI 100% של ויטמינים • 

ומינרלים רבים בשתי מנות יומיות
חומרי טעם טבעיים• 
כ- 15 מנות בשקית • 

פוראוור לייט אולטרא )שוקולד(
אבקה על בסיס חלבונים להכנת משקה בטעם שוקולד

 Forever Lite Ultra -Chocolate #471

RDI 100% ויטמינים 
בשתי מנות יומיות

24 גר׳ חלבונים 
במנה מוכנה

טעם עשיר של 
שוקולד

לא בוצעו ניסויים 
על בע״ח

תזונה ומשקל

תוסף נפלא 
לאורח חיים פעיל

 KSA כשר בהשגחת
ובאישור הרבנות הראשית לישראל

"מהדרין" 
בהשגחת הרב בנימין פרוייבירט 

בהשגחת 
בד״ץ שארית ישראל 

100 גר׳יחידותסימון תזונתי
אבקה

מנה= 25 גר' 
אבקה+ 240 

מ"ל מים

% מהקצובה 
היומית 

המומלצת 
לנשים*

% מהקצובה 
היומית 

המומלצת 
לגברים*

מנה מוכנה
 25 גר' אבקה 

+ 300 מ"ל 
חלב 1%

100 מ"ל 
מנה מוכנה 

על בסיס 
חלב

100 מ"ל 
מנה 

מוכנה על 
בסיס מים

377942036831קק"לאנרגיה
3.91.31--123גר' שומנים 
מתוכם

פחות מ-0.30.10.1--פחות מ-00.1גר'חומצות שומן רוויות
פחות מ-0.5פחות מ-0.5פחות מ-0.5--פחות מ-00.5גר'חומצות שומן טראנס

000--00מ"גכולסטרול
40013383--1000250מ"גנתרן

196.31.5--244.7גר'פחמימות
165.30.6--82גר'מתוכן סוכרים 

--1--41גר'סיבים תזונתיים
2484--5212.5גר'חלבונים

--85821427%22%226מק"גויטמין A )שווי רטינול(
 D ויטמין

)כולקלציפרול(
--30.7515%15%0.8מק"ג

ויטמין E )אלפא 
טוקופרול(

235.5775%60%621.9מ"ג

-20.545%33%0.60.2מ"גתיאמין

-0.530.1310%8%0.80.3מ"גריבופלאווין
ניקוטינאמיד )שווי 
חומצה ניקוטינית(

307.552%41%82.62.5מ"ג

B6 2.260.56537%30%0.80.26מ"גויטמין-

3278547%42%1123727.3מק"גחומצה פולית

B12 1.50.420%20%2.8מק"גויטמין--

C 15438.564%64%4314.312.8מ"גויטמין

-962424%24%3311מק"גביוטין
-7.31.825%25%3.51.16מ"גחומצה פנטותנית

-507169--807201.7מ"גזרחן
590147.552%42%18762.349מ"גמגנזיום

2887248%48%1685624מק"גיוד

26.56.644%66%72.32.2מ"גברזל
-14.23.529%23%5.21.7מ"גאבץ

69.61731%24%2077מק"גסלניום

1043347.6--2085521מ"גאשלגן
רכיבים נוספים

1.910.4715150.50.50.16מ"גנחושת
10.3--2.50.6גר'מלח

* אחוז מהקצובה היומית המומלצת לנשים/לגברים בגילאי 25-50 למנה.
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חלק 5
מוצרים מהמכוורת

לא רק שהדבורים מספקות לנו דבש- נקטר מתוק ומופלא, הן גם נותנות לנו מגוון של 
תרכובות יקרות ערך נוספות: מזון מלכות, אבקת פרחים )פולן( ופרופוליס. יחד עם 

האלוורה, מוצרי מכוורת משלימים את התוספת המושלמת לאורח חיים בריא ומאוזן. עם 
מגוון המוצרים הרבגוני של Forever, תוכלו ליהנות משתיים מהמתנות הגדולות ביותר של 

הטבע ביחד. מגוון מוצרי המכוורת הייחודי של Forever נוצר בקפידה בכדי להפיק את 
המיטב ממשאב הטבע המדהים הזה.



המוצרים המוצגים של חברת Forever אינם תחליף לטיפול רפואי ואין בשימוש בהם בגדר המלצה להפסיק טיפול רפואי קיים או לשנותו. אין למוצרים אלו תכונות רפואיות או סגולות ריפוי. המוצרים הינם תוספי תזונה וטיפוח ואינם תרופות. 
יש להיוועץ עם רופא לפני נטילת תוספי תזונה: נשים בהיריון, נשים מניקות, אנשים הנוטלים תרופות מרשם וילדים.

תיאור ומטרה
כשאנו חושבים על דבורים, המושגים הראשונים שעולים בדעתנו, הם 
דבש ופולן אך קיים חומר פלאי נוסף – פרופוליס. פרופוליס הוא שרף 

דביק המופרש על ידי עצים, דבורים אוספות ומעבדות אותו, הן מרפדות 
ואוטמות באמצעותו את הכוורת להגנה מפני חיידקים, מזיקים ופגעי 

טבע. לאמיתו  של דבר, השם  ' פרופוליס' נובע מהמילה היוונית שפירושה 
' לפני העיר', כלומר הפרופוליס מגן על הדבורים בכוורת מאיומים 

חיצוניים. לפרופוליס היסטוריה של 5000 שנים, בהן הוכיח את תכונותיו 
כחומר הגנה מפני חיידקים. האשורים השתמשו בפרופוליס לריפוי 

פצעים וגידולים, היוונים השתמשו בו בטיפול במורסות )פצע מוגלתי(. 

פרופוליס, הוא החומר האנטיביוטי הטבעי האפקטיבי ביותר שקיים, 
הוא עוזר בשמירת בריאות טובה על ידי חיזוק מערכת החיסון של גופנו. 

תכונותיו האנטי-בקטריאליות, אנטי-ויראליות ואנטי-טפיליות של חומר 
זה, הינן כה אפקטיביות, שהחלל הפנימי של הכוורת, הרבה יותר נקי 

מחיידקים מאשר חדרי הניתוח בבתי החולים. חיידק אלים באופן מיוחד 
הנקרא, MRSA  אשר כל חומר אנטיביוטי אחר אינו יכול לו, רגיש מאד 

לפרופוליס.  

 פוראוור בי פרופוליס נאסף מאזורים מדבריים גבוהים, נקיים מזיהום. 
על מנת להבטיח את נקיון החומר, משתמשים בכלי איסוף מיוחדים, 

המוגנים בפטנט. " פוראוור בי פרופוליס" הוא  100% טבעי, ללא תוספת 

חומרי שימור מלאכותיים, ללא צבעי מאכל. זהו מאכל טבעי  מצויין, 
עשיר בחומרי תזונה כגון ויטמינים, מינרלים, אנזימים, חומצות אמינו, 

ומגוון מרכיבים אחרים בכמויות קטנות.

רכיבים
פרופוליס, חלבון סויה מבודד, אבקת חרובים כחומר מילוי, דבש, מונע 

התגיישות סיליקה, חומר טעם וריח שקדים, מייצב נתרן קורסקרמלוז, חומר 
הזגה חומצה סטארית, מזון מלכות.

מכיל
60 טבליות

שימוש מומלץ
טבלית אחת פעמיים ביום עם הארוחה

משרד הבריאות מנחה: נשים בהריון, נשים מניקות, אנשים הנוטלים תרופות 
מרשם וילדים – יש להיוועץ עם רופא. אסור לשימוש לילדים מתחת לגיל שנה.

חשוב לדעת
חומר אנטיביוטי, אנטי  - בקטריאלי • 

ואנטי-ויראלי טבעי רב עוצמה
מחוזק במזון מלכות• 
מכיל 22 חומצות אמינו, וויטמינים  • 

B -קומפלקס
מקל בסימפטומים של שיעול, • 

הצטננויות, שפעת ובעיות דרכי 
הנשימה

בי פרופוליס
האנטיביוטיקה הטובה ביותר של הטבע!

מוצרי מכוורת

 Forever Bee Propolis #27

מכיל דבש ומזון מלכות לא בוצעו ניסויים על בע״חמגן רב עוצמה "מהדרין" 
בהשגחת הרב בנימין פרוייבירט 

בהשגחת 
בד״ץ שארית ישראל 
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המוצרים המוצגים של חברת Forever אינם תחליף לטיפול רפואי ואין בשימוש בהם בגדר המלצה להפסיק טיפול רפואי קיים או לשנותו. אין למוצרים אלו תכונות רפואיות או סגולות ריפוי. המוצרים הינם תוספי תזונה וטיפוח ואינם תרופות. 
יש להיוועץ עם רופא לפני נטילת תוספי תזונה: נשים בהיריון, נשים מניקות, אנשים הנוטלים תרופות מרשם וילדים.

תיאור ומטרה
כשאנו חושבים על דבורים, המושגים הראשונים שעולים בדעתנו, הם 
דבש ופולן אך קיים חומר פלאי נוסף – פרופוליס. פרופוליס הוא שרף 

דביק המופרש על ידי עצים, דבורים אוספות ומעבדות אותו, הן מרפדות 
ואוטמות באמצעותו את הכוורת להגנה מפני חיידקים, מזיקים ופגעי 

טבע. לאמיתו  של דבר, השם  ' פרופוליס' נובע מהמילה היוונית שפירושה 
' לפני העיר', כלומר הפרופוליס מגן על הדבורים בכוורת מאיומים 

חיצוניים. לפרופוליס היסטוריה של 5000 שנים, בהן הוכיח את תכונותיו 
כחומר הגנה מפני חיידקים. האשורים השתמשו בפרופוליס לריפוי 

פצעים וגידולים, היוונים השתמשו בו בטיפול במורסות )פצע מוגלתי(. 

פרופוליס, הוא החומר האנטיביוטי הטבעי האפקטיבי ביותר שקיים, 
הוא עוזר בשמירת בריאות טובה על ידי חיזוק מערכת החיסון של גופנו. 

תכונותיו האנטי-בקטריאליות, אנטי-ויראליות ואנטי-טפיליות של חומר 
זה, הינן כה אפקטיביות, שהחלל הפנימי של הכוורת, הרבה יותר נקי 

מחיידקים מאשר חדרי הניתוח בבתי החולים. חיידק אלים באופן מיוחד 
הנקרא, MRSA  אשר כל חומר אנטיביוטי אחר אינו יכול לו, רגיש מאד 

לפרופוליס.  

 פוראוור בי פרופוליס נאסף מאזורים מדבריים גבוהים, נקיים מזיהום. 
על מנת להבטיח את נקיון החומר, משתמשים בכלי איסוף מיוחדים, 

המוגנים בפטנט. " פוראוור בי פרופוליס" הוא  100% טבעי, ללא תוספת 

חומרי שימור מלאכותיים, ללא צבעי מאכל. זהו מאכל טבעי  מצויין, 
עשיר בחומרי תזונה כגון ויטמינים, מינרלים, אנזימים, חומצות אמינו, 

ומגוון מרכיבים אחרים בכמויות קטנות.

רכיבים
פרופוליס, חלבון סויה מבודד, אבקת חרובים כחומר מילוי, דבש, מונע 

התגיישות סיליקה, חומר טעם וריח שקדים, מייצב נתרן קורסקרמלוז, חומר 
הזגה חומצה סטארית, מזון מלכות.

מכיל
60 טבליות

שימוש מומלץ
טבלית אחת פעמיים ביום עם הארוחה

משרד הבריאות מנחה: נשים בהריון, נשים מניקות, אנשים הנוטלים תרופות 
מרשם וילדים – יש להיוועץ עם רופא. אסור לשימוש לילדים מתחת לגיל שנה.

חשוב לדעת
חומר אנטיביוטי, אנטי  - בקטריאלי • 

ואנטי-ויראלי טבעי רב עוצמה
מחוזק במזון מלכות• 
מכיל 22 חומצות אמינו, וויטמינים  • 

B -קומפלקס
מקל בסימפטומים של שיעול, • 

הצטננויות, שפעת ובעיות דרכי 
הנשימה

בי פרופוליס
האנטיביוטיקה הטובה ביותר של הטבע!

מוצרי מכוורת

 Forever Bee Propolis #27

מכיל דבש ומזון מלכות לא בוצעו ניסויים על בע״חמגן רב עוצמה "מהדרין" 
בהשגחת הרב בנימין פרוייבירט 

בהשגחת 
בד״ץ שארית ישראל 

המוצרים המוצגים של חברת Forever אינם תחליף לטיפול רפואי ואין בשימוש בהם בגדר המלצה להפסיק טיפול רפואי קיים או לשנותו. אין למוצרים אלו תכונות רפואיות או סגולות ריפוי. המוצרים הינם תוספי תזונה וטיפוח ואינם תרופות. 
יש להיוועץ עם רופא לפני נטילת תוספי תזונה: נשים בהיריון, נשים מניקות, אנשים הנוטלים תרופות מרשם וילדים.

תיאור ומטרה
פולן הוא המושג האנגלי לאבקת פרחים אותה אוספות  הדבורים ומביאות 

לכוורת כמזון. ללא הפולן לא היו קיימים צמחים, עצים ופרחים; אפילו אנו, בני 
האדם, תלויים בו. 

" פוראוור בי פולן" נאסף מפרחים הגדלים באזורי מדבר מרוחקים וגבוהים 
אל כלי נירוסטה מיוחדים המוגנים על ידי פטנט. בצורה כזו, מובטח מזון טרי 
  , Forever ובעל עוצמה טבעית הגבוהה ביותר. הפולן שנאסף על ידי  חברת

הוא טבעי לגמרי, ללא תוספת חומרים משמרים, טעמים מלאכותים או 
צבעי מאכל. גרגירי הפולן שנאכלים על ידנו, נספגים בצורה איטית. מסיבה 

זו, כמות גדולה של גרגירי פולן תספק את התוצאה האפקטיבית ביותר. 
חברת  Forever  הופכת את גרגירי הפולן לטבליות  " בי פולן" הנספגות בצורה 

מושלמת ובמהירות. בצורה זו מספר קטן של טבליות מספק את צריכתנו 
היומית  )טבלית אחת שווה בערך לשתי כפיות של גרגרי פולן(. בי פולן, הוא 

מקור מגוון של חומרי תזונה חיוניים כאשר כל אחד מהם דרוש לשמירה 
על בריאות מושלמת. חומרים אלו כוללים את כל הויטמינים מסוג  B  וכן 

ויטמין  C.  מאחר ואלה נמסים במים, יש לצרוך אותם מידי יום. פולן מכיל 
גם את הויטמינים D ,E ,K  ובטא-קרוטן  )ויטמין  A(. הפולן מהווה מקור עשיר 
במינרלים רבים, בייחוד סידן וזרחן )המצויים ביחס מושלם של 1:1(, אנזימים 

וקו-אנזימים, חומצות שומן מן הצומח, פחמימות, חלבונים וכ-22 חומצות 
אמינו  – הכוללות את  כל 8 חומצות האמינו ה'חיוניות' שהגוף מייצר בעצמו.

 " פוראוור בי פולן" מכיל יותר מרכיבי תזונה לכל קלוריה מכל תוסף תזונה 
אחר, ולכן אין פלא שמצביעים עליו כעל אחד ממרכיבי המזון המושלמים 

ביותר שקיימים. למעשה, גוף האדם היה יכול להתקיים בעזרת פולן בתוספת 
סיבים ומים בלבד. 

מרכיבי התזונה ב"פוראוור בי פולן" מתעכלים ונספגים בגוף בקלות רבה. 
אנשים רבים נעזרים בתוסף מזון זה, ביניהם ספורטאים המבקשים להגביר  

ולהיטיב את מצב בריאותם ומקורות האנרגיה שלהם. 

מכיל
פולן דבורים, דבש, חומר הזגה )חומצה סטארית(, סיליקה )מונע התגיישות(, 

אבקת מזון מלכות.

מכיל
100 טבליות

שימוש מומלץ
מומלץ להתחיל בכמות קטנה  )1/4 טבלית(, כדי להבטיח שאין תגובה 
אלרגית. לאחר מכן הגדל בהדרגה את המינון היומי, עד לטבלית אחת 

שלוש פעמים ביום

חשוב לדעת
תוסף תזונה רב ויטמינים ורב מינרלים• 
מגביר חיוניות• 
עוזר בעיכול• 
מקל במצבים של סימפטומים אלרגיים• 

בי פולן
פולן )אבקני פרחים(, המכונה גם "המזון המושלם של הטבע" 

מספק לבני האדם אנרגיה ותזונה כבר אלפי שנים

מוצרי מכוורת

 Forever Bee Pollen #26

מקל במצבים של 
סימפטומים אלרגיים

נאסף ע״י דבורי דבש לא בוצעו ניסויים מספק אנרגיה
על בע״ח

"מהדרין" 
בהשגחת הרב בנימין פרוייבירט 

בהשגחת 
בד״ץ שארית ישראל 
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המוצרים המוצגים של חברת Forever אינם תחליף לטיפול רפואי ואין בשימוש בהם בגדר המלצה להפסיק טיפול רפואי קיים או לשנותו. אין למוצרים אלו תכונות רפואיות או סגולות ריפוי. המוצרים הינם תוספי תזונה וטיפוח ואינם תרופות. 
יש להיוועץ עם רופא לפני נטילת תוספי תזונה: נשים בהיריון, נשים מניקות, אנשים הנוטלים תרופות מרשם וילדים.

תיאור ומטרה
מזון מלכות היא הפרשה דמויית חלב מבלוטות הלוע של דבורת הדבש. 

“מאכל על” זה של הדבורים מסופק לכל דבורה המיועדת להיות מלכה. זהו 
המאכל האקסקלוסיבי של הדבורה-המלכה במשך תקופת הפוריות הגבוהה 

שלה, מאפשר לה להטיל כ-3000 ביצים ליום, במשך שש שנותיה. דבורים-
פועלות הניזונות מדבש רגיל, חיות רק ארבעה עד שישה שבועות.

 E -ו A ,C ,D ,מזון מלכות הוא מאכל בריאותי מעולה, הוא מכיל ויטמינים
 B5 מרכיב חשוב הוא ויטמין .B ובנוסף מהווה מקור עתיר ויטמינים מסוג

)חומצה פנטטונית(, אחד החומרים החשובים ביותר בגוף, הוא חיוני לסינתזה 
ומטבוליזם של חלבונים, שומנים, פחמימות והורמונים אחדים. מחסור בו 
יכול לגרום לליאות, כאבי ראש, דלקות בדרכי הנשימה העליונות, רגישות 

לאינסולין, הפרעות שינה, בחילה והפרעות במערכת העצבים. מזון מלכות 
מכיל את כל שמונה חומצות האמינו החיוניות יחד עם עשר חומצות אמינו 

משניות, וכן כמויות מרשימות של המינרלים: סידן, נחושת, ברזל, זרחן, 
אשלגן, סיליקון וגפרית.

מזון מלכות מחזק את תהליך חילוף החומרים בגוף. עובדה זו מסבירה את 
תחושת החיוניות הרבה וההתאוששות המהירה מעייפות. יתרונות נוספים 

של מזון מלכות הם תמיכה בהתחדשות התאים, שיפור מרקם העור והגברת 
התנגדות הגוף למחלות. אפשר ליטול מוצר זה גם לחיזוק הגוף בתקופות 

לחץ ולהקלה בתופעות קדם וסתיות. כמו כן הוא ידוע גם כמקטין רמת 
כולסטרול.

לאחר אכילת אבקני הפרחים, מפרישות הדבורים את מזון המלכות העשיר 
בפרוטאין מבלוטה שבגופן. מזון מלכות אף מכיל אציטילכולין, שתפקידו 

חשוב ומגוון בתפקוד כל הגוף, בהמריצו הפרשת אדרנלין.

חברת Forever משתמשת במזון מלכות הנאסף מאזורים מדבריים יבשים, 
מרוחקים וגבוהים, שם התנאים הבתוליים מספקים את הסביבה האידיאלית 

למכוורות שלנו. הוא נלקח מן הכוורות ומיד מיובש בהקפאה. תהליך זה רק 
מפריד את המים המיותרים מן המוצר ומשאיר את כל הויטמינים, המינרלים, 

האנזימים ושאר המרכיבים האחרים במקומם.

השיטה לפיה בודקים את טהרתו וכוחו של מזון מלכות היא עפ"י מדידת 
כמות ה-hydroxy-2-decenoic acid) HAD-10( שבו. בדיקות מזון 

מלכות של חברת Forever מבוצעים ב- HAD + 6%, הרבה מעל לרמת 
הבדיקות הרגילה. קיימות תעודות מבחן עבור כל אצווה. זהו תוסף תזונה 

שבאמת חיוני להרגשתנו הטובה ומאחר וקבוצת הויטמינים מסוג B נמסים 
במים, יש לצרוך אותו בכל יום.

רכיבים
ממתיק סורביטול, פרוקטוז, אבקת מזון מלכות, מווסת חומציות, חומצה 

ציטרית, חומצה טעם וריח תפוז, חומר הזגה, מגנזיום סטארט, מונע 
התגיישות, סיליקון דיאוקסיד.

מכיל
60 טבליות

שימוש מומלץ
טבלית אחת, פעמיים ביום

חשוב לדעת
תוסף מזון חיוני עשיר בויטמינים • 

ומינרלים
מכיל את כל חומצות האמינו הדרושות• 
עוזר בהפגת מתיחות• 
מוצר אורגני, נקי אקולוגית, מיובש • 

בהקפאה בעל איכות גבוהה
טוב לעור• 

מזון מלכות
“מאכל על” המיוצר על ידי דבורים וניתן כמזון בלעדי למלכה

מוצרי מכוורת

 Forever Royal Jelly  #36

להגברת התנגדות מיוצר על ידי דבורים
הגוף למחלות

להתאוששות להפגת מתחים
מהירה מעייפות

לא בוצעו ניסויים 
על בע״ח
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לעור תפקידים מרובים וחשובים: מחסום כנגד חיידקים, חומרים מגרים והסביבה; בקרה למאזן הנוזלים 
והאלקטרוליטים בגוף; ויסות חום הגוף; זיהוי תחושות כאב של חום, קור, מכה, פציעה ועוד. 

איך נשמור על העור? 
אכילה נכונה; שינה מספקת; פעילות גופנית; הפחתת מתח; התרחקות מהשמש והימנעות מעישון. באופן כללי 

תמיד חשוב להרבות באכילת ירקות, פירות, דגים, קטניות, שמן זית ודגנים מלאים ולהפחית מזון עתיר שומן, 
סוכר ומזון מעובד. תזונה כזו תעזור להפחית את יצירת רדיקלים חופשיים בגוף שגורמים לחימצון תאים וחומרים 

שונים בגוף ולנזקים לרקמות הגוף מכל הסוגים, כולל נזק לקולגן ולאלסטין המצויים בעור והאחראיים על 
גמישותו.

מה קורה לעורנו במהלך השנים?
עם השנים מופיעים בעור סימנים המבטאים את תהליך ההזדקנות: העור מאבד את זוהרו והופך עמום וצהבהב, 

פיגמנטציה, התייבשות העור בשל צמצום בפעילות של בלוטות הֶחֶלב, התמעטות סיבי הקולגן והאלסטין 
בדרמיס. העור מאבד את גמישותו, ומופיעים בו קמטוטים, קמטים וקפלים, דפנות כלי דם נחלשים וכתוצאה 

מופיעים שטפי דם עקב חבלות מזעריות. היחלשות השרירים התת-עוריים גורמת לנפילת העור וקצב התחדשות 
תאים איטית הגורמת לירידה ביכולת החלמת פצעים. 

כיצד המוצרים לטיפוח העור של Forever יכולים לעזור?
המוצרים לטיפוח העור של Forever מכילים ריכוז גבוה של ג׳ל אלוורה מיוצב-  ג׳ל אלוורה שעבר תהליך שימור 

מוגן פטנטים המאפשר שמירת הפעילות של כל מרכיבי הג׳ל הטבעיים.
האלוורה מוסיפה לחות לעור יבש, יעילה בהתמודדות עם גירויים קלים, אפקטיבית כשומרת לחות, ומשמשת 

כמאזן pH רב תכליתי. 
המוצרים לטיפוח העור של Forever מבוססים על המחקרים העדכניים ביותר הקשורים לטכנולוגית הטיפול 

בעור במטרה לסייע בשמירה על עור חלק וגמיש.

חלק 6
טיפוח העור



המוצרים המוצגים של חברת Forever אינם תחליף לטיפול רפואי ואין בשימוש בהם בגדר המלצה להפסיק טיפול רפואי קיים או לשנותו. אין למוצרים אלו תכונות רפואיות או סגולות ריפוי. המוצרים הינם תוספי תזונה וטיפוח ואינם תרופות. 
יש להיוועץ עם רופא לפני נטילת תוספי תזונה: נשים בהיריון, נשים מניקות, אנשים הנוטלים תרופות מרשם וילדים.

תיאור ומטרה
מבחינה היסטורית, נעשה שימוש רב בצמח האלוורה לטיפול בכוויות קלות 

ופצעים שונים. ג'ל אלוורה נספג דרך כל שכבות העור ובכך מאפשר החלמה 
מהירה של פצעים וגירויים. ג'ל אלוורה אפקטיבי במגוון מצבים כמו: כוויות 

קלות, פצעים שונים, הוא מקל על גירודים, נפיחויות, כאבים, דלקות ופגיעות 
שונות. תכונתו האנטי-בקטריאלית מסייעת להילחם  בזיהומים ובו זמנית 

מרגיע רקמות פצועות באזורים רגישים.
למעשה, בבתים רבים גידלו את צמח האלוורה על אדן החלון כעזרה ראשונה 

לשעת חירום. אך מי צריך צמח אלוורה, כשאפשר לשמור שפופרת  " ג'ל 
אלוורה למריחה" של  Forever  בהישג יד! "ג'ל אלוורה למריחה" הוא ג'ל 

סמיך המכיל חומרי הזנה מגוונים וחומרים לשמירה על העור והוספת לחות. 
זהו תרכיב מצוין להחדרת ג'ל אלוורה  טהור, פעיל ומיוצב אל תוך העור  – כמו 

למרוח על העור את הג'ל הטרי היישר מתוך העלה הטרי.

" ג'ל אלוורה למריחה" הג'ל השקוף של חברת Forever נספג מהר ומרגיע 
מאד, הג'ל שקוף וללא ריח ובכך לא מכתים את הבגדים. בנוסף, הוא אינו 

מכיל חומרים שומניים נוספים.  " ג'ל אלוורה למריחה" מרגיע אחרי אפילציה 
וטיפולי לייזר ויכול לשמש כחומר מוליך לבדיקות אולטרא סאונד שונות. 
במכוני שיער משתמשים ב"ג'ל אלוורה למריחה" סביב קו השיער, לפני 

סלסולים או צביעה להגנה על העור או לפני מריטת שיער ) חומרים מאלחשים 
בתוך הג'ל מפחיתים את הכאב(

ג'ל אלוורה למריחה הוא בן ברית אידיאלי לעור כשרוצים להעניק לו קצת יותר 

תשומת לב. בארון חדר האמבטיה, בחדר השינה, בערכת העזרה ראשונה, או 
במטבח, בכל מקום בו הוא בהישג יד תמיד יהיה שימושי.

רכיבים
Aloe Barbadensis Leaf Juice (Stabilized Aloe Vera Gel /
gel d’aloès officinal stabilisé*), Water (Aqua), Glycerin, 
Triethanolamine, Carbomer, Tocopherol (Natural Vitamin 
E/vitamine E naturelle), Allantoin, Ascorbic Acid, 
Diazolidinyl Urea, Disodium EDTA, Methylparaben.

מכיל
118 מ"ל

שימוש מומלץ
נקו היטב את העור לפני מריחת " ג'ל אלוורה למריחה". חזרו על הפעולה 

לפי הצורך.

* ג'ל אלוורה מיוצב – ג'ל אלוורה שעבר תהליך שימור מוגן פטנטים 
המאפשר שמירת הפעילות של כל מרכיבי הג'ל הטבעיים.

חשוב לדעת
עזרה ראשונה לכל בעיות העור • 
מרגיע אידיאלי אחרי אפילציה • 

וטיפולי לייזר
ג'ל מיוצב ופעיל הקרוב ביותר • 

לעלה המקורי

ג׳ל אלוורה למריחה
ג'ל אלוורה מיוצב הטהור והפעיל ביותר בשוק כיום. ללא ריח או צבע, יעיל כאילו נסחט זה עתה מהעלה

Aloe Vera Gelly #61

עזרה ראשונה לכל 
בעיות העור 

ג'ל מיוצב ופעיל הקרוב 
ביותר לעלה המקורי

לא בוצעו ניסויים 
על בע״ח

אינו מכיל מוצר 
מן החי

ג׳ל שקוף 
שאינו מכתים

טיפוח העור

המוצרים המוצגים של חברת Forever אינם תחליף לטיפול רפואי ואין בשימוש בהם בגדר המלצה להפסיק טיפול רפואי קיים או לשנותו. אין למוצרים אלו תכונות רפואיות או סגולות ריפוי. המוצרים הינם תוספי תזונה וטיפוח ואינם תרופות. 
יש להיוועץ עם רופא לפני נטילת תוספי תזונה: נשים בהיריון, נשים מניקות, אנשים הנוטלים תרופות מרשם וילדים.

תיאור ומטרה
”אלו פירסט” יכול לשמש כבסיס נפלא לכל ערכת עזרה ראשונה. מוצר זה, בעל 

נוסחה ייחודית להגנת העור מעניק הגנה ראשונית מפני זיהום ודלקות עור. טיפול 
בבעיות עור הופך לפשוט יותר בעזרת ה”אלו פירסט” בזכות ריכוז גבוה במיוחד 

של ג’ל אלוורה מיוצב הנמצא בו.
אל ג’ל האלוורה המיוצב הוספנו עוד רכיבים נוספים וביניהם:

בי פרופוליס – חומר המגביר את תכונותיו האנטיביוטיות של ג’ל האלוורה.
אלנטואין – חומר אקטיבי המגן על העור, מצוי בקליפה החיצונית של עלי 

האלוורה.
11 תמציות צמחים שנבחרו בקפידה – ידועות גם בזכות תכונותיהן המועילות. 

בין הצמחים שנבחרו נמצאים ציפורני החתול, ירו )אכילאה אלף העלה(, קורנית, 
קמומיל ועוד.

האלוורה בשילוב עם עשבי המרפא מתמזג ופועל ליצירת תרסיס טבעי ומרגיע 
שניתן לרססו )ע”י משאבה ידנית( על העור במקרים של גירויי, פריחה, שפשוף, 
חבטות יבשות ופציעה. מתאים לשימוש כאשר העור רגיש למגע היות והוא אינו 

מצריך מריחה. מתוכנן לטפל במקרים קלים של חתכים, שפשופים, מכות יבשות 
וכוויות שונות – מצבים בהם אנו נתקלים בפעילותינו היום יומית.

למעשה, “אלו פירסט” יהיה המוצר שיתחיל את תהליך ההחלמה, הוא מחזיר 
לעור את ערכי ה – pH המתאימים לו ומאפשר הגנה טובה יותר מפני זיהומים. 
בג’ל האלוורה, ממנו עשוי ה”אלו פירסט” קיימים חומרים מאלחשים )מפחיתי 

כאב( שאינם מגרים אפילו את העור הרגיש ביותר.
אפשר לרסס ״אלו פירסט״ גם על שיער לשם הגנה מפני קרינת השמש המזיקה. 

קיימים מכוני שיער המשתמשים בו לפני סלסולים ולאחר צביעת שיער המערבת 
מי חמצן. במכוני יופי, ״אלו פירסט״ מרגיע במיוחד לאחר טיפול הסרת שיער 

בשעווה, אפילציה וטיפולי לייזר.
“אלו פירסט“ הוא מוצר מיוחד במינו וכמובן ”ראשון“ מסוגו!

רכיבים
Aloe Barbadensis Gel (Stabilized Aloe Vera Gel*), Water, Allantoin, 
Glycerin, Tocopherol (Vitamin E Natural), Bee Propolis, Calendula 
Officinalis Flower Extract, Achillea Millefolium Extract, Thymus 
Vulgaris (Thyme) Flower/Leaf Extract, Anthemis Nobilis Flower Extract, 
Taraxacum Officinale (Dandelion) Rhizome/Root Extract, Eucalyptus 
Globulus Leaf Extract, Passiflora Edulis Flower Extract, Salvia 
Officinalis (Sage) Leaf Extract, Zingiber Officinale (Ginger) Root Extract, 
Borago Officinalis Extract, Santalum Album (Sandalwood) Extract,
Polysorbate 20, Sodium Citrate, Diazolidinyl Urea, Methylparaben. 

 מכיל
473 מ"ל

שימוש מומלץ
רססו בנדיבות על העור לפי הצורך כדי להרגיע ולהוסיף לחות.

* ג'ל אלוורה מיוצב – ג'ל אלוורה שעבר תהליך שימור מוגן פטנטים המאפשר 
שמירת הפעילות של כל מרכיבי הג'ל הטבעיים.

חשוב לדעת
עזרה ראשונה לכל בעיות העור  • 
מרגיע אידיאלי אחרי אפילציה • 

וטיפולי לייזר
ג'ל מיוצב ופעיל הקרוב ביותר • 

לעלה המקורי

אלו פירסט
ערכת עזרה ראשונה שלמה רק עם אלו פירסט. מספר ריסוסים קצרים מביאים להקלה מהירה!

 Aloe First  #40

עזרה ראשונה לכל 
בעיות העור 

ג'ל מיוצב ופעיל הקרוב 
ביותר לעלה המקורי

בשילוב 11 תמציות 
צמחים

לא בוצעו ניסויים 
על בע״ח

אינו מכיל מוצר 
מן החי

טיפוח העור

50 



המוצרים המוצגים של חברת Forever אינם תחליף לטיפול רפואי ואין בשימוש בהם בגדר המלצה להפסיק טיפול רפואי קיים או לשנותו. אין למוצרים אלו תכונות רפואיות או סגולות ריפוי. המוצרים הינם תוספי תזונה וטיפוח ואינם תרופות. 
יש להיוועץ עם רופא לפני נטילת תוספי תזונה: נשים בהיריון, נשים מניקות, אנשים הנוטלים תרופות מרשם וילדים.

תיאור ומטרה
”אלו פירסט” יכול לשמש כבסיס נפלא לכל ערכת עזרה ראשונה. מוצר זה, בעל 

נוסחה ייחודית להגנת העור מעניק הגנה ראשונית מפני זיהום ודלקות עור. טיפול 
בבעיות עור הופך לפשוט יותר בעזרת ה”אלו פירסט” בזכות ריכוז גבוה במיוחד 

של ג’ל אלוורה מיוצב הנמצא בו.
אל ג’ל האלוורה המיוצב הוספנו עוד רכיבים נוספים וביניהם:

בי פרופוליס – חומר המגביר את תכונותיו האנטיביוטיות של ג’ל האלוורה.
אלנטואין – חומר אקטיבי המגן על העור, מצוי בקליפה החיצונית של עלי 

האלוורה.
11 תמציות צמחים שנבחרו בקפידה – ידועות גם בזכות תכונותיהן המועילות. 

בין הצמחים שנבחרו נמצאים ציפורני החתול, ירו )אכילאה אלף העלה(, קורנית, 
קמומיל ועוד.

האלוורה בשילוב עם עשבי המרפא מתמזג ופועל ליצירת תרסיס טבעי ומרגיע 
שניתן לרססו )ע”י משאבה ידנית( על העור במקרים של גירויי, פריחה, שפשוף, 
חבטות יבשות ופציעה. מתאים לשימוש כאשר העור רגיש למגע היות והוא אינו 

מצריך מריחה. מתוכנן לטפל במקרים קלים של חתכים, שפשופים, מכות יבשות 
וכוויות שונות – מצבים בהם אנו נתקלים בפעילותינו היום יומית.

למעשה, “אלו פירסט” יהיה המוצר שיתחיל את תהליך ההחלמה, הוא מחזיר 
לעור את ערכי ה – pH המתאימים לו ומאפשר הגנה טובה יותר מפני זיהומים. 
בג’ל האלוורה, ממנו עשוי ה”אלו פירסט” קיימים חומרים מאלחשים )מפחיתי 

כאב( שאינם מגרים אפילו את העור הרגיש ביותר.
אפשר לרסס ״אלו פירסט״ גם על שיער לשם הגנה מפני קרינת השמש המזיקה. 

קיימים מכוני שיער המשתמשים בו לפני סלסולים ולאחר צביעת שיער המערבת 
מי חמצן. במכוני יופי, ״אלו פירסט״ מרגיע במיוחד לאחר טיפול הסרת שיער 

בשעווה, אפילציה וטיפולי לייזר.
“אלו פירסט“ הוא מוצר מיוחד במינו וכמובן ”ראשון“ מסוגו!

רכיבים
Aloe Barbadensis Gel (Stabilized Aloe Vera Gel*), Water, Allantoin, 
Glycerin, Tocopherol (Vitamin E Natural), Bee Propolis, Calendula 
Officinalis Flower Extract, Achillea Millefolium Extract, Thymus 
Vulgaris (Thyme) Flower/Leaf Extract, Anthemis Nobilis Flower Extract, 
Taraxacum Officinale (Dandelion) Rhizome/Root Extract, Eucalyptus 
Globulus Leaf Extract, Passiflora Edulis Flower Extract, Salvia 
Officinalis (Sage) Leaf Extract, Zingiber Officinale (Ginger) Root Extract, 
Borago Officinalis Extract, Santalum Album (Sandalwood) Extract,
Polysorbate 20, Sodium Citrate, Diazolidinyl Urea, Methylparaben. 

 מכיל
473 מ"ל

שימוש מומלץ
רססו בנדיבות על העור לפי הצורך כדי להרגיע ולהוסיף לחות.

* ג'ל אלוורה מיוצב – ג'ל אלוורה שעבר תהליך שימור מוגן פטנטים המאפשר 
שמירת הפעילות של כל מרכיבי הג'ל הטבעיים.

חשוב לדעת
עזרה ראשונה לכל בעיות העור  • 
מרגיע אידיאלי אחרי אפילציה • 

וטיפולי לייזר
ג'ל מיוצב ופעיל הקרוב ביותר • 

לעלה המקורי

אלו פירסט
ערכת עזרה ראשונה שלמה רק עם אלו פירסט. מספר ריסוסים קצרים מביאים להקלה מהירה!

 Aloe First  #40

עזרה ראשונה לכל 
בעיות העור 

ג'ל מיוצב ופעיל הקרוב 
ביותר לעלה המקורי

בשילוב 11 תמציות 
צמחים

לא בוצעו ניסויים 
על בע״ח

אינו מכיל מוצר 
מן החי

טיפוח העור
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המוצרים המוצגים של חברת Forever אינם תחליף לטיפול רפואי ואין בשימוש בהם בגדר המלצה להפסיק טיפול רפואי קיים או לשנותו. אין למוצרים אלו תכונות רפואיות או סגולות ריפוי. המוצרים הינם תוספי תזונה וטיפוח ואינם תרופות. 
יש להיוועץ עם רופא לפני נטילת תוספי תזונה: נשים בהיריון, נשים מניקות, אנשים הנוטלים תרופות מרשם וילדים.

תיאור ומטרה
קרם הזנה זה משלב שניים מהמרכיבים היקרים ביותר שלנו, ג'ל אלוורה טהור 

ופרופוליס דבורים. יחד, שני אלמנטים בסיסיים אלה עוזרים לעור לשמור על 
חיוניותו ולחותו. 

”אלו פרופוליס” מצויין כחומר הזנה לעור, הוא עשוי מתרכובת עשירה של 
ג’ל אלוורה מיוצב, פרופוליס ורכיבים נוספים אחרים הידועים בתרומתם 

לעור בריא. המרכיב העיקרי הוא כמובן ג’ל האלוורה המיוצב שלנו, אליו אנו 
מוסיפים פרופוליס אורגני על מנת להעצים את תכונותיו האנטיביוטיות של 

הקרם )ראה "בי פרופוליס" בחלק “ מוצרי מכוורת”( קרם זה מכיל גם קמומיל 
וקומפרי, שני עשבי מרפא טבעיים הידועים בהשפעתם המרגיעה על העור. 

”אלו פרופוליס” מתאים מאד לעור יבש הודות לריחו הנעים ומרקמו העשיר, 
הוא אידיאלי כתכשיר עיסוי להשגת רגיעה עמוקה. כמו כן, אפשר להשתמש 

בו לבעיות עור מקומיות כמו עקיצות, כוויות קלות וסדקי יובש בעקבים.

מכיל
113 גר׳

רכיבים
Aloe Barbadensis Leaf Juice (Stabilized AloeVera Gel/gel 
d’aloès officinal stabilisé), Glyceryl Stearate, Propylene 
Glycol, Cetyl Alcohol, PEG-100 Stearate, Lanolin, Sorbitol, 
Ethylhexyl Palmitate, Ethylhexyl Stearate, Diethylhexyl 
Adipate, Allantoin, Propolis Extract, Lanolin Alcohol, 
Dimethicone, Tocopherol, BetaCarotene, Zea Mays (Corn) 
Oil, Chamomilla Recutita (Matricaria) Flower Extract, 
Triethanolamine, Ascorbic Acid, Disodium EDTA, Diazolidinyl 
Urea, Methylparaben, Propylparaben, Fragrance (Parfum).

שימוש מומלץ
מרחו בצורה נדיבה לפי הצורך.

* ג'ל אלוורה מיוצב – ג'ל אלוורה שעבר תהליך שימור מוגן פטנטים 
המאפשר שמירת הפעילות של כל מרכיבי הג'ל הטבעיים.

חשוב לדעת
עוזר מאוד ורב שימושי לבעיות עור קלות • 

ומורכבות
פרופוליס הוא חומר אנטיביוטי טבעי• 
יוצר שכבת הגנה על העור• 

קרם אלו פרופוליס
מוצר דגל אהוב ומיוחד המציג את שני המרכיבים נושאי הפרסים שלנו: אלוורה ופרופוליס

  Aloe Propolis Creme #51

מתאים לבעיות מקומיות מכיל פרופוליס אורגני
כמו עקיצות וכוויות קלות

לא בוצעו ניסויים 
על בע״ח

יוצר שכבת הגנה 
על העור

טיפוח העור

מכיל
ג‘ל אלוורה מיוצב

המוצרים המוצגים של חברת Forever אינם תחליף לטיפול רפואי ואין בשימוש בהם בגדר המלצה להפסיק טיפול רפואי קיים או לשנותו. אין למוצרים אלו תכונות רפואיות או סגולות ריפוי. המוצרים הינם תוספי תזונה וטיפוח ואינם תרופות. 
יש להיוועץ עם רופא לפני נטילת תוספי תזונה: נשים בהיריון, נשים מניקות, אנשים הנוטלים תרופות מרשם וילדים.

תיאור ומטרה
השמש, הרוח וזיהום האויר פוגעים בעור ומשנים את מאזנו הטבעי. בעזרת 

תחליב הלחות הנהדר של חברת Forever תוכלו "להשיב מלחמה" ולהגן על 
עורכם. תחליב מיוחד זה בעל תכונות לחות מצויינות, הוא מכיל קולגן ואלסטין 

מומסים השומרים על עור חלק ואלסטי תוך ייצוב ה- pH הטבעי של העור.

תחליב הלחות שלנו בעל מרכיבי לחות רבים יותר מאשר ה- ”אלו לושן” שלנו, 
הוא אידיאלי להשלמת הלחות שעורנו מאבד במשך היום והחזרת המגע הרך 

והחלק של העור.

“תחליב הלחות” הוא קרם מצויין לפנים, לידיים ולגוף, הוא חודר אל תוך 
התאים ונלחם בהשפעות המזיקות של זיהום ונזקי סביבה אחרים. לאחר 
מריחת התחליב על הפנים וספיגתו דרך העור, אפשר להשתמש באיפור 

כרגיל.

מכיל
118 מ״ל

שימוש מומלץ
מרחו על הפנים, הידים או הגוף תוך עיסוי עדין עד לספיגה בעור.

רכיבים
Aloe Barbadensis Leaf Juice (Stabilized Aloe Vera 
Gel*/gel d’aloès officinal stabilisé), Water (Aqua), C12-
15 Alkyl Benzoate, Stearic Acid, Glyceryl Stearate, 
Hydrogenated Polyisobutene, Methyl Gluceth-20, Sorbitol, 
Prunus Armeniaca (Apricot) Kernel Oil, Polysorbate 
60, Triethanolamine, Cetyl Alcohol, Soluble Collagen, 
Hydrolyzed Elastin, Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed 
Oil, Tocopherol (Natural Vitamin E/vitamin E naturelle), 
Sodium Hyaluronate, Sodium PCA, Chamomilla Recutita 
(Matricaria) Flower Extract, Allantoin, Dimethicone, PEG-100 
Stearate, Ascorbic Acid, Diazolidinyl Urea, Methylparaben, 
Propylparaben, Fragrance (Parfum)

* ג'ל אלוורה מיוצב – ג'ל אלוורה שעבר תהליך שימור מוגן פטנטים 
המאפשר שמירת הפעילות של כל מרכיבי הג'ל הטבעיים.

חשוב לדעת
מכיל שמן חוחובה• 
מספק לחות רבה לפנים ולגוף• 
מעולה כקרם לידיים• 
אינו מכיל לנולין או שמן מינרלי• 
בעל מרקם עשיר ונספג במהירות• 

תחליב לחות
תחליב סמיך וקטיפתי זה הוא יותר מסתם קרם לחות... 

   Aloe Moisturizing Lotion  #63

מספק לחות
לפנים ולגוף

שומר על ה-pH הטבעי 
של העור

לא בוצעו ניסויים 
על בע״ח

קרם מצויין לפנים, 
לידיים ולגוף

טיפוח העור

מכיל
ג‘ל אלוורה מיוצב
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המוצרים המוצגים של חברת Forever אינם תחליף לטיפול רפואי ואין בשימוש בהם בגדר המלצה להפסיק טיפול רפואי קיים או לשנותו. אין למוצרים אלו תכונות רפואיות או סגולות ריפוי. המוצרים הינם תוספי תזונה וטיפוח ואינם תרופות. 
יש להיוועץ עם רופא לפני נטילת תוספי תזונה: נשים בהיריון, נשים מניקות, אנשים הנוטלים תרופות מרשם וילדים.

תיאור ומטרה
קרם הזנה זה משלב שניים מהמרכיבים היקרים ביותר שלנו, ג'ל אלוורה טהור 

ופרופוליס דבורים. יחד, שני אלמנטים בסיסיים אלה עוזרים לעור לשמור על 
חיוניותו ולחותו. 

”אלו פרופוליס” מצויין כחומר הזנה לעור, הוא עשוי מתרכובת עשירה של 
ג’ל אלוורה מיוצב, פרופוליס ורכיבים נוספים אחרים הידועים בתרומתם 

לעור בריא. המרכיב העיקרי הוא כמובן ג’ל האלוורה המיוצב שלנו, אליו אנו 
מוסיפים פרופוליס אורגני על מנת להעצים את תכונותיו האנטיביוטיות של 

הקרם )ראה "בי פרופוליס" בחלק “ מוצרי מכוורת”( קרם זה מכיל גם קמומיל 
וקומפרי, שני עשבי מרפא טבעיים הידועים בהשפעתם המרגיעה על העור. 

”אלו פרופוליס” מתאים מאד לעור יבש הודות לריחו הנעים ומרקמו העשיר, 
הוא אידיאלי כתכשיר עיסוי להשגת רגיעה עמוקה. כמו כן, אפשר להשתמש 

בו לבעיות עור מקומיות כמו עקיצות, כוויות קלות וסדקי יובש בעקבים.

מכיל
113 גר׳

רכיבים
Aloe Barbadensis Leaf Juice (Stabilized AloeVera Gel/gel 
d’aloès officinal stabilisé), Glyceryl Stearate, Propylene 
Glycol, Cetyl Alcohol, PEG-100 Stearate, Lanolin, Sorbitol, 
Ethylhexyl Palmitate, Ethylhexyl Stearate, Diethylhexyl 
Adipate, Allantoin, Propolis Extract, Lanolin Alcohol, 
Dimethicone, Tocopherol, BetaCarotene, Zea Mays (Corn) 
Oil, Chamomilla Recutita (Matricaria) Flower Extract, 
Triethanolamine, Ascorbic Acid, Disodium EDTA, Diazolidinyl 
Urea, Methylparaben, Propylparaben, Fragrance (Parfum).

שימוש מומלץ
מרחו בצורה נדיבה לפי הצורך.

* ג'ל אלוורה מיוצב – ג'ל אלוורה שעבר תהליך שימור מוגן פטנטים 
המאפשר שמירת הפעילות של כל מרכיבי הג'ל הטבעיים.

חשוב לדעת
עוזר מאוד ורב שימושי לבעיות עור קלות • 

ומורכבות
פרופוליס הוא חומר אנטיביוטי טבעי• 
יוצר שכבת הגנה על העור• 

קרם אלו פרופוליס
מוצר דגל אהוב ומיוחד המציג את שני המרכיבים נושאי הפרסים שלנו: אלוורה ופרופוליס

  Aloe Propolis Creme #51

מתאים לבעיות מקומיות מכיל פרופוליס אורגני
כמו עקיצות וכוויות קלות

לא בוצעו ניסויים 
על בע״ח

יוצר שכבת הגנה 
על העור

טיפוח העור

מכיל
ג‘ל אלוורה מיוצב

המוצרים המוצגים של חברת Forever אינם תחליף לטיפול רפואי ואין בשימוש בהם בגדר המלצה להפסיק טיפול רפואי קיים או לשנותו. אין למוצרים אלו תכונות רפואיות או סגולות ריפוי. המוצרים הינם תוספי תזונה וטיפוח ואינם תרופות. 
יש להיוועץ עם רופא לפני נטילת תוספי תזונה: נשים בהיריון, נשים מניקות, אנשים הנוטלים תרופות מרשם וילדים.

תיאור ומטרה
השמש, הרוח וזיהום האויר פוגעים בעור ומשנים את מאזנו הטבעי. בעזרת 

תחליב הלחות הנהדר של חברת Forever תוכלו "להשיב מלחמה" ולהגן על 
עורכם. תחליב מיוחד זה בעל תכונות לחות מצויינות, הוא מכיל קולגן ואלסטין 

מומסים השומרים על עור חלק ואלסטי תוך ייצוב ה- pH הטבעי של העור.

תחליב הלחות שלנו בעל מרכיבי לחות רבים יותר מאשר ה- ”אלו לושן” שלנו, 
הוא אידיאלי להשלמת הלחות שעורנו מאבד במשך היום והחזרת המגע הרך 

והחלק של העור.

“תחליב הלחות” הוא קרם מצויין לפנים, לידיים ולגוף, הוא חודר אל תוך 
התאים ונלחם בהשפעות המזיקות של זיהום ונזקי סביבה אחרים. לאחר 
מריחת התחליב על הפנים וספיגתו דרך העור, אפשר להשתמש באיפור 

כרגיל.

מכיל
118 מ״ל

שימוש מומלץ
מרחו על הפנים, הידים או הגוף תוך עיסוי עדין עד לספיגה בעור.

רכיבים
Aloe Barbadensis Leaf Juice (Stabilized Aloe Vera 
Gel*/gel d’aloès officinal stabilisé), Water (Aqua), C12-
15 Alkyl Benzoate, Stearic Acid, Glyceryl Stearate, 
Hydrogenated Polyisobutene, Methyl Gluceth-20, Sorbitol, 
Prunus Armeniaca (Apricot) Kernel Oil, Polysorbate 
60, Triethanolamine, Cetyl Alcohol, Soluble Collagen, 
Hydrolyzed Elastin, Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed 
Oil, Tocopherol (Natural Vitamin E/vitamin E naturelle), 
Sodium Hyaluronate, Sodium PCA, Chamomilla Recutita 
(Matricaria) Flower Extract, Allantoin, Dimethicone, PEG-100 
Stearate, Ascorbic Acid, Diazolidinyl Urea, Methylparaben, 
Propylparaben, Fragrance (Parfum)

* ג'ל אלוורה מיוצב – ג'ל אלוורה שעבר תהליך שימור מוגן פטנטים 
המאפשר שמירת הפעילות של כל מרכיבי הג'ל הטבעיים.

חשוב לדעת
מכיל שמן חוחובה• 
מספק לחות רבה לפנים ולגוף• 
מעולה כקרם לידיים• 
אינו מכיל לנולין או שמן מינרלי• 
בעל מרקם עשיר ונספג במהירות• 

תחליב לחות
תחליב סמיך וקטיפתי זה הוא יותר מסתם קרם לחות... 

   Aloe Moisturizing Lotion  #63

מספק לחות
לפנים ולגוף

שומר על ה-pH הטבעי 
של העור

לא בוצעו ניסויים 
על בע״ח

קרם מצויין לפנים, 
לידיים ולגוף

טיפוח העור

מכיל
ג‘ל אלוורה מיוצב
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המוצרים המוצגים של חברת Forever אינם תחליף לטיפול רפואי ואין בשימוש בהם בגדר המלצה להפסיק טיפול רפואי קיים או לשנותו. אין למוצרים אלו תכונות רפואיות או סגולות ריפוי. המוצרים הינם תוספי תזונה וטיפוח ואינם תרופות. 
יש להיוועץ עם רופא לפני נטילת תוספי תזונה: נשים בהיריון, נשים מניקות, אנשים הנוטלים תרופות מרשם וילדים.

תיאור ומטרה
”אלו לושן” הוא תחליב מרוכז ורחב השפעה המכיל ריכוז אלוורה גבוה, שמן 

חוחובה וויטמין E. התחליב מיועד לשימוש על עור יבש ולטיפול בגירויים 
קלים, הוא אפקטיבי כשומר לחות, מרכך, מעדן ומאזן pH רב תכליתי. “אלו 

לושן” הוא תחליב מעולה לטיפול בעור יבש וסדוק, שיזוף יתר או פגעי רוח. זהו 
תחליב נפלא לגוף המכיל קולגן ואלסטין, מסייע בשמירת עור חלק וגמיש.

נוסחתו של ה- "אלו לושן" מבוססת על המחקרים העדכניים ביותר הקשורים 
לטכנולוגית הטיפול בעור, השילוב בין אלוורה ושמן החוחובה יוצר תחליב 

מעולה שאין כמותו לטיפול בכל הגוף.

מכיל
118 מ״ל

שימוש מומלץ
מירחו ביד נדיבה, התוצאות הטובות ביותר יושגו באמצעות עיסוי עדין עד 

לספיגה מלאה של התחליב בעור. חיזרו על הפעולה לפי הצורך. 

רכיבים
Aloe Barbadensis Leaf Juice*, Aqua, Propylene Glycol, 
Stearic Acid, Glyceryl Stearate, Triethanolamine, Cetyl 
Alcohol, Prunus Armeniaca Kernel Oil, Simmondsia 
Chinensis Seed Oil, Chamomilla Recutita Flower Extract, 
Hydrolyzed Elastin, Collagen, Sodium Hyaluronate, Glycine 
Soja Oil, Petrolatum, Lanolin, Oleic Acid, Stearyl Stearate, 
Citric Acid, Ethylhexyl Palmitate, Ethylhexyl Stearate, 
Lanolin Alcohol, Allantoin, Diethylhexyl Adipate, Ascorbic 
Acid, Peg-100 Stearate, Tocopherol, Sodium PCA, Parfum, 
Butylphenyl Methylpropional, Benzyl Salicylate, Diazolidinyl 
Urea, Methylparaben, Propylparaben, Sodium Benzoate, 
Potassium Sorbate.

* ג'ל אלוורה מיוצב – ג'ל אלוורה שעבר תהליך שימור מוגן פטנטים 
המאפשר שמירת הפעילות של כל מרכיבי הג'ל הטבעיים.

חשוב לדעת
מכיל שמן חוחובה• 
מצויין לאחר חשיפה לשמש• 
מעולה גם כקרם ידיים• 
בעל מרקם עדין ביותר• 
עוזר למצבים בעייתיים בעור• 

אלו לושן
ריכוז אלוורה מיוצב גבוה בשילוב עם שמן החוחובה, אנטיאוקסידנט קולגן

ואלסטין לשימור רכות העור ולחותו

Aloe Lotion  #62

מצויין לאחר 
חשיפה לשמש

שמן גלעיני אפרסק יוצר 
שכבת בידוד קלה על העור

לא בוצעו ניסויים 
על בע״ח

טיפוח העור

תחליב נפלא 
לגברים ולנשים

מכיל
ג‘ל אלוורה מיוצב

המוצרים המוצגים של חברת Forever אינם תחליף לטיפול רפואי ואין בשימוש בהם בגדר המלצה להפסיק טיפול רפואי קיים או לשנותו. אין למוצרים אלו תכונות רפואיות או סגולות ריפוי. המוצרים הינם תוספי תזונה וטיפוח ואינם תרופות. 
יש להיוועץ עם רופא לפני נטילת תוספי תזונה: נשים בהיריון, נשים מניקות, אנשים הנוטלים תרופות מרשם וילדים.

תיאור ומטרה
מי לא מכיר את ההרגשה של עייפות ושרירים כואבים לאחר יום פעילות 

ארוך. חברת Forever מציעה לכם את תחליב ה – "אלו היט" כדי להפיג את 
ההרגשה הלא נעימה. תחליב זה מכיל רכיבי חימום ייחודיים, מהווה קרם 

 pH "מעולה לעיסוי שרירים עייפים וכואבים תוך כדי ריכוך העור. ל"אלו היט
מאוזן והוא מכיל חומרי סיכה לעיסוי קל ומרגיע. כושר החדירה המרשים של 

האלוורה לתוך העור מאפשר להשפעות המרגיעות של קרם זה להגיע לעומק 
השרירים ולפעול להפחתת העומס שנוצר לאחר אימון ספורטיבי או עבודה 

קשה במיוחד.

מכיל
118 מ״ל

שימוש מומלץ
מירחו כמות נדיבה ועסו את האזור הרצוי. הישמרו ממגע עם העיניים. 

במקרה של חדירה לעין, שיטפו היטב עם מים במשך מספר דקות.

רכיבים
Aloe Barbadensis Leaf Juice (Stabilized* Aloe Vera Gel), 
Water (Aqua), Methyl Salicylate,  Propanediol, Glyceryl 
Stearate, Cetyl Alcohol, Arginine, Glyceryl Oleate Citrate, 
Menthol,Caprylic/Capric Triglyceride, Eucalyptus Globulus 
Leaf Oil, Prunus Armeniaca (Apricot) Kernel Oil, Sesamum 
Indicum (Sesame) Seed Oil, Cetyl Ethylhexanoate, 
Carbomer, Allantoin, Ascorbic Acid, Ethylhexylglycerin, 
Hexylene Glycol,Phenoxyethanol, Caprylyl Glycol.

* ג'ל אלוורה מיוצב – ג'ל אלוורה שעבר תהליך שימור מוגן פטנטים 
המאפשר שמירת הפעילות של כל מרכיבי הג'ל הטבעיים.

חשוב לדעת
מרגיע ומשחרר את השרירים לאחר מאמץ • 

ספורטיבי או עבודה מאומצת
קרם עיסוי אידיאלי• 

אלו היט לושן
אידיאלי להרגעת שרירים תפוסים בכל חלקי הגוף

Aloe Heat Lotion  #64

מרגיע 
שרירים תפוסים

לא בוצעו ניסויים 
על בע״ח

טיפוח העור

אינו מכיל מוצר 
מן החי

מכיל
ג‘ל אלוורה מיוצב

pH מאוזן
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המוצרים המוצגים של חברת Forever אינם תחליף לטיפול רפואי ואין בשימוש בהם בגדר המלצה להפסיק טיפול רפואי קיים או לשנותו. אין למוצרים אלו תכונות רפואיות או סגולות ריפוי. המוצרים הינם תוספי תזונה וטיפוח ואינם תרופות. 
יש להיוועץ עם רופא לפני נטילת תוספי תזונה: נשים בהיריון, נשים מניקות, אנשים הנוטלים תרופות מרשם וילדים.

תיאור ומטרה
”אלו לושן” הוא תחליב מרוכז ורחב השפעה המכיל ריכוז אלוורה גבוה, שמן 

חוחובה וויטמין E. התחליב מיועד לשימוש על עור יבש ולטיפול בגירויים 
קלים, הוא אפקטיבי כשומר לחות, מרכך, מעדן ומאזן pH רב תכליתי. “אלו 

לושן” הוא תחליב מעולה לטיפול בעור יבש וסדוק, שיזוף יתר או פגעי רוח. זהו 
תחליב נפלא לגוף המכיל קולגן ואלסטין, מסייע בשמירת עור חלק וגמיש.

נוסחתו של ה- "אלו לושן" מבוססת על המחקרים העדכניים ביותר הקשורים 
לטכנולוגית הטיפול בעור, השילוב בין אלוורה ושמן החוחובה יוצר תחליב 

מעולה שאין כמותו לטיפול בכל הגוף.

מכיל
118 מ״ל

שימוש מומלץ
מירחו ביד נדיבה, התוצאות הטובות ביותר יושגו באמצעות עיסוי עדין עד 

לספיגה מלאה של התחליב בעור. חיזרו על הפעולה לפי הצורך. 

רכיבים
Aloe Barbadensis Leaf Juice*, Aqua, Propylene Glycol, 
Stearic Acid, Glyceryl Stearate, Triethanolamine, Cetyl 
Alcohol, Prunus Armeniaca Kernel Oil, Simmondsia 
Chinensis Seed Oil, Chamomilla Recutita Flower Extract, 
Hydrolyzed Elastin, Collagen, Sodium Hyaluronate, Glycine 
Soja Oil, Petrolatum, Lanolin, Oleic Acid, Stearyl Stearate, 
Citric Acid, Ethylhexyl Palmitate, Ethylhexyl Stearate, 
Lanolin Alcohol, Allantoin, Diethylhexyl Adipate, Ascorbic 
Acid, Peg-100 Stearate, Tocopherol, Sodium PCA, Parfum, 
Butylphenyl Methylpropional, Benzyl Salicylate, Diazolidinyl 
Urea, Methylparaben, Propylparaben, Sodium Benzoate, 
Potassium Sorbate.

* ג'ל אלוורה מיוצב – ג'ל אלוורה שעבר תהליך שימור מוגן פטנטים 
המאפשר שמירת הפעילות של כל מרכיבי הג'ל הטבעיים.

חשוב לדעת
מכיל שמן חוחובה• 
מצויין לאחר חשיפה לשמש• 
מעולה גם כקרם ידיים• 
בעל מרקם עדין ביותר• 
עוזר למצבים בעייתיים בעור• 

אלו לושן
ריכוז אלוורה מיוצב גבוה בשילוב עם שמן החוחובה, אנטיאוקסידנט קולגן

ואלסטין לשימור רכות העור ולחותו
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מצויין לאחר 
חשיפה לשמש

שמן גלעיני אפרסק יוצר 
שכבת בידוד קלה על העור

לא בוצעו ניסויים 
על בע״ח

טיפוח העור

תחליב נפלא 
לגברים ולנשים

מכיל
ג‘ל אלוורה מיוצב

המוצרים המוצגים של חברת Forever אינם תחליף לטיפול רפואי ואין בשימוש בהם בגדר המלצה להפסיק טיפול רפואי קיים או לשנותו. אין למוצרים אלו תכונות רפואיות או סגולות ריפוי. המוצרים הינם תוספי תזונה וטיפוח ואינם תרופות. 
יש להיוועץ עם רופא לפני נטילת תוספי תזונה: נשים בהיריון, נשים מניקות, אנשים הנוטלים תרופות מרשם וילדים.

תיאור ומטרה
מי לא מכיר את ההרגשה של עייפות ושרירים כואבים לאחר יום פעילות 

ארוך. חברת Forever מציעה לכם את תחליב ה – "אלו היט" כדי להפיג את 
ההרגשה הלא נעימה. תחליב זה מכיל רכיבי חימום ייחודיים, מהווה קרם 

 pH "מעולה לעיסוי שרירים עייפים וכואבים תוך כדי ריכוך העור. ל"אלו היט
מאוזן והוא מכיל חומרי סיכה לעיסוי קל ומרגיע. כושר החדירה המרשים של 

האלוורה לתוך העור מאפשר להשפעות המרגיעות של קרם זה להגיע לעומק 
השרירים ולפעול להפחתת העומס שנוצר לאחר אימון ספורטיבי או עבודה 

קשה במיוחד.

מכיל
118 מ״ל

שימוש מומלץ
מירחו כמות נדיבה ועסו את האזור הרצוי. הישמרו ממגע עם העיניים. 

במקרה של חדירה לעין, שיטפו היטב עם מים במשך מספר דקות.

רכיבים
Aloe Barbadensis Leaf Juice (Stabilized* Aloe Vera Gel), 
Water (Aqua), Methyl Salicylate,  Propanediol, Glyceryl 
Stearate, Cetyl Alcohol, Arginine, Glyceryl Oleate Citrate, 
Menthol,Caprylic/Capric Triglyceride, Eucalyptus Globulus 
Leaf Oil, Prunus Armeniaca (Apricot) Kernel Oil, Sesamum 
Indicum (Sesame) Seed Oil, Cetyl Ethylhexanoate, 
Carbomer, Allantoin, Ascorbic Acid, Ethylhexylglycerin, 
Hexylene Glycol,Phenoxyethanol, Caprylyl Glycol.

* ג'ל אלוורה מיוצב – ג'ל אלוורה שעבר תהליך שימור מוגן פטנטים 
המאפשר שמירת הפעילות של כל מרכיבי הג'ל הטבעיים.

חשוב לדעת
מרגיע ומשחרר את השרירים לאחר מאמץ • 

ספורטיבי או עבודה מאומצת
קרם עיסוי אידיאלי• 

אלו היט לושן
אידיאלי להרגעת שרירים תפוסים בכל חלקי הגוף

Aloe Heat Lotion  #64

מרגיע 
שרירים תפוסים

לא בוצעו ניסויים 
על בע״ח

טיפוח העור

אינו מכיל מוצר 
מן החי

מכיל
ג‘ל אלוורה מיוצב

pH מאוזן
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המוצרים המוצגים של חברת Forever אינם תחליף לטיפול רפואי ואין בשימוש בהם בגדר המלצה להפסיק טיפול רפואי קיים או לשנותו. אין למוצרים אלו תכונות רפואיות או סגולות ריפוי. המוצרים הינם תוספי תזונה וטיפוח ואינם תרופות. 
יש להיוועץ עם רופא לפני נטילת תוספי תזונה: נשים בהיריון, נשים מניקות, אנשים הנוטלים תרופות מרשם וילדים.

תיאור ומטרה
לא פעם אנו מתעוררים בבוקר עם שרירים תפוסים  ו/ או כאבים במפרקים, 
לחברת Forever יש סדרת מוצרים המופנים להתמודדות עם מיחושים אלו 

בזכות תכונותיהם המאלחשות והאנטי דלקתיות.
ג'ל אלוורה למריחה המכיל  MSM   הוא אחד מהמוצרים בסדרה, הוא 

מצטרף אל "פוראבר פרידום", " סופר אומגה 3 ", "אלו לושן" ו"אלו היט" )ראו 
פירוט על כל מוצר באתר החברה ובחנות המקוונת(.

MSM הינו מקור טבעי של גופרית אורגנית  – רכיב מפתח ברקמות חיבור 
ומפרקים, הוא מצוי בכל תא בגוף, בעל תכונות מאלחשות ואנטי דלקתיות. 

המרכיב  העיקרי במוצר זה הוא ג'ל אלוורה מיוצב משולב עם MSM   ותמציות 
צמחיות כמו: מיצויי אדר, רוזמרין ועוד.

ג'ל טהור, לא מכתים את הבגדים וחסר ריח, אשר יכול להימרח בנדיבות 
ישירות על העור, מעל המפרק או השריר ים הכואבים ומוחדר לתוכו באמצעות 

עיסוי. הליגנין, מרכיב של הג'ל המיוצב, מספק למוצר את היכולת לחדור 
עמוק לתוך העור כשהוא נושא איתו את ה-MSM   לתוך הרקמות הכואבות. 

MSM  מופק מקליפת עץ הערבה הבוכיה ומשתמשים בו מזה שנים רבות גם 
לטיפול בנקעים ושברים אצל סוסים.

MSM הוא חומר בטוח לשימוש ומידת הרעילות שלו הושוותה לזו של מים, 
כך שאין צורך לדאוג כשמשתמשים בו בבליעה  )במשקה "פרידום"( או 

במריחה בצורת ג'ל מתוך שפופרת. 

מוצר זה  יקל על הכאב והנוקשות במפרקים.

רכיבים
Aloe Barbadensis Leaf Juice (Stabilized Aloe Vera Gel/
gel d’aloès officinal stabilisé), Water (Aqua), Dimethyl 
Sulfone (MSM), Glycerin, Triethanolamine, Dimethicone, 
Arctostaphylos Uva Ursi Leaf Extract, Sodium Hyaluronate, 
Allantoin, Tocopherol (Natural Vitamin E/vitamin E naturelle), 
Melaleuca Alternifolia (Tea Tree) Leaf Oil, Rosmarinus 
Officinalis (Rosemary) Leaf Extract, Salix Alba (Willow) 
Bark Extract, Polysorbate 80, Ascorbic Acid, Carbomer, 
Disodium EDTA, Methylparaben, Diazolidinyl Urea.

מכיל
118 מ״ל

שימוש מומלץ
מרחו בנדיבות על המקום הכואב וחיזרו על כך לפי הצורך.

במידה והג'ל חדר לעין, יש לשטוף אותה בהרבה מים.

* ג'ל אלוורה מיוצב – ג'ל אלוורה שעבר תהליך שימור מוגן פטנטים 
המאפשר שמירת הפעילות של כל מרכיבי הג'ל הטבעיים.

חשוב לדעת
    מורכב מג'ל אלוורה מיוצב• 

    MSM  מופק מקליפת עץ הערבה הבוכיה• 
    מקל על כאבי מפרקים ושרירים• 
    מעולה למכות יבשות • 

MSM ג׳ל אלוורה עם
תנו לג׳ל אלוורה עם MSM להקל על על הכאב והנוקשות שבמפרקים 

 Aloe MSM Gel  #205

מרגיע שרירים תפוסים 
או מפרקים כואבים

מכיל MSM המופק מקליפת 
עץ הערבה הבוכיה

לא בוצעו ניסויים 
על בע״ח

טיפוח העור

מספק הגנה לסחוס 
שבמפרקים

מכיל
ג‘ל אלוורה מיוצב

המוצרים המוצגים של חברת Forever אינם תחליף לטיפול רפואי ואין בשימוש בהם בגדר המלצה להפסיק טיפול רפואי קיים או לשנותו. אין למוצרים אלו תכונות רפואיות או סגולות ריפוי. המוצרים הינם תוספי תזונה וטיפוח ואינם תרופות. 
יש להיוועץ עם רופא לפני נטילת תוספי תזונה: נשים בהיריון, נשים מניקות, אנשים הנוטלים תרופות מרשם וילדים.

תיאור ומטרה
"אלו סקראב" של חברת Forever מציע לכם חווית רחצה מפנקת 

ויסודית. בעזרת הצירוף המיוחד של ג’ל האלוורה המיוצב עם כדוריות 
מיקרוניות משרף שמן החוחובה הטהור, “אלו סקראב” הוא עדין וטוב 

לשימוש יומיומי אך גם חזק מספיק כדי לנקות את הפסולת המצטברת 
בנקבוביות העור העדינות. שילוב זה של רכיבים טבעיים יסלול את הדרך 
לתהליך ההתחדשות המיוחד של העור, תוך הגנה עליו מפני התייבשות 
הנגרמת על ידי חומרי ניקוי סינטטיים. ” אלו סקראב” הוא מוצר טיפוח 

לעור המיועד לשימוש על כל אזורי העור כולל הפנים, תוך קרצוף עדין של 
פסולת ותאי עור מתים הסותמים את הנקבוביות וגורמים למראה עייף 
של העור. תאי עור מתחדשים כל 21-28 יום. הפעולה העדינה של “ אלו 
סקראב” “ משייפת” את העור בעדינות וכך מאפשרת לתאים החדשים 

להתפתח כדי שעורכם יראה זוהר ורענן.

שימוש מומלץ
מירחו על הפנים או על חלקי הגוף הרטובים ועסו את העור בעזרת קצות 
האצבעות בתנועה סיבובית )תוך זהירות להתרחק מהעיניים( למשך 2-3 

דקות. הוסיפו מים לפי הצורך. שיטפו היטב ויבשו בעזרת מגבת נקיה ורכה.

 רכיבים
Aloe Barbadensis Leaf Juice (Stabilized Aloe Vera Gel/gel 
d’aloès officinal stabilisé), Water (Aqua), Hydrogenated 
Jojoba Oil, Glyceryl Stearate, Propylene Glycol, Sodium 
Cocoyl Isethionate, Lauramine Oxide, Cetyl Alcohol, 
Cocamidopropyl Betaine, PEG-100 Stearate, Hydrated 
Silica, Sodium Lactate, Tocopherol (Natural Vitamin E/
vitamine E naturelle), Citric Acid, Ascorbic Acid, Diazolidinyl 
Urea, Methylparaben, Propylparaben, Fragrance (Parfum), 
Blue 1 (CI42090).

מכיל
99 גרם

* ג'ל אלוורה מיוצב – ג'ל אלוורה שעבר תהליך שימור מוגן פטנטים 
המאפשר שמירת הפעילות של כל מרכיבי הג'ל הטבעיים.

חשוב לדעת
”פילינג” טבעי לפנים ולגוף• 
מכין את העור לתוספת לחות• 
מעולה לשימוש לפני גילוח להשגת גילוח • 

חלק במיוחד

אלו סקראב
כדוריות גמישות משמן החוחובה הצפות בתוך תחליב סבוני, מייצרות ניקוי עמוק של העור

Forever Aloe Scrub  #238

בטוח לשימוש 
יומיומי

כדוריות זעירות מתגלגלות 
ואוספות תאי עור מתים

לא בוצעו ניסויים 
על בע״ח

טיפוח העור

מעולה לנשים 
ולגברים כאחד

אינו מכיל מוצר 
מן החי

מכיל
ג‘ל אלוורה מיוצב
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המוצרים המוצגים של חברת Forever אינם תחליף לטיפול רפואי ואין בשימוש בהם בגדר המלצה להפסיק טיפול רפואי קיים או לשנותו. אין למוצרים אלו תכונות רפואיות או סגולות ריפוי. המוצרים הינם תוספי תזונה וטיפוח ואינם תרופות. 
יש להיוועץ עם רופא לפני נטילת תוספי תזונה: נשים בהיריון, נשים מניקות, אנשים הנוטלים תרופות מרשם וילדים.

תיאור ומטרה
לא פעם אנו מתעוררים בבוקר עם שרירים תפוסים  ו/ או כאבים במפרקים, 
לחברת Forever יש סדרת מוצרים המופנים להתמודדות עם מיחושים אלו 

בזכות תכונותיהם המאלחשות והאנטי דלקתיות.
ג'ל אלוורה למריחה המכיל  MSM   הוא אחד מהמוצרים בסדרה, הוא 

מצטרף אל "פוראבר פרידום", " סופר אומגה 3 ", "אלו לושן" ו"אלו היט" )ראו 
פירוט על כל מוצר באתר החברה ובחנות המקוונת(.

MSM הינו מקור טבעי של גופרית אורגנית  – רכיב מפתח ברקמות חיבור 
ומפרקים, הוא מצוי בכל תא בגוף, בעל תכונות מאלחשות ואנטי דלקתיות. 

המרכיב  העיקרי במוצר זה הוא ג'ל אלוורה מיוצב משולב עם MSM   ותמציות 
צמחיות כמו: מיצויי אדר, רוזמרין ועוד.

ג'ל טהור, לא מכתים את הבגדים וחסר ריח, אשר יכול להימרח בנדיבות 
ישירות על העור, מעל המפרק או השריר ים הכואבים ומוחדר לתוכו באמצעות 

עיסוי. הליגנין, מרכיב של הג'ל המיוצב, מספק למוצר את היכולת לחדור 
עמוק לתוך העור כשהוא נושא איתו את ה-MSM   לתוך הרקמות הכואבות. 

MSM  מופק מקליפת עץ הערבה הבוכיה ומשתמשים בו מזה שנים רבות גם 
לטיפול בנקעים ושברים אצל סוסים.

MSM הוא חומר בטוח לשימוש ומידת הרעילות שלו הושוותה לזו של מים, 
כך שאין צורך לדאוג כשמשתמשים בו בבליעה  )במשקה "פרידום"( או 

במריחה בצורת ג'ל מתוך שפופרת. 

מוצר זה  יקל על הכאב והנוקשות במפרקים.

רכיבים
Aloe Barbadensis Leaf Juice (Stabilized Aloe Vera Gel/
gel d’aloès officinal stabilisé), Water (Aqua), Dimethyl 
Sulfone (MSM), Glycerin, Triethanolamine, Dimethicone, 
Arctostaphylos Uva Ursi Leaf Extract, Sodium Hyaluronate, 
Allantoin, Tocopherol (Natural Vitamin E/vitamin E naturelle), 
Melaleuca Alternifolia (Tea Tree) Leaf Oil, Rosmarinus 
Officinalis (Rosemary) Leaf Extract, Salix Alba (Willow) 
Bark Extract, Polysorbate 80, Ascorbic Acid, Carbomer, 
Disodium EDTA, Methylparaben, Diazolidinyl Urea.

מכיל
118 מ״ל

שימוש מומלץ
מרחו בנדיבות על המקום הכואב וחיזרו על כך לפי הצורך.

במידה והג'ל חדר לעין, יש לשטוף אותה בהרבה מים.

* ג'ל אלוורה מיוצב – ג'ל אלוורה שעבר תהליך שימור מוגן פטנטים 
המאפשר שמירת הפעילות של כל מרכיבי הג'ל הטבעיים.

חשוב לדעת
    מורכב מג'ל אלוורה מיוצב• 

    MSM  מופק מקליפת עץ הערבה הבוכיה• 
    מקל על כאבי מפרקים ושרירים• 
    מעולה למכות יבשות • 

MSM ג׳ל אלוורה עם
תנו לג׳ל אלוורה עם MSM להקל על על הכאב והנוקשות שבמפרקים 

 Aloe MSM Gel  #205

מרגיע שרירים תפוסים 
או מפרקים כואבים

מכיל MSM המופק מקליפת 
עץ הערבה הבוכיה

לא בוצעו ניסויים 
על בע״ח

טיפוח העור

מספק הגנה לסחוס 
שבמפרקים

מכיל
ג‘ל אלוורה מיוצב

המוצרים המוצגים של חברת Forever אינם תחליף לטיפול רפואי ואין בשימוש בהם בגדר המלצה להפסיק טיפול רפואי קיים או לשנותו. אין למוצרים אלו תכונות רפואיות או סגולות ריפוי. המוצרים הינם תוספי תזונה וטיפוח ואינם תרופות. 
יש להיוועץ עם רופא לפני נטילת תוספי תזונה: נשים בהיריון, נשים מניקות, אנשים הנוטלים תרופות מרשם וילדים.

תיאור ומטרה
"אלו סקראב" של חברת Forever מציע לכם חווית רחצה מפנקת 

ויסודית. בעזרת הצירוף המיוחד של ג’ל האלוורה המיוצב עם כדוריות 
מיקרוניות משרף שמן החוחובה הטהור, “אלו סקראב” הוא עדין וטוב 

לשימוש יומיומי אך גם חזק מספיק כדי לנקות את הפסולת המצטברת 
בנקבוביות העור העדינות. שילוב זה של רכיבים טבעיים יסלול את הדרך 
לתהליך ההתחדשות המיוחד של העור, תוך הגנה עליו מפני התייבשות 
הנגרמת על ידי חומרי ניקוי סינטטיים. ” אלו סקראב” הוא מוצר טיפוח 

לעור המיועד לשימוש על כל אזורי העור כולל הפנים, תוך קרצוף עדין של 
פסולת ותאי עור מתים הסותמים את הנקבוביות וגורמים למראה עייף 
של העור. תאי עור מתחדשים כל 21-28 יום. הפעולה העדינה של “ אלו 
סקראב” “ משייפת” את העור בעדינות וכך מאפשרת לתאים החדשים 

להתפתח כדי שעורכם יראה זוהר ורענן.

שימוש מומלץ
מירחו על הפנים או על חלקי הגוף הרטובים ועסו את העור בעזרת קצות 
האצבעות בתנועה סיבובית )תוך זהירות להתרחק מהעיניים( למשך 2-3 

דקות. הוסיפו מים לפי הצורך. שיטפו היטב ויבשו בעזרת מגבת נקיה ורכה.

 רכיבים
Aloe Barbadensis Leaf Juice (Stabilized Aloe Vera Gel/gel 
d’aloès officinal stabilisé), Water (Aqua), Hydrogenated 
Jojoba Oil, Glyceryl Stearate, Propylene Glycol, Sodium 
Cocoyl Isethionate, Lauramine Oxide, Cetyl Alcohol, 
Cocamidopropyl Betaine, PEG-100 Stearate, Hydrated 
Silica, Sodium Lactate, Tocopherol (Natural Vitamin E/
vitamine E naturelle), Citric Acid, Ascorbic Acid, Diazolidinyl 
Urea, Methylparaben, Propylparaben, Fragrance (Parfum), 
Blue 1 (CI42090).

מכיל
99 גרם

* ג'ל אלוורה מיוצב – ג'ל אלוורה שעבר תהליך שימור מוגן פטנטים 
המאפשר שמירת הפעילות של כל מרכיבי הג'ל הטבעיים.

חשוב לדעת
”פילינג” טבעי לפנים ולגוף• 
מכין את העור לתוספת לחות• 
מעולה לשימוש לפני גילוח להשגת גילוח • 

חלק במיוחד

אלו סקראב
כדוריות גמישות משמן החוחובה הצפות בתוך תחליב סבוני, מייצרות ניקוי עמוק של העור

Forever Aloe Scrub  #238

בטוח לשימוש 
יומיומי

כדוריות זעירות מתגלגלות 
ואוספות תאי עור מתים

לא בוצעו ניסויים 
על בע״ח

טיפוח העור

מעולה לנשים 
ולגברים כאחד

אינו מכיל מוצר 
מן החי

מכיל
ג‘ל אלוורה מיוצב
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המוצרים המוצגים של חברת Forever אינם תחליף לטיפול רפואי ואין בשימוש בהם בגדר המלצה להפסיק טיפול רפואי קיים או לשנותו. אין למוצרים אלו תכונות רפואיות או סגולות ריפוי. המוצרים הינם תוספי תזונה וטיפוח ואינם תרופות. 
יש להיוועץ עם רופא לפני נטילת תוספי תזונה: נשים בהיריון, נשים מניקות, אנשים הנוטלים תרופות מרשם וילדים.

תיאור ומטרה
ספגו את האווירה בחופי הארץ מבלי לתת לקרני השמש המזיקות להזיק 

לעורכם.  בין אם אתם משחקים מטקות על החוף או יוצאים לבילוי בפארק, 
"אלו סאן סקרין" ידאג לכל המשפחה שלכם.

עם "אלו סאן סקרין", אתם יכולים לצאת לכל מקום שבו השמש זורחת 
הודות להגנה בטווח רחב, עם מקדם הגנה SPF30, השומרת על עורכם 

מקרני UVA ו-UVB. קרני UVA מהוות 95% מהקרינה המגיעה לכדור הארץ. 
קרניים אלה חודרות לעומק העור ויש להן חלק מכריע בסימני ההזדקנות 

וביצירת קמטים.
קרני UVB מזיקות יותר לשכבה החיצונית של העור וגורמות להאדמה 

ולכוויות. השפעות קרניים אלה מזיקות אף יותר ומוגברות באזורים הנמצאים 
בגובה רב, על משטחים מחזירי-אור, שלג וקרח, לעתים עד חשיפה כפולה.

"אלו סאן סקרין" מציג תערובת פורצת-דרך הכוללת תחמוצת אבץ עם 
טכנולוגיית ציפוי מתקדמת. ניתן למרוח את קרם ההגנה בקלות, הוא נותן 

הגנה מירבית מהשמש וניתן להסרה בקלות מבלי להותיר שאריות ותחושה 
שמנונית.

זו לא רק טכנולוגיה מתקדמת של חסימת קרני שמש שהופכת את "אלו 
סאן סקרין" למוצר עוצמתי שכזה. אלוורה טהורה מהמטעים הפרטיים של 
Forever מזינה את העור, מונעת מהלחות לחמוק ומרגיעה את העור. אנו 

משתמשים רק בחלקים האיכותיים ביותר של חלקו הפנימי של עלה האלוורה 
כדי לתת לעורכם הגנה נוחה. הגברנו את עוצמת ההגנה על העור עם ויטמין 

E, הנלחם ברדיקלים חופשיים, מרכך את העור וחודר עמוק יותר כדי להעניק 
לחות רבה יותר.

"אלו סאן סקרין" עמיד במים למשך 80 דקות. קבלו את אפקט ההגנה המלא 
על ידי מריחת כמות נדיבה באופן קבוע כשאתם נמצאים בשמש. בין אם 

אתם נופשים בחוף הים או מבלים עם המשפחה בחיק הטבע, היו בטוחים 

שאתם יכולים לספוג את חום השמש בביטחון כשאתם יודעים שבכוחו של 
"אלו סאן סקרין" להגן על כל המשפחה שלכם.

מכיל
118 מ״ל

רכיבים פעילים
Homosalate 8.5%

Octisalate 5.0%
Octocrylene 10.0%
Zinc Oxide 12.6%

רכיבים נוספים
aloe barbadensis leaf juice (stabilized* aloe vera gel), caprylyl 
glycol, cetearyl ethylhexanoate, chlorphenesin, diisostearoyl 
polyglyceryl-3 dimer dilinoleate, ethylhexylglycerin, 
fragrance, hydrogenated castor oil, magnesium sulfate, 
phenoxyethanol, polyhydroxystearic acid, potassium 
sorbate, propanediol, propylheptyl caprylate, sodium 
gluconate, tocopheryl acetate, tridecane, undecane, VP/
hexadecene copolymer, water.

שימוש מומלץ
מרחו בנדיבות כ-15 דקות לפני החשיפה לשמש.

חשוב לדעת
 •UVB-ו UVA מקרני SPF30 מקדם הגנה
הגנה מהשמש עם תחמוצת אבץ טבעית• 

מבטיחה הגנה מירבית
מרגיע, מעניק לחות ומגן• 
עמיד במים למשך 80 דקות• 

קרם הגנה לשמש: אלו סאן סקרין 
הקרם שיגן על עורכם בעזרת ג'ל האלוורה המרגיע את העור

   Aloe Sunscreen #617

SPF30 - הגנה 
ברמה גבוהה

עמיד במים
למשך 80 דקות

מגן מקרני
UVB-ו UVA

לא בוצעו ניסויים 
על בע״ח

הגנה מירבית עם 
תחמוצת אבץ טבעית

טיפוח העור

58 



59

לעור הפנים תפקיד חיוני למראה יפה ולהרגשה טובה. כעת, עור הפנים שלכם יראה 
 Forever זוהר מתמיד, בעזרת סדרת מוצרי הטיפוח שלנו. מגוון סדרות טיפוח העור של

פותחו בעזרת פורמולות חזקות, בהן שילבנו אלוורה עם מרכיבים טבעיים ומתקדמים 
מדעית כדי ליצור נוסחאות מהפכניות שהוכחו כמספקות תוצאות. 

התאימו אישית את שגרת הטיפוח על פי סוג העור והצרכים הספציפיים שלכם 
לתוצאות שיגרמו לכם להיראות ולהרגיש הכי טוב שלכם.

חלק 7
טיפוח עור הפנים



המוצרים המוצגים של חברת Forever אינם תחליף לטיפול רפואי ואין בשימוש בהם בגדר המלצה להפסיק טיפול רפואי קיים או לשנותו. אין למוצרים אלו תכונות רפואיות או סגולות ריפוי. המוצרים הינם תוספי תזונה וטיפוח ואינם תרופות. 
יש להיוועץ עם רופא לפני נטילת תוספי תזונה: נשים בהיריון, נשים מניקות, אנשים הנוטלים תרופות מרשם וילדים.

אינפיניט - מערכת מתקדמת לטיפול בעור
השילוב הטוב ביותר בין חומרי גלם טבעיים לבין מה שהמדע יכול להציע

infinite - Advanced skincare system    #553

לא בוצעו ניסויים 
על בע״ח

טיפוח עור הפנים

בשילוב  עם ”אלו אקטיבטור” מתקבלת 
תמיסה ייחודית לטיפול פנים

באישור המועצה 
הבינלאומית למדעי האלו

®

Advanced Skincare.

יתכן שאתם חושבים שאתם מכירים את השפעת האלו ורה - אבל 
אף פעם לא ראיתם את ג׳ל האלו ורה פועל ככה! פוראור אינפיניט 

סימנה כמטרה את המלחמה בתהליך ההזדקנות מבפנים ומבחוץ עם 
נוסחאות מהפכניות שנועדו להוסיף לחות לעור, ולהקטין משמעותית 
את סימני הזמן- הקווים והקמטים ולקדם רמות קולגן בריא כדי לעזור 

לך להיראות טוב יותר ולהרגיש טוב יותר. 
מומלץ לנשים וגם לגברים.

עור עשיר בלחותעור יבש

שחזור מאזן הלחות של העור, מעורר רמות קולגן בריא הפחתת הופעה של קווים דקים וקמטים

הסרום למיצוק מסדרת אינפינט
זכה במדליית כסף בקטגוריית
מוצר פרימיום אנטי-אייג׳ינג 

ב-Pure Beauty Awards בלונדון

זוכה בפרסים
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המוצרים המוצגים של חברת Forever אינם תחליף לטיפול רפואי ואין בשימוש בהם בגדר המלצה להפסיק טיפול רפואי קיים או לשנותו. אין למוצרים אלו תכונות רפואיות או סגולות ריפוי. המוצרים הינם תוספי תזונה וטיפוח ואינם תרופות. 
יש להיוועץ עם רופא לפני נטילת תוספי תזונה: נשים בהיריון, נשים מניקות, אנשים הנוטלים תרופות מרשם וילדים.

אינפיניט - מערכת מתקדמת לטיפול בעור
השילוב הטוב ביותר בין חומרי גלם טבעיים לבין מה שהמדע יכול להציע

infinite - Advanced skincare system    #553

לא בוצעו ניסויים 
על בע״ח

טיפוח עור הפנים

בשילוב  עם ”אלו אקטיבטור” מתקבלת 
תמיסה ייחודית לטיפול פנים

באישור המועצה 
הבינלאומית למדעי האלו

®

Advanced Skincare.

יתכן שאתם חושבים שאתם מכירים את השפעת האלו ורה - אבל 
אף פעם לא ראיתם את ג׳ל האלו ורה פועל ככה! פוראור אינפיניט 

סימנה כמטרה את המלחמה בתהליך ההזדקנות מבפנים ומבחוץ עם 
נוסחאות מהפכניות שנועדו להוסיף לחות לעור, ולהקטין משמעותית 
את סימני הזמן- הקווים והקמטים ולקדם רמות קולגן בריא כדי לעזור 

לך להיראות טוב יותר ולהרגיש טוב יותר. 
מומלץ לנשים וגם לגברים.

עור עשיר בלחותעור יבש

שחזור מאזן הלחות של העור, מעורר רמות קולגן בריא הפחתת הופעה של קווים דקים וקמטים

הסרום למיצוק מסדרת אינפינט
זכה במדליית כסף בקטגוריית
מוצר פרימיום אנטי-אייג׳ינג 

ב-Pure Beauty Awards בלונדון

זוכה בפרסים

המוצרים המוצגים של חברת Forever אינם תחליף לטיפול רפואי ואין בשימוש בהם בגדר המלצה להפסיק טיפול רפואי קיים או לשנותו. אין למוצרים אלו תכונות רפואיות או סגולות ריפוי. המוצרים הינם תוספי תזונה וטיפוח ואינם תרופות. 
יש להיוועץ עם רופא לפני נטילת תוספי תזונה: נשים בהיריון, נשים מניקות, אנשים הנוטלים תרופות מרשם וילדים.

תיאור ומטרה
ההערכה היא שעץ התפוח היה הראשון שאותו הצליחו לתרבת. המיץ 

שזורם דרך הפרי הנצחי הזה עמד בנזקים סביבתיים ובשינויים במשך אלפי 
שנים. במעבדות Forever רתמנו שני מרכיבי מפתח של פרי זה, העשיר 

בויטמינים: תמצית תפוח וחומצות אמינו מתפוח, כדי לאפשר למוצר ניקוי 
זה יכולת להעניק הגנה חזקה כנגד השפעות ההזדקנות.

הקרם לניקוי העדין והחלבי הזה משתמש בחומצות שומן היפואלרגניות 
מקוקוס כדי ללכוד שמנים מהעור שלכם, כך שניתן יהיה לשטוף אותם 

ממנו בקלות ובעדינות, ולהשאיר את הפנים שלכם רכים למגע וללא 
תחושת יובש.

מאפיין בולט של עור צעיר הוא  היותו לח וקליל. יצרנו קרם ניקוי מצעיר 
שמסייע לפעולת מחיצת העור במאבקה כנגד נוקשות ויובש. כמויות גדולות 

של חומצה לינולאית ו-ויטמין E המצויות בשמן זרעי חמניות תומכות 
בליפידים של העור ועוזרות לפרק לכלוך ושאריות.

אל תסתפקו בשטיפת הלכלוך והאיפור, עזרו לעורכם להרגיש צעיר יותר 
למגע על ידי הנחת יסוד חזק לשגרת האנטי-אייג'ינג שלכם.

רכיבים
Aloe Barbadensis Leaf Juice (Stabilized Aloe Vera Gel*), Water, 
Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil, Caprylic/Capric 
Triglyceride, Propanediol, Sodium Cocoyl Glycinate, Sodium 
Cocoyl Apple Amino Acids, Cetearyl Alcohol, Capryloyl 

Glycerin/Sebacic Acid Copolymer, Sorbitan Laurate, Diheptyl 
Succinate, CocoGlucoside, Ethylhexylglycerin, Caprylyl 
Glycol, Caprylhydroxamic Acid, Pyrus Malus (Apple) Fruit 
Extract, Glycerin, Arginine, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate 
Crosspolymer, 1,2-Hexanediol,Polyhydroxystearic Acid, 
Stearic Acid, Xanthan Gum, Phytic Acid.

 
מכיל

118 מ"ל

שימוש מומלץ
בעזרת אצבעות רטובות, יש לעסות בעדינות כלפי מעלה והחוצה בתנועות 

סיבוביות לכיוון קו השיער. יש לשטוף ביסודיות  למען עור חלק ונקי ולטפוח 
בעדינות על העור עם מגבת יבשה. לתוצאות הטובות ביותר יש להשתמש 

בבוקר ובערב.

* ג'ל אלוורה מיוצב – ג'ל אלוורה שעבר תהליך שימור מוגן פטנטים המאפשר 
שמירת הפעילות של כל מרכיבי הג'ל הטבעיים.

חשוב לדעת
עדין, נטול סולפט )גופרה(• 
מספק עלייה מיידית בלחות העור• 
מנקה את העור מבלי לייבש אותו• 

קרם ניקוי עם לחות מסדרת אינפיניט
לעור צעיר ונעים למגע

infinite by Forever™ hydrating cleanser   #554

לא בוצעו ניסויים 
על בע״ח

טיפוח עור הפנים

בשילוב  עם ”אלו אקטיבטור” מתקבלת 
תמיסה ייחודית לטיפול פנים

באישור המועצה 
הבינלאומית למדעי האלו

עלייה מיידית 
בלחות העור

מנקה את העור 
מבלי לייבש אותו

עדין, נטול סולפט
®

Advanced Skincare.
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המוצרים המוצגים של חברת Forever אינם תחליף לטיפול רפואי ואין בשימוש בהם בגדר המלצה להפסיק טיפול רפואי קיים או לשנותו. אין למוצרים אלו תכונות רפואיות או סגולות ריפוי. המוצרים הינם תוספי תזונה וטיפוח ואינם תרופות. 
יש להיוועץ עם רופא לפני נטילת תוספי תזונה: נשים בהיריון, נשים מניקות, אנשים הנוטלים תרופות מרשם וילדים.

תיאור ומטרה
רכיבים בוטניים עוצמתיים כמו אסאי ורימון מספקים תמיכת נוגדי חמצון 

תוך כדי השארת העור בתחושה לחה וחלקה. 
צמח ה-Centipeda Cunninghamii המגיע מאוסטרליה, עובר בשילוב 
איתם כדי להגביר את התועלות הרבות של האלוורה. ביחד, רכיבים אלה 
מעניקים תוצאות מוכחות של הרגעת העור, בעוד ויטמין 3B ושורש סלק 

מאזנים את גוון העור ומרקמו כדי לתמוך בגוון עור צעיר.
רכיבים כגון סקווליין, אסטרים של חוחובה, גליקוליפידים ודונג דבורים 

מוסיפים תכונות לחות משמעותיות ועוזרים לקרם מחדש להימרח בקלות 
על פני עור הפנים.

תערובת שמנים חיוניים לאנטי אייג'ינג מלוונדר, שמן עלי הדרים, בזיליקום, 
אקליפטוס, קליפות לימון ותפוז תומכות באלוורה כדי להזין מחדש עור 

יבש ולהשיב לו חיים. כדי לתת סיומת לקרם לחות עוצמתי זה, הוספנו את 
טכנולוגיות הכימיה החדשניות כדי לספק מבנה מסוכר חדש שמשפר את 

כושר ספיגת הלחות של העור ושימורו.
כצעד מסיים וחשוב ביותר באינפיניט של Forever, הקרם המחדש מקבע 
את כל התועלות העוצמתיות שעורכם זה עתה קיבל כדי שתוכלו להתחיל 

להאט את חולות הזמן.

מכיל
48.2 גר׳

שימוש מומלץ
עסו את פניכם וצווארכם עם מעט קרם )לחיצה אחת( בתנועות סיבוביות  

מעלה והחוצה לכיוון קו השיער כדי לעזור לעורכם להיראות מחודש. 
השתמשו בכל בוקר וערב לתוצאות מיטביות.

רכיבים
Aloe Barbadensis Leaf Juice (Stabilized Aloe Vera Gel*) Water, 
Isoamyl Laurate, Propanediol, Caprylic/Capric Triglyceride, 
Jojoba Esters, Polyglyceryl-6 Distearate, Hydroxystearyl 
Alcohol, Squalane, Polyglyceryl-3 Beeswax, Cetyl Alcohol, 
Xylitylglucoside, Anhydroxylitol, Xylitol, Hydroxystearyl Glucoside, 
Caprylhydroxamic Acid, Caprylyl Glycol, Ethylhexylglycerin, 
Sodium Hyaluronate, Stearyl Alcohol, Glyceryl Stearate, Stearyl 
Phosphate, Hydrolyzed Corn Starch, Beta Vulgaris (Beet) 
Root Extract, Polyacrylate Crosspolymer-6, 1,2-Hexanediol, 
Beta Glucan, Centipeda Cunninghamii Extract, Butylene 
Glycol, Hydrolyzed Jojoba Esters, Linoleic Acid, Linolenic 
Acid, Niacinamide, Oleic/Linoleic/Linolenic Polyglycerides, 
Glycosphingolipids and Glycolipids, Lavandula Angustifolia 
(Lavender) Oil, Citrus Aurantium Amara (Petitgrain) Oil, Ocimum 
Basilicum (Basil) Oil, Origanum Majorana Leaf Oil, Eucalyptus 
Globulus Leaf Oil, Citrus Aurantifolia (Lime) Peel, Citrus Aurantium 
Dulcis (Orange) Peel Oil, Cocoglycerides, Euterpe Oleracea Fruit 
Extract, Punica Granatum Extract, Glycerin, Caesalpinia Spinosa 
Gum, Arginine, Xanthan Gum, Camellia Sinensis Leaf Extract.

* ג'ל אלוורה מיוצב – ג'ל אלוורה שעבר תהליך שימור מוגן פטנטים 
המאפשר שמירת הפעילות של כל מרכיבי הג'ל הטבעיים.

חשוב לדעת
מעל 15 רכיבים לריכוך העור.• 
האלוורה מתוגבר בסינרגיה • 

על ידי תערובת שמנים חיוניים 
לאנטי אייג'ינג.

הכימיה המתקדמת ביותר • 
מספקת רכיב חדש שעוזר 

ללחות העור ולשימורו.

קרם מחדש מסדרת אינפיניט
קרם לחות עוצמתי נטול ריח

infinite restoring creme   #558

לא בוצעו ניסויים 
על בע״ח

טיפוח עור הפנים

בשילוב  עם ”אלו אקטיבטור” מתקבלת 
תמיסה ייחודית לטיפול פנים

רכיבים בוטניים
עוצמתיים

כימיה מתקדמת
לשימור העור

רכיב חדש שעוזר
ללחות העור ולשימורו

האלוורה מתוגבר בסינרגיה 
על ידי תערובת שמנים

Advanced Skincare.
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המוצרים המוצגים של חברת Forever אינם תחליף לטיפול רפואי ואין בשימוש בהם בגדר המלצה להפסיק טיפול רפואי קיים או לשנותו. אין למוצרים אלו תכונות רפואיות או סגולות ריפוי. המוצרים הינם תוספי תזונה וטיפוח ואינם תרופות. 
יש להיוועץ עם רופא לפני נטילת תוספי תזונה: נשים בהיריון, נשים מניקות, אנשים הנוטלים תרופות מרשם וילדים.

תיאור ומטרה
לתרכובת רבת השפעה זו יש תוצאות ברורות.

נוסחה מתקדמת מדעית זו מחזקת את השפעת האלוורה בעזרת רכיב 
שנבדק קלינית, טריפלואורואצטיל טריפפטיד 2. 

בניסויים קליניים, רכיב יחידי זה שיפר משמעותית את גמישות העור 
והוא ידוע כבעל יכולת להיאבק בפרוגרין- חלבון מזיק ששכיחותו גוברת 

עם הגיל, אשר זורע חורבן בעור שלכם. על ידי חיקוי פעולות טבעיות 
בעור, פפטיד זה המורכב משלוש חומצות אמינו גורם לעור להיראות 

מוצק יותר ומפחית את נראות הקוים הדקים והקמטים.
רכיב זה לבדו יכול להיות מוצר בפני עצמו, אך לא עצרנו כאן. הוא 

הוצמד לנתרן היאלורונאט שעבר הידרוליזה, מרכך טבעי, כדי לתמוך 
בלחות ובמרככי העור. הסרום למיצוק מסדרת אינפיניט נרקח בנוסחה 

מדעית כך שהאלוורה משיגה את התועלת המירבית כדי להרגיע את 
העור ולהחליק אותו. תמצית  שמרים עוזרת לתמוך בייצור קולגן והגנות 

עור טבעיות כדי להפחית את המראה של גוון עור בלתי אחיד בעוד 
חלבון מי גבינה מחייה את העור ע"י הפיכתו לחלק יותר, מוצק יותר 

ועבה יותר.

נוסחה משולבת זו היא חלומו של כל מדען עור - היא מחוזקת בכוח 
הטבע ובממצאי המעבדה המתקדמים ביותר כדי לעזור לכם להיראות 

טוב יותר ולהרגיש הכי טוב שאפשר.

רכיבים
Aloe Barbadensis Leaf Juice (Stabilized* Aloe VeraGel), 
Water, Butylene Glycol, Glycerin, Hydroxyethylcellulose, 
1,2-Hexanediol, Dextran, Tripeptide-1, Trifluoroacetyl 
Tripeptide-2, Hydrogenated Starch Hydrolysate, Yeast 
Extract, Whey Protein, Caprooyl Tetrapeptide-3, 
Caprylhydroxamic Acid, Caprylyl Glycol, Ethylhexylglycerin, 
Propanediol, Hydrolyzed Sodium Hyaluronate, Sodium 
Hyaluronate, Arginine, Potassium Sorbate.

 
מכיל

30 מ"ל

שימוש מומלץ
התיזו פעם אחת ומרחו בתנועות מהירות אך עדינות על כל הפנים. 

לתוצאות הטובות ביותר, התיזו ומרחו שוב על אזור הצוואר, בתנועות 
מעלה אל הסנטר עבור עור בעל מראה צעיר יותר. יש להשתמש בבוקר 

ובערב לאחר הניקוי להשגת תוצאה מיטבית.

* ג'ל אלוורה מיוצב – ג'ל אלוורה שעבר תהליך שימור מוגן פטנטים 
המאפשר שמירת הפעילות של כל מרכיבי הג'ל הטבעיים.

חשוב לדעת
מציג מרכיבים מחזית המדע אשר • 

נבדקו קלינית
נטול ריח• 
מדגיש את המראה המוצק• 
מפחית את נראות הקוים הדקים • 

והקמטים
תומך בסינתזה בריאה של קולגן • 

ועוזר למראה עור אחיד

סרום למיצוק מסדרת אינפינט
כוח הטבע בחזית הטכנולוגית

infinite by Forever™ firming serum   #555

לא בוצעו ניסויים 
על בע״ח

טיפוח עור הפנים

בשילוב  עם ”אלו אקטיבטור” מתקבלת 
תמיסה ייחודית לטיפול פנים

מדגיש את 
המראה המוצק

מרכיבים
מחזית המדע

מפחית את
נראות הקמטים

תומך בסינתזה
בריאה של קולגן

באישור המועצה 
הבינלאומית למדעי האלו

®

Advanced Skincare.

63



המוצרים המוצגים של חברת Forever אינם תחליף לטיפול רפואי ואין בשימוש בהם בגדר המלצה להפסיק טיפול רפואי קיים או לשנותו. אין למוצרים אלו תכונות רפואיות או סגולות ריפוי. המוצרים הינם תוספי תזונה וטיפוח ואינם תרופות. 
יש להיוועץ עם רופא לפני נטילת תוספי תזונה: נשים בהיריון, נשים מניקות, אנשים הנוטלים תרופות מרשם וילדים.

תיאור ומטרה
יופי הוא עמוק יותר מהעור – הוא מתחיל בתזונה. תוסף התזונה 

הראשון של Forever המיועד ליופי עוזר לכם לקחת שליטה על תהליך 
ההזדקנות.

שתי טבליות ביום, קטנות ובלתי מצופות, תומכות במערכות גוף פנימיות 
מרובות יחד עם בריאותכם הכללית, ומראה העור שלכם.

מלון צרפתי, שיעילותו מוכחת בשני מחקרים קליניים, מספק 
סופראוקסיד דיסמוטאז, שחקן מרכזי במערכת נוגדי החימצון כדי לעזור 

להילחם במצוקת רדיקלים חופשיים.

פיטו-סרמידים המעוגנים בפטנט אשר נלקחים מחיטה אירופאית, 
מזינים מרכיבי מפתח המצויים באופן טבעי בעור אשר להם תפקיד חיוני 

בפעולת מחיצת הלחות כיד לתמוך בלחות העור ובאנטיאייג'ינג.

הראו כי לקיחת קולגן דרך הפה מפחיתה את עומק הקמטים ומעצים 
את גמישות העור ולחותו. לבסוף, ויטמין C עוזר להפחית את העייפות 

והתשישות ותורם גם ליצירת קולגן נורמלית.

גישה זו של יופי המגיע מבפנים היא התפתחות מהפכנית באנטי-אייג'ינג 
והיא בדיוק הדבר החסר בכל מערכות האנטי-אייג'ינג האחרות. "פירמינג 
קומפלקס" עובדת יחד עם סרום אינפיניט ומוצרים מובילים אחרים בקו 
מוצרי אינפיניט של Forever כדי להרכיב את הנשק המושלם כנגד עור 

שנראה קודר, חיוור ועייף.

נטול גלוטן
בעוד מרכיב זה מיוצר מחיטה, מוצר זה מוצהר כנטול גלוטן, מכיוון 

שהסרמוסידים מופקים דרך תהליך ליפידי ייחודי המעוגן בפטנט אשר 
מסיר שאריות גלוטן. ישנה בקרת איכות קפדנית אשר בה נבדקת כדרך 

קבע הימצאות גלוטן וממצאיה נמוכים בהרבה מהסף הנהוג בארה"ב של 
מתחת לעשרים חלקים למיליון.

מכיל
60 טבליות

שימוש מומלץ
יש ליטול שתי טבליות ביום. לתוצאה הטובה ביותר יש לצרוך בבוקר.

חשוב לדעת
התמיכה הראשונה שלנו אי פעם • 

בתזונת יופי תומכת בהאטת 
ההזדקנות מהפנים החוצה

מפחית את נראות קמטי הפנים • 
ומגביר את גמישות העור ולחותו

עוזר למערכות גוף מרובות ותומך • 
באנרגיה הכללית

נטול גלוטן• 

קומפלקס מיצוק מסדרת אינפיניט
מעצים את גמישות העור 

infinite firming complex   #556

לא בוצעו ניסויים 
על בע״ח

טיפוח עור הפנים
תוסף תזונה

נטול גלוטן מרכיבים
מחזית המדע

מפחית את
נראות הקמטים

מגביר את 
גמישות העור

מכיל
C ויטמין

Advanced Skincare.

% מינון יומיכמות למנהערךמידע תזונתי
C 90100%מ״גויטמין

30100%מיקרוגרםביוטין

תערובת אינפיניט 
מעוגנת בפטנט

לא נקבע790מ״ג

גודל מנה: 2 טבליות. בכל אריזה 30 מנות.

רכיבים נוספים: צורן דו חמצני )סיליקון דיאוקסיד(. 
מכיל דגים וחיטה.

המוצרים המוצגים של חברת Forever אינם תחליף לטיפול רפואי ואין בשימוש בהם בגדר המלצה להפסיק טיפול רפואי קיים או לשנותו. אין למוצרים אלו תכונות רפואיות או סגולות ריפוי. המוצרים הינם תוספי תזונה וטיפוח ואינם תרופות. 
יש להיוועץ עם רופא לפני נטילת תוספי תזונה: נשים בהיריון, נשים מניקות, אנשים הנוטלים תרופות מרשם וילדים.

תיאור ומטרה 
אם הבחנתם במילה "ג'ל" בשמו של כל מוצר, זה בגלל שיצרנו קו מוצרים 

המתקדם מדעית, מוצרי טיפוח עור הפועלים בסינרגיה תוך שימוש במבנה 
מיוחד של הובלת ג'ל שנושא את האלוורה יחד עם הלחות והרכיבים 

הבוטניים ישירות אל העור שלכם. הוא משפר את המראה הכללי של העור 
ואת תחושתו בעזרת שיטת הטמעת לחות זו. 

ואל תשאלו כמה טוב הג'ל מרגיש בזמן שמורחים אותו!

הנה כמה מהתועלות המדהימות של כל אחד ממוצרי שיפור העור )כדי 
ללמוד עוד על כל אחד מהמרכיבים העוצמתיים, אנא פנו לדף המוצר של כל 

אחד מהמוצרים עצמם(.
בג'ל ניקוי הפנים המרענן יש חומצות אמינו מתפוחים עבור קצף עדין שלא 

מפשיט את עורכם.
מסכת הג'ל המעדנת מיועדת לשעות הערב ועובדת בזמן שאתם ישנים כדי 

לשלוט בשמנוניות, לשפר את גוון העור ולהעניק לו לחות.
ג'ל לחות מרגיע מתפאר ביותר מ-10 צמחים ותמציות כמו גם בקולגן ומותיר 

את עורכם רענן.
ג'ל למראה זוהר מבהיר את מראה העור ונותן לו מראה זוהר יותר.

סדרת מוצרים מרובת משימות זו שנועדה במיוחד לעור מעורב שיכול לשנות 

את מצבו במהירות, יכולה לא רק לשלוט בשמנוניות, אלא להעניק לחות  
בדיוק איפה שצריך. טכנולוגיית ג'ל חדישה זו, בעלת משקל מולקולרי נמוך, 
עוזרת להעביר את הרכיבים הפעילים ישירות למקומות שבהם העור שלכם 

הכי זקוק להם.
כל המוצרים מכילים ג'ל אלוורה מיוצב – ג'ל אלוורה שעבר תהליך שימור מוגן 

פטנטים המאפשר שמירת הפעילות של כל מרכיבי הג'ל הטבעיים.

אם יש לכם צרכים מאוד מסוימים בשגרת טיפול העור שלכם, קו מוצרים 
זה עובד היטב גם עם מי הפנים -טונר מאזן , תחליב פילינג, קרם העיניים 

המעורר ומוצרי טיפוח עור אחרים עבור תוצאות ממוקדות... .

סדרת "סוניה" מכילה את המוצרים הבאים:
ג'ל ניקוי פנים מרענן

ג'ל למראה זוהר
מסכת ג'ל מעדנת

ג'ל לחות מרגיע

חשוב לדעת
שיטה מתקדמת מדעית של • 

הובלת ג'ל 
בעל ריכוז גבוה של אלוורה • 

ומרכיבים צמחיים אחרים
מתאים לעור מעורב• 
עדין ומתאים לכל הגילאים• 

Sonya™ daily skincare system  #609

לא בוצעו ניסויים 
על בע״ח

טיפוח עור הפנים

באישור המועצה 
הבינלאומית למדעי האלו

®

ערכת סוניה לטיפוח העור
על בסיס ג'ל לתוצאות משופרות

טיפוח   עור יומיומי
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המוצרים המוצגים של חברת Forever אינם תחליף לטיפול רפואי ואין בשימוש בהם בגדר המלצה להפסיק טיפול רפואי קיים או לשנותו. אין למוצרים אלו תכונות רפואיות או סגולות ריפוי. המוצרים הינם תוספי תזונה וטיפוח ואינם תרופות. 
יש להיוועץ עם רופא לפני נטילת תוספי תזונה: נשים בהיריון, נשים מניקות, אנשים הנוטלים תרופות מרשם וילדים.

תיאור ומטרה
יופי הוא עמוק יותר מהעור – הוא מתחיל בתזונה. תוסף התזונה 

הראשון של Forever המיועד ליופי עוזר לכם לקחת שליטה על תהליך 
ההזדקנות.

שתי טבליות ביום, קטנות ובלתי מצופות, תומכות במערכות גוף פנימיות 
מרובות יחד עם בריאותכם הכללית, ומראה העור שלכם.

מלון צרפתי, שיעילותו מוכחת בשני מחקרים קליניים, מספק 
סופראוקסיד דיסמוטאז, שחקן מרכזי במערכת נוגדי החימצון כדי לעזור 

להילחם במצוקת רדיקלים חופשיים.

פיטו-סרמידים המעוגנים בפטנט אשר נלקחים מחיטה אירופאית, 
מזינים מרכיבי מפתח המצויים באופן טבעי בעור אשר להם תפקיד חיוני 

בפעולת מחיצת הלחות כיד לתמוך בלחות העור ובאנטיאייג'ינג.

הראו כי לקיחת קולגן דרך הפה מפחיתה את עומק הקמטים ומעצים 
את גמישות העור ולחותו. לבסוף, ויטמין C עוזר להפחית את העייפות 

והתשישות ותורם גם ליצירת קולגן נורמלית.

גישה זו של יופי המגיע מבפנים היא התפתחות מהפכנית באנטי-אייג'ינג 
והיא בדיוק הדבר החסר בכל מערכות האנטי-אייג'ינג האחרות. "פירמינג 
קומפלקס" עובדת יחד עם סרום אינפיניט ומוצרים מובילים אחרים בקו 
מוצרי אינפיניט של Forever כדי להרכיב את הנשק המושלם כנגד עור 

שנראה קודר, חיוור ועייף.

נטול גלוטן
בעוד מרכיב זה מיוצר מחיטה, מוצר זה מוצהר כנטול גלוטן, מכיוון 

שהסרמוסידים מופקים דרך תהליך ליפידי ייחודי המעוגן בפטנט אשר 
מסיר שאריות גלוטן. ישנה בקרת איכות קפדנית אשר בה נבדקת כדרך 

קבע הימצאות גלוטן וממצאיה נמוכים בהרבה מהסף הנהוג בארה"ב של 
מתחת לעשרים חלקים למיליון.

מכיל
60 טבליות

שימוש מומלץ
יש ליטול שתי טבליות ביום. לתוצאה הטובה ביותר יש לצרוך בבוקר.

חשוב לדעת
התמיכה הראשונה שלנו אי פעם • 

בתזונת יופי תומכת בהאטת 
ההזדקנות מהפנים החוצה

מפחית את נראות קמטי הפנים • 
ומגביר את גמישות העור ולחותו

עוזר למערכות גוף מרובות ותומך • 
באנרגיה הכללית

נטול גלוטן• 

קומפלקס מיצוק מסדרת אינפיניט
מעצים את גמישות העור 

infinite firming complex   #556

לא בוצעו ניסויים 
על בע״ח

טיפוח עור הפנים
תוסף תזונה

נטול גלוטן מרכיבים
מחזית המדע

מפחית את
נראות הקמטים

מגביר את 
גמישות העור

מכיל
C ויטמין

Advanced Skincare.

% מינון יומיכמות למנהערךמידע תזונתי
C 90100%מ״גויטמין

30100%מיקרוגרםביוטין

תערובת אינפיניט 
מעוגנת בפטנט

לא נקבע790מ״ג

גודל מנה: 2 טבליות. בכל אריזה 30 מנות.

רכיבים נוספים: צורן דו חמצני )סיליקון דיאוקסיד(. 
מכיל דגים וחיטה.

המוצרים המוצגים של חברת Forever אינם תחליף לטיפול רפואי ואין בשימוש בהם בגדר המלצה להפסיק טיפול רפואי קיים או לשנותו. אין למוצרים אלו תכונות רפואיות או סגולות ריפוי. המוצרים הינם תוספי תזונה וטיפוח ואינם תרופות. 
יש להיוועץ עם רופא לפני נטילת תוספי תזונה: נשים בהיריון, נשים מניקות, אנשים הנוטלים תרופות מרשם וילדים.

תיאור ומטרה 
אם הבחנתם במילה "ג'ל" בשמו של כל מוצר, זה בגלל שיצרנו קו מוצרים 

המתקדם מדעית, מוצרי טיפוח עור הפועלים בסינרגיה תוך שימוש במבנה 
מיוחד של הובלת ג'ל שנושא את האלוורה יחד עם הלחות והרכיבים 

הבוטניים ישירות אל העור שלכם. הוא משפר את המראה הכללי של העור 
ואת תחושתו בעזרת שיטת הטמעת לחות זו. 

ואל תשאלו כמה טוב הג'ל מרגיש בזמן שמורחים אותו!

הנה כמה מהתועלות המדהימות של כל אחד ממוצרי שיפור העור )כדי 
ללמוד עוד על כל אחד מהמרכיבים העוצמתיים, אנא פנו לדף המוצר של כל 

אחד מהמוצרים עצמם(.
בג'ל ניקוי הפנים המרענן יש חומצות אמינו מתפוחים עבור קצף עדין שלא 

מפשיט את עורכם.
מסכת הג'ל המעדנת מיועדת לשעות הערב ועובדת בזמן שאתם ישנים כדי 

לשלוט בשמנוניות, לשפר את גוון העור ולהעניק לו לחות.
ג'ל לחות מרגיע מתפאר ביותר מ-10 צמחים ותמציות כמו גם בקולגן ומותיר 

את עורכם רענן.
ג'ל למראה זוהר מבהיר את מראה העור ונותן לו מראה זוהר יותר.

סדרת מוצרים מרובת משימות זו שנועדה במיוחד לעור מעורב שיכול לשנות 

את מצבו במהירות, יכולה לא רק לשלוט בשמנוניות, אלא להעניק לחות  
בדיוק איפה שצריך. טכנולוגיית ג'ל חדישה זו, בעלת משקל מולקולרי נמוך, 
עוזרת להעביר את הרכיבים הפעילים ישירות למקומות שבהם העור שלכם 

הכי זקוק להם.
כל המוצרים מכילים ג'ל אלוורה מיוצב – ג'ל אלוורה שעבר תהליך שימור מוגן 

פטנטים המאפשר שמירת הפעילות של כל מרכיבי הג'ל הטבעיים.

אם יש לכם צרכים מאוד מסוימים בשגרת טיפול העור שלכם, קו מוצרים 
זה עובד היטב גם עם מי הפנים -טונר מאזן , תחליב פילינג, קרם העיניים 

המעורר ומוצרי טיפוח עור אחרים עבור תוצאות ממוקדות... .

סדרת "סוניה" מכילה את המוצרים הבאים:
ג'ל ניקוי פנים מרענן

ג'ל למראה זוהר
מסכת ג'ל מעדנת

ג'ל לחות מרגיע

חשוב לדעת
שיטה מתקדמת מדעית של • 

הובלת ג'ל 
בעל ריכוז גבוה של אלוורה • 

ומרכיבים צמחיים אחרים
מתאים לעור מעורב• 
עדין ומתאים לכל הגילאים• 

Sonya™ daily skincare system  #609

לא בוצעו ניסויים 
על בע״ח

טיפוח עור הפנים

באישור המועצה 
הבינלאומית למדעי האלו

®

ערכת סוניה לטיפוח העור
על בסיס ג'ל לתוצאות משופרות

טיפוח   עור יומיומי
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המוצרים המוצגים של חברת Forever אינם תחליף לטיפול רפואי ואין בשימוש בהם בגדר המלצה להפסיק טיפול רפואי קיים או לשנותו. אין למוצרים אלו תכונות רפואיות או סגולות ריפוי. המוצרים הינם תוספי תזונה וטיפוח ואינם תרופות. 
יש להיוועץ עם רופא לפני נטילת תוספי תזונה: נשים בהיריון, נשים מניקות, אנשים הנוטלים תרופות מרשם וילדים.

תיאור ומטרה
ג'ל הניקוי המרענן שלנו המבוסס ג'ל מנקה בעדינות מבלי להסיר מעורכם 

את ההגנה הטבעית שלו, זאת הודות לג'ל האלוורה המיוצב שלנו והחומרים 
הבוטניים העוצמתיים.

אתם תבחינו מהרגע הראשון שבו הג'ל הקריר ייגע בעורכם שזו איננה חוויה 
מהסוג שבו הפנים מתכסות בהמון בועות ושבה צריך להישאר עם עור מתוח. 

ג'ל האלוורה שלנו, הנתמך ברכיבים מכל רחבי העולם הוא הדרך החדשנית 
והטובה ביותר לחטא את עור הפנים שלכם גם בבוקר וגם בלילה לחוויה עדינה 

ומרגיעה.
חומצות אמינו מתפוח והידרוקסי-אצטופנון  מעשירים את הקצף העדין של 

ג'ל הניקוי המרענן כדי לתמוך בעור מעורב. תמצית פרי האקציה קונצ'ינה אשר 
נמצא בג'ונגלים הטרופיים של אסיה היא חומר חיטוי טבעי אשר עוזר להסיר 

הצטברות של תאים מתים, לכלוך ואיפור לחוויית ניקוי יסודית אך רכה. ג'ל ניקוי 
מרענן לא משתמש רק בחומרי חיטוי, אלא כולל גם חומרים המעניקים לחות 

כמו שמן באובב בכבישה קרה, אותו מהללים בזכות חומצות השומן הבלתי-רווי 
שבו. שמן באובב מגיע מעצים בסנגל. עץ זה, הידוע גם כ"עץ החיים" לתושבי 

האזור, ידוע כעץ שחי 500 שנה. החוזק ואורך החיים של העץ הזה גורם לו 
להיות מקור נהדר לתמצית המחזקת את הנוסחה שלנו.

מכיל
118 מ"ל

רכיבים
Aloe Barbadensis Leaf Juice (Stabilized Aloe Vera Gel/ 
gel d’aloès officinal stabilisé), Water (Aqua/Eau), Decyl 
Glucoside, Propanediol, Caprylyl Methicone, Polyacrylate 
Crosspolymer-6, Sodium Cocoyl Glycinate, 1,2-Hexanediol, 
Adansonia Digitata Seed Oil Polyglyceryl-6 Esters, Sorbitan 
Oleate Decylglucoside Crosspolymer, Coco-Glucoside, 
Glyceryl Oleate, Acacia Concinna Fruit Extract, Balanites 
Aegyptiaca Fruit Extract, Gypsophila Paniculata Root Extract, 
Caprylhydroxamic Acid, Caprylyl Glycol, Ethylhexylglycerin, 
Sodium Cocoyl Apple Amino Acids, Caesalpinia Spinosa Gum, 
Hydroxyacetophenone, Disodium EDTA, Potassium Sorbate.

שימוש מומלץ
יש לשים כמות נדיבה על אצבעות רטובות ולעסות אל תוך העור.  

לקבלת גוון פנים רענן יש לשטוף ביסודיות. לתוצאה מיטבית רצוי להמשיך 
עם ג'ל למראה זוהר או מסיכת ג'ל מעדנת. 

אזהרה: יש להימנע ממגע בעיניים. במקרה של גירוי בעין, שטפו ביסודיות 
במים. במידה והגירוי ממשיך יש לחדול משימוש ולהיוועץ ברופא.

* ג'ל אלוורה מיוצב – ג'ל אלוורה שעבר תהליך שימור מוגן פטנטים המאפשר 
שמירת הפעילות של כל מרכיבי הג'ל הטבעיים.

חשוב לדעת
מרכך תוך כדי חיטוי• 
ג'ל אלוורה מרגיע • 
הקצפה עדינה לעור מעורב• 

Sonya™ refreshing gel cleanser  #605

לא בוצעו ניסויים 
על בע״ח

טיפוח עור הפנים

בשילוב  עם ”אלו אקטיבטור” מתקבלת 
תמיסה ייחודית לטיפול פנים

ריכוך העור 
תוך כדי ניקוי

אלוורה מרגיעה
במקום הסרת עור

מסיר לכלוך, איפור 
ושמן ללא מאמץ

הקצפה עדינה לעור 
מעורב

ג'ל ניקוי פנים מרענן מסדרת סוניה
ניקוי עור בדרך חדשנית

טיפוח   עור יומיומי

המוצרים המוצגים של חברת Forever אינם תחליף לטיפול רפואי ואין בשימוש בהם בגדר המלצה להפסיק טיפול רפואי קיים או לשנותו. אין למוצרים אלו תכונות רפואיות או סגולות ריפוי. המוצרים הינם תוספי תזונה וטיפוח ואינם תרופות. 
יש להיוועץ עם רופא לפני נטילת תוספי תזונה: נשים בהיריון, נשים מניקות, אנשים הנוטלים תרופות מרשם וילדים.

תיאור ומטרה
מסיכת הג'ל המעדנת נותנת משמעות חדשה למושג "שנת יופי".

בזכות נוסחה מדעית הפועלת על העור באופן אופטימלי בשעות הלילה, 
מסיכת הג'ל המעדנת ממנפת את הפעילות הטבעית של העור הפנים בזמן 

השינה ע"י שליטה בְׁשָמִנים והפיכת מראה העור לבוהק יותר.

כדי להפיק את המירב מזמן השינה, הטמענו בג'ל מטען של רכיבים בוטניים, 
כולל: שמן זרעי גזר, שמן בזיליקום, שמן פרח ארטמיסיה פלנס )לענה( ושמן 

פולי סויה.
בזמן שהג'ל הקריר נספג בעדינות בעור, תרגישו את אפקט הלחות של ג'ל 
האלוורה המיוצב העשיר שלנו ושל רכיבים מעניקי לחות כגון: תמצית פרי 

התפוח,  תמצית פרח התלתן שיותיר את עורכם בתחושה רכה עם זוהר נעורים. 
תמצית במבוק קוריאני )Sasa quelpaertensis( ושורש ליקוריץ שנמצא 

בשימוש כבר 3,000 שנה ומספק תמיכה נוגדת חימצון לנוסחה הזו. 
תערובת רבת האיכות הזו של רכיבים מעניקה לחות לעור שלכם בזמן שאתם 

ישנים, מבלי לתת תחושה שמנונית לאחר מכן.
על ידי שימוש פעמיים עד שלוש פעמים בשבוע בלבד, תתעוררו עם עור 

שנראה זוהר יותר, צעיר יותר ומאוזן יותר.

מכיל
59 מ"ל

רכיבים
Aloe Barbadensis Leaf Juice (Stabilized Aloe VeraGel/
gel d’aloès officinal stabilisé), Water (Aqua/Eau), Glycerin, 
Dimethicone, Pyrus Malus (Apple) Fruit Extract, Caprylyl 
Methicone, Ammonium Acryloyldimethyltaurate/VP 
Copolymer, Sorbitan Oleate Decyglucoside Crosspolymer, 
Dimethicone Crosspolymer, Glycyrrhiza Glabra (Licorice) 
Root Extract, Isopentyldiol, Trifolium Pratense (Clover) Flower 
Extract, Ethylhexylglycerin, Hexylene Glycol, Propanediol, 
Sasa Quelpaertensis Extract, Polyacrylate Crosspolymer-6, 
Disodium EDTA, Glycine Soja (Soybean) Oil, Daucus Carota 
Sativa (Carrot) Seed Oil, Ocimum Basilicum (Basil) Oil, Artemisia 
Pallens Flower Oil, Phenoxyethanol, Caprylyl Glycol. 

שימוש מומלץ
יש למרוח כמות נדיבה על עור הפנים לפני השינה ולהשאיר למשך הלילה. 

יש לשטוף ביסודיות בבוקר  לגוון פנים מאוזן. לתוצאות הטובות ביותר יש 
להשתמש 2-3 פעמים בשבוע לפחות.

* ג'ל אלוורה מיוצב – ג'ל אלוורה שעבר תהליך שימור מוגן פטנטים המאפשר 
שמירת הפעילות של כל מרכיבי הג'ל הטבעיים.

חשוב לדעת
מעניקה גוון עור בריא• 
תומכת בתנודות של עור מעורב• 
מזינה את העור בעודכם ישנים• 

Sonya™ refining gel mask  #607

לא בוצעו ניסויים 
על בע״ח

טיפוח עור הפנים

בשילוב  עם ”אלו אקטיבטור” מתקבלת 
תמיסה ייחודית לטיפול פנים

לתחושת רכות ומראה 
צעיר יותר

מזינה את העור בזמן 
השינה

תומכת בתנודות
של עור מעורב

מעניקה 
גוון עור בריא

מסיכת ג'ל מעדנת מסדרת סוניה
שנת יופי אמיתית

טיפוח   עור יומיומי
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המוצרים המוצגים של חברת Forever אינם תחליף לטיפול רפואי ואין בשימוש בהם בגדר המלצה להפסיק טיפול רפואי קיים או לשנותו. אין למוצרים אלו תכונות רפואיות או סגולות ריפוי. המוצרים הינם תוספי תזונה וטיפוח ואינם תרופות. 
יש להיוועץ עם רופא לפני נטילת תוספי תזונה: נשים בהיריון, נשים מניקות, אנשים הנוטלים תרופות מרשם וילדים.

תיאור ומטרה
מסיכת הג'ל המעדנת נותנת משמעות חדשה למושג "שנת יופי".

בזכות נוסחה מדעית הפועלת על העור באופן אופטימלי בשעות הלילה, 
מסיכת הג'ל המעדנת ממנפת את הפעילות הטבעית של העור הפנים בזמן 

השינה ע"י שליטה בְׁשָמִנים והפיכת מראה העור לבוהק יותר.

כדי להפיק את המירב מזמן השינה, הטמענו בג'ל מטען של רכיבים בוטניים, 
כולל: שמן זרעי גזר, שמן בזיליקום, שמן פרח ארטמיסיה פלנס )לענה( ושמן 

פולי סויה.
בזמן שהג'ל הקריר נספג בעדינות בעור, תרגישו את אפקט הלחות של ג'ל 
האלוורה המיוצב העשיר שלנו ושל רכיבים מעניקי לחות כגון: תמצית פרי 

התפוח,  תמצית פרח התלתן שיותיר את עורכם בתחושה רכה עם זוהר נעורים. 
תמצית במבוק קוריאני )Sasa quelpaertensis( ושורש ליקוריץ שנמצא 

בשימוש כבר 3,000 שנה ומספק תמיכה נוגדת חימצון לנוסחה הזו. 
תערובת רבת האיכות הזו של רכיבים מעניקה לחות לעור שלכם בזמן שאתם 

ישנים, מבלי לתת תחושה שמנונית לאחר מכן.
על ידי שימוש פעמיים עד שלוש פעמים בשבוע בלבד, תתעוררו עם עור 

שנראה זוהר יותר, צעיר יותר ומאוזן יותר.

מכיל
59 מ"ל

רכיבים
Aloe Barbadensis Leaf Juice (Stabilized Aloe VeraGel/
gel d’aloès officinal stabilisé), Water (Aqua/Eau), Glycerin, 
Dimethicone, Pyrus Malus (Apple) Fruit Extract, Caprylyl 
Methicone, Ammonium Acryloyldimethyltaurate/VP 
Copolymer, Sorbitan Oleate Decyglucoside Crosspolymer, 
Dimethicone Crosspolymer, Glycyrrhiza Glabra (Licorice) 
Root Extract, Isopentyldiol, Trifolium Pratense (Clover) Flower 
Extract, Ethylhexylglycerin, Hexylene Glycol, Propanediol, 
Sasa Quelpaertensis Extract, Polyacrylate Crosspolymer-6, 
Disodium EDTA, Glycine Soja (Soybean) Oil, Daucus Carota 
Sativa (Carrot) Seed Oil, Ocimum Basilicum (Basil) Oil, Artemisia 
Pallens Flower Oil, Phenoxyethanol, Caprylyl Glycol. 

שימוש מומלץ
יש למרוח כמות נדיבה על עור הפנים לפני השינה ולהשאיר למשך הלילה. 

יש לשטוף ביסודיות בבוקר  לגוון פנים מאוזן. לתוצאות הטובות ביותר יש 
להשתמש 2-3 פעמים בשבוע לפחות.

* ג'ל אלוורה מיוצב – ג'ל אלוורה שעבר תהליך שימור מוגן פטנטים המאפשר 
שמירת הפעילות של כל מרכיבי הג'ל הטבעיים.

חשוב לדעת
מעניקה גוון עור בריא• 
תומכת בתנודות של עור מעורב• 
מזינה את העור בעודכם ישנים• 

Sonya™ refining gel mask  #607

לא בוצעו ניסויים 
על בע״ח

טיפוח עור הפנים

בשילוב  עם ”אלו אקטיבטור” מתקבלת 
תמיסה ייחודית לטיפול פנים

לתחושת רכות ומראה 
צעיר יותר

מזינה את העור בזמן 
השינה

תומכת בתנודות
של עור מעורב

מעניקה 
גוון עור בריא

מסיכת ג'ל מעדנת מסדרת סוניה
שנת יופי אמיתית

טיפוח   עור יומיומי

67



המוצרים המוצגים של חברת Forever אינם תחליף לטיפול רפואי ואין בשימוש בהם בגדר המלצה להפסיק טיפול רפואי קיים או לשנותו. אין למוצרים אלו תכונות רפואיות או סגולות ריפוי. המוצרים הינם תוספי תזונה וטיפוח ואינם תרופות. 
יש להיוועץ עם רופא לפני נטילת תוספי תזונה: נשים בהיריון, נשים מניקות, אנשים הנוטלים תרופות מרשם וילדים.

תיאור ומטרה
לא תוכלו להפסיק להמליץ עליו, לאחר שתראו איך הג'ל החדש שלנו למראה 

זוהר מעניק לעורכם זוהר טבעי.  
האירו את עורכם עם הג'ל שלנו כדי לעזור להחזיר לו את הבוהק הטבעי.  
פפטידים עטופים בתוך הג'ל הנספג במהירות עוזרים להפוך את המראה 

הכללי של העור לאחיד יותר.
שורש ליקוריץ ותערובת ייחודית של אצות ירוקות וחומות יעניקו לעורכם 

גוון אחיד ויעזרו לטשטש את מראה כתמי הגיל. לתערובת אצות זו מצורפים 
ליפוזומים המוודאים שיתרונות הג'ל מועברים לעור שלכם בדיוק במקומות 

שצריכים אותם. אנחנו משתמשים גם בתמצית פרח התלתן האדום כדי 
לעזור בהפחתת הופעת נקבוביות גדולות.

סיבה נוספת לייחודיות הג'ל שלנו היא האוסף של חמישה צמחים אסייתיים: 
שורש סקוטלריה בייקלנסיס, שורש גליצרהיזה גלברה, שורש מורוס אלבה, 
פרח ארטמיסיה קפילריס ופרי הזיזיפוס חוחובה. צמחים אוריינטליים אלה 

ידועים ביכולתם לאזן ולהבהיר את גוון העור הכללי.
העור המשופר שלכם יקרין מרקם רך, חלק ומלא זוהר בריא עם תוצאות 

מעוררות קנאה.
שלטו בשמנוניות והעניקו לחות למקומות בהם עורכם זקוק לה ביותר עם 

.)Sonya™ daily skincare system( מערכת טיפוח העור היומית של סוניה

מכיל
28.3 מ"ל

רכיבים
Aloe Barbadensis Leaf Juice (Stabilized* Aloe Vera Gel/gel 
d’aloès officinal stabilisé), Water (Aqua/Eau), Propanediol, 
Caprylyl Methicone, Niacinamide, Cetearyl Olivate, Sodium 
Acrylates Copolymer, Butylene Glycol, Sorbitan Olivate, 
Lecithin, Isopentyldiol, Trifolium Pratense (Clover) Flower 
Extract, Scutellaria Baicalensis Root Extract, Glycyrrhiza 
Glabra (Licorice) Root Extract, Morus Alba Root Extract, 
Artemisia Caprillaris Flower Extract, Zizyphus Jujuba Fruit 
Extract, 1,2-Hexanediol, Caprylhydroxamic Acid, Caprylyl 
Glycol, Ethylhexylglycerin, Hydrogenated Lecithin, Sodium 
Oleate, Oligopeptide-68, Disodium EDTA, Sorbitan Laurate, 
Hydroxyethylcellulose, Acetyl Dipeptide-1 Cetyl Ester, 
Dicrateria Rotunda Oil, Ruttnera Lamellosa Oil, Sodium 
Ascorbate, Phytic Acid.

* ג'ל אלוורה מיוצב – ג'ל אלוורה שעבר תהליך שימור מוגן פטנטים המאפשר 
שמירת הפעילות של כל מרכיבי הג'ל הטבעיים.

שימוש מומלץ
לאחר הניקוי יש לעסות כמות קטנה על כל הפנים עבור זוהר בוהק. לתוצאות 
הטובות ביותר כדאי להשתמש יחד עם ג'ל ניקוי מרענן, מסיכת ג'ל וג'ל לחות 
מרגיע. יש לנקות ביסודיות בבוקר עבור גוון פנים מאוזן. יש להשתמש לפחות 

פעמיים או שלוש בשבוע לקבלת התוצאות האופטימליות.

חשוב לדעת
מעניק גוון עור אחיד• 
מבהיר את מראה העור הכללי• 
מפחית את הופעת הנקבוביות• 

Sonya™ illuminating gel  #606

לא בוצעו ניסויים 
על בע״ח

טיפוח עור הפנים

בשילוב  עם ”אלו אקטיבטור” מתקבלת 
תמיסה ייחודית לטיפול פנים

מבהיר את מראה 
העור הכללי

מפחית את הופעת 
הנקבוביות

מעניק לעורך
גוון אחיד

באישור המועצה 
הבינלאומית למדעי האלו

®

ג'ל למראה זוהר מסדרת סוניה
שיגרום לעורכם לזרוח

טיפוח   עור יומיומי

68 



המוצרים המוצגים של חברת Forever אינם תחליף לטיפול רפואי ואין בשימוש בהם בגדר המלצה להפסיק טיפול רפואי קיים או לשנותו. אין למוצרים אלו תכונות רפואיות או סגולות ריפוי. המוצרים הינם תוספי תזונה וטיפוח ואינם תרופות. 
יש להיוועץ עם רופא לפני נטילת תוספי תזונה: נשים בהיריון, נשים מניקות, אנשים הנוטלים תרופות מרשם וילדים.

תיאור ומטרה 
מעולם לא הרגשתם תחליב כזה בעבר. ג'ל הלחות המרגיע שלנו נראה כמו 
תחליב, אבל נוסחה מבוססת ג'ל זו נמסה אל תוך העור שלכם. תחליב-ג'ל 

זה, העשיר בחומרים בוטאניים ורכיבים פעילים רבים, מתפרק ונספג לחלוטין 
כאשר הוא מותיר אחריו שכבת לחות עדינה. ג'ל הלחות המרגיע מתפזר 

בעזרת נושאי לחות מיוחדים ועוזר לעור שלכם להיראות ולהרגיש רווי בשפע 
של רכיבים טבעיים.

הג׳ל מכיל תמציות צמחים ושמנים צמחיים הכוללים תמצית תפוחים, 
תמצית רימונים, תמצית תאנים, תמצית תות-עץ, תמצית גינקו בילובה, 

אסטרי חוחובה ושמן זית, העוזרים לעור להרגיש לח, רך וגמיש. בטא-גלוקן 
המופק מפטריות הוסף לנוסחה הייחודית הזו כדי להרגיע את העור ולאזן את 

הגוון שלו.
הוספנו רכיבי אנטי-אייג'ינג כמו חומצה לינולאית וקולגן שעבר הידרוליזה, 

שפותחו מדעית כדי לחדור אל העור במקומות שבהם הוא דרוש ביותר, 
ובנוסף, חומצה פיטית, לתמיכה עוצמתית בעור מעורב ולשיפור מראה גוון 

הפנים, מה שיהפוך אותו לג'ל הלחות החביב עליכם לשימוש יומיומי.
כדי לסיים את הנוסחה, הטמענו בה שמן קליפת תפוז, שמן קליפת מנדרינה, 
שמן פרח קמומיל רומאי, שמן פרח הגרניום ושמן פרי הברגמוט כדי להבטיח 

עור המרגיש מוזן ורענן. 

מכיל
59 מ"ל

רכיבים
Aloe Barbadensis Leaf Juice (Stabilized* Aloe VeraGel/gel d’aloès 
ofcinal stabilisé*), Water (Aqua/Eau), Propanediol, Caprylic/Capric 
Triglyceride, Isoamyl Laurate, Jojoba Esters, Cetearyl Olivate, 
Sodium Acrylates Copolymer, Sorbitan Olivate, Glycerin, Pyrus 
Malus (Apple) Fruit Extract, Lauroyl Lysine, Punica Granatum 
Fruit Extract, Ficus Carica (Fig) Fruit Extract, Morus Alba Fruit 
Extract, Ginkgo Biloba Nut Extract, Lecithin, Caprylhydroxamic 
Acid, Caprylyl Glycol, Ethylhexylglycerin, 1,2-Hexanediol, Ethyl 
Canolate, Hydrolyzed Jojoba Esters, Sodium Hyaluronate, 
Arginine, Beta-Glucan, Linoleic Acid, Linolenic Acid, Phytic Acid, 
Hydrolyzed Collagen, Citrus Aurantium Dulcis (Orange) Peel 
Oil, Citrus Nobilis (Mandarin Orange) Peel Oil, Anthemis Nobilis 
Flower Oil, Pelargonium Graveolens Flower Oil, Citrus Aurantium 
Bergamia (Bergamot) Fruit Oil.

שימוש מומלץ
יש לעסות בעדינות כמות מתונה אל תוך העור כדי להרגיע ולרכך אותו.

* ג'ל אלוורה מיוצב – ג'ל אלוורה שעבר תהליך שימור מוגן פטנטים המאפשר 
שמירת הפעילות של כל מרכיבי הג'ל הטבעיים.

חשוב לדעת
מכיל קולגן לשיפור מראה העור• 
מעל 10 תמציות ושמנים צמחיים• 
מכיל חומרי לחות מיוחדים• 

Sonya™ soothing gel moisturizer  #608

לא בוצעו ניסויים 
על בע״ח

טיפוח עור הפנים

בשילוב  עם ”אלו אקטיבטור” מתקבלת 
תמיסה ייחודית לטיפול פנים

משפר את 
מראה העור

חומרי לחות 
שחודרים לעור

קולגן מפותח מדעית 
לתמיכה בעור

מרגיע את העור
ומאזן את הגוון שלו

®

ג'ל לחות מרגיע מסדרת סוניה
לעור רווי, מוזן ורענן

טיפוח   עור יומיומי
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המוצרים המוצגים של חברת Forever אינם תחליף לטיפול רפואי ואין בשימוש בהם בגדר המלצה להפסיק טיפול רפואי קיים או לשנותו. אין למוצרים אלו תכונות רפואיות או סגולות ריפוי. המוצרים הינם תוספי תזונה וטיפוח ואינם תרופות. 
יש להיוועץ עם רופא לפני נטילת תוספי תזונה: נשים בהיריון, נשים מניקות, אנשים הנוטלים תרופות מרשם וילדים.

תיאור ומטרה
קרם העיניים המעורר משתמש במרכיבים המעוגנים בפטנטים,  אשר בעזרת 

טכנולוגיית פפטידים משפרים ומחליקים את אזור העיניים הרגיש, תוך הפחתה 
ניכרת של קווים, קמטוטים ועיגולים שחורים מסביב לעיניים.

קולגן ייחודי, בעל משקל מולקולרי נמוך, מסייע להיווצרות נורמלית של קולגן 
אשר עוזרת להעניק לחות ומיצוק אופטימליים לעור. עם התמיכה בקולגן בריא, 

אנו משפרים המראה החלק של העור והתוצאה היא עור מלא ומוצק יותר באזור 
שמסביב לעיניים.

הוכח כי אחד מהרכיבים הייחודיים שלנו, בוטילן גליקול, מפחית את מראה 
הנפיחות והעיגולים השחורים מסביב לעיניים תוך 15 ימים בלבד. מרכיב נוסף 

 Albizia( אשר נמצא בחזית הטכנולוגיה, תמצית גזע האלביזיה ג'וליבריסין
julibrissin( עם דרוטוסיד )Darutoside(, הוא אחד מהחומרים הראשונים 

מסוגו שהראה פעולת הרמה על עפעפיים עליונים נפולים. בעזרתם אנו 
מסוגלים לטפל גם בעפעף העליון וגם בעור הרגיש שמסביב לעין, דבר המעניק 
לעין מראה עירני כולל. קרם העיניים של פוראוור מטשטש גם את מראה קמטי 

הצחוק על ידי חיזוק מבנה משטח העור יחד עם העלמה הדרגתית של העיגולים 
השחורים ע"י מיזוג הרשת המיקרו-וסקולרית.  במקום עור יבש ו"שקיות" מתחת 

לעיניים, העיניים מקבלות מראה נינוח עירני וצעיר יותר מכיוון שמחיצת העור 
המחוזקת מגבילה את איבוד הנוזלים.

כל הרכיבים העוצמתיים האלה יחד יוצרים את קרם העיניים המתקדם ביותר 
שיאפשר ליופי שלכם לזרוח. קבלו עיניים מרשימות בעלות מראה זורח וצעיר 

יותר עם קרם העיניים של פוראוור.

מכיל
21 גרם

רכיבים
Aloe Barbadensis Leaf Juice (Stabilized Aloe VeraGel), Water, 
Caprylic/Capric Triglyceride, Isoamyl Laurate, Glycerin, 
Polyglyceryl-6 Distearate, Jojoba Esters, Propanediol, Lauryl 
Laurate, Cetearyl Olivate, Sorbitan Olivate, Polyhydroxystearic 
Acid, Ammonium Acryloyldimethyltaurate/VP Copolymer, 
Polyglyceryl-3 Beeswax, Cetyl Alcohol, Hydroxypropyl 
Cyclodextrin, Palmitoyl Tripeptide-38, Xylitylglucoside, 
Anhydroxylitol, Xylitol, Albizia Julibrissin Bark Extract, Darutoside, 
Magnesium Chloride, Palmitoyl Tripeptide-5, Tetradecyl 
Aminobutyroylvalylaminobutyric Urea Trifluoroacetate, Palmitoyl 
Dipeptide-5 Diaminobutyroyl Hydroxythreonine, Panthenol, 
Sodium Hyaluronate, Dunaliella Salina Extract, Butylene Glycol, 
Acetyl Tetrapeptide-5, Hydrolyzed Collagen, Hydrolyzed Corn 
Starch, Beta Vulgaris (Beet) Root Extract, Caprylhydroxamic 
Acid, Caprylyl Glycol, Ethylhexylglycerin, 1,2-Hexanediol, 
Linoleic Acid, Linolenic Acid, Arginine, Hydrolyzed Sodium 
Hyaluronate. 

* ג'ל אלוורה מיוצב – ג'ל אלוורה שעבר תהליך שימור מוגן פטנטים המאפשר 
שמירת הפעילות של כל מרכיבי הג'ל הטבעיים.

שימוש מומלץ
בעזרת האצבע, יש למרוח בעדינות כמות קטנה מתחת לאזור העין ומסביב לה.

אזהרה: יש להימנע ממגע ישיר עם העין. במקרה של גירוי בעין יש לשטוף במים 
ביסודיות. במידה ונמשך הגירוי יש להפסיק את השימוש במוצר ולהיוועץ ברופא.

חשוב לדעת
מפחית את המראה הנפוח • 

והעיגולים השחורים
מצמצם משמעותית את נראות • 

הקמטים
העיניים נראות נינוחות יותר, • 

ערניות ובעלות מראה צעיר יותר

קרם עיניים
למראה עיניים יפות ולא עייפות

Awakening Eye Cream   #561

לא בוצעו ניסויים 
על בע״ח

בשילוב  עם ”אלו אקטיבטור” מתקבלת 
תמיסה ייחודית לטיפול פנים

באישור המועצה 
הבינלאומית למדעי האלו

מצמצם משמעותית את 
נראות הקמטים

מפחית את המראה הנפוח 
והעיגולים השחורים

®

טיפוח עור הפנים
#targetedskincare
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המוצרים המוצגים של חברת Forever אינם תחליף לטיפול רפואי ואין בשימוש בהם בגדר המלצה להפסיק טיפול רפואי קיים או לשנותו. אין למוצרים אלו תכונות רפואיות או סגולות ריפוי. המוצרים הינם תוספי תזונה וטיפוח ואינם תרופות. 
יש להיוועץ עם רופא לפני נטילת תוספי תזונה: נשים בהיריון, נשים מניקות, אנשים הנוטלים תרופות מרשם וילדים.

תיאור ומטרה
האם עורכם זקוק למשהו נוסף לאחר הניקוי? ודאו שכל הלכלוך והשאריות 

נשטפו, צמצמו למינימום את הופעת הנקבוביות והוסיפו לחות על ידי 
מריחת טונר מאזן לאחר השטיפה ולפני קרם הלחות.

טונר מאזן מספק תערובת ייחודית של תמצית אצות ונתרן היולורוני. 
שני רכיבים עוצמתיים אלה, כאשר הם משולבים יחד, מעניקים לחות לעור 

ומרככים אותו כדי לתמוך במראה עור צעיר.
הוספנו תמצית מלפפון כדי להרגיע ולספק תוספת לחות. מלפפונים יכולים 

לשפר את גוון העור שלכם והם מכילים חומרים נוספים שיכולים לעזור 
למרקם העור ולמראה המלא שלו. 

תמצית תה לבן היא נוגד חימצון עשיר עם תכולה פוליפנולית גבוהה 
העובדת עם ריכוז גבוה של אלו כדי לאזן את תנודתיות איכות העור ולעזור 

להילחם נגד רדיקלים חופשיים.
כדי לטעון את הנוסחה העוצמתית אפילו עוד, השתמשנו בחומצה היולורונית, 

שניתן לה הכינוי "ספוג מולקולרי" הודות לתכונות ספיגת המים שלה.
הוספת טונר מאזן לשגרת טיפוח העור שלכם יגרום להבדל ניכר בתחושת 

העור והמראה שלו ויעזור לתמוך בספיגת חומרים מזינים נוספים הנמרחים 
על עורכם.

רכיבים
Aloe Barbadensis Leaf Juice*, Aqua, Propanediol, Sorbitol, 
1,2-Hexanediol, Chondrus Crispus Extract, Camellia Sinensis 
Leaf Extract, Cucumis Sativus Fruit Extract, Sodium Lactate, 
Caprylylglycol, Allantoin, Sodium Hyaluronate, Ascorbic Acid, 
Beta-Glucan, Pentylene glycol, Gluconolactone, Glycerin, 
Citric Acid, Phytic Acid, Phenoxyethanol, Potassium Sorbate, 
Sodium Benzoate. 

מכיל
130 מ"ל

שימוש מומלץ
מרחו כמות נדיבה על הפנים והצוואר לאחר ניקוי בכדור צמר גפן או 

פד. השתמשו פעמיים ביום כדי למזער את הופעת הנקבוביות ולהעניק 
לחות לעור.

אזהרה: יש להימנע ממגע בעיניים. במקרה של גירוי בעין יש לשטוף 
ביסודיות במים. אם הגירוי נמשך יש להפסיק את השימוש במוצר 

ולהיוועץ עם רופא.

חשוב לדעת
מרענן, מרגיע ומעניק לחות• 
מחליק את העור, ומאחד את • 

הגוון שלו
מפחית למינימום את הופעת • 

הנקבוביות

טונר מאזן - מי פנים
לתמיכה במאזן החומציות של העור

Balancing Toner  #560

לא בוצעו ניסויים 
על בע״ח

טיפוח עור הפנים

בשילוב  עם ”אלו אקטיבטור” מתקבלת 
תמיסה ייחודית לטיפול פנים

מפחית למינימום את 
הופעת הנקבוביות

"מהדרין" 
בהשגחת הרב בנימין פרוייבירט 

מרענן, מרגיע 
ומעניק לחות

pH תומך ברמת
מאוזנת בעור

מחליק את העור
ומאחד את הגוון שלו

* ג'ל אלוורה מיוצב – ג'ל אלוורה שעבר תהליך שימור מוגן פטנטים המאפשר שמירת הפעילות של כל מרכיבי הג'ל הטבעיים.

#targetedskincare

באישור המועצה 
הבינלאומית למדעי האלו

®
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המוצרים המוצגים של חברת Forever אינם תחליף לטיפול רפואי ואין בשימוש בהם בגדר המלצה להפסיק טיפול רפואי קיים או לשנותו. אין למוצרים אלו תכונות רפואיות או סגולות ריפוי. המוצרים הינם תוספי תזונה וטיפוח ואינם תרופות. 
יש להיוועץ עם רופא לפני נטילת תוספי תזונה: נשים בהיריון, נשים מניקות, אנשים הנוטלים תרופות מרשם וילדים.

תיאור ומטרה
גופכם משיל  בין 30 עד 40 אלף תאי עור מתים בכל יום. גם עם שגרת ניקוי 

עקבית, עורכם זקוק מדי פעם לעזרה בהשלת שאריות ותאי עור מתים. 
עור ישן עלול להיראות קשקשי, עייף וקודר. תחליב הפילינג של Forever יעזור 
לעורכם להיראות בוהק יותר, בעל גוון אחיד ומרקם חלק על ידי הסרת תאי עור 

ישנים מבלי להשפיע על העור הרך והחדש יותר שמתחתיו.
במקום להשתמש בכימיקלים ובתכשירים נוקשים, תכשיר הפילינג המרגיע 

לפנים משתמש בכמה מרכיבים טבעיים שונים בעלי פעולות ייחודיות כדי להעניק 
לעורכם חוויית ניקוי מלאה: 

� זרעי חוחובה, שנאספו בטבע, מתגלגלים בעדינות על פני עורכם כדי 
להסיר שאריות. 

� אבקת במבוק ממקורות ברי-קיימא מסירה תאי עור מתים.  גרגרי הבמבוק הם 
גדולים ולכן אינם שורטים את משטח העור.

� תמציות כגון ברומליין, פפאין ושמן לימון אתרי הם חומרי חיזוק טבעיים. היכולות 
האנזימטיות של הברומליין, המופק מאננס, עוזרות להרוס את הקרטין של תאים 

מתים וזה מה שעוזר להסיר אותם ביתר קלות. פפאין, המופק מפפאיה, עוזר 
להצעיר את העור והוא מקור עשיר לוויטמינים C, A ו-E וחומצה פנטוטנית. שמן 

לימון אתרי מעניק לחות לעור המחודש.

לרכיבים אלה, הנמרחים על העור, מצורפים גם נוגדי חמצון כמו תמצית מיץ 
ענבים כדי ליצור את חוויית הפיליניג האפקטיבית ביותר שהיא גם עדינה וכדי 
לגלות עור רך ועשיר בלחות. בנוסף, עור שעבר פילינג מסוגל לספוג טוב יותר 

מרכיבים חשובים של כל מריחה שתתבצע עליו לאחר מכן ובכך לעזור לכם 
.Forever למצות את המירב משגרת טיפוח העור שלכם עם מוצרי

רכיבים
Aloe Barbadensis Leaf Juice (Stabilized Aloe VeraGel), Water, 
Hydrogenated Jojoba Oil, Propanediol, Glyceryl Stearate, 
Bambusa Arundinacea Stem Powder, Sodium Cocoyl 
Isethionate, Cetyl Alcohol, Cocamidopropyl Hydroxysultaine, 
Stearyl Alcohol, Decyl Glucoside, Stearyl Phosphate, Hydrated 
Silica, Hydroxyacetophenone, Caprylhydroxamic Acid, Caprylyl 
Glycol, Ethylhexylglycerin, Papain, Bromelain, Maltodextrin, 
Vitis Vinifera (Grape) Juice Extract, Citrus Limon (Lemon) Peel 
Oil, Polyacrylate Crosspolymer-6, Sodium Lactate, Phytic Acid, 
Xanthan Gum, Disodium EDTA, Chlorphenesin.

* ג'ל אלוורה מיוצב – ג'ל אלוורה שעבר תהליך שימור מוגן פטנטים המאפשר 
שמירת הפעילות של כל מרכיבי הג'ל הטבעיים.

מכיל
60 מ"ל

שימוש מומלץ
יש לשים כמות קטנה על אצבעות רטובות ולמרוח בעדינות ובתנועות 

סיבוביות על הפנים, תוך הימנעות מאזור העיניים. לאחר מכן יש לשטוף 
ביסודיות. לקבלת עור רענן יש להשתמש פעמיים עד שלוש פעמים בשבוע.

אזהרה: יש להימנע ממגע בעיניים. במקרה של גירוי בעין יש לשטוף ביסודיות 
במים. אם הגירוי נמשך יש להפסיק את השימוש במוצר ולהיוועץ עם רופא.

חשוב לדעת
לגוון פנים אחיד ומרקם חלק• 
פילניג עדין לעור רך כמשי• 
תמציות אנזימטיות מצפות מחדש • 

את משטח העור

Smoothing Exfoliator  #559

לא בוצעו ניסויים 
על בע״ח

טיפוח עור הפנים

בשילוב  עם ”אלו אקטיבטור” מתקבלת 
תמיסה ייחודית לטיפול פנים

פילניג עדין 
לעור רך כמשי

תמציות אנזימטיות 
מצפות את העור

מחליק את העור
ומאחד את הגוון שלו

#targetedskincare

באישור המועצה 
הבינלאומית למדעי האלו

®

פילינג מרגיע לפנים
לגוון פנים אחיד ולמרקם חלק
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אלו אקטיבטור

המוצרים המוצגים של חברת Forever אינם תחליף לטיפול רפואי ואין בשימוש בהם בגדר המלצה להפסיק טיפול רפואי קיים או לשנותו. אין למוצרים אלו תכונות רפואיות או סגולות ריפוי. המוצרים הינם תוספי תזונה וטיפוח ואינם תרופות. 
יש להיוועץ עם רופא לפני נטילת תוספי תזונה: נשים בהיריון, נשים מניקות, אנשים הנוטלים תרופות מרשם וילדים.

תיאור ומטרה
המסכה המתקדמת ביותר של Forever אי פעם מביאה לכם לחות עוצמתית 
שנספגת עמוק יותר אל תוך העור. המסכה מוכנה לפעולה תוך שניות בודדות 

ואין צורך לשטוף אותה. לקחנו את קלות השימוש והאפקטיביות של שכבת 
הביו-צלולוז ושיפרנו אותה בעזרת הדור הבא של הטכנולוגיה המספקת תועלת 

דו שלבית.
בתהליך פיתוח ייחודי ל-Forever, אנו מזינים חיידקים )אצטובקטר קסילינום( 
בג'ל אלוורה ועשבי ים. חיידקים ידידותיים אלה יוצרים את שכבת הביו-צלולוז 

אשר ממוזגת לחומר המסכה כדי להעניק לחות לעור ולרכך אותו.
מהו היתרון של הביו-צלולוז? סיבי המסכה דקים פי 1,000 מעובי שערת אדם, 

מה שמאפשר למסכה להתאים עצמה בקלות לכל פינה על הפנים. 
זה מאפשר למרכיבי המסכה לחדור לעומק הקווים הדקים והקמטים שמסכות 

בד מסורתיות לא מסוגלות להגיע אליהם.

המסכה ספוגה בסרום דינאמי המעניק לחות ומועשר ברכיבים טבעיים שיגרמו 
לעור שלכם להיראות ולהרגיש זוהר ומחודש לזמן רב יותר. ניתן להשאיר את 

הסרום רב ההשפעה הזה על העור לאחר השימוש, אין צורך בשטיפה.
לתערובת זו מתווספת תמצית זרעי עץ ערמונית הסוסים, כדי לעזור להבהיר 

את העור ולעזור להפחית אדמומיות בזמן שתה ירוק ונוגדי חמצון עובדים יחד 
כדי להילחם בסממני הגיל ולהילחם ברדיקלים חופשיים. 

גליצרין הוא מרכיב מפתח בסרום שמספק את הלחות העמוקה.

ניצול ההשפעות העוצמתיות לא יכול להיות קל יותר: הסירו שכבה של בד ארוג 
והניחו את המסכה. לחצו בעדינות כדי להתאים את המסכה ואז הסירו את 

השכבה השנייה. הישענו לאחור והרגישו את הכוח משיב הנעורים של מסכת 
האלו-ביו צלולוז נכנסת לפעולה. לאחר 20 דקות, הסירו את המסכה ועסו 

את שאריות הסרום אל תוך העור שלכם. המסכה מתכלה ביולוגית כך שניתן 

להשליך אותה ללא דאגות ולהראות גם מעט אהבה לכדור הארץ. 
נוסחה זו מתוכננת במיוחד להתאים לכל סוגי העור, כולל עור רגיש. 

לתוצאות טובות וממוקדות יותר, השתמשו במסכה זו בשילוב עם מוצרי טיפוח 
.Forever עור אחרים של

רכיבים
Water (Aqua/Eau), Propanediol, Aloe Barbadensis Leaf 
Juice (Stabilized* Aloe Vera Gel/gel d’aloès ofcinal stabilisé*), 
Glycerin, Glycosyl Trehalose, Hydrogenated Starch Hydrolysate, 
1,2-Hexanediol, Hydroxyacetophenone, Mannitol, Ammonium 
Glycyrrhizate, Caffeine, Zinc Gluconate, Aesculus Hippocastanum 
(Horse Chestnut) Seed Extract, Xanthan Gum, Camellia Sinensis 
Leaf Extract, Hydrolyzed Sclerotium Gum, Sodium Hyaluronate. 

מכיל
חמש מסכות אישיות

שימוש מומלץ
1. פתחו את השקית והוציאו את המסכה.
2. המסכה מוגנת ע"י בד ארוג משני צדיה; 

    הוציאו שכבה אחת והשליכו אותה.
3. הניחו את המסכה על הפנים. 

   לחצו קלות כדי לוודא שהיא ממוקמת בבטחה.
4. הסירו את השכבה השנייה של הבד והשליכו אותה.

5. הסירו את המסכה והשליכו אותה לאחר 20 דקות. אין צורך לשטוף.   
   עסו את שאריות המוצר אל תוך הפנים והצוואר למראה צעיר.

חשוב לדעת
מחדשת את שכבות העור תוך הענקת • 

לחות עוצמתית
מחייה את העור חסר החיים כדי לעזור • 

להילחם בסממני הגיל
מרגיעה את העור ומפחיתה אדמומיות• 
חושפת עור רך וגמיש לקבלת גוון עור • 

בוהק ורענן

Aloe Bio-Cellulose Mask  #616

לא בוצעו ניסויים 
על בע״ח

טיפוח עור הפנים

בשילוב  עם ”אלו אקטיבטור” מתקבלת 
תמיסה ייחודית לטיפול פנים

מרגיעה את העור
מפחיתה אדמומיות

מחדשת את העור
 ומעניקה לחות

נלחמת בסממני הגיל

* ג'ל אלוורה מיוצב – ג'ל אלוורה שעבר תהליך שימור מוגן פטנטים המאפשר שמירת הפעילות של כל מרכיבי הג'ל הטבעיים.

#targetedskincare

חושפת עור רך, גמיש, 
בוהק ורענן

מסכת אלו ביו צלולוז
הישענו לאחור, הירגעו ותנו למסכה זו מהדור החדש לספק לחות עמוקה וארוכת טווח
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המוצרים המוצגים של חברת Forever אינם תחליף לטיפול רפואי ואין בשימוש בהם בגדר המלצה להפסיק טיפול רפואי קיים או לשנותו. אין למוצרים אלו תכונות רפואיות או סגולות ריפוי. המוצרים הינם תוספי תזונה וטיפוח ואינם תרופות. 
יש להיוועץ עם רופא לפני נטילת תוספי תזונה: נשים בהיריון, נשים מניקות, אנשים הנוטלים תרופות מרשם וילדים.

תיאור ומטרה
אלו אקטיבטור, המכיל מעל 98% ג'ל אלו ורה, מותיר את העור בתחושה 

רעננה ומרגיעה מהרגע שבו הוא נוגע בעור הפנים שלכם. הוא מושלם 
לעור רגיש ומרכיביו החיוניים הרבים כגון הוויטמינים A ,C ו-E הופכים 

את אלו אקטיבטור לתוספת אידאלית לכל שגרת טיפוח עור. לג׳ל האלו 
ורה המוערך שלנו מצורף אלנטואין, שלא זו בלבד שהוא מעניק לחות 

אפקטיבי, אלא גם משלים את פעולת האלו ורה שלנו כדי לרכך בעדינות 
את העור ולהחליק אותו.

אלו אקטיבטור הוא ספק לחות מצוין המכיל אנזימים, חומצות אמינו 
ורב סוכרים. בעזרת הריכוז הגבוה של אלו ורה שהוא מכיל, הוא תומך 

 Forever ביעילות בביצועים של מוצרי טיפוח העור האחרים של
כאשר משתמשים בו קודם לכן כדי להכין את העור, או לאחר מכן כדי 

ליהנות מהיתרונות שלו. צעד זה בשגרת הטיפוח היומי שלכם עשוי 
להפוך לחביב עליכם במיוחד, שכן לא רק שכיף למרוח אותו, אלא שגם 

ההשפעה תבוא לידי ביטוי בעור שיראה וירגיש טוב יותר.

רכיבים
Aloe Barbadensis Leaf Juice (Stabilized* Aloe Vera Gel/
gel d’aloès ofcinal stabilisé*), 1,2-Hexanediol, Allantoin, 
Disodium EDTA, Potassium Sorbate.

מכיל
130 מ"ל

שימוש מומלץ
אלו אקטיבטור הוא מוצר רב שימושי לניקוי או רענון. יש למרוח בעדינות 

על הפנים בעזרת כדור צמר גפן. למסיכת אלו ורה, יש לערבב כפית 
אבקת מסיכה עם כפית אלו אקטיבטור ולמרוח שכבה דקה על עור נקי. 

לאחר 20 דקות יש לשטוף ביסודיות בעזרת מים חמים. לשימוש פעמיים 
עד שלוש פעמים בשבוע.

אזהרה: יש להימנע ממגע בעיניים. במקרה של גירוי בעין יש לשטוף 
ביסודיות במים. אם הגירוי נמשך יש להפסיק את השימוש במוצר 

ולהיוועץ ברופא.

* ג'ל אלו ורה מיוצב – ג'ל אלו ורה שעבר תהליך שימור מוגן פטנטים 
המאפשר שמירת הפעילות של כל מרכיבי הג'ל הטבעיים.

חשוב לדעת
מייצב נהדר לעור• 
פועל בעדינות על כל הפנים, • 

אפילו סביב העיניים
מנקה, מרגיע ומרענן• 
מפעיל את האבקה למסיכה • 

לייצור המסיכה לפנים 
תומך ביעילות ובביצועים של • 

מוצרי טיפוח העור האחרים של 
Forever

אלו אקטיבטור
עוטף את העור

Aloe Activator  #612

לא בוצעו ניסויים 
על בע״ח

טיפוח עור הפנים

בשילוב  עם ”אלו אקטיבטור” מתקבלת 
תמיסה ייחודית לטיפול פנים

באישור המועצה 
הבינלאומית למדעי האלו

פעולה עדינה 
גם סביב העיניים

מרענן, מרגיע 
ומעניק לחות

תומך במוצרימייצב נהדר לעור
Forever נוספים

#targetedskincare

®
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המוצרים המוצגים של חברת Forever אינם תחליף לטיפול רפואי ואין בשימוש בהם בגדר המלצה להפסיק טיפול רפואי קיים או לשנותו. אין למוצרים אלו תכונות רפואיות או סגולות ריפוי. המוצרים הינם תוספי תזונה וטיפוח ואינם תרופות. 
יש להיוועץ עם רופא לפני נטילת תוספי תזונה: נשים בהיריון, נשים מניקות, אנשים הנוטלים תרופות מרשם וילדים.

תיאור ומטרה
אלו אקטיבטור, המכיל מעל 98% ג'ל אלו ורה, מותיר את העור בתחושה 

רעננה ומרגיעה מהרגע שבו הוא נוגע בעור הפנים שלכם. הוא מושלם 
לעור רגיש ומרכיביו החיוניים הרבים כגון הוויטמינים A ,C ו-E הופכים 

את אלו אקטיבטור לתוספת אידאלית לכל שגרת טיפוח עור. לג׳ל האלו 
ורה המוערך שלנו מצורף אלנטואין, שלא זו בלבד שהוא מעניק לחות 

אפקטיבי, אלא גם משלים את פעולת האלו ורה שלנו כדי לרכך בעדינות 
את העור ולהחליק אותו.

אלו אקטיבטור הוא ספק לחות מצוין המכיל אנזימים, חומצות אמינו 
ורב סוכרים. בעזרת הריכוז הגבוה של אלו ורה שהוא מכיל, הוא תומך 

 Forever ביעילות בביצועים של מוצרי טיפוח העור האחרים של
כאשר משתמשים בו קודם לכן כדי להכין את העור, או לאחר מכן כדי 

ליהנות מהיתרונות שלו. צעד זה בשגרת הטיפוח היומי שלכם עשוי 
להפוך לחביב עליכם במיוחד, שכן לא רק שכיף למרוח אותו, אלא שגם 

ההשפעה תבוא לידי ביטוי בעור שיראה וירגיש טוב יותר.

רכיבים
Aloe Barbadensis Leaf Juice (Stabilized* Aloe Vera Gel/
gel d’aloès ofcinal stabilisé*), 1,2-Hexanediol, Allantoin, 
Disodium EDTA, Potassium Sorbate.

מכיל
130 מ"ל

שימוש מומלץ
אלו אקטיבטור הוא מוצר רב שימושי לניקוי או רענון. יש למרוח בעדינות 

על הפנים בעזרת כדור צמר גפן. למסיכת אלו ורה, יש לערבב כפית 
אבקת מסיכה עם כפית אלו אקטיבטור ולמרוח שכבה דקה על עור נקי. 

לאחר 20 דקות יש לשטוף ביסודיות בעזרת מים חמים. לשימוש פעמיים 
עד שלוש פעמים בשבוע.

אזהרה: יש להימנע ממגע בעיניים. במקרה של גירוי בעין יש לשטוף 
ביסודיות במים. אם הגירוי נמשך יש להפסיק את השימוש במוצר 

ולהיוועץ ברופא.

* ג'ל אלו ורה מיוצב – ג'ל אלו ורה שעבר תהליך שימור מוגן פטנטים 
המאפשר שמירת הפעילות של כל מרכיבי הג'ל הטבעיים.

חשוב לדעת
מייצב נהדר לעור• 
פועל בעדינות על כל הפנים, • 

אפילו סביב העיניים
מנקה, מרגיע ומרענן• 
מפעיל את האבקה למסיכה • 

לייצור המסיכה לפנים 
תומך ביעילות ובביצועים של • 

מוצרי טיפוח העור האחרים של 
Forever

אלו אקטיבטור
עוטף את העור

Aloe Activator  #612

לא בוצעו ניסויים 
על בע״ח

טיפוח עור הפנים

בשילוב  עם ”אלו אקטיבטור” מתקבלת 
תמיסה ייחודית לטיפול פנים

באישור המועצה 
הבינלאומית למדעי האלו

פעולה עדינה 
גם סביב העיניים

מרענן, מרגיע 
ומעניק לחות

תומך במוצרימייצב נהדר לעור
Forever נוספים

#targetedskincare

®

המוצרים המוצגים של חברת Forever אינם תחליף לטיפול רפואי ואין בשימוש בהם בגדר המלצה להפסיק טיפול רפואי קיים או לשנותו. אין למוצרים אלו תכונות רפואיות או סגולות ריפוי. המוצרים הינם תוספי תזונה וטיפוח ואינם תרופות. 
יש להיוועץ עם רופא לפני נטילת תוספי תזונה: נשים בהיריון, נשים מניקות, אנשים הנוטלים תרופות מרשם וילדים.

תיאור ומטרה
אבקת המסכה היא צירוף ייחודי של רכיבים עשירים שנבחרו הודות 

לתכונותיהם המיוחדות לטפח את העור ולנקות את הנקבוביות. אבקת 
המסכה תוכננה להתמזג עם ה”אלו אקטיבטור” – הנוזל המפעיל, ליצירת 
תחליב קל לפנים ולצוואר. לאלבומין ומלטודקסטרין, שני רכיבים במסכה 

שלנו, תכונות שאיבה וכיווץ, והקאולין סופג עודפי שומנים. האלנטואין, 
הקומפרי, והקמומיל מטפחים ומחדשים את תאי העור ומזרזים צמיחת 

תאים חדשים.
בצורה כזו, מטפחים כל רכיבי המסכה את עורכם, ומביאים לתחושה 

אידיאלית של הזנה וטיפוח.

רכיבים
Albumen, Zea Mays (Corn) Starch, Kaolin, Allantoin, 
Chamomilla Recutita (Matricaria) Flower Extract, Diazolidinyl 
Urea, Fragrance (Parfum), Red 27 Lake (CI 45410).

מכיל
29 גר׳

שימוש מומלץ
כדי להכין תמיסה ייחודית לטיפול פנים יש להשתמש ב”אלו אקטיבטור”. 

ערבבו כפית מחוקה של אבקת מסכה עם כפית אחת )בעלי עור רגיש 
ידללו את התמיסה עם כפית ורבע( של “אלו אקטיבטור”, עד לקבלת 

תחליב דליל. מרחו שכבה עבה על הפנים בעזרת מברשת קוסמטית תוך 
תנועה למעלה והחוצה. התחילו נמוך על הצוואר והמשיכו כלפי מעלה. 

השאירו את המסכיה על עורכם למשך 15-20 דקות לערך )במקרים 
של עור רגיש – פחות זמן(. הסירו את המסכה על ידי הרטבה עם מגבת 

חמימה ולחה ואחר כך שיטפו את הפנים והצוואר במים פושרים.

הערה
לעיתים יכולים להופיע עקצוצים לאחר מריחת הבלילה. כאשר זה קורה, 

יש לתופף קלות במקום הגירוי עם קצות אצבעותיכם, עד להיעלמות 
הגירוי. אין לשפשף או לשרוט. לעיתים נראה כי העור מתוח בצד אחד 

יותר מהשני, אין לכך חשיבות כיוון שהזנת העור נעשית לפי צרכיו, ולאחר 
השטיפה התופעה נעלמת.

חשוב לדעת
מהילת אבקת המסכה עם אלו • 

אקטיבטור הינה חיונית
המסכה מחליקה, מנקה ומכווצת • 

את רקמות העור
הקמומיל והקומפרי מחליקים • 

ומרגיעים עור רגיש
ניתן להוסיף 1/2 כפית דבש • 

לתערובת המסכה להעשרת 
הפינוק )תוספת הדבש לא 

מאפשרת לתחליב להתקשות 
ואפשר למרוח מתחת לעיניים(

אבקת מסיכה
לאחר מריחת המסיכה תרגישו את פלא פעולתה, 

וכאשר היא מתהדקת, תדעו שהיא מנקה את הנקבוביות.

Mask Powder  #341

לא בוצעו ניסויים 
על בע״ח

טיפוח עור הפנים

קמומיל וקומפרי מחליקים 
ומרגיעים עור רגיש

בשילוב  עם ”אלו אקטיבטור” מתקבלת 
תמיסה ייחודית לטיפול פנים
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המוצרים המוצגים של חברת Forever אינם תחליף לטיפול רפואי ואין בשימוש בהם בגדר המלצה להפסיק טיפול רפואי קיים או לשנותו. אין למוצרים אלו תכונות רפואיות או סגולות ריפוי. המוצרים הינם תוספי תזונה וטיפוח ואינם תרופות. 
יש להיוועץ עם רופא לפני נטילת תוספי תזונה: נשים בהיריון, נשים מניקות, אנשים הנוטלים תרופות מרשם וילדים.

תיאור ומטרה
לאחר בילוי ארוך או יום עבודה קשה העור שלנו נראה עייף ויבש. ניקוי עמוק 

ותוספת לחות הן הפעולות המתבקשות כדי להחזיר לעור את הלחות, 
הגמישות, החיות והמראה הרענן שלו. מסכת המרין של Forever מנקה את 
העור לעומקו ובו בזמן דואגת להחזיר לו את האיזון והמראה הרענן. כל זאת 

בעזרת מינרלים טבעיים שמקורם באצות ים מסוגים שונים בשילוב מנצח 
עם ג’ל אלוורה מיוצב המעניק לחות והזנה לעור. כדי להשלים את התמהיל 

הזה הוספו דבש ומיצוי מלפפונים. מסכה זאת קלה מאד לשימוש, היא 
חודרת לעומק העור ומשאירה אותו רענן וזוהר. העור שלך יאהב את האיכויות 

הייחודיות הנובעות מהרכיבים המצויינים של מסכת המרין!

רכיבים
Aloe Barbadensis Leaf Juice (Stabilized AloeVera Gel* /
gel d’aloès vulgaire stabilizé), Water(Aqua), Bentonite, 
Glycerin, Honey, Kaolin,Sodium Hyaluronate, Algae Extract, 
MacrocystisPyrifera Extract, Rosmarinus Officinalis(Rosemary) 
Leaf Extract, Cucumis Sativus(Cucumber) Fruit Extract, 
Tocopherol (NaturalVitamin E/vitamine E naturelle), Ascorbic 
Acid, Retinyl Palmitate,1,2-Hexanediol, CaprylylGlycol, 
Methylparaben, Fragrance (Parfum).

מכיל
113 גרם

שימוש מומלץ
לאחר ניקיון יסודי של הפנים, מרחו כמות נדיבה של מסכת המרין על 

כל הפנים פרט לעיניים בתנועות כלפי מעלה והחוצה. יש להניח למסכה 
להתייבש במשך 15-20 דקות ואז לשטוף אותה במים חמימים ובמטלית רכה. 

התוצאות הטובות ביותר תושגנה על ידי שימוש במסיכה פעמיים בשבוע.

אזהרה! יש להימנע ממגע בעיניים, במקרה של גירוי, יש לשטוף היטב במים. 
אם הגירוי מתמשך, יש להפסיק את השימוש ולהתייעץ עם רופא.

* ג'ל אלוורה מיוצב – ג'ל אלוורה שעבר תהליך שימור מוגן פטנטים המאפשר 
שמירת הפעילות של כל מרכיבי הג'ל הטבעיים.

חשוב לדעת
מנקה לעומק ומספק לחות• 
מכיל מינרלים טבעיים מהים• 
מסכה קלה לשימוש• 

מסיכת מרין
מסכת ניקוי קלה למריחה עם פעולה עמוקה, תותיר את עורכם חלק, רענן וחיוני

 Forever Marine Mask  #234

מכיל מינרלים 
טבעיים מהים

לא בוצעו ניסויים מכיל דבש
על בע״ח

טיפוח עור הפנים

 מחזיר לעור לחות, 
גמישות וחיות
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המוצרים המוצגים של חברת Forever אינם תחליף לטיפול רפואי ואין בשימוש בהם בגדר המלצה להפסיק טיפול רפואי קיים או לשנותו. אין למוצרים אלו תכונות רפואיות או סגולות ריפוי. המוצרים הינם תוספי תזונה וטיפוח ואינם תרופות. 
יש להיוועץ עם רופא לפני נטילת תוספי תזונה: נשים בהיריון, נשים מניקות, אנשים הנוטלים תרופות מרשם וילדים.

תיאור ומטרה
לאחר בילוי ארוך או יום עבודה קשה העור שלנו נראה עייף ויבש. ניקוי עמוק 

ותוספת לחות הן הפעולות המתבקשות כדי להחזיר לעור את הלחות, 
הגמישות, החיות והמראה הרענן שלו. מסכת המרין של Forever מנקה את 
העור לעומקו ובו בזמן דואגת להחזיר לו את האיזון והמראה הרענן. כל זאת 

בעזרת מינרלים טבעיים שמקורם באצות ים מסוגים שונים בשילוב מנצח 
עם ג’ל אלוורה מיוצב המעניק לחות והזנה לעור. כדי להשלים את התמהיל 

הזה הוספו דבש ומיצוי מלפפונים. מסכה זאת קלה מאד לשימוש, היא 
חודרת לעומק העור ומשאירה אותו רענן וזוהר. העור שלך יאהב את האיכויות 

הייחודיות הנובעות מהרכיבים המצויינים של מסכת המרין!

רכיבים
Aloe Barbadensis Leaf Juice (Stabilized AloeVera Gel* /
gel d’aloès vulgaire stabilizé), Water(Aqua), Bentonite, 
Glycerin, Honey, Kaolin,Sodium Hyaluronate, Algae Extract, 
MacrocystisPyrifera Extract, Rosmarinus Officinalis(Rosemary) 
Leaf Extract, Cucumis Sativus(Cucumber) Fruit Extract, 
Tocopherol (NaturalVitamin E/vitamine E naturelle), Ascorbic 
Acid, Retinyl Palmitate,1,2-Hexanediol, CaprylylGlycol, 
Methylparaben, Fragrance (Parfum).

מכיל
113 גרם

שימוש מומלץ
לאחר ניקיון יסודי של הפנים, מרחו כמות נדיבה של מסכת המרין על 

כל הפנים פרט לעיניים בתנועות כלפי מעלה והחוצה. יש להניח למסכה 
להתייבש במשך 15-20 דקות ואז לשטוף אותה במים חמימים ובמטלית רכה. 

התוצאות הטובות ביותר תושגנה על ידי שימוש במסיכה פעמיים בשבוע.

אזהרה! יש להימנע ממגע בעיניים, במקרה של גירוי, יש לשטוף היטב במים. 
אם הגירוי מתמשך, יש להפסיק את השימוש ולהתייעץ עם רופא.

* ג'ל אלוורה מיוצב – ג'ל אלוורה שעבר תהליך שימור מוגן פטנטים המאפשר 
שמירת הפעילות של כל מרכיבי הג'ל הטבעיים.

חשוב לדעת
מנקה לעומק ומספק לחות• 
מכיל מינרלים טבעיים מהים• 
מסכה קלה לשימוש• 

מסיכת מרין
מסכת ניקוי קלה למריחה עם פעולה עמוקה, תותיר את עורכם חלק, רענן וחיוני

 Forever Marine Mask  #234

מכיל מינרלים 
טבעיים מהים

לא בוצעו ניסויים מכיל דבש
על בע״ח

טיפוח עור הפנים

 מחזיר לעור לחות, 
גמישות וחיות

המוצרים המוצגים של חברת Forever אינם תחליף לטיפול רפואי ואין בשימוש בהם בגדר המלצה להפסיק טיפול רפואי קיים או לשנותו. אין למוצרים אלו תכונות רפואיות או סגולות ריפוי. המוצרים הינם תוספי תזונה וטיפוח ואינם תרופות. 
יש להיוועץ עם רופא לפני נטילת תוספי תזונה: נשים בהיריון, נשים מניקות, אנשים הנוטלים תרופות מרשם וילדים.

תיאור ומטרה
החברה המודרנית מייחסת ערך רב למראה החיצוני, בין אם הדבר לרוחנו ובין אם 
 )Restore( את לחותו הטבעי, לשקם )Retain( לא. לכן, עליך לעזור לעורך לשמר

את גמישותו, ולחדש )Renew( את מראהו. מכאן שם התכשיר ״R3״ . זהו קרם 
עשיר מג’ל אלוורה מיוצב, קולגן מומס וחומצות אלפא-הידרוקסיות המחוזקים על 

ידי ויטמינים A ו- E. כל אחד ממרכיבים אלה, חיוני לעור בריא.
חומצות אלפא-הידרוקסיות )AHA( מופקות מחומצות פרי ממקור צמחי טבעי: 

החומצה הגליקולית בעלת המולקולה הקטנה והחודרנית מאד מופקת מקנה 
סוכר. החומצה הציטרית, מופקת מפרי ההדר. החומצה הטרטרית – מענבים 

והחומצה המאלית – מתפוחים. ביחד, חומצות פירות אלו מרכיבות תכשיר 
המשחרר תאים מתים מפני העור על ידי המסת החומרים הטבעיים “המדביקים” 

אותם. תאים אלה בהיותם יבשים ומתפוררים אינם מגינים מפני איבוד נוזלים 
ומהווים מחסום לתחליבים מספקי לחות. כאשר אנו נפטרים מתאים מתים אלה 

בצורה חלקה, אנו חושפים תאים רעננים ועוזרים לתהליך התחדשות העור. מאחר 
ומחזור התחדשות העור הוא 21-28 ימים, יש להמתין תקופה דומה לקבלת כל 

יתרונותיו של ״R3״.
קרמים המבוססים על חומצות פירות, התקבלו בהתלהבות על ידי מספר יצרני 

קוסמטיקה ואנשים העוסקים בתחום היופי בתור מוצרי הטיפוח החשובים ביותר 
במאה הזו. יש הטוענים שחומצות אלו מעולות לטיפול בבעיות עור החל מאקנה 

ועד לפיגמנטציה יתירה וכוויות שמש. השימוש בקרמים מסוימים עלול לגרום 
לגרוי העור, המוצר שלנו פותר בעיה זו הודות לחיבור בין יסודות ה – AHA ובין 

תכונותיו המרגיעות של ג’ל האלוורה המיוצב שלנו.
ויטמינים A ו- E ממלאים תפקידים חיוניים אחרים: ויטמין E הוא אנטיאוקסידנט 
רב עוצמה וויטמין A עוזר בתחזוקה של עור בריא ואף ידוע כמטפל חיובי בבעיות 

עור מסויימות כמו אקנה ופסוריאזיס.

קרם "פקטור R3" הוא תכשיר מעולה העוזר לנו בהתמודדות עם נזקי הסביבה, 
ותורם לשמירת המראה הצעיר של העור כנגד ההשפעות הקשות של הזמן 

רכיבים
Aloe Barbadensis Gel (Stabilized Aloe Vera Gel*), Water, Butylene 
Glycol, Squalane, Methyl Gluceth-20, Cetyl Dimethicone, Prunus 
Armeniaca (Apricot) Kernel Oil, Glyceryl Stearate, Polyacrylamide, 
C13-14 Isoparaffin, Laureth-7, Tocopheryl Linoleate, Sodium 
Hyaluronate, Tocopheryl Acetate, Glycolic Acid, Saccharum 
Officinarum (Sugar Cane) Extract, Citrus Medica Limonum 
(Lemon) Fruit Extract, Pyrus Malus (Apple) Extract, Camellia 
Sinensis Leaf Extract, Retinyl Palmitate, Soluble Collagen, PEG-
100 Stearate, Ascorbic Acid, Triethanolamine, Diazolidinyl Urea, 
Methylparaben, Propylparaben, Fragrance.

* ג'ל אלוורה מיוצב – ג'ל אלוורה שעבר תהליך שימור מוגן פטנטים המאפשר 
שמירת הפעילות של כל מרכיבי הג'ל הטבעיים.

מכיל
56.7 גרם

שימוש מומלץ
לאחר ניקוי העור, מרחו “פקטור R3” על הפנים, הצוואר ובמידת הצורך על אזורים 

נוספים. לתוצאות מיטביות – מרחו בבוקר ובלילה. במשך היום, רצוי להמשיך 
ולמרוח קרם לחות ליום – “פירמינג דיי לושן” ובלילה – “קרם הזנה ללילה”.

חשוב לדעת
יעיל כאשר יש עודף פיגמנטציה, אקנה • 

וכוויות שמש.
אידיאלי לאזורי הקמטים באזורי העיניים• 

R3 פקטור
שמרו על לחות עורכם, שקמו את האלסטיות ואת הגמישות שלו

R3 Factor  #69

משמר לחות ומשקם גמישות; 
מחדש את העור

אידיאלי לאזורי הקמטים 
באזורי העיניים

לא בוצעו ניסויים 
על בע״ח

טיפוח עור הפנים

באישור המועצה 
הבינלאומית למדעי האלו
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המוצרים המוצגים של חברת Forever אינם תחליף לטיפול רפואי ואין בשימוש בהם בגדר המלצה להפסיק טיפול רפואי קיים או לשנותו. אין למוצרים אלו תכונות רפואיות או סגולות ריפוי. המוצרים הינם תוספי תזונה וטיפוח ואינם תרופות. 
יש להיוועץ עם רופא לפני נטילת תוספי תזונה: נשים בהיריון, נשים מניקות, אנשים הנוטלים תרופות מרשם וילדים.

תיאור ומטרה
רובנו חולמים על עור חלק ונקי מכתמים. אולם אורח חיינו העמוס וחשיפתנו 

לנזקי מזג האוויר, גורמים לרוב לכתמים ולפגמים בעור.
הנוסחה הבלעדית של אפיבלנק, נועדה במיוחד להבהיר את הפנים ואת גוון 

העור, תוך צמצום הופעת הכתמים השחורים. 100% האלוורה הטהור המיוצב 
שלנו הוא בסיס מצוין לתמציות הצמחיות, כגון ארבוטין )שיח הברברי( 
,Rumex Occidentalis )חומעה( וויטמי ן E טבעי, המשתלבות יחדיו 

ויוצרות תכשיר משובח זה.
אפיבלנק אפקטיבי ביותר כאשר מורחים אותו ישירות על הפגמים או 

הכתמים השחורים שבעור. במהלך היממה, מומלץ להשתמש במסנן קרינה 
מבוסס אלוורה-קרם הגנה לשמש של Forever בשילוב עם אפיבלנק. 

רכיבים
Aloe Barbadensis Leaf Juice (Stabilized AloeVera Gel), 
Water (Aqua), Glycerin, Arbutin,Triethanolamine, Sodium 
Ascorbyl Phosphate,Rumex Occidentalis Extract, 
SodiumHyaluronate, Tocopherol (Natural VitaminE), Xanthan 
Gum, Carbomer, Dimethicone,1,2-Hexanediol, Caprylyl 
Glycol, DisodiumEDTA, Methylparaben, Fragrance (Parfum).

מכיל
28.3 מ"ל

שימוש מומלץ
יש למרוח מדי בוקר ולילה על עור נקי באזורים שבהם ברצונך להבהיר 

את העור ולאחר מכן השתמש בקרם לחות. במהלך היממה, מומלץ 
 .Forever להשתמש גם במוצר “אלו סאן סקרין”, מבית

זהירות: יש להימנע ממגע באזור העיניים. במקרה של גירוי בעיניים, 
שטוף היטב במים. אם הגירוי נמשך, הפסק את השימוש והיוועץ 

ברופא. 

* ג'ל אלוורה מיוצב – ג'ל אלוורה שעבר תהליך שימור מוגן פטנטים המאפשר 
שמירת הפעילות של כל מרכיבי הג'ל הטבעיים.

חשוב לדעת
פועל הדרגתית להאחדת גוון העור• 
מבהיר את עור הפנים• 
מצמצם את הופעתם של כתמים • 

שחורים

פוראוור אפיבלנק
מוצר בעל נוסחה בלעדית, אשר נועדה במיוחד להבהיר את הפנים ואת גוון העור, 

תוך צמצום מראה הכתמים הכהים

Forever Epiblanc  #236

לא בוצעו ניסויים 
על בע״ח

טיפוח עור הפנים

בשילוב  עם ”אלו אקטיבטור” מתקבלת 
תמיסה ייחודית לטיפול פנים

באישור המועצה 
הבינלאומית למדעי האלו

 מומלץ לשלב עם קרם 
הגנה לשמש

תמציות צמחים
ייחודיות

מכיל
ג‘ל אלוורה מיוצב

מאחד את
גוון העור

המוצרים המוצגים של חברת Forever אינם תחליף לטיפול רפואי ואין בשימוש בהם בגדר המלצה להפסיק טיפול רפואי קיים או לשנותו. אין למוצרים אלו תכונות רפואיות או סגולות ריפוי. המוצרים הינם תוספי תזונה וטיפוח ואינם תרופות. 
יש להיוועץ עם רופא לפני נטילת תוספי תזונה: נשים בהיריון, נשים מניקות, אנשים הנוטלים תרופות מרשם וילדים.

תיאור ומטרה
”אלפא -E פקטור” - מוצר פעיל חדשני להזנת העור, אשר מכיל שפע רכיבים 

המעשירים את העור. הוא עולה על כל המוצרים מסוג זה שהכרתם עד כה!
“אלפא – E פקטור” הורכב באופן מדעי על מנת לספק את היתרונות 

האופטימליים בהזנה וטיפוח העור. הוא מספק לחות מבפנים וגורם לעור 
חלק ביותר ולמראה צעיר. ”אלפא – E פקטור” הוא שמן עדין המחוזק 

בויטמינים C ,A ו- E שמן מגרעיני הבורג’, ביסבולול ורכיבים מגינים 
נוספים, לשם הגנה אופטימלית מפני השפעות סביבתיות. זהו בעיקרו נוזל 

אנטיאוקסידנט המתוכנן נגד נזק רדיקלים חופשיים )80% מנזקי העור נגרמים 
על ידי רדיקלים חופשיים(. חומרים אנטיאוקסידנטים הם היעילים ביותר 

לצורך השגת המטרה- מראה צעיר לעור. 

כמו ביתר המוצרים שלנו, “אלפא – E פקטור” מבוסס על ג’ל האלו ורה המיוצב 
והטהור שלנו*, על כל מעלותיו וביניהם: חדירה לעור, הזנתו ותוספת לחות. שימי 

לב כיצד הרכיבים הפעילים מתמזגים במיוחד עבורכם לכדי מוצר מעולה נוסף 
:Forever של חברת

ויטמין E )טוקופרול אצטט(, מכונה גם “ויטמין העור” – אנטיאוקסידנט הנלחם 
ומתקן נזקי רדיקלים חופשיים, מרכך, מרפא, מוסיף לחות ומרכך רקמת 

צלקתיות.

ויטמין A )רטיניל פלמיטט( - אנטיאוקסידנט המוסיף גמישות תוך הוספת לחות 
והסרת קשקשים. ויטמין זה מכיל תכונות אנטיביוטיות טבעיות וטוב נגד אקנה 

וזיהומי עור נפוצים אחרים.

ויטמין C )פלמיטט אסקורבי( - השלישי ברשימת שלושת הויטמינים 
האנטיאוקסידנטים שלנו, הוא מרפא ומגביר אלסטיות. כמו כן נלחם בזיהומים 

והיווצרות רקמת צלקות.

לציטין - חומר מרכך מצוין המגביר את גמישות העור.

שמן גרעיני בורג’ - מספק לעור חומצה גמא לינולאית )חומצה שומנית חיונית( 
העוזרת בשיקום לחות העור ומהווה מרכך רב עוצמה.

ביסבולול - חומר טבעי, אנטי-דלקתי, חומר טיפוח המרגיע את העור בעל ניחוח 
הדר קל וטבעי המתאים גם לעור הרגיש והעדין ביותר.

טריגליצריד הקפריליס - חומר מרכך טבעי וקל המופק משמן הקוקוס שמוסיף 
לחות ללא הרגשה שומנית כבדה הנגרמת על ידי שימוש בשמנים רבים אחרים.

שמן פולי הסויה - חומר לחות טוב בעל תכונות אנטיאוקסידנטיות, הוא משפר 
את מרקם המוצר המוגמר.

רכיבים
Caprylic/Capric Triglyceride, Cyclomethicone, Tocopheryl 
Acetate, Retinyl Palmitate, Ascorbyl Palmitate, Aloe 
Barbadensis Extract, Bisabolol, Tocopherol, Lecithin, Borago 
Officinalis Seed Oil, Glycine Soja (Soybean) Oil, Methylparaben, 
Propylparaben, Fragrance.

* ג'ל אלו ורה מיוצב – ג'ל אלו ורה שעבר תהליך שימור מוגן פטנטים המאפשר 
שמירת הפעילות של כל מרכיבי הג'ל הטבעיים.

מכיל
30 מ״ל

שימוש מומלץ
”אלפא-E פקטור” ארוז בבקבוק זכוכית קטן עם טפטפת. יש לטפטף כמה טיפות 

על הפנים והצוואר ולהחדיר בעדינות לעור בעזרת קצות האצבעות. 

חשוב לדעת
צירוף מצויין של חומרים • 

אנטיאוקסידנטים רבי עוצמה
משפר גמישות• 
מחייה עור יבש• 
מתאים לסוגי עור רגישים ביותר• 

אלפא E פקטור
תערובת מהפכנית המבוססת על ג'ל אלו ורה מיוצב לצד ויטמינים A ,C ו-E + מרכיבי הגנה אחרים

Forever Alpha-E Factor   #187

אנטיאוקסידנטים 
רבי עוצמה

מספק לחות אפקטיבי בזמן ההריון מזין את העור
וההנקה

לא בוצעו ניסויים 
על בע״ח

טיפוח עור הפנים

אינו מכיל מוצר 
מן החי

כל הרכיבים הטבעיים המצוינים במוצר זה 
מתחברים לחומרי לחות המושכים מים 
ומשמרים לחות ולמתחלבים- מרכיבים 
המאפשרים מיזוג שני נוזלים כמו מים ושמן

”אלפא-E פקטור“ אידיאלי כמעט בכל מצב 
הדורש אנטיאוקסידנטים טבעיים

טיפ להריון: ”אלפא-E פקטור” אפקטיבי 
במיוחד לעזרה ראשונה, ניתן לשימוש על 

הבטן במשך ההיריון והלידה למניעת סימני 
מתיחה בעור. 
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המוצרים המוצגים של חברת Forever אינם תחליף לטיפול רפואי ואין בשימוש בהם בגדר המלצה להפסיק טיפול רפואי קיים או לשנותו. אין למוצרים אלו תכונות רפואיות או סגולות ריפוי. המוצרים הינם תוספי תזונה וטיפוח ואינם תרופות. 
יש להיוועץ עם רופא לפני נטילת תוספי תזונה: נשים בהיריון, נשים מניקות, אנשים הנוטלים תרופות מרשם וילדים.

תיאור ומטרה
רובנו חולמים על עור חלק ונקי מכתמים. אולם אורח חיינו העמוס וחשיפתנו 

לנזקי מזג האוויר, גורמים לרוב לכתמים ולפגמים בעור.
הנוסחה הבלעדית של אפיבלנק, נועדה במיוחד להבהיר את הפנים ואת גוון 

העור, תוך צמצום הופעת הכתמים השחורים. 100% האלוורה הטהור המיוצב 
שלנו הוא בסיס מצוין לתמציות הצמחיות, כגון ארבוטין )שיח הברברי( 
,Rumex Occidentalis )חומעה( וויטמי ן E טבעי, המשתלבות יחדיו 

ויוצרות תכשיר משובח זה.
אפיבלנק אפקטיבי ביותר כאשר מורחים אותו ישירות על הפגמים או 

הכתמים השחורים שבעור. במהלך היממה, מומלץ להשתמש במסנן קרינה 
מבוסס אלוורה-קרם הגנה לשמש של Forever בשילוב עם אפיבלנק. 

רכיבים
Aloe Barbadensis Leaf Juice (Stabilized AloeVera Gel), 
Water (Aqua), Glycerin, Arbutin,Triethanolamine, Sodium 
Ascorbyl Phosphate,Rumex Occidentalis Extract, 
SodiumHyaluronate, Tocopherol (Natural VitaminE), Xanthan 
Gum, Carbomer, Dimethicone,1,2-Hexanediol, Caprylyl 
Glycol, DisodiumEDTA, Methylparaben, Fragrance (Parfum).

מכיל
28.3 מ"ל

שימוש מומלץ
יש למרוח מדי בוקר ולילה על עור נקי באזורים שבהם ברצונך להבהיר 

את העור ולאחר מכן השתמש בקרם לחות. במהלך היממה, מומלץ 
 .Forever להשתמש גם במוצר “אלו סאן סקרין”, מבית

זהירות: יש להימנע ממגע באזור העיניים. במקרה של גירוי בעיניים, 
שטוף היטב במים. אם הגירוי נמשך, הפסק את השימוש והיוועץ 

ברופא. 

* ג'ל אלוורה מיוצב – ג'ל אלוורה שעבר תהליך שימור מוגן פטנטים המאפשר 
שמירת הפעילות של כל מרכיבי הג'ל הטבעיים.

חשוב לדעת
פועל הדרגתית להאחדת גוון העור• 
מבהיר את עור הפנים• 
מצמצם את הופעתם של כתמים • 

שחורים

פוראוור אפיבלנק
מוצר בעל נוסחה בלעדית, אשר נועדה במיוחד להבהיר את הפנים ואת גוון העור, 

תוך צמצום מראה הכתמים הכהים

Forever Epiblanc  #236

לא בוצעו ניסויים 
על בע״ח

טיפוח עור הפנים

בשילוב  עם ”אלו אקטיבטור” מתקבלת 
תמיסה ייחודית לטיפול פנים

באישור המועצה 
הבינלאומית למדעי האלו

 מומלץ לשלב עם קרם 
הגנה לשמש

תמציות צמחים
ייחודיות

מכיל
ג‘ל אלוורה מיוצב

מאחד את
גוון העור

המוצרים המוצגים של חברת Forever אינם תחליף לטיפול רפואי ואין בשימוש בהם בגדר המלצה להפסיק טיפול רפואי קיים או לשנותו. אין למוצרים אלו תכונות רפואיות או סגולות ריפוי. המוצרים הינם תוספי תזונה וטיפוח ואינם תרופות. 
יש להיוועץ עם רופא לפני נטילת תוספי תזונה: נשים בהיריון, נשים מניקות, אנשים הנוטלים תרופות מרשם וילדים.

תיאור ומטרה
”אלפא -E פקטור” - מוצר פעיל חדשני להזנת העור, אשר מכיל שפע רכיבים 

המעשירים את העור. הוא עולה על כל המוצרים מסוג זה שהכרתם עד כה!
“אלפא – E פקטור” הורכב באופן מדעי על מנת לספק את היתרונות 

האופטימליים בהזנה וטיפוח העור. הוא מספק לחות מבפנים וגורם לעור 
חלק ביותר ולמראה צעיר. ”אלפא – E פקטור” הוא שמן עדין המחוזק 

בויטמינים C ,A ו- E שמן מגרעיני הבורג’, ביסבולול ורכיבים מגינים 
נוספים, לשם הגנה אופטימלית מפני השפעות סביבתיות. זהו בעיקרו נוזל 

אנטיאוקסידנט המתוכנן נגד נזק רדיקלים חופשיים )80% מנזקי העור נגרמים 
על ידי רדיקלים חופשיים(. חומרים אנטיאוקסידנטים הם היעילים ביותר 

לצורך השגת המטרה- מראה צעיר לעור. 

כמו ביתר המוצרים שלנו, “אלפא – E פקטור” מבוסס על ג’ל האלו ורה המיוצב 
והטהור שלנו*, על כל מעלותיו וביניהם: חדירה לעור, הזנתו ותוספת לחות. שימי 

לב כיצד הרכיבים הפעילים מתמזגים במיוחד עבורכם לכדי מוצר מעולה נוסף 
:Forever של חברת

ויטמין E )טוקופרול אצטט(, מכונה גם “ויטמין העור” – אנטיאוקסידנט הנלחם 
ומתקן נזקי רדיקלים חופשיים, מרכך, מרפא, מוסיף לחות ומרכך רקמת 

צלקתיות.

ויטמין A )רטיניל פלמיטט( - אנטיאוקסידנט המוסיף גמישות תוך הוספת לחות 
והסרת קשקשים. ויטמין זה מכיל תכונות אנטיביוטיות טבעיות וטוב נגד אקנה 

וזיהומי עור נפוצים אחרים.

ויטמין C )פלמיטט אסקורבי( - השלישי ברשימת שלושת הויטמינים 
האנטיאוקסידנטים שלנו, הוא מרפא ומגביר אלסטיות. כמו כן נלחם בזיהומים 

והיווצרות רקמת צלקות.

לציטין - חומר מרכך מצוין המגביר את גמישות העור.

שמן גרעיני בורג’ - מספק לעור חומצה גמא לינולאית )חומצה שומנית חיונית( 
העוזרת בשיקום לחות העור ומהווה מרכך רב עוצמה.

ביסבולול - חומר טבעי, אנטי-דלקתי, חומר טיפוח המרגיע את העור בעל ניחוח 
הדר קל וטבעי המתאים גם לעור הרגיש והעדין ביותר.

טריגליצריד הקפריליס - חומר מרכך טבעי וקל המופק משמן הקוקוס שמוסיף 
לחות ללא הרגשה שומנית כבדה הנגרמת על ידי שימוש בשמנים רבים אחרים.

שמן פולי הסויה - חומר לחות טוב בעל תכונות אנטיאוקסידנטיות, הוא משפר 
את מרקם המוצר המוגמר.

רכיבים
Caprylic/Capric Triglyceride, Cyclomethicone, Tocopheryl 
Acetate, Retinyl Palmitate, Ascorbyl Palmitate, Aloe 
Barbadensis Extract, Bisabolol, Tocopherol, Lecithin, Borago 
Officinalis Seed Oil, Glycine Soja (Soybean) Oil, Methylparaben, 
Propylparaben, Fragrance.

* ג'ל אלו ורה מיוצב – ג'ל אלו ורה שעבר תהליך שימור מוגן פטנטים המאפשר 
שמירת הפעילות של כל מרכיבי הג'ל הטבעיים.

מכיל
30 מ״ל

שימוש מומלץ
”אלפא-E פקטור” ארוז בבקבוק זכוכית קטן עם טפטפת. יש לטפטף כמה טיפות 

על הפנים והצוואר ולהחדיר בעדינות לעור בעזרת קצות האצבעות. 

חשוב לדעת
צירוף מצויין של חומרים • 

אנטיאוקסידנטים רבי עוצמה
משפר גמישות• 
מחייה עור יבש• 
מתאים לסוגי עור רגישים ביותר• 

אלפא E פקטור
תערובת מהפכנית המבוססת על ג'ל אלו ורה מיוצב לצד ויטמינים A ,C ו-E + מרכיבי הגנה אחרים

Forever Alpha-E Factor   #187

אנטיאוקסידנטים 
רבי עוצמה

מספק לחות אפקטיבי בזמן ההריון מזין את העור
וההנקה

לא בוצעו ניסויים 
על בע״ח

טיפוח עור הפנים

אינו מכיל מוצר 
מן החי

כל הרכיבים הטבעיים המצוינים במוצר זה 
מתחברים לחומרי לחות המושכים מים 
ומשמרים לחות ולמתחלבים- מרכיבים 
המאפשרים מיזוג שני נוזלים כמו מים ושמן

”אלפא-E פקטור“ אידיאלי כמעט בכל מצב 
הדורש אנטיאוקסידנטים טבעיים

טיפ להריון: ”אלפא-E פקטור” אפקטיבי 
במיוחד לעזרה ראשונה, ניתן לשימוש על 

הבטן במשך ההיריון והלידה למניעת סימני 
מתיחה בעור. 
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המוצרים המוצגים של חברת Forever אינם תחליף לטיפול רפואי ואין בשימוש בהם בגדר המלצה להפסיק טיפול רפואי קיים או לשנותו. אין למוצרים אלו תכונות רפואיות או סגולות ריפוי. המוצרים הינם תוספי תזונה וטיפוח ואינם תרופות. 
יש להיוועץ עם רופא לפני נטילת תוספי תזונה: נשים בהיריון, נשים מניקות, אנשים הנוטלים תרופות מרשם וילדים.

תיאור ומטרה 
אפשר לישון בשקט בידיעה ש"קרם לחות עמוק" מסדרת סוניה מטפל בעור 

שלכם עם כוח החידוש של האלוורה ומעניקי הלחות העשירים.
מרחו את קרם הלילה המשקם הזה לפני השינה ותנו למעניק הלחות העמוק 

לחדש את עורכם בזמן השינה. קרם הלחות העמוק מסדרת סוניה  יעניק 
משמעות של ממש למונח ״שנת היופי״ על ידי הרוויית צימאון העור עם 

אלוורה ומעניקי לחות צמחיים.
אין כמו הג'ל הפנימי של עלי האלוורה מהמטעים הפרטיים של Forever כדי 

להעניק לחות טבעית מזינה לעור שלכם. 
תכונות השיקום של קרם הלחות משלימות לגמרי את ההשפעה העוצמתית 

של האלוורה ומשפרות את מרקם העור ואת גמישותו.
פעולת ההחייאה המחודשת של העור לא עוצרת כאן. בין מרכיבי הקרם 

כללנו גם תמצית קליפת עץ אורן המכילה נוגדי חמצון, הלוחמים ברדיקלים 
חופשיים ועוזרים לעורכם לשמור על הקולגן ולהיאבק בסממני ההזדקנות. 
מרכיב עוצמתי נוסף, פלמיטואיל טריפפטיד-5 הוא פפטיד מחליק קמטים 
שעוזר לשיפור מראה מרקם העור כדי שתתעוררו עם זוהר נעורים מהמם.

כדי להפיק את המירב מהקרם המשקם, מרחו לפני השינה ולאחר השימוש 
בסרום מסדרת אינפיניט כדי לשמר את הלחות.

מכיל
71 גר׳

רכיבים
Aloe Barbadensis Leaf Juice (Stabilized Aloe Vera Gel*), Water 
(Aqua), Propanediol, Butylene Glycol, Macadamia Ternifolia Seed 
Oil, C12-15 Alkyl Benzoate, Glyceryl Stearate, Lauryl Lactate, 
Sorbitol, Dimethicone, Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil, 
Cetyl Alcohol, Methyl Gluceth-20, Isostearyl Hydroxystearate, 
Arginine, PEG-100 Stearate, Carbomer, Pinus Strobus Bark 
Extract, Glycerin, Palmitoyl Tripeptide-5, Ceramide 3, Ceramide 
6 II, Ceramide 1, Phytosphingosine, Cholesterol, Sodium Lauroyl 
Lactylate, Xanthan Gum, Sodium Hyaluronate, Phenoxyethanol, 
Methylisothiazolinone, Fragrance (Parfum). 

* ג'ל אלוורה מיוצב – ג'ל אלוורה שעבר תהליך שימור מוגן פטנטים המאפשר 
שמירת הפעילות של כל מרכיבי הג'ל הטבעיים.

שימוש מומלץ
השתמשו מידי ערב בסרום המזין מסדרת אינפיניט ולאחר מכן מרחו קרם 

לחות עמוק ללחות מירבית ותוצאה אפקטיבית. הסירו את כפית הפלסטיק 
והדיסק שמתחת למכסה הצנצנת. בעזרת  הכפית, גרפו מעט קרם והניחו 

על דיסק המיכסה. מרחו בעזרת האצבעות קרם מהדיסק על הפנים והצוואר 
ולאחר מכן עסו אל תוך העור. שטפו את הדיסק והכפית ביסודיות במים 

חמים לאחר כל שימוש ויבשו במגבת נקייה לפני החזרתם אל מתחת למכסה 
הצנצנת עד לשימוש הבא.

חשוב לדעת
קרם לילה משקם• 
משפר את מראה מרקם העור• 
לוחם בסממני ההזדקנות• 
מרקם עשיר במיוחד• 

Aloe Deep Moisturizing Cream  #311

לא בוצעו ניסויים 
על בע״ח

בשילוב  עם ”אלו אקטיבטור” מתקבלת 
תמיסה ייחודית לטיפול פנים

לוחם בסממני 
ההזדקנות

קרם לחות לשגרת 
הלילה שלכם

משפר את 
מראה העור

נטול גלוטן
®

קרם לחות עמוק מסדרת סוניה
שנת היופי שלכם מתחילה עם קרם הלילה משיב הנעורים הזה

טיפוח עור הפנים
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להיראות טוב ולהרגיש נפלא 
כולנו יודעים להיות מודעים למה שאנחנו אוכלים, אבל אותו הכלל צריך לחול על מה שאנחנו מורחים על העור 
שלנו, שוטפים את השיער שלנו ומצחצחים בו את השיניים. Forever שילבה את כל היתרונות הבריאותיים של 

ג'ל האלוורה עם מרכיבים איכותיים אחרים ליצירת מגוון מוצרי טיפוח אישיים המשלימים בעדינות את שגרת 
הטיפוח של עור הפנים והגוף. מוצרי הטיפוח האישיים של Forever פועלים בהרמוניה ליצירת מראה טבעי וזוהר, 

ויוצרים שגרת טיפוח אולטמיטיבית לגוף, לשיער ולשיניים.

חלק 8
טיפוח אישי



המוצרים המוצגים של חברת Forever אינם תחליף לטיפול רפואי ואין בשימוש בהם בגדר המלצה להפסיק טיפול רפואי קיים או לשנותו. אין למוצרים אלו תכונות רפואיות או סגולות ריפוי. המוצרים הינם תוספי תזונה וטיפוח ואינם תרופות. 
יש להיוועץ עם רופא לפני נטילת תוספי תזונה: נשים בהיריון, נשים מניקות, אנשים הנוטלים תרופות מרשם וילדים.

תיאור ומטרה
השמפו המוכר והאהוב עם נוסחה חדשה, מושלמת לכל סוגי השיער!

בנוסחה החדשה הפחתנו את כמות החומרים שהיו לנו בעבר, משום 
שהמרכיבים החדשים כל כך עצמתיים! במקום להסתמך רק על חומרי 

הקצפה מעשה ידי אדם, השתמשנו במרכיב האהוב עלינו: אלוורה, המספק 
באופן טבעי ספונינים המסייעים ליצירת שכבת קצף עדינה.

מלבד האלוורה, המרכיב המככב בשמפו שלנו הינו החוחובה, אשר מייצר 
את ״אפקט הקרטין״, מה שגורם לצבעים הטבעיים של השיער לבלוט 

ולשיער לקבל מראה זוהר.
אנו יודעים שחשוב לרכך את הקרקפת והשיער במהלך החפיפה. אנו גאים 

להציג בפניכם את שמן הלבנדר מסדרת Essential Oils, אשר מעניק ניחוח 
מרגיע, ברק לשיער ומרגיע את הקרקפת.

מרכיב חשוב נוסף הינו שמן ״רוז היפ״, שמופק  מזרעים המצויים בפירות של 
ורד בר. שמן זה מכיל שפע חומצות שומן חיוניות, עשיר בויטמין A, בנוסף 

לאחוז גבוה של  ויטמין C. שמן ה״רוז היפ״ יסייע לשמור על הלחות בקרקפת.

מרכיבים אלה מגיעים יחד בשמפו נהדר שינקה ביסודיות את השיער ובו בזמן  
ירגיע את הקרקפת שלכם. התכוננו לשיער, חזק יותר ובעל נפח גדול יותר, 

שיגרום לאנשים לסובב את הראש!

רכיבים
Aloe Barbadensis Leaf Juice (Stabilized Aloe Vera Gel*), 
Cocamidopropyl Hydroxysultaine, Sodium Methyl 
2-Sulfolaurate, Water (Agua/Eau), Disodium 2-Sulfolaurate, 
Decyl Glucoside, 1,2-Hexanediol, Lavandula Angustifolia 
(Lavender) Oil, Rosa Canina Fruit Oil, Simmondsia Chinensis 
(Jojoba) Seed Oil, Citric Acid, Fragrance (Parfum).

* ג'ל אלוורה מיוצב – ג'ל אלוורה שעבר תהליך שימור מוגן פטנטים 
המאפשר שמירת הפעילות של כל מרכיבי הג'ל הטבעיים.

מכיל
296 מ”ל

שימוש מומלץ
יש להוסיף כמות קטנה מהשמפו לשיער רטוב ולעסות את הקרקפת, 

להקציף ולשטוף ביסודיות. ניתן לחזור על הפעולה לפי הצורך.
לתוצאות טובות יותר מומלץ להמשיך עם מרכך “אלו-חוחובה” . 

יש להימנע ממגע עם העיניים. במקרה של מגע עם העיניים יש לשטוף 
ביסודיות תחת מים זורמים .

חשוב לדעת
 •pH-מאזן את רמת ה
שמפו נטול סולפט• 
שילוב של שלושה שמנים • 

טבעיים להרגעת הקרקפת

שמפו אלו-חוחובה
השמפו החדש שמסובב ראשים

Aloe-Jojoba Shampoo  #521

שמן ״רוז היפ״ 
עשיר בלחות

מכיל חוחובה
לשיער עשיר וזוהר

מכיל לבנדר
לניחוח ורוגע

לא בוצעו ניסויים 
על בע״ח

אינו מכיל 
מוצר מן החי

טיפוח אישי

מכיל
ג‘ל אלוורה מיוצב

המוצרים המוצגים של חברת Forever אינם תחליף לטיפול רפואי ואין בשימוש בהם בגדר המלצה להפסיק טיפול רפואי קיים או לשנותו. אין למוצרים אלו תכונות רפואיות או סגולות ריפוי. המוצרים הינם תוספי תזונה וטיפוח ואינם תרופות. 
יש להיוועץ עם רופא לפני נטילת תוספי תזונה: נשים בהיריון, נשים מניקות, אנשים הנוטלים תרופות מרשם וילדים.

תיאור ומטרה
המדע מתקדם, וכך גם הנוסחאות שלנו.  שיפצנו את הנוסחה הישנה שלנו 

כדי לגרום לה לעבוד בסינרגיה עם שמפו האלוורה והחוחובה. השטיפה 
המשלימה הזו עם מייצב השיער מחוזקת במערכת של ויטמיני B, שמנים 
 Forever של Essential Oils  מחוחובה, מקדמיה, ושמן לבנדר מסדרת

שיעניקו לשיערך תוספת ברק וגמישות ולקרקפת מנת לחות נוספת, 
שתאפשר עיצוב וסידור נוח לשיער.

החוחובה ידועה מזה דורות רבים כבעלת תכונות מלחחות, אך לא הסתפקנו 
רק בחוחובה. הוספנו שמן מקדמיה שבפני עצמו מרכך נפלא ומכיל אחוז 

גבוה של שומן בלתי רווי, אפילו יותר מאשר בשמן זית. שמן המקדמיה יוסיף 
עוד לחות שעור ולקרקפת. וכמובן, שהוספנו, כמו לשמפו, גם למרכך את 

שמן הלבנדר שלנו שמקורו בבולגריה שמוסיף לחות וברק לשיער.
מרכיב חשוב נוסף הינו שמן מזרעי חמניה בעל רמות גבוהות של חומצה 

לינולאית שדואגת להשאיר לחות בקרקפת לאורך זמן.
 )pH( מלבד תשומת לב לקרקפת, נוסחה זו היא בעלת רמת חומציות

מאוזנת ושטיפה במרכך שיער זה תצפה את השערה כדי להיפטר מקצוות 
מפוצלים.

מרכך זה יותיר את שיערך רך יותר, מבריק יותר, נעים יותר וקל וסידור אך 
עוצמתי דיו כך שניתן גם להשתמש לאחר המקלחת מבלי לשטוף אותו.

רכיבים
Aloe Barbadensis Leaf Juice (Stabilized Aloe Vera Gel*), Water 
(Agua/Eau), Cetyl Alcohol, Polyquaternium-81, Macadamia 
Intefrifolia Seed Oil, Propanediol, Glyceryl Stearate, Caprylyl 
Glycerin/Sebacic Avid Copolymer, Brassica Alcohol, Diheptyl 
Succinate, PPG-3 Caprylyl Ether, Helianthus Annuus (Sunflower) 
Seed Oil, Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil, Brassicyl 
Lsoleucinate Esylate, Guar Hydroxypropyltrimonium Chloride, 
1,2-Hexanediol, Arginine, Lavadula Angustinfolia (Lavender) Oil, 
Panthenol, Fragrance (Parfum).

מכיל
296 מ”ל

שימוש מומלץ
לאחר החפיפה בשמפו “אלו-חוחובה”, יש לעסות את המרכך בעדינות לתוך 

השיער ולהשאיר למשך 2-3 דקות. לשטוף את השיער ביסודיות ולייבש. 
לשימוש לאחר המקלחת, לעסות כמות קטנה לתוך השיער, עד שורשי 

השיער ולייבש כרגיל.
יש להימנע ממגע עם העיניים. במקרה של מגע עם העיניים יש לשטוף 

ביסודיות תחת מים זורמים .

חשוב לדעת
 •.pH-מאזן את רמת ה
נוסחה קלת משקל.• 
שילוב של ארבעה שמנים טבעיים: חוחובה, • 

חמנייה, מקדמיה ולבנדר.

מרכך אלו-חוחובה
שילוב של רכות עם עוצמה לאחר חפיפה או לשימוש לאחר המקלחת

Aloe-Jojoba Conditioning Rinse  #522

מכיל אלוורה וחוחובה 
לשיער עשיר וזוהר

מכיל לבנדר
לגמישות וברק

שומר על איזון 
 pH-ה

לא בוצעו ניסויים 
על בע״ח

אינו מכיל 
מוצר מן החי

טיפוח אישי

* ג'ל אלוורה מיוצב – ג'ל אלוורה שעבר תהליך שימור מוגן פטנטים המאפשר שמירת הפעילות של כל מרכיבי הג'ל הטבעיים.
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המוצרים המוצגים של חברת Forever אינם תחליף לטיפול רפואי ואין בשימוש בהם בגדר המלצה להפסיק טיפול רפואי קיים או לשנותו. אין למוצרים אלו תכונות רפואיות או סגולות ריפוי. המוצרים הינם תוספי תזונה וטיפוח ואינם תרופות. 
יש להיוועץ עם רופא לפני נטילת תוספי תזונה: נשים בהיריון, נשים מניקות, אנשים הנוטלים תרופות מרשם וילדים.

תיאור ומטרה
השמפו המוכר והאהוב עם נוסחה חדשה, מושלמת לכל סוגי השיער!

בנוסחה החדשה הפחתנו את כמות החומרים שהיו לנו בעבר, משום 
שהמרכיבים החדשים כל כך עצמתיים! במקום להסתמך רק על חומרי 

הקצפה מעשה ידי אדם, השתמשנו במרכיב האהוב עלינו: אלוורה, המספק 
באופן טבעי ספונינים המסייעים ליצירת שכבת קצף עדינה.

מלבד האלוורה, המרכיב המככב בשמפו שלנו הינו החוחובה, אשר מייצר 
את ״אפקט הקרטין״, מה שגורם לצבעים הטבעיים של השיער לבלוט 

ולשיער לקבל מראה זוהר.
אנו יודעים שחשוב לרכך את הקרקפת והשיער במהלך החפיפה. אנו גאים 

להציג בפניכם את שמן הלבנדר מסדרת Essential Oils, אשר מעניק ניחוח 
מרגיע, ברק לשיער ומרגיע את הקרקפת.

מרכיב חשוב נוסף הינו שמן ״רוז היפ״, שמופק  מזרעים המצויים בפירות של 
ורד בר. שמן זה מכיל שפע חומצות שומן חיוניות, עשיר בויטמין A, בנוסף 

לאחוז גבוה של  ויטמין C. שמן ה״רוז היפ״ יסייע לשמור על הלחות בקרקפת.

מרכיבים אלה מגיעים יחד בשמפו נהדר שינקה ביסודיות את השיער ובו בזמן  
ירגיע את הקרקפת שלכם. התכוננו לשיער, חזק יותר ובעל נפח גדול יותר, 

שיגרום לאנשים לסובב את הראש!

רכיבים
Aloe Barbadensis Leaf Juice (Stabilized Aloe Vera Gel*), 
Cocamidopropyl Hydroxysultaine, Sodium Methyl 
2-Sulfolaurate, Water (Agua/Eau), Disodium 2-Sulfolaurate, 
Decyl Glucoside, 1,2-Hexanediol, Lavandula Angustifolia 
(Lavender) Oil, Rosa Canina Fruit Oil, Simmondsia Chinensis 
(Jojoba) Seed Oil, Citric Acid, Fragrance (Parfum).

* ג'ל אלוורה מיוצב – ג'ל אלוורה שעבר תהליך שימור מוגן פטנטים 
המאפשר שמירת הפעילות של כל מרכיבי הג'ל הטבעיים.

מכיל
296 מ”ל

שימוש מומלץ
יש להוסיף כמות קטנה מהשמפו לשיער רטוב ולעסות את הקרקפת, 

להקציף ולשטוף ביסודיות. ניתן לחזור על הפעולה לפי הצורך.
לתוצאות טובות יותר מומלץ להמשיך עם מרכך “אלו-חוחובה” . 

יש להימנע ממגע עם העיניים. במקרה של מגע עם העיניים יש לשטוף 
ביסודיות תחת מים זורמים .

חשוב לדעת
 •pH-מאזן את רמת ה
שמפו נטול סולפט• 
שילוב של שלושה שמנים • 

טבעיים להרגעת הקרקפת

שמפו אלו-חוחובה
השמפו החדש שמסובב ראשים

Aloe-Jojoba Shampoo  #521

שמן ״רוז היפ״ 
עשיר בלחות

מכיל חוחובה
לשיער עשיר וזוהר

מכיל לבנדר
לניחוח ורוגע

לא בוצעו ניסויים 
על בע״ח

אינו מכיל 
מוצר מן החי

טיפוח אישי

מכיל
ג‘ל אלוורה מיוצב

המוצרים המוצגים של חברת Forever אינם תחליף לטיפול רפואי ואין בשימוש בהם בגדר המלצה להפסיק טיפול רפואי קיים או לשנותו. אין למוצרים אלו תכונות רפואיות או סגולות ריפוי. המוצרים הינם תוספי תזונה וטיפוח ואינם תרופות. 
יש להיוועץ עם רופא לפני נטילת תוספי תזונה: נשים בהיריון, נשים מניקות, אנשים הנוטלים תרופות מרשם וילדים.

תיאור ומטרה
המדע מתקדם, וכך גם הנוסחאות שלנו.  שיפצנו את הנוסחה הישנה שלנו 

כדי לגרום לה לעבוד בסינרגיה עם שמפו האלוורה והחוחובה. השטיפה 
המשלימה הזו עם מייצב השיער מחוזקת במערכת של ויטמיני B, שמנים 
 Forever של Essential Oils  מחוחובה, מקדמיה, ושמן לבנדר מסדרת

שיעניקו לשיערך תוספת ברק וגמישות ולקרקפת מנת לחות נוספת, 
שתאפשר עיצוב וסידור נוח לשיער.

החוחובה ידועה מזה דורות רבים כבעלת תכונות מלחחות, אך לא הסתפקנו 
רק בחוחובה. הוספנו שמן מקדמיה שבפני עצמו מרכך נפלא ומכיל אחוז 

גבוה של שומן בלתי רווי, אפילו יותר מאשר בשמן זית. שמן המקדמיה יוסיף 
עוד לחות שעור ולקרקפת. וכמובן, שהוספנו, כמו לשמפו, גם למרכך את 

שמן הלבנדר שלנו שמקורו בבולגריה שמוסיף לחות וברק לשיער.
מרכיב חשוב נוסף הינו שמן מזרעי חמניה בעל רמות גבוהות של חומצה 

לינולאית שדואגת להשאיר לחות בקרקפת לאורך זמן.
 )pH( מלבד תשומת לב לקרקפת, נוסחה זו היא בעלת רמת חומציות

מאוזנת ושטיפה במרכך שיער זה תצפה את השערה כדי להיפטר מקצוות 
מפוצלים.

מרכך זה יותיר את שיערך רך יותר, מבריק יותר, נעים יותר וקל וסידור אך 
עוצמתי דיו כך שניתן גם להשתמש לאחר המקלחת מבלי לשטוף אותו.

רכיבים
Aloe Barbadensis Leaf Juice (Stabilized Aloe Vera Gel*), Water 
(Agua/Eau), Cetyl Alcohol, Polyquaternium-81, Macadamia 
Intefrifolia Seed Oil, Propanediol, Glyceryl Stearate, Caprylyl 
Glycerin/Sebacic Avid Copolymer, Brassica Alcohol, Diheptyl 
Succinate, PPG-3 Caprylyl Ether, Helianthus Annuus (Sunflower) 
Seed Oil, Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil, Brassicyl 
Lsoleucinate Esylate, Guar Hydroxypropyltrimonium Chloride, 
1,2-Hexanediol, Arginine, Lavadula Angustinfolia (Lavender) Oil, 
Panthenol, Fragrance (Parfum).

מכיל
296 מ”ל

שימוש מומלץ
לאחר החפיפה בשמפו “אלו-חוחובה”, יש לעסות את המרכך בעדינות לתוך 

השיער ולהשאיר למשך 2-3 דקות. לשטוף את השיער ביסודיות ולייבש. 
לשימוש לאחר המקלחת, לעסות כמות קטנה לתוך השיער, עד שורשי 

השיער ולייבש כרגיל.
יש להימנע ממגע עם העיניים. במקרה של מגע עם העיניים יש לשטוף 

ביסודיות תחת מים זורמים .

חשוב לדעת
 •.pH-מאזן את רמת ה
נוסחה קלת משקל.• 
שילוב של ארבעה שמנים טבעיים: חוחובה, • 

חמנייה, מקדמיה ולבנדר.

מרכך אלו-חוחובה
שילוב של רכות עם עוצמה לאחר חפיפה או לשימוש לאחר המקלחת

Aloe-Jojoba Conditioning Rinse  #522

מכיל אלוורה וחוחובה 
לשיער עשיר וזוהר

מכיל לבנדר
לגמישות וברק

שומר על איזון 
 pH-ה

לא בוצעו ניסויים 
על בע״ח

אינו מכיל 
מוצר מן החי

טיפוח אישי

* ג'ל אלוורה מיוצב – ג'ל אלוורה שעבר תהליך שימור מוגן פטנטים המאפשר שמירת הפעילות של כל מרכיבי הג'ל הטבעיים.
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המוצרים המוצגים של חברת Forever אינם תחליף לטיפול רפואי ואין בשימוש בהם בגדר המלצה להפסיק טיפול רפואי קיים או לשנותו. אין למוצרים אלו תכונות רפואיות או סגולות ריפוי. המוצרים הינם תוספי תזונה וטיפוח ואינם תרופות. 
יש להיוועץ עם רופא לפני נטילת תוספי תזונה: נשים בהיריון, נשים מניקות, אנשים הנוטלים תרופות מרשם וילדים.

תיאור ומטרה
יופי טבעי מתחיל בעור נקי ובריא ועור נקי ובריא מתחיל בטבע.

מעל 30 שנה, חברת Forever היא המובילה במציאת ושכלול מקורות 
טבעיים המסייעים להשגת עור רך יותר, חלק יותר ויפה.

במיוחד עבורכם שכללנו מקור נוסף – אבוקדו.

סבון אבוקדו לגוף ולפנים מיוצר מ – 100% חמאת אבוקדו. הוא מקנה לגופכם 
לחות ומנקה אותו על ידי המרכיבים הטבעיים המחדשים של פרי עוצמתי זה. 
אבוקדו מציע הקלה כמעט לכל סוגי העור: הוא מנקה עור שמן בעדינות ללא 

כל גירוי ושומר את נקבוביות העור נקיות ובריאות, מרגיע במהירות עור יבש 
ורגיש, חודר אליו ומקנה לו לחות והזנה.

בשל תכונות הניקוי והלחות שלו, סבון אבוקדו לגוף ולפנים ממשיך לפעול גם 
אחרי הרחצה. הריח הלימוני הרענן מהווה תזכורת עדינה לכך שהוא ממשיך 

לסייע לשמור את עורך רך, גמיש ובריא במשך כל היום.

 רכיבים
Sodium Palmate, Sodium Cocoate (or) Sodium Palm 
Kernelate, Water (Aqua/Eau), Glycerin, Fragrance (Parfum), 
Aloe Barbadensis Leaf Juice (Stabilized* Aloe Vera Gel/gel 
d’aloès ofcinal stabilisé*), Persea Gratissima (Avocado) Oil, 
Hydrogenated Vegetable Oil, Sodium Chloride, Pentasodium 
Pentetate, Tetrasodium Etidronate, Titanium Dioxide (CI 
77891), Iron Oxides (CI 77499), Yellow 10 (CI 47005), Red 4 
(CI 14700), Green 3 (CI 42053).

מכיל
142 גרם

שימוש מומלץ
ריחצו את העור בסבון אבוקדו לגוף ולפנים לניקוי על פי הצורך.

שיטפו את הפנים והגוף ביסודיות ויבשו במגבת.

חשוב לדעת
אבוקדו הוא מקור עשיר • 

E , D , A , B בוויטמינים
מכיל נוגדני חמצון המסייעים • 

במאבק ברדיקלים חופשיים
אידיאלי לכל המשפחה!• 

סבון אבוקדו
סבון אבוקדו לגוף ולפנים, המיוצר מ- 100% חמאת אבוקדו, שומר את נקבוביות העור נקיות ובריאות

 Avocado Soap  #284

מרכיבים טבעיים 
מעניקי לחות

100%
חמאת אבוקדו

לא בוצעו ניסויים 
על בע״ח

טיפוח אישי

מעולה לנשים 
ולגברים כאחד

אינו מכיל מוצר 
מן החי
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המוצרים המוצגים של חברת Forever אינם תחליף לטיפול רפואי ואין בשימוש בהם בגדר המלצה להפסיק טיפול רפואי קיים או לשנותו. אין למוצרים אלו תכונות רפואיות או סגולות ריפוי. המוצרים הינם תוספי תזונה וטיפוח ואינם תרופות. 
יש להיוועץ עם רופא לפני נטילת תוספי תזונה: נשים בהיריון, נשים מניקות, אנשים הנוטלים תרופות מרשם וילדים.

תיאור ומטרה
יופי טבעי מתחיל בעור נקי ובריא ועור נקי ובריא מתחיל בטבע.

מעל 30 שנה, חברת Forever היא המובילה במציאת ושכלול מקורות 
טבעיים המסייעים להשגת עור רך יותר, חלק יותר ויפה.

במיוחד עבורכם שכללנו מקור נוסף – אבוקדו.

סבון אבוקדו לגוף ולפנים מיוצר מ – 100% חמאת אבוקדו. הוא מקנה לגופכם 
לחות ומנקה אותו על ידי המרכיבים הטבעיים המחדשים של פרי עוצמתי זה. 
אבוקדו מציע הקלה כמעט לכל סוגי העור: הוא מנקה עור שמן בעדינות ללא 

כל גירוי ושומר את נקבוביות העור נקיות ובריאות, מרגיע במהירות עור יבש 
ורגיש, חודר אליו ומקנה לו לחות והזנה.

בשל תכונות הניקוי והלחות שלו, סבון אבוקדו לגוף ולפנים ממשיך לפעול גם 
אחרי הרחצה. הריח הלימוני הרענן מהווה תזכורת עדינה לכך שהוא ממשיך 

לסייע לשמור את עורך רך, גמיש ובריא במשך כל היום.

 רכיבים
Sodium Palmate, Sodium Cocoate (or) Sodium Palm 
Kernelate, Water (Aqua/Eau), Glycerin, Fragrance (Parfum), 
Aloe Barbadensis Leaf Juice (Stabilized* Aloe Vera Gel/gel 
d’aloès ofcinal stabilisé*), Persea Gratissima (Avocado) Oil, 
Hydrogenated Vegetable Oil, Sodium Chloride, Pentasodium 
Pentetate, Tetrasodium Etidronate, Titanium Dioxide (CI 
77891), Iron Oxides (CI 77499), Yellow 10 (CI 47005), Red 4 
(CI 14700), Green 3 (CI 42053).

מכיל
142 גרם

שימוש מומלץ
ריחצו את העור בסבון אבוקדו לגוף ולפנים לניקוי על פי הצורך.

שיטפו את הפנים והגוף ביסודיות ויבשו במגבת.

חשוב לדעת
אבוקדו הוא מקור עשיר • 

E , D , A , B בוויטמינים
מכיל נוגדני חמצון המסייעים • 

במאבק ברדיקלים חופשיים
אידיאלי לכל המשפחה!• 

סבון אבוקדו
סבון אבוקדו לגוף ולפנים, המיוצר מ- 100% חמאת אבוקדו, שומר את נקבוביות העור נקיות ובריאות

 Avocado Soap  #284

מרכיבים טבעיים 
מעניקי לחות

100%
חמאת אבוקדו

לא בוצעו ניסויים 
על בע״ח

טיפוח אישי

מעולה לנשים 
ולגברים כאחד

אינו מכיל מוצר 
מן החי

המוצרים המוצגים של חברת Forever אינם תחליף לטיפול רפואי ואין בשימוש בהם בגדר המלצה להפסיק טיפול רפואי קיים או לשנותו. אין למוצרים אלו תכונות רפואיות או סגולות ריפוי. המוצרים הינם תוספי תזונה וטיפוח ואינם תרופות. 
יש להיוועץ עם רופא לפני נטילת תוספי תזונה: נשים בהיריון, נשים מניקות, אנשים הנוטלים תרופות מרשם וילדים.

תיאור ומטרה
צמח האלוורה זכה להערכה עוד בקרב התרבויות העתיקות הודות לרב-גוניותו, וזו 

באה לידי ביטוי בצורה נפלאה במוצר שלנו “פוראוור ברייט”. ג’ל לצחצוח שיניים 
המבוסס על ג’ל אלוורה מיוצב. פיתוחו ארך מספר שנים והוא מיוצר רק מרכיבים 

עם היסטוריה מוכחת של הצלחות. מסיבה זו, מגוון רחב של צרכנים, ביניהם 
אנשי מקצוע ורופאי שיניים המליצו בחום על הג’ל שלנו לצחצוח שיניים וציינו 

ש”פוראוור ברייט” היא אחת ממשחות השיניים האפקטיביות ביותר בשוק כיום.
ד״ר טימוטי מור, מומחה בעל שם עולמי לרפואת חניכיים מאוניברסיטת 
אוקלהומה אמר שלדעתו ג’ל לצחצוח השיניים “פוראוור ברייט” הוא בין 

המוצלחים והקונסטרוקטיביים ביותר שפגש וצריך להיכלל במערך הטיפול 
בשיניים של כל אחד. הנוסחה של “פוראוור ברייט” מאפשרת שימוש של כל בני 

המשפחה, היא מכילה חומרי גלם באיכות מעולה ומתאימה גם לצמחונים – כיוון 
שאינה מכילה חומרים מן החי. טעמה הוא טעם מנטה טבעי.

בנוסף למרכיבה העיקרי של משחת השיניים – ג’ל אלוורה מיוצב, נוסף פרופוליס. 
שילוב זה מעניק ל”פוראוור ברייט” תכונות אנטי-בקטריאליות ואנטי-דלקתיות 
המאפשרות שמירה על בריאות החניכיים וחלל הפה, מלחמה בפלק )הרובד 
המצטבר על השיניים( והרגשת רעננות בפה לאורך כל היום. “פוראוור ברייט” 

נוצרה לצרכנים צעירים ומבוגרים כאחד כטיפול יומי מונע.
משחת השיניים יעילה במיוחד במצב של חניכיים מדממות ופצעים בפה, ניתן 

למרוח אותה ישירות בעזרת האצבעות, במקרה שההברשה כואבת מדי.
השיעור האופטימלי של ג’ל אלוורה הדרוש לניקוי אפקטיבי נקבע לאחר מבדקים 

נרחבים במכללה דנטלית בארה”ב. פרטים נוספים נאספו ממספר רב של רופאים 
ורופאי שיניים עד שהגענו לנוסחה המיוחדת הסופית. התוצאה היא ג’ל לצחצוח 

השיניים שאין דומה לו בשוק באיכויותיו, בעל מקדם חיכוך נמוך במיוחד, כך 
שאינו חורץ את השיניים ומפחית את הפגיעה בחניכיים תוך כדי הצחצוח. יחד עם 

היתרונות האחרים של ג’ל האלוורה לחניכיים, הרי לפניכם נוסחת משחת שיניים 
שלא רק יכולה להתמודד עם מתחריה, אלא עולה עליהם בקלות רבה!

”פוראוור ברייט” הושקה לאחר סקרי שוק נרחבים שהראו כי הצרכנים מעדיפים 
את "פוראבר ברייט" על פני משחת שיניים סטנדרטית. המראה הרענן והטעם 
המחייה הינם יתרונות נוספים של המוצר. החיסכון המצטבר בעלויות המוצר 

והעלויות הנחסכות בטיפולי השיניים והפה הם שגורמים לרוב הצרכנים להישאר 
נאמנים לג’ל צחצוח זה לאורך שנים.

 רכיבים
Aloe Barbadensis Gel (Stabilized Aloe Vera Gel), Sorbitol, 
Hydrated Silica, Glycerin, Sodium Lauryl Sulfate, Chondrus 
Crispus (Carrageenan), Flavor (Aroma), Bee Propolis, Sodium 
Saccharin, Sodium Benzoate, Chlorophyllin-Copper Complex.

מכיל
130 גרם

שימוש מומלץ
שימו פוראוור ברייט לרוחב מברשת השיניים, כך שתיווצר כמות בגודל של 

אפון. צחצחו את השיניים ואת החניכיים פעמיים ביום ושטפו.
מומלץ לצחצח את השיניים לאחר כל ארוחה.

* ג'ל אלוורה מיוצב – ג'ל אלוורה שעבר תהליך שימור מוגן פטנטים המאפשר 
שמירת הפעילות של כל מרכיבי הג'ל הטבעיים.

חשוב לדעת
נלחם בפלק• 
מבריק את השיניים ומחזיר את • 

הצבע המקורי ללא חומרי שחיקה או 
הלבנה מיוחדים

מרגיע דלקות פה וחניכיים בעזרת • 
תכונתו האנטי-בקטריאלית

עוזר במקרים של פצעים שונים בפה• 
אינו מכיל פלואוריד• 
חסכוני במיוחד• 

פוראוור ברייט – ג’ל לצחצוח שיניים
ג'ל לצחצוח שיניים המשלב אלוורה ופרופוליס לשמירה על בריאות החניכיים וחלל הפה

Forever Bright Toothgel  #28

מכיל בי פרופוליס

טיפוח אישי

חומרים טבעיים שנלחמים בעששת, אינו מכיל פלואוריד
באבנית ובדלקות החניכיים

"מהדרין" 
בהשגחת הרב בנימין פרוייבירט 

בהשגחת 
בד״ץ שארית ישראל 

לא בוצעו ניסויים 
על בע״ח
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המוצרים המוצגים של חברת Forever אינם תחליף לטיפול רפואי ואין בשימוש בהם בגדר המלצה להפסיק טיפול רפואי קיים או לשנותו. אין למוצרים אלו תכונות רפואיות או סגולות ריפוי. המוצרים הינם תוספי תזונה וטיפוח ואינם תרופות. 
יש להיוועץ עם רופא לפני נטילת תוספי תזונה: נשים בהיריון, נשים מניקות, אנשים הנוטלים תרופות מרשם וילדים.

תיאור ומטרה
שכרו את חושיכם עם הניחוח הארומטי המרענן של המהדורה ה- 25 – בשמים לגבר ולאשה, שנרקחו על ידי שניים 

.Forever מהמומחים המובילים בצרפת, במיוחד לרגל 25 שנים לחברת

מהדורה 25 לאשה – נרקחה על ידי קלוד דיר )מעצב הבשמים של מיס קליירבורן, פרי אליס ואולג קסיני( במיוחד עבור 
נשות Forever שרוצות להרגיש חושניות קלילות ורעננות. לבושם ייחודי ומעניין זה יש ניחוח של זר פרחים עשיר ורב גוני 

המאגד את עלי הכותרת של הפרחים עם ריח עצי אקזוטי. המאפיינים המיוחדים של Forever באים לידי ביטוי במגוון 
המרכיבים של הבושם כגון פרחי קקטוסים, פריסיה צהובה ביחד עם עלי קיסוס כדי להעצים את הירוק. לב הניחוח נובע 

מאוסף ריחות של עלי כותרת של הורד, היסמין, שושן צחור ומגנוליה. ולסיום, עץ הדובדבן והפטשולי משלימים את 
היצירה הזאת לכדי בושם מושלם, שיגרום לכל אישה להרגיש בשיא הנשיות, כל יום מחדש.

מכיל
50 מ”ל

מהדורה 25 – בושם לאישה
בושם המבוסס על מגוון פרחים שלמים ועלי כותרת שונים 
המעניקים ניחוח אירופאי מרענן המפיץ ריח נשי מתוחכם

 25th Edition for Women  #208

לא בוצעו ניסויים על בע״חהבושם המושלם לאישה

טיפוח אישי

אינו מכיל מוצר מן החיניחוח של זר פרחים

המוצרים המוצגים של חברת Forever אינם תחליף לטיפול רפואי ואין בשימוש בהם בגדר המלצה להפסיק טיפול רפואי קיים או לשנותו. אין למוצרים אלו תכונות רפואיות או סגולות ריפוי. המוצרים הינם תוספי תזונה וטיפוח ואינם תרופות. 
יש להיוועץ עם רופא לפני נטילת תוספי תזונה: נשים בהיריון, נשים מניקות, אנשים הנוטלים תרופות מרשם וילדים.

תיאור ומטרה
שכרו את חושיכם עם הניחוח הארומטי המרענן של המהדורה ה-25 בשמים לגבר ולאשה, שנרקחו על ידי שניים 

.Forever מהמומחים המובילים בצרפת, במיוחד לרגל 25 שנים לחברת

מהדורה 25 לגבר – נרקחה במיוחד עבור Forever על ידי ג’ק הוקלייר. קולון גברי זה עם תערובת ייחודית של ריחות 
פרחים וצמחים עם גווני עץ שונים, משדרת רעננות שלעולם תישאר באופנה. הצירוף הארומטי של ריחן עם לבנדר 
ים תיכוני, ביחד עם התערובת המרעננת של ברגמוט מקלבריה ואננס מזוגג, משתלבים בצורה מושלמת עם הגוון 

המתקתק של גרניום, עלי תה ירוק ותפוחים. הניחוח מצפין ריחות גבריים המפעפעים מטחב האלון, סנדלווד, שמני 
מושק, ארז מוירג’ניה ופולי טונקה. מהדורה 25 לגבר תגרום לך לשדר גבריות, רעננות וייחודיות שתסובב ראשים אחריך.

מכיל
50 מ”ל

מהדורה 25 – תרסיס בושם לגבר
נוזל ארומטי מרענן עם ניחוח גברי בשילוב של ניחוחות פירות, 

פרחים ורמז של ניחוח עצי.

 25th Edition for Man  #209

לא בוצעו ניסויים על בע״חניחוח גברי

טיפוח אישי

תערובת ייחודית של 
פרחים, צמחים ועצים

אינו מכיל מוצר מן החי
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המוצרים המוצגים של חברת Forever אינם תחליף לטיפול רפואי ואין בשימוש בהם בגדר המלצה להפסיק טיפול רפואי קיים או לשנותו. אין למוצרים אלו תכונות רפואיות או סגולות ריפוי. המוצרים הינם תוספי תזונה וטיפוח ואינם תרופות. 
יש להיוועץ עם רופא לפני נטילת תוספי תזונה: נשים בהיריון, נשים מניקות, אנשים הנוטלים תרופות מרשם וילדים.

תיאור ומטרה
שכרו את חושיכם עם הניחוח הארומטי המרענן של המהדורה ה- 25 – בשמים לגבר ולאשה, שנרקחו על ידי שניים 

.Forever מהמומחים המובילים בצרפת, במיוחד לרגל 25 שנים לחברת

מהדורה 25 לאשה – נרקחה על ידי קלוד דיר )מעצב הבשמים של מיס קליירבורן, פרי אליס ואולג קסיני( במיוחד עבור 
נשות Forever שרוצות להרגיש חושניות קלילות ורעננות. לבושם ייחודי ומעניין זה יש ניחוח של זר פרחים עשיר ורב גוני 

המאגד את עלי הכותרת של הפרחים עם ריח עצי אקזוטי. המאפיינים המיוחדים של Forever באים לידי ביטוי במגוון 
המרכיבים של הבושם כגון פרחי קקטוסים, פריסיה צהובה ביחד עם עלי קיסוס כדי להעצים את הירוק. לב הניחוח נובע 

מאוסף ריחות של עלי כותרת של הורד, היסמין, שושן צחור ומגנוליה. ולסיום, עץ הדובדבן והפטשולי משלימים את 
היצירה הזאת לכדי בושם מושלם, שיגרום לכל אישה להרגיש בשיא הנשיות, כל יום מחדש.

מכיל
50 מ”ל

מהדורה 25 – בושם לאישה
בושם המבוסס על מגוון פרחים שלמים ועלי כותרת שונים 
המעניקים ניחוח אירופאי מרענן המפיץ ריח נשי מתוחכם
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לא בוצעו ניסויים על בע״חהבושם המושלם לאישה

טיפוח אישי

אינו מכיל מוצר מן החיניחוח של זר פרחים

המוצרים המוצגים של חברת Forever אינם תחליף לטיפול רפואי ואין בשימוש בהם בגדר המלצה להפסיק טיפול רפואי קיים או לשנותו. אין למוצרים אלו תכונות רפואיות או סגולות ריפוי. המוצרים הינם תוספי תזונה וטיפוח ואינם תרופות. 
יש להיוועץ עם רופא לפני נטילת תוספי תזונה: נשים בהיריון, נשים מניקות, אנשים הנוטלים תרופות מרשם וילדים.

תיאור ומטרה
שכרו את חושיכם עם הניחוח הארומטי המרענן של המהדורה ה-25 בשמים לגבר ולאשה, שנרקחו על ידי שניים 

.Forever מהמומחים המובילים בצרפת, במיוחד לרגל 25 שנים לחברת

מהדורה 25 לגבר – נרקחה במיוחד עבור Forever על ידי ג’ק הוקלייר. קולון גברי זה עם תערובת ייחודית של ריחות 
פרחים וצמחים עם גווני עץ שונים, משדרת רעננות שלעולם תישאר באופנה. הצירוף הארומטי של ריחן עם לבנדר 
ים תיכוני, ביחד עם התערובת המרעננת של ברגמוט מקלבריה ואננס מזוגג, משתלבים בצורה מושלמת עם הגוון 

המתקתק של גרניום, עלי תה ירוק ותפוחים. הניחוח מצפין ריחות גבריים המפעפעים מטחב האלון, סנדלווד, שמני 
מושק, ארז מוירג’ניה ופולי טונקה. מהדורה 25 לגבר תגרום לך לשדר גבריות, רעננות וייחודיות שתסובב ראשים אחריך.

מכיל
50 מ”ל

מהדורה 25 – תרסיס בושם לגבר
נוזל ארומטי מרענן עם ניחוח גברי בשילוב של ניחוחות פירות, 

פרחים ורמז של ניחוח עצי.
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לא בוצעו ניסויים על בע״חניחוח גברי

טיפוח אישי

תערובת ייחודית של 
פרחים, צמחים ועצים

אינו מכיל מוצר מן החי
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המוצרים המוצגים של חברת Forever אינם תחליף לטיפול רפואי ואין בשימוש בהם בגדר המלצה להפסיק טיפול רפואי קיים או לשנותו. אין למוצרים אלו תכונות רפואיות או סגולות ריפוי. המוצרים הינם תוספי תזונה וטיפוח ואינם תרופות. 
יש להיוועץ עם רופא לפני נטילת תוספי תזונה: נשים בהיריון, נשים מניקות, אנשים הנוטלים תרופות מרשם וילדים.

תיאור ומטרה
בממוצע אנשים נוהגים לשטוף ידיים בערך שמונה פעמים ביום, ומועצת 

ההיגיינה העולמית ממליצה אף יותר. זה אכן המפתח לשמירה על 
בריאותכם, אך עור הידיים עלול לשלם מחיר כבד אם הסבון בו אתם 

משתמשים מכיל חומרים פעילים שאינם ידידותיים ומייבשים את העור.
למרבה המזל, Forever מצאה דרך, למעשה, לרכך את עור הידיים בזמן 

שוטפים אותן.
השילוב בין 100% ג’ל אלוורה מיוצב* וגליצרין מהווים בסיס לניקיון ורכות, 

אליהם הוספנו כמה מרכיבים מלהיבים: לקחנו את הנוסחה האהובה 
דמויית הפנינה ושיפרנו אותה על-ידי הוספת תמצית מלפפון, שמן 

קליפת לימון ושמן זית, כדי להגדיל משמעותית את יכולות הליחוח שלו.  
מלפפון מסייע בהרגעת העור בעוד ששמן קליפת הלימון ממלא תפקיד 

כפול- אסטריגנט ומרכך עוצמתי.
שמן זית הוכרז לפני זמן רב כנוגד חמצון, מלחח ופעיל בתהליכי 

התחדשות העור.
השילוב של שמנים טבעיים, תמצית פירות ומיטב המוחות ממעבדות 

המחקר  של Forever יצר סבון אלוורה מושלם לידיים עם ניחוח קליל 
של קמומיל- בדיוק מה העור שלך צריך כדי להיות נקי ורך למגע.

רכיבים
Aloe Barbadensis Leaf Juice (Stabilized Aloe Vera Gel*), 
Cocamidopropyl Hydroxysultaine, Sodium Methyl 
2-Sulfolaurate, Water (Agua/Eau), Disodium 2-Solfolaurate, 
Decyl Glucoside, Glycol Stearate, 1,2-Hexanediol, Glycerine, 
Cucumis Sativus (Cucumber) Fruit Extract, Citrus Limon 
(Lemon) Peel Oil, Olive Oil PEG-7 Esters, Citric Acid, 
Fragrance (Parfum).

מכיל
473 מ”ל

שימוש מומלץ
לשים כמות מדודה של סבון על הידיים, להקציף בעזרת מים ולשטוף.

יש להימנע ממגע עם העיניים. במקרה של מגע עם העיניים יש לשטוף 
ביסודיות תחת מים זורמים .

* ג'ל אלוורה מיוצב – ג'ל אלוורה שעבר תהליך שימור מוגן פטנטים 
המאפשר שמירת הפעילות של כל מרכיבי הג'ל הטבעיים.

חשוב לדעת
חומרים מרככים.• 
חומרים מנקים טבעיים.• 
נוסחה נטולת פרבנים.• 

סבון אלוורה לידיים
100% ג'ל אלוורה מיוצב וחומרי ניקוי טבעיים שיותירו את עורך בתחושה רכה ולחה

Aloe Hand Soap  #523

הוספת לחות 
לידיים

מבוסס על ג׳ל 
אלוורה מיוצב

לא בוצעו ניסויים 
על בע״ח

אינו מכיל 
מוצר מן החי

טיפוח אישי
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חלק 9
נספח ומילון מושגים



ג’ל אלוורה מכיל בצורתו הטבעית יותר מכ-200 רכיבים תזונתיים, שאפשר 
לחלקם לקבוצות הבאות:

התכולה והתכונות
של ג'ל האלוורה

90 

ויטמינים- ג'ל האלוורה מכיל מגוון רחב של וויטמינים, אך 
העיקריים הם הויטמינים האנטיאוקסידנטים   E, C ובטא-קרוטן. כמו 

כן הוא אחד המקורות הצמחיים המעטים בעולם של ויטמין B12 אמנם 
בכמות זעירה.

מינרלים- אלה כוללים מגנזיום, מנגן, אבץ, נחושת, כרום, סידן, 
נתרן ואשלגן, שהם יסודות חיוניים לכימיה ולתהליכים של הגוף הבריא.

סוכרים- כוללים את הרב-סוכרים הפועלים על המערכת 
החיסונית.

אנזימי עיכול- האנזימים: ליפאז ופרוטאז, מפרקים מזון 
ועוזרים בעיכול.

אנזימים אנטי דלקתיים- מפחיתים דלקות.
סטרולים צמחיים- שלושת הסוגים העיקריים הם פעילים 

אנטי-דלקתיים רבי עוצמה:

ליגנין- סוג זה של אלכוהול, מעניק לאלוורה את תכונתו 
החודרנית, ומאפשר לו להגיע עמוק עד לבסיס העור.

ספונינים- חומרי ניקוי טבעיים, מפעילים כוחות נגד חיידקים, 
וירוסים, פטריות, ומיני שמרים כגון קנדידה או פטרת הפה.

אנתרקונונים- העיקריים ביניהם הם אלואין ואמודין המצויים 
בכמות זעירה, אך למרות זאת, הם משככי כאבים חזקים, ואמורים גם 

לפעול כחומרים אנטי-בקטריאלים ואנטי-ויראלים.

כיצד משפיע צמח האלוורה?
צמח מיוחד זה משפיע בזכות "קוקטייל" עשיר של אלמנטים מיקרו-

תזונתיים, אשר צירופם המאוזן יוצר אפקטיביות, ועצומה גדולה 
בהרבה מזו המתקבלת מכל אחד מהם בנפרד. בפעולה משותפת 

זו של החומרים כל אחד מגביר את כוחו של השני. דינמיקה המכונה 
תהליך סינרגטי. לג'ל מגוון תכונות רחב ביותר המתאים לכל אחד. 

כלומר: כל אחד יכול להפיק ממנו את מה שהוא צריך, ולכן היתרונות 
מותאמים לצורכי המשתמש.

היכן בגופנו משפיע צמח האלוורה?
תודות לתכונות התזונתיות והחיסוניות שלו, אלוורה בראש ובראשונה 

מונע נזקים לרקמות העור, ומאידך-כאשר יש נזקים, הוא עוזר 

בריפויים. יש בצמח המופלא הזה יסודות אנטיאוקסידנטים הנלחמים 
ברדיקלים החופשיים המזיקים. הרדיקלים החופשיים הן אותן תרכובות 
לא יציבות הנמצאות בזיהום הסביבתי ואף מיוצרות על ידי המטבוליזם 

שלנו. ידועים כגורמי מחלות, כולל סוגים של סרטן, וממריצים את 
תופעות ההזדקנות. שרשראות הסוכר הארוכות, ברב- סוכרים השונים 

שבאלוורה, פועלות על המערכת החיסונית ומווסתת את פעילותה. 
האפיתל הוא "שכבת תאים המכסה את הגוף או מרפדת חללים בגוף." 

האפיתל הגדול ביותר שלנו הוא העור, אך תחת הגדרה זו נכללים גם 
רפדי המעיים, המעברים הברונכליים והמעבר הגניטלי. לא פלא, אם 
כן, שאלוורה משפיע ביעילות על נזקי עור כמו גם על מערכת העיכול.

איך הוא עובד-תכונות ופעילויות
פעולותיו האנטי-דלקתיות והאנטי-מיקרוביאליות הטבעיות, ביחד עם 

תכונותיו המזינות, ממריצות גידול תאים, ומחישות ריפוי )עד פי 2.5 
מהר יותר(. אך לא רק לסובלים מבעיות הוא עוזר; מרבית המשתמשים 

בו, מדווחים על שיפור ניכר בהרגשה. הם פשוט מרגישים "טוב יותר": 
רגועים יותר או פחות חרדים. הסיבה לכך נעוצה במגוון מרכיבי התזונה 

שבג'ל האלוורה. רכיבי תזונה אלו "מעשירים" את המערכת החיסונית 
ב"כלי עבודה" ההופכים אותה ליעילה יותר. חוסן זה תורם גם לשיפור 

בהתמודדות מול לחצים.
לג'ל אלוורה מיוצב )במריחה חיצונית, על העור או על השיער( 

היתרונות הבאים:
חומר ניקוי טבעי הודות לספונינים שבו.	 
חודר לבסיס העור דרך כל שכבות הרקמות, הודות לתכולת 	 

הליגנין שבו.
מחטא רקמות באזור עליו הוא נמרח, ומשכך כאב עמוק, כולל 	 

כאבי מפרקים ושרירים פגועים.
הג'ל ממית חיידקים ובקטריות ופעילותו נשמרת במשך שעות 	 

ארוכות.
ממית פטריות כאשר הוא בא במגע ישיר ובריכוז גבוה למשך 	 

זמן רב.
אנטי-דלקתי. פעילותו דומה לפעילות סטרואידים, אך ללא 	 

תופעות הלוואי.
מונע גירויים ומפחית גירודים והרגשה בעירה.	 
ספק לחות טבעי לכל שכבות העור.	 
ממריץ התחדשות ובניית תאים.	 
האנזימים הפרוטאוליטים מפרקים רקמות מתות-ומטהרים 	 

פצעים )מוצרי המריחה(.
עוזר בהגברת זרימת הדם בעור על ידי הרחבת הנימים.	 
בריא לעור ולגוף - מספק מגוון רחב של ויטמינים, מינרלים, 	 

סוכרים, אנזימים וחומצות-אמינו, חיוניות ומשניות.



הרכיבים המייצבים של ג'ל אלוורה 
Forever תוצרת

ג'ל אלוורה של Forever הוכרז על ידי מעבדות המחקר למזון 
ותרופות בע"מ בניו-יורק, כזהה בעיקרו לחומר הנמצא בעלה החי. 

על מנת לשמר את הכוח התזונתי של ג'ל אלוורה טרי, יש לייצב אותו; 
תהליך זה דורש, צירוף כמויות קטנות של רכיבים נוספים. בתגובה 

לשאלות רבות שקבלנו בקשר לכך, להלן מידע נוסף:

חומצה אסקורבית )הידועה גם כויטמין C(- חיונית ליצירת קולגן 
בין-תאי, לשמירה על מבנה השן, ריפוד העצם ודפנות הנימים. היא גם 
דרושה להגלדת פצעים, מזרזת ספיגת ברזל, ונמצאת בשימוש נרחב 

למניעת הצטננויות. חומצה אסקובית )ויטמין C( נמצאת בכל תאי 
הצומח והחי ומשמשת כאנטיאוקסידנט יעיל ביותר.

חומצת הדרים- מופקת מתמיסות סוכר ופירות הדר, כמו לימונים, 
ליים ותפוזים. מצוייה בשימוש נרחב תעשיית המזון, ומשמשת כווסת 
pH וחומר אנטיאוקסידנט. יכולה לעכב ריאקציות מתכתיות. חומצת 

ההדרים אף ממלאה תפקיד במחזור האנרגיה ע"ש KREBS  בכל תאי 
הגוף. 

סודיים בנזואט- חומר שימור המוסיף טעם טבעי. מופק מפירות 
כמו תותחים שחורים ותותי הרים אחרים. עוזר בייצוב ומונע צמיחה 

בקטריאלית. מופיע בג'ל בכמויות קטנות מ-0.1% למניעת קלקול 

לאחר פתיחת הבקבוק.
סורביטול- סוג של סוכר טבעי שהוא חומר מייצב מצויין. עוזר בספיגת 
הויטמינים והמינרלים בגוף. מופיע באופן טבעי במספר פירות )ובעיקר 

באגסים( ובעל תכונות ממתיקות המשפרות את הטעם. סורביטול 
כממתיק, מצוי בשימוש נרחב במוצרים לחולי סוכרת. משתמשים 
בשתי צורות של סורביטול: גבישי סורביטול- צורה מוצקה שאינה 
מכילה מים, וסורביטול מימי, שהוא בצורה נוזלית, מופק מתירס 

ומעובד בצורה מיוחדת. מתאים לסובלים מצליאק )לאלו הרגישים 
לגלוטן(.

טוקופרול )ויטמין E(- ויטמין חיוני לאדם הידוע בתכונותיו המבריאות. 
הוא אנטיאוקסידנט טבעי המופק משמן נבט החיטה, גרגרי אורז 

ושמנים צמחיים אחרים.
קסנטן גום- מופק מאצות. משמש כגורם מייצב וכמתחלב טבעי.

אלוורה אינו תרופה ואין בו כל קסם.
לכן, לאלוורה תפקיד משלים בשליטה על מצבים שונים. חשוב מאד 

לזכור, שעל כל חולה או צורך תרופות לשאול בעצת הרופא שלו. 
דיאגנוזה עצמית יכולה להיות מסוכנת מאד היות שמצבים רציניים 

רבים יכולים להראות לנו כפשוטים ולא מסוכנים. בשום אופן אין 
לשנות מינון תרופתי ללא עצת רופא ויש להיוועץ ברופא לפני שתיית 

ג'ל באם נוטלים תרופות.
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 Adaptogen אדפטוגן 
חומר בעל יכולת לסייע לגוף במגוון דרכים הנבחרות על ידי הגוף 

בהתאם לצרכיו. 

Antioxidant אנטיאוקסידנט 
חומר מונע חמצון, כמו בטא-קרוטן, ויטמינים C  ו-E – המגן על תאים 

מפני נזקי רדיקלים חופשיים.

 Anthraquinones  אנטרקונינים 
חומרים הנפוצים בקליפת עלה האלוורה. פועלים כמשככי כאבים 

וגורמים אנטי בקטריאלים .

C ביופלבנואידים של ויטמין 
Bio-flavonoids of Vitamin C 

חומרים המצויים באופן טבעי בפירות וירקות, עשירים בויטמין 
C, ומקילים על ספיגתו האפקטיבית. רואין והספרידין הם הביו-

פלבונואידים העיקריים. קיימים סוגים נוספים של ביופלבנואידים 
המקושרים למרכיבים תזונתיים שונים כגון הביופלבנואידים של שורש 

השוש הקרח )הלקריץ(.

Bio available זמינות ביולוגית 
תכונת החומר להיספג בקלות רבה בגוף.

 EFA חומצות שומניות חיוניות 
חומצות אלו, רב-רוויות וחד-רוויות, חיוניות ביותר לבריאות טובה. הגוף 

אינו מסוגל לייצרן ולכן יש לקבלן ממרכיבי תזונה חיצוניים .

 Surfactant  חומר פעיל שטח 
חומר המקטין את מתח הפנים של חומר בו הוא נמצא, ומאפשר 

לנוזלים לחדור לחריצים או לנקבוביות אף הקטנים ביותר. נמצא באופן 
טבעי באלוורה ומוסף לסבונים מסוגים שונים .

Sebum ֶחלב 
השומן הטבעי של העור. 

 Trace Minerals יסודות קורט 
מינרלים הדרושים לגוף בכמויות מזעריות.

 Cholesterol כולסטרול 
חומר שומני המיוצר על ידי הכבד ומצוי במאכלים שמנים ממקור חי. 

כולסטרול מקיף כל תא בגוף ודרוש לתחזוקת סיבי העצבים, מייצר 
.)LDL, HDL הורמונים ומעביר שמנים בחלקי הגוף. )ראה

HDL 
  High Density Lipo-protein 

"הכולסטרול הטוב" - פרוטאין שומני בעל ריכוז גבוה. זהו סוג של שומן 
בדם 

העוזר למנוע משקעי כולסטרול בעורקים .
 LDL  

Low Density Lipo-protein 
"הכולסטרול הרע" - פרוטאין שומני בעל ריכוז נמוך. סוג זה של שומן 

בדם יוצר משקעים בכלי הדם. כמות גדולה יכולה לגרום לעודף 
כולסטרול בעורקים .

 Lipids  ליפידים 
שם כללי לכל סוגי החומרים השומניים.

  Bonded Matrix מבנה מרוכב 
אופן של חיבור חומר תזונה אחד עם אחר בצורה משוכללת המאפשר 

את השתחררותם במערכת העיכול בצורה יעילה ביותר .

Humectants  מוסיפי לחות 
רכיבים המושכים לחות מהאויר לתוך העור או מאפשרים שמירת לחות 

)גליצרין, אוראה וסורביטול(.

 Minerals  מינרלים 
חומרים כימיים המעורבים במספר רב של תהליכים שונים בגוף .

 Emollients מתחלבים 
רכיבים המופיעים בדרך כלל בקרמים שונים. מרככים, מרגיעים 

ומוסיפים לעור לחות. מאפשרים את החיבור היעיל בין מים לשומן .

 Saponins ספונינים 
רכיבים דמויי סבון, הפועלים כחומרי חיטוי אנטיספטים.

 Fibroblasts פיברובלסטים 
תאים האחראים ליצירת סיבי קולגן. מהווים חלק מרקמות החיבור של 

הגוף.

Collagen & Elastin קולגן ואלסטין 
חלבונים היוצרים את המבנה היסודי של העור. חומרים אלו תומכים 

במבנה האלסטי של העור .

  Free Radicals רדיקלים חפשיים 
חלקיק המכיל אלקטרון ללא בן-זוג, ולכן מאד לא יציב. אור השמש 

וזיהום אוויר מעודדים היווצרותם של רדיקלים חופשיים. רדיקלים 
חופשיים נוצרים גם בגופנו באופן טבעי בעת מאמץ גופני רב. חלקיקים 

אלו תורמים להזדקנות מואצת ולוקחים חלק פעיל בהתהוות גידולים 
סרטניים. ניתן להילחם בהם בעזרת אנטיאוקסידנטים .

 PH יחידת הגבה 
 זוהי מידה יחסית של חומציות ובסיסיות. נמדדת בטווח שבין 0-14.

  PH-7 הוא ניטרלי. בין 7 ל-0 החומציות עולה בכפולות של 10. 
בין 7 ל-14 הבסיסיות עולה בכפולות של 10. ה-PH הטבעי של העור 

הוא בין 4.5 ל-5.5. 

RDA 
הכמות היומית המומלצת של ויטמינים ומינרלים, כפי שנרשמה על ידי 

ארגון הבריאות העולמי. זוהי הכמות  המומלצת לשמירה על בריאותו 
של אדם שאיננו חולה. לא לכל מרכיבי התזונה )ביחוד יסודות הקורט( 

.RDA-קיימת המלצת ערך ברשימות ה

מילון מושגים
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מילון מושגים
כמות יומית מומלצת )RDA( של ויטמינים ומינרלים:

1 מ"ג = 1 מיליגרם )1,000 מיליגרם בכל גרם(
1 מק"ג= 1 מיקרוגרם )1,000,000 מיקרוגרם בכל גרם(

ויטמינים
סוג     כמות

800 מק"ג     A
1.4 מ"ג    )B1( טיאמין
1.6 מ"ג    )B2( ריבופלבין
18 מ"ג    )B3( ניאצין
6 מ"ג   )B5( חומצה פנטתונית
2 מ"ג    )B6( פירידוקסין

1 מק"ג    )B12( קובלמין
60 מ"ג     C
5 מק"ג     D
10 מ"ג     E

מינרלים
כמות סוג    

800 מ"ג    )Ca( סידן
800 מ"ג     )P( זרחן
14 מ"ג    )Fe( ברזל

300 מ"ג     )Mg( מגנזיום
15 מ"ג    )Zn( אבץ

150 מק"ג     )I( יוד
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המוצרים הבאים של חברת Forever אינם מכילים גלוטן:

מידע על מוצרים ללא גלוטן

תוספי תזונה
473ARGI+

54E אי בטא קאר
ג'ל אלו ורה וחמוציות34
ג'ל אלו ורה ואפרסקים77
ג'ל אלו ורה לשתיה15

סופר אומגה 3763
188B12 פוראוור

בי פולן26
קלציום206
פוראוור דיילי439
פוראור פייבר464

עשב דגנים68
פרידום196

גרסיניה פלוס71
שום וקורנית65

אימובלנד355
פוראור קידס354
פוראור לין289
לייט אולטרה וניל470
לייט אולטרה שוקולד471
פומסטין262

מזון מלכות36
משקה אלו ורה ואפרסקים77

מוצרי טיפוח
בושם לגבר209
בושם לאשה208
אלו אקטיבטור612

אלו פירסט40
סבון ידיים523

אלו היט לושן64
אלו לושן62
תחליב לחות63

205MSM  אלו ורה עם
אלו פרופוליס51
 קרם אפטר שייב 70
ג'ל אלו ורה למריחה61

שמפו אלו ורה וחוחובה521
מרכך אלו ורה וחוחובה522
סבון אבוקדו284
אלו סקראב238
אלפא E פקטור187

משחת שיניים28
אפיבלנק236
מסכת מרין234
אבקה למסיכה341

R3 פקטור69
קרם הזנה ללילה342
קרם לחות עמוק311
קרם ניקוי עם לחות מסדרת אינפיניט554
סרום למיצוק מסדרת אינפיניט555
פילינג מרגיע לפנים559
טונר מאזן560
קרם עיניים חדש561
מסכת ג'ל מעדנת מסדרת סוניה607
ג'ל לחות מרגיע מסדרת סוניה608
ג'ל למראה זוהר מסדרת סוניה606

ג'ין צ'יה47
48C ויטמין
עשב דגנים68
בי פולן26
בי פרופוליס27
מזון מלכות36
פוראור ברייט28

מסכת מרין237
אלו פירסט40

תוספי תזונה
ג'ל אלו ורה וחמוציות34
ג'ל אלו ורה ואפרסקים77
ג'ל אלו ורה לשתיה 15

188B12
פוראור פייבר464

ג'ינקו פלוס73
פוראור לין289
פומסטין262

מוצרי טיפוח
בושם לאישה208
בושם לגבר209
אלו אקטיבטור612
סבון ידיים523
205MSM אלו ורה עם
אלו סאן סקרין617

אלו ו רה למריחה61
שמפו אלו ורה וחוחובה521
קונדישינר אלו ורה וחוחובה522
סבון אבוקדו284
אלו סקראב238
אלפא E פקטור187
אפיבלנק236

אפטר שייב70
קרם לחות עמוק311
קרם ניקוי עם לחות554
פילינג מרגיע לפנים559
טונר מאזן560

אלו היט לושן64
ג'ל למראה זוהר מסדרת סוניה606

ארג'י פלוס473
קלציום206
פוראוור דיילי439
פוראור קידס354

אימובלנד355
סרום למיצוק מסדרת אינפיניט555

 Forever המוצרים הבאים של חברת
אינם מכילים מוצרים מן החי:

 Forever המוצרים הבאים של חברת
מכילים חומרים שיוצרו ע״י דבורי-דבש, 

אך מעבר לזה אינם מכילים מוצרים מן החי:

 D המוצרים הבאים מכילים ויטמין
המופק מצמר כבשים, אך לא מכילים 

מרכיבים מן החי:

המוצרים הבאים מכילים 
רכיבים מחלב פרות  

 

מידע לצרכני מוצרים טבעוניים / צמחוניים

Forever מאז ומתמיד התנגדה לביצוע ניסויים על 
בעלי חיים. אתם יכולים להיות בטוחים  שאף אחד 

מהמוצרים שלנו  לא נוסה על בעלי חיים בשום שלב 
בתהליכי הייצור, ואין אנו משתפים פעולה עם שום 

מעבדה המבצעת ניסויים בבעלי חיים.
 Forever קיבלה את חותמת ״הארנב״  לאור 

העובדה שעמדה בקריטריונים הקפדניים של תקן 
איגוד Leaping Bunny בזכות אהדתה כלפי בעלי 

חיים. (בארץ הוא אינו מופיע על מוצרי הקוסמטיקה 
עקב הנחייה של משרד הבריאות הישראלי(



המוצרים הבאים של חברת Forever אינם מכילים גלוטן:

מידע על מוצרים ללא גלוטן

תוספי תזונה
473ARGI+

54E אי בטא קאר
ג'ל אלו ורה וחמוציות34
ג'ל אלו ורה ואפרסקים77
ג'ל אלו ורה לשתיה15

סופר אומגה 3763
188B12 פוראוור

בי פולן26
קלציום206
פוראוור דיילי439
פוראור פייבר464

עשב דגנים68
פרידום196

גרסיניה פלוס71
שום וקורנית65

אימובלנד355
פוראור קידס354
פוראור לין289
לייט אולטרה וניל470
לייט אולטרה שוקולד471
פומסטין262

מזון מלכות36
משקה אלו ורה ואפרסקים77

מוצרי טיפוח
בושם לגבר209
בושם לאשה208
אלו אקטיבטור612

אלו פירסט40
סבון ידיים523

אלו היט לושן64
אלו לושן62
תחליב לחות63

205MSM  אלו ורה עם
אלו פרופוליס51
 קרם אפטר שייב 70
ג'ל אלו ורה למריחה61

שמפו אלו ורה וחוחובה521
מרכך אלו ורה וחוחובה522
סבון אבוקדו284
אלו סקראב238
אלפא E פקטור187

משחת שיניים28
אפיבלנק236
מסכת מרין234
אבקה למסיכה341

R3 פקטור69
קרם הזנה ללילה342
קרם לחות עמוק311
קרם ניקוי עם לחות מסדרת אינפיניט554
סרום למיצוק מסדרת אינפיניט555
פילינג מרגיע לפנים559
טונר מאזן560
קרם עיניים חדש561
מסכת ג'ל מעדנת מסדרת סוניה607
ג'ל לחות מרגיע מסדרת סוניה608
ג'ל למראה זוהר מסדרת סוניה606

ג'ין צ'יה47
48C ויטמין
עשב דגנים68
בי פולן26
בי פרופוליס27
מזון מלכות36
פוראור ברייט28

מסכת מרין237
אלו פירסט40

תוספי תזונה
ג'ל אלו ורה וחמוציות34
ג'ל אלו ורה ואפרסקים77
ג'ל אלו ורה לשתיה 15

188B12
פוראור פייבר464

ג'ינקו פלוס73
פוראור לין289
פומסטין262

מוצרי טיפוח
בושם לאישה208
בושם לגבר209
אלו אקטיבטור612
סבון ידיים523
205MSM אלו ורה עם
אלו סאן סקרין617

אלו ו רה למריחה61
שמפו אלו ורה וחוחובה521
קונדישינר אלו ורה וחוחובה522
סבון אבוקדו284
אלו סקראב238
אלפא E פקטור187
אפיבלנק236

אפטר שייב70
קרם לחות עמוק311
קרם ניקוי עם לחות554
פילינג מרגיע לפנים559
טונר מאזן560

אלו היט לושן64
ג'ל למראה זוהר מסדרת סוניה606

ארג'י פלוס473
קלציום206
פוראוור דיילי439
פוראור קידס354

אימובלנד355
סרום למיצוק מסדרת אינפיניט555

 Forever המוצרים הבאים של חברת
אינם מכילים מוצרים מן החי:

 Forever המוצרים הבאים של חברת
מכילים חומרים שיוצרו ע״י דבורי-דבש, 

אך מעבר לזה אינם מכילים מוצרים מן החי:

 D המוצרים הבאים מכילים ויטמין
המופק מצמר כבשים, אך לא מכילים 

מרכיבים מן החי:

המוצרים הבאים מכילים 
רכיבים מחלב פרות  

 

מידע לצרכני מוצרים טבעוניים / צמחוניים

Forever מאז ומתמיד התנגדה לביצוע ניסויים על 
בעלי חיים. אתם יכולים להיות בטוחים  שאף אחד 

מהמוצרים שלנו  לא נוסה על בעלי חיים בשום שלב 
בתהליכי הייצור, ואין אנו משתפים פעולה עם שום 

מעבדה המבצעת ניסויים בבעלי חיים.
 Forever קיבלה את חותמת ״הארנב״  לאור 

העובדה שעמדה בקריטריונים הקפדניים של תקן 
איגוד Leaping Bunny בזכות אהדתה כלפי בעלי 

חיים. (בארץ הוא אינו מופיע על מוצרי הקוסמטיקה 
עקב הנחייה של משרד הבריאות הישראלי(
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www.foreverliving.com    www.flpil.com   52520 ישראל( בע"מ, בניין דימול, ז'בוטינסקי 1, רמת גן( Forever Living Products

הפטנטים הרבים שלנו לייצוב האלו ורה  מבטיחים לכם מוצרי בריאות וטיפוח מהאיכות הגבוהה ביותר. מוצרי האלו ורה שלנו היו הראשונים 
 לקבל את חותם האישור מהמועצה הבין-לאומית למדעי האלו ורה עבור עקביות וטוהר. מוצרים מגיעים גם עם השגחה למהדרין

וחותם האישור האיסלאמי. חברת Forever לא מנסה את מוצריה על חיות.

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.
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ספר מוצרים
הבטחת האיכות הגבוהה ביותר


