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      والهدوء واالستقرار      وتشعر بالراحة هكذا تبدو وسيام وأنيقا



على مدار 40 عاما، التزمت شركة فوريفر 
في التفتيش عن المركبات االكثر نجاعة من 

خالل عناصر الطبيعة ومركباتها ومالئمتها مع 
احدث االنجازات العلمية المتطورة في العالم، 

وذلك من اجل هدف واحد:
من أجل مساعدتك ومن أجل مساعدة أبناء 

اسرتك لتبدوا وتظهروا في قمة االناقة 
والشعور النفسي المثالي. 
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كلنا فخر واعتزاز لنكون مربي ومنتجي والمسوقين 
البارزين لمنتوجات االوليفيرا في كافة أنحاء العالم. 

نحن ال نحب فقط، بل نعشق االوليفيرا ، وهذا هو 
السبب الذي جعلنا ان نهتم ب 50 مليون نبتة من 

نباتاتها والتي تنمو في حقولنا ومزارعنا بشكل متميز 
وخاص. 

نحن نختلف عن منافسينا الذين يستعملون موادا تقليدية 
وشبيهة. ان منتوج االوليفيرا الخاص بنا يقطف بايادينا 

وعصائر االوليفيرا الخاصة بنا تجنى وتعصر بدقة تامة 
من اوراق الصبار قبل ان تصنع وبطريقة فريدة تخصنا 

وحدنا. 

نقوم باعداد منتوجاتنا خالل ساعات قليلة بعد قطفها من 
أجل الحصول على جل االوليفيرا الطازج والناجع تماما 

كما ارادت الطبيعة ان نمنحه لبني البشر كافة.
ان منتوجاتنا كانت سباقة ومن اوائل المنتوجات التي 

حصلت على مصادقة المجلس العلمي العالمي في مجال 
 International Aloe-  IASC( تخصص االوليفيرا

Science Council (  ان المصادقة المذكورة ما 
جاءت اال لتؤكد على ان منتوجنا  متميز في مضامينه 

وطهارته.
وما ذكر حتى االن ما هو اال جزء من االسباب التي 

منحتنا لقب : شركة االوليفيرا !

نحن االكثر تميُّزا وفهما في مجال االوليفيرا.
نقولها بتواضع شديد وبفم مليء:  نحن خبراء االوليفيرا 

مركبات فّعالة
لقد بذلنا قصاري جهدنا في التفتيش عن أفضل مصادر الطبيعة 
التي من شأنها معالجة االنسان وزيادة البهجة والحيوية وجمال 

الهيئة عنده.
منتوجات االوليفيرا الخاصة بنا كانت وما زالت االولى 

والمبادرة في الحصول على توقيع وتأشيرة  المجلس العالمي 
لعلوم االوليفيرا على تقنيتها وثباتها ونقائها.

شركة فوريفر Forever توفر لكم اوليفيرا ذات جودة ونقاوة 
مع مركبات طبيعية حديثة ومدروسة علميا التي اختيرت من 

أجل تدعيم وزيادة الفائدة من منتوج االوليفيرا.
ان معنى القدرة كثيرة االهداف لمنتوج االوليفيرا هو انه بامكان 
دمج منتوج  النبتة مع مركبات مختلفة واستعماله بطرق متعددة 
مفادها مساعدتك ومساعدة افراد اسرتك لتكونوا اصحاب هيئة 

جذابة ولتشعروا براحة نفسية وازدياد الحيوية عندكم. 

من مرحلة زراعة النبتة وحتى قطف 
منتوجها ووصولها الياديكم  

لدينا كل السيطرة في/ وعلى  سيرورة المنتوج من اللحظة 
التي نزرع بها االشتال داخل التربة حتى وصولها اليكم والى 

اجسادكم وروحكم.
من النبتة وحتى المنتوج وحتى الوصول اليكم- هذه هي فلسفة 

حياتنا، وبناء عليها رأينا اننا بحاجة الدارة تلك السيرورة بداية 
من مرحلة زراعة اشتال االوليفيرا وجمعها وجنيها ومزاولة 
طرق االنتاج والتعبئة والتغليف، وكل هذا لكي تحصلوا على 
المنتوج على النهج السليم وبالجودة العالية وبأسعار منطقية 

تماما.  

وسائل وطرق العمل المناسبة 
شركة فوريفر Forever ال تقوم بتجارب منتوجاتها على 

الحيوانات.
باالضافة اننا ُحزنا على موافقة وتوقيع على معظم منتوجاتنا 

من قبل مؤسسة الرقابة الدينية العالمية وحتى االسالمية.
نحن على ثقة بان الجميع سيرغبون في استعمال منتوجاتنا 

التي نعرضها لزبائننا الكرام واننا على اتم االستعداد بارجاع 
االموال خالل 30 يوما لمن قام بشراء المنتوج ولم يكن راضيا 

منه وعنه.
ان الفخر ينتابنا عندما نرى ان منتوجاتنا قد ساعدت الماليين 

من بني البشر في اكثر من 150 دولة في جميع ارجاء 
المعمورة. ونحن سعداء بكم لتكونوا المقبلين الجدد الستعمال 

منتوجاتنا وتشعروا بتأثيرها الرائع عليكم وبتأثير عالج 
االوليفيرا. 

األوليفريا 
رشكة

 www.flpil.com :لمزيد من المعلومات باستطاعتكم زيارة الموقع
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من  مجموعة 
المفضلة  المنتوجات 
من شأنها مساعدتك 
نتائج  الى  للوصول 

وناجعة  قيمة 

هل لديكم الرغبة في التعرف على منتوجاتنا متنوعة االستعمال التابعة 
لشركة فوريفر Forever التي نقترحها لكم؟ 

األدوات )الحزم( تمثل عرضا اوليا عجيبا لنوعية منتوجاتنا المتنوعة 
التابعة للشركة. 

ادوات)عبوة( االشتراك تمكنكم من الحصول على مزيج 
لمنتوجاتنا االكثر مبيعا في الشركة. فقط عندما تستعملوا 

منتوجاتنا في العبوة وتشعروا بانفسكم مدى تأثيرها 
عليكم، هنا تستطيعون ادراك قيمتها وتأثيراتها االيجابية. 

 ،Forever هذه المنتوجات هي اصل العنوان لفوريفر
وننصحكم قبل عرضها على غيركم بصراحة ان تقوموا 

انفسكم. على  بتجربتها 
وهذا اذا كانت لديكم رغبة لبناء مصلحة أوعمل جديد 

مع فوريفر Forever. ان ادوات العمل )رزمة العّدة( 
تمنحكم  تجربة واحساس الستعمال منتوجات مختلفة 

اخرى، تستطيعون ان توصوا عليها لغيركم.شركة فوريفر 
Forever بامكانها منح خصم بنسبة %20 )بدال من 15%( 

لشراء ادوات العمل )عّدة العمل( للمشتركين الجدد. هذا 
الخصم يمكنكم من شراء منتوجات بكمية اوسع بتكلفة أقل، 
وهي ستوفر لكم الكثير من شراء المنتوجات على انفراد. 

محتويات ادوات العمل اختيرت بدقة تامة من أجل التعرف على 
منتوجاتنا التي تعتبر صرخة جديدة من اجل الحفاظ على سالمتكم 

وصحتكم الجسدية والروحية والتي ستحفزكم على االحساس بفوائد 
منتوجات االوليفيرا بصيغتها الناجعة والناجحة ، وذلك من اللحظة 

االولى الدخال المنتوج كعنصر اساسي في برنامجك اليومي . 

 مجموعة للمبتدئين
)تشمل مجموعة ارشاد( 

1 مشروب جل الفيرا
1 مشروب الوفيرا حميض

1 مشروب الوفيرا خوخ
1 مشروب الوفيرا فريدوم

1 بي بروبوليس
1 فيتامين سي
2 الوفيرا جل
3 الو فيرست

3  كريم الو بروبوليس
MSM 2 جل الوفيرا مع

3 دودورانت مزيل العرق
3 اولو هيت

3 فوريفر برايت
2 الو سكراب

2 صابون سائل

02 2CCمجموعة غذائية مصغرة
1 جل الوفيرا للشرب

1 فوريفر بريدوم
1 بي بروبوليس
1 غذاء الملكات

1 فيتامين سي
1 فوريفر بي 12 بلوس

1 جينكو بلوس
1 ارجي بلوس

75 1CC

مجموعة للمنزل
2 جل - دهون
2 الو فيرست

1 كريم الو بروبوليس
2 فوريفر برايت

1 الو هيت
2 الو سكراب

2 صابون سائل
2 دودورانت- مزيل للعرق
1 جل الوفيرا مع ام.اس. ام

1 جل الوفيرا - مشروب
1 فور ور بروبيوتيكا

03 1CC

 مجموعة لمس المستقبل
)تشمل مجموعة ارشاد(

1 جل اوليفيرا - مشروب
1 غذاء ملكات

1شراب الوفيرا وحميض
1مشروب خوخ

1 فوريفر فريدوم
1 بي بروبوليس
1 جانكو بلوس

1 بي فوالن
1 ثوم وكورنيت
1 فوريفر ديلي
1 الو فيرست

1 كريم الو بروبوليس
1 جل - دهون

1 الو هيت
1 جل الو فيرا مع ام. اس. ام

1 الو سكراب
1 فوريفر - قناع مرين
1 كريم فاكتور- ار 3

1 الفا اي فاكتور
2 صابون سائل

2 دودورانت - مزيل للعرق
3 فوريفر برايت

01 2CC

الناجعالدمج
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تماما كما ارادت الطبيعة لنا. 
حتى نسبة %99.7 من الجزء الداخلي للورقة  +
دون مواد حافظة  +
دون زيادة سكريات  +
غني بفيتامين سي  +
ال يحتوي على الجالتين  +

بدون مواد حافظة، جل االولوفيرا للشرب 
يساعد على صحة عملية الهضم، مصدر اساسي 
للفيتامينات وللمواد المعدنية. يساعد على النشاط 

السليم لجهاز المناعة ولنشاط الجسم وعدم التعب .
المشروبات تصلكم بتعبئات مرت بعمليات تعقيم 

حديثة. 
 عصائر االوليفيرا بعبوتها ومنظرها الجديد - 

قريبا في اسرائيل

Forever Aloe Bits n’ Peaches 
فوريفر اولو بيتس نا بيتشيز

مشروب اولفيرا بطعم الخوخ 
لما االنتظار حتى فصل الصيف؟  كي نستمتع بطعم الخوخ الذي 
ينضج بسبب حرارة الشمس؟ بامكاننا االستمتاع بتناول مشروب 

االوليفيرا بطعم الخوخ التابع لشركة فوريفر على الدوام وفي كل وقت.
ان ايجابيات االوليفيرا كامنة من خالل تركيز مشروب الخوخ 

الطبيعي والذي يمنح طعما لذيذا للشرب، الخوخ كما هو معروف 
يحتوي على مضادات حامضية بصورة طبيعية والذي يساعد على 

نشاط اجسامكم.انتم بذلك ال تتذوقوا طعم الخوخ فقط، بل ستشعرون 
بهدوء واستقرار ال مثيل لهما. 

77 1لتر

Aloe Vera Gel  
مشروب الوفيرا طبيعي 

منتوج الحاصل عل ختم االعتماد من قبل  الدولي العلمي لاللوفيرا. 
منتج يجب استعماله يوميا للحفاظ يقوم بمساعدة  الرفاهية القصوى. 

يقوم بمساعدة الجهاز المناعي ولديه مضادات اكسدة قوية تساعد 
على تعزيز دفاعات الجسم وله اثر  مفيد في حاالت التعب. 

المكونات الرئيسية: هالم االلوفيرا.

15 1لتر

Aloe Berry Nectar 
مشروب الوفيرا حميض 

قليل من الحوامض والتفاح حلو المذاق يمنحك طعما حلوا ولذيذا 
بشكل طبيعي. لقد اثبت ان قوة مضادات االوكسوجين في الحوامض 

اقوى ب 20 ضعفا من فيتامين سي وهي تحتوي على مضادات 
اكسدة تساهم في حماية الجسم والمسالك البولية من الميكروبات. 

ان المادة الغذائية النباتية في التفاح، والمسماه كورتسين، هو مضاد 
اكسدة اضافي وفعال يساعد على جعل مشروب االوليفيرا وحوامض 

الفوريفر لالختيار الفعال العظيم. 

34 1لتر رزمة مكونة من
للحماية  6 طبقات 

100%
المواد تدوير  امكانية 

للبيئة(  )حماية 

االوليفرياعظمة تأثري
ومنظرا جذابا قريبا تعبئة جديدة 

9 8
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Royal Jelly  
غذاء الملكات 

يعتبر غذاء الملكات منتوجا لعائالت اباء الملوك. ان غذاء 
الملكات بعتبر الغذاء الوحيد لملكة النحل. وهذا الغذاء 

مسؤوليته طول العمر حيث يصل عمر الملكة الى 50 ضعفا 
واكثر من عمر النحل العادي! دلت االبحاث كذلك ان غذاء 
الملكات يساعد على النشاط في الدماغ  وباستطاعته تخفيف 

نسبة السكر والكولسترول في الدم.

36 60 أقراص

Bee Propolis
فوريفر بي بروبوليس

بروبوليس مادة وقائية يجمعها النحل ويستخدمها في الحفاظ 
على نظافة خالياه . ويجمع بريبوليس من مناطق ال يشوبها 
اي تلوث  ولضمان المزيد من النقاء، تستخدم أدوات تجميع 

مصممة  خصيصا لجمع .بي بروبوليس طبيعي %100 
واليحتوي على أي مواد حافظة او نكهات صناعية قيحتوى 

على الصويا والجوز )ولوز(. 

27 60 أقراص

Bee Pollen  
فوريفر بي بولين 

لقاح النحل يعتبر من مواد الغذاء الكاملة جدا في الطبيعة. هذا 
المسحوق الذهبي يحتوي على مركبات مضادة للحوامض 
القصوى. هذا المنتوج خاٍل من مواد حافظة ومن مواد لها 

عالقة بالذوق والرائحة ، هو شبيه جدا لخلية النحل الطبيعية.

26 100 أقراص

اللقاح في االزهار  حبيبات 
والحيوية  الطاقة  تمنحك 
وغذاء منذ االف السنين

11 10

خلية  النحلمشروبات 

Forever Freedom  
فوريفر فريدوم 

عليكم التحرك لتناول جرعات من مشروب فوريفر 
بريديوم. بتناولكم الوجبة اليومية الموصى بها من 

جلوكوزامين سولفا ومن كوندروايطين سولفيت 
هي مركبات اساسية للمحافظة على االداء السليم 

للمفاصل وسهولة حركنها.
اضيفوا مما ذكر اعاله الى االليفيرا الصافية  

باالضافة الى فيتامين سي و ام اس ام والذي يتفاعل 
كمساعد في صحة انسجة الربط وهنا حصلتم على 

المشروب المثالي ال يضاهيه مشروبا اخر في 
االسواق.

196 1لتر

خبراؤنا يعملون باستمرار على إيجاد المركبات التي يمكن تثبيتها في افضل 
طريقة الوليفيرا النقية الخاصة بنا. على مر السنين ،اكتشفنا ان لديهم مواد 
نباتية طبيعية اخرى التي يمكن ان تدعم عمل االوليفيرا.بل انها تزداد عندما 
تنضم هذه المواد لالوليفيرا الخاصة بنا. ان نتائج هذه المعادالت االكثر متانة 
والتي صممت لمساعدتكم لتكونوا اكثر جاذبية واناقة ولتشعروا بنشوة طيبة.

Pomesteen Power 
فوريفر  بومستين باور 

للتاكد من وجود مذاق ومضامين فعالة لمضادات التاكسد لم نختر صنفا 
واحدا ، بل سبعة انواع من الفاكهة بطعم مشروبات فواكه الغاب اللذيذة. 
بفضل هذا الخليط المتنوع الصناف الفاكهة ، فان فوريفر بومستين يتألق 

ببوليفنول وبكستنات وبفيتامين سي في كل جرعة نؤخذ. 
دعوا خليط الرمان واالجاص والتوت البري والمانجوستين والتوت 

االزرق والتوت االسود وبذور حبات العنب لتكون سالح خاليا اجسادكم 
في حمايتها باالضافة الى االستمتاع بمذاق لذيذ.

262 437 مل

 المنتجات 
المفضلة

 المنتجات 
المفضلة

خالص ذهب 



Forever Active Probiotic  
فوريفير اكتيف بروبيوتيك 

قريبا سيظهر بتعبئة جديدةوفريدة تمّكنك السيطرة على 
الرطوبة وتحميك من 8 مليارد جرثومة ضمن الحبة 
الواحدة. كل حبة تحتوي على خليط من ستة انواع  

من المغذيات التي من شأنها تحسين الجهاز الهضمي 
واعالء نسبة امتصاص المواد المغذية وتقوم بدعم 

وظائف جهاز المناعة . هذه الحبوب الفعالة الخاصة 
بنا يكون انتاجها بتقنية عالية وتساعد في تحرير 

الجرثومات االيجابية في اهم مناطق الجهاز الهضمي 
في اجسامكم. هنا ال حاجة للتبريد، فالجراثيم الطيبة او 

االيجابية ستبلع بكل سهولة وتساعد اجسامكم في الحفاظ 
على التوازن في نظام حياتكم. 

610 30 كبسولة

النسخة القديمة  # 222

الميكروبيوم هو جهاز حماية 
الجسم  داخلية في  بيئية 

فيروسات  دعم  باستطاعتها 
للجسم     Forever Arctic Seaمفيدة 

فوريفر سوبر اوميجا 3 
احصلوا على خليط هام وخاص من الدهون: زيت سمك طازج، خالصة زيت 

الكلماري وزيت الزيتون الغني بحامض االوال. هذه الزيوت هي المغذي االضافي 
 EPA  االحسن واالفضل من اصناف اوميجا - 3 باالضافة الى نسبة متوازنة من
و- HA . ان اصل السوبر اوميجا - 3 الخاص بنا ليس من  زيت السمك الطازج 

فقط بل مأخوذ من ثالثة انواع من الزيوت الطازجة : االنشوبي، السالمون، 
والبقلة. هذا المغذي يوحد هذه المركبات ويمنح دعما الجهزة مركزية في الجسم  

مثل جهاز القلب واالوعية الدموية وجهاز الهضم وجهاز المناعة، ويدعم في 
سالمة المخ والدماغ والعيون. 

376 120 اقراص

Forever Daily 
فوريفرديلي 

مولتي فيتامين ذو فاعلية عظيمة، الُمعّد للالحتياج اليومي ، يمنح 
الجهاز المتقدم جدا اليصال المواد المغذية للجسم. المعادلة الوحيدة 

الخاصة بنا تحتوي على 55 من المواد المغذية محمية بغطاء 
االوليفيرا، والتي تعتبر متوازنة بشكل كامل، وهي تحتوي على 

فيتامينات وسوائل معدنية مفيدة بكميات تناسب القيم اليومية  المقترحة  
والموصى بها. واضفنا كذلك خليط فواكه وخضار من شانها ان تساعد  

في تزويد المواد الغذائية الهامة للجسم. 

439 60 قرصا

Forever Calcium 
فوريفر كاليسوم 

اقراص الكالسيوم الخاصة ب- فوريفر تمنحكم عنصر الكلس فيتامين 
D بكميات اثبت طبيا انها تحافظ على مبنى العظام وعمله. ان 

الصيغة الخاصة بنا بسيدان مضاعف - مالط ، مادة اساسية مثالية 
لبناء العظم الذي يبقى في مجرى الدم وقتا طويال اكثر من الكلس 

العادي، وباضافة سوائل معدنية المتصاصه، ستشعرون بالفرق في 
عظامكم عند استعماله. 

206 90 قرصا

DHA يتواجد بشكل طبيعي في 
الجسم كله يدعم ويساند الدماغ 

السليم والعيون والقلب   

13 12
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ARGI+  
ارجي + 

خليط ارجي + بمنحكم الوجبة اليومية الموصى بها 
" مولقوليت العجب" ، والتي تعرف كذلك باالسم ل- 

ارجينين، حامض امينو هام.
مولقوليت ال- : ل-ارجنين تشغل وظائف هامة وعديدة 

في الجسم، بداية في دعم وظيفة الخاليا وحتى تسريع    
يعملية خلق االوكسجين الحامضي، والذي يساعد في 

تنشيط جريان الدم لالعضاء الهامة في الجسم. وبكونه 
مدعوم باضافة سينرجستي من الفيتامينات والفواكه ، 

مكمل الغذاء المذكور والذي يجمع هذه المركبات جيدا 
يمنح اجسامكم دعما ويضيف نكهة لفواكه الغاب المفضلة 

عندكم.

473 300 غرام )30 كيس(

 L-Arginine
نيتروجين  انتاج  باستطاعته 

حامضي ويساعد على الدورة 
الجسم في  السليمة  الدموية 

Forever A-Beta-CarE  
فوريفر A بيتا كار 

هنالك اكثر من %10 من السكان يقاسون من 
نقص الفيتامينات والمعادن. هذا المغّذي المسمى 

نيتشر مين لشركة فوريفر يحتوي على 10 
معادن هامة وميكرو مينرال التي نجنيها من 
ترسبات في قاع البحار والنباتات المائية. ان 
تركيبة المعادن البيولوجية المتطورة تمنحكم 

االمتصاص بحد اقصى . ان المعادن تقوم 
بنشاطات داعمة للعظام وللخاليا وتحرير الطاقة. 

54 100 قرص جل ناعم

Forever Nature-Min  
فوريفر نيتشر-مين

هو تركيبة متطورة غنية بالعديد من المعادن 
المتوفرة بصورة طبيعية لتحسين وظيفة 

االمتصاص الى المستوى األمثل توفر هذه 
التركيبة المعادن النادرة بنسب مثالية دقيقة 

ومتوازنة لتحقيق اقصى مستوى من الفعالية.
توفر نيتشر مين معظم المعادن الموجودة في 

الجسم البشري ،من خالل استخدام أساس معدني 
من الرواسب الطبيعية في قاع البحر والنباتات 

البحرية المستخلبة.

37 180 أقراص

Forever Fiber  
فوريفرفيبر 

اضيفوا ببساطة اليافا لغذائكم مع رزمات شخصية، والتي تشمل اربعة 
انواع من االلياف تحتوي على اس او اف . هذا المسحوق ذو طعم لطيف، 

يذوب بسهولة وتضيف لكم دون جهد 5 غرامات من االلياف الغذائية ، 
كمية نساوي مقدار2 توست - ساندويشات من القمح الصافي ، لكل وجبة او 
مشروب.االلياف الغذائية والتي تدعم وظيفة عمل القلب والجهاز الدموي ، 
وسالمة الجهاز الهضمي، وسالمة  جهاز المناعة والمحافظة على الوزن. 

464 30 كيس

Forever Gin Chia  
فوريفر جين-شيا 

ليس صنفا واحدا، بل اثنان من جينسينج   
اللذان يعطيان القوة بسبب تكيبة جينسينج 

وتشيا، جينسنج يعتبر جذرا لنبتة من التوابل 
االسطورية في الشرق منذ مئات السنين، 
ووصل الى الغرب بسبب صفاته الصحية 

والتي تمنح المستعمل طاقة قوية ، اما تشيا، 
فهو غذاء من العهد الحديث ، وقد حصل على 
المديح واالطراء من قبل اطفال امريكيا الذين 

احسوا بانه يمنح الطاقة ، وقد أضفنا هذين 
الصنفين معا كي نساعد على ارتياح نفسي 

عندكم ويحتوي كذلك على الصويا.

47 100 أقراص

لمصل  طاقة           بحاجةعندما تكون 
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Forever B12 Plus  
فوريفر بي 12بلس 

فيتامين B12 والحامض الفولي تعمل سواءا 
لبناء خاليا الدم الحمراء، وهي تحسن طريقة 

استخدام الحديد في الجسم وتساعد جهاز 
المناعة. وهي مفيدة لتطّور الجنين الحمل وهي 

هامة للرجيم للنباتين واكلي الماكوالت الطبيعية. 
لذلك فان مغّذي فوريفر B12 بلوس يدمج 

الفيتامبنات الحسنة االثنين بمعادلة جديدة مفادها 
تحرير الجسم من الضغوطات وان المواد تكون 

نشيطة لفترة زمنية طويلة. 

188 60 أقراص

Forever Absorbent C  
فوريفر ابسوربانت سي 

فيتامين  سي يحارب بشكل جذري وحر ويفيد 
الجلد وخاليا الوصل. امنحوا اجسامكم دفعة 

من فيتامين سي والذي يحتوي على ثمار 
البابايا وعلى العسل وحبوب سنبلة الثعالب  . 
سنبلة الثعالب تحتوي على مضادات حامضية 
مميزة تسمى اباطريديم، باستطاعتها تنظيف 

اجسامكم من مضادات حامضية. فيتامين 
سي مرتبط بسنبلة الثعالب من ناحية التركيبة 

وبامكانه تفعيل عمبية االمتصاص بشكل 
كبير. 

48 100 أقراص

Forever Immublend  
فوريفر اميوبلند 

مغذي شامل يساعد جهاز المناعة يحتوي على 
بروكتوئولينوسكريزدات )FOS( لكتوفرين، 

وفقاعات ماي- طاقي وشيطاكي ، فيتامين سي، 
فيتامين دي، وعنصر الزنك..

تركيبة تقوم على حماية جهاز المناعة في اجسامكم 
في قمة نشاطها موطنها جزيرة طاكي ، هي نوع 

من الفقاقيع اليابانية المشهورة. وفعاليتها تنشيط رد 
فعل المناعة. انتم تعملون دوما وليس لديكم وقت 
لتخفيف النشاط. نفذوا عمليات ونشاطات مانعة 

وساندوا جهاز المناعة عندكم. 

355 60 أقراص

Forever Garlic Thyme  
فوريفر جارليك- ثوم 

كلنا نعرف اهمية تناول االطعمة الطازجة 
والخضار.وبما انكم ال تتناولون السلطات في كل 
وجبة، باستطاعتكم تناول المكمل الغذائي والذي 

يحتوي على حشائش الشعير، وعشب القمح 
والبرسيم. ان كثرة هذه المواد الخضراء بامكانها 

ان تكمل النواقص الغذائية، باالضافة لفلفل المسمى 
قايين من اجل المحافظة على دورة الدم الصحية 
وكذلك باضافة العسل الكتساب الطاقة. يحتوي 

على اعشاب الحنطة. 

65 100 اقراص

Forever Fields of Green  
فوريفر فيلدر اوف جرينز 

الجميع يعانون من قلة التركيز. ويعانون من 
هبوط جسدي، او من تعب وارهاق. هذه 

دالالت على دورة دموية غير سليمة. وقد 
اثبت ان فوريفر جينكو انه يساعد على مساندة 

الدورة الدموية وعلى تنشيط الدماغ وعلى 
تنشيط الجهاز العصبي من اجل تحسين الذاكرة 
والتركيز واليقظة. هذا هو مكمل غذائي يؤدي 
الى يقظة الدماغ، ويضاف اليه فطائر الريشي، 
وثمار الشيساندرة وجذور الفوطي، فهي تغذي 

مصادر االبداع عندكم وتساعد على تنشيط 
الجسم والذاكرة لتشعروا باحسن حال وكما 

كنتم تريدون. 

68 80 أقراص

Forever Ginkgo Plus  
فوريفر جينكو بالس  

من لم يعرف ووقاسى من قلة التركيز، ومن هزال 
جسدي وتعب. كل هذه العوارض ما هي نابعة 

اال من دورة دموية سيئة، وقد اثبت التجارب ان 
العالج بواسطة جينكو بالس يساند ويدعم في عملية 
الدورة الدموية وكذلك يساعد الدماغ ويساعد الجهاز 

العصبي وينشط الذاكرة والتركيز ويجعلك في قمة 
النشاط. هذا النوع من العالجات المكملة ينشط الدماغ 

وهذا العالج مسنود بمادة فطريات ريشي، وثمار 
شيساندرا، وجذور  فو- تي. العالج يغذي ابداعاتكم 
وينشط قدراتكم الجسدية والعقلية ويجعلكم تشعرون 

كما اردتم وعلى احسن وجه. 

73 60 أقراص

Forever Nutra Q10  
 Q10 فوريفر نوترا

لصحة االفئدة والقلوب
لهذا المكمل الغذائي تضاف كمية كبيرة من مركبات تفيد القلب.  
وباالضافة الى خط انزيم Q10 والمعروف عنه كمساعد لوظيفة 

الخاليا االساسية.  فوريفر نوترا Q10 يمنح فيتامين B على 
انواعه ، حامض فولي، وكركم، وتركيزات نباتية ومواد التي 

تدعم القلب واالوعية الدموية. اخلطوا المغّذي مع مشروب 
فوريفر الذي ترغبون بطعمه. يحتوي على الصويا. 

312 30 كيس

Forever Kids 
فوريفر كيدز 

سيعتقد اطفالكم انهم يتناولون شيئا من الحلويات 
وستشعرون انتم براحة نفسية   عندما تتاكدون 

من انهم قد تناولوا الوجبة اليومية من الفيتامينات 
والمعادن. هذه الحلويات الممضوغة تكون بطعم 

العنب الطبيعي، كما وانها تحتوي على مواد مغذية  
اخرى لنباتات كالبروكلي ، الذرة، الشمندر، الجزر، 

وفوكه وخضار . يناسب لالطفال في جيل عامين وما 
فوق وهذا يساعدهم على تطور اجسامهم وافكارهم. 

وال مانع من استعماله لكم انتم الكبار. 

354 120 أقراص

مكمالت الغذاء عندنا تدمج 
الفيتامينات والمعادن المفيدة 

جدا في الطبيعة، وذلك من أجل 
مساعدتكم على االعتماد في 
الحصول على تغذية سليمة 

ومعتدلة.
كل المكمالت الغذائية اختيرت 

بتمعن شديد وذلك من خالل 
تفكير مستمر ودائم من اجل 

صحة سليمة واحساس مرهف 
وجميل 
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الدمج االفضل بين مواد طبيعية بحتة 
العلم ويعرضه   وبين ما يقترحه 

ل الرطوبة في الجسم، يثير  اعادة بناء ُمَعدِّ
المفيد مما يؤثر على  الكولجان  مستوى 
تخفيف الخطوط  والتجعدات في الجسم 

جلد غني بالرطوبة   جلد جاف 

infinite by Forever - Firming serum 
انفنتي - فيرمينج سيروم  * 

انفنيت من فوريفر يستهدف مصل شد البشرة عالمات تقدم العمر وذلك 
باالعتماد على تركيبة مثبتة علميا من الببيتد ثالثي االحماض االمينية 

والتي تعمل بدورها على محاكاة الدور الطبيعي الذي تؤديه البشرة 
للحصول على مظهرا مشدودا لها . ويحتوي هذا المصل على مكونات 

طبيعية قوية الى جانب تركيبة االليفيرا الخاصة، فانه يعمل على ترطيب 
البشرة الى جانب زيادة نعومتها وكثافتها ومظهرها المشدود وبذلك 

ستتمتعين ببشرة اكثر شبابا ونضارة.

555 30 مل

infinite by Forever -  
Hydrating cleanser 

انفينت -منظف ومرطب*
انفينت من فوريفر يتمتع هذا المنظف المرطب بتركيبه من اقوى المكونات 

الماخوذة من اشجار الطبيعة ومن بينها خالصة التفاح وحمض التفاح االميلي 
واحماض جوز الهند الدهنية، وتعمل هذه المكونات على تعزيز رطوبة 

البشرة وإزالة أي اوساخ او زيوت عالقة بالبشرة دون التسبب في جفافها 
فهذا المنظف الحليبي الخفيف سيمنح بشرتك الرطوبة والنعومة واالنظافة 

التي تحتاجها لبناء قاعدة قوية تساعد على نجاح برنامج مقاومة عالمات تقدم 
العمر الذي يحصل عندكم.

554 118 مل

infinite by Forever-  Restoring crème 
انفنيت من فورفير *

تقدم لك فوريفر هذا المنتج سريع االمتصاص والمكون من اكثر من 15 
مرّكبا للعناية بالبشرة ليمنح بشرتك ملمسا رطبا وناعما. ويجمع كريم الترميم 
بين اخر ما توصل اليه العلم في مجال العناية بالبشرة مع االوليفيرا وتركيبة 

االكاي المضادة لالكسدة والزمان الى جانب خليط من الزيوت األساسية 
لمقاومة عالمات تقدم العمر، لتعمل على تجديد البشرة وإعادة نضارتها مهما 
كانت جافة، ما رأيك في استخدام هذا المنتج في المرحلة األخيرة من برنامج 

مقاومة عالمات تقدم العمر. 

558 48.2 غرام

في قصارى جهدك؟كيف تبدو 

* مسّوق في مظهره الجديد في انحاء العالم- قريبا في اسرائيل 

19 18
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البشرة والجلد  اتزانحافظوا على

* مسّوق في مظهره الجديد في انحاء العالم- قريبا في اسرائيل 

يوميا  لبشرة  با ية  للعنا

اذا الحظتم الكلمة "جل")دهون( مرفقة لمنتوجاتنا المعروضة - وذلك بفضل خط 
االنتاج  الذي قمنا به، والتي تعتمد كلها على "جل". 

ال- "جل" )الدهون- المرهم(  هو اغراء متقدم ، والذي يكمن باالوليفيرا، 
ويحتوي على مواد مرطبة من مركبات نباتية أدخلت لخطوط منتوجاتنا بشكل 

مباشر والتي تتغلغل في االماكن التي يحتاجها الجلد.  
رزمة العناية اليومية المسماة "سونيا" بمظهرها الجديد- قريبا في اسرائيل! 

Sonya™ refining gel mask  
سونيا - قناع من ال - جل المنّظف *

امنحوا المصطلح"سنة الجمال" معنى جديدا.  ان  قناع ال- جل 
المنظف "سونيا" المستعمل بصيغة علمية جاء لمنح الفائدة، قدر 
االمكان، لنشاط الجلد في ساعات المساء، باستطاعته السيطرة 

على توازن الدهون وجعل شكل الجلد اكثر لمعانا وبراقا. وذلك 
باالضافة الى مركبات نباتية واستعمال تركيز عصائر الثمار التي 

تمنح الجلد نشاطا وحيوية, ستستيقظون مع جلد المع براق متواٍزن 
وتبدون وكأنكم في مرحلة الشباب.

607 59 مل

Sonya™ refreshing gel cleanser  
سونيا- جل منظف ومنشط للبشرة  *

افسحوا المجال، محلب تنظيف البشرة التقليدي! جل تنظيف البشرة 
المسمى "سونيا" من االوليفيرا الخاصة بنا، باالضافة الى مواد 
تمنحك الرطوبة تماما كزيت مرطب لغسيل بارد. هذه التركيبة 

تجعل جلدك رطبا ومنتعشا. مضادات التأكسد غنية تماما كحامض 
االمونيا من التفاح وغيره تدعم الجلد المركب. ان مواد التنظيف 

الطبيعية وتركيز ثمرة االكاكيا كونكينا تساعد على ازالة ترسبات 
الجلد الميت، وتساعد على ازالة االوساخ ومواد التجميل بشكل 

اساسي . 

605 118 مل

Sonya™ soothing gel moisturizer  
سونيا - جل مرطب ومهّديء *

جل المرّطب "سونيا" المصنوع من مركبات نباتية عديدة ذات 
فاعلية قصوى، تتفتفت الى مواد مرطبة وتجعل مظهر الجلد جميال 

وناعما وكانه سقي بقطرات الندى.   مركب من 10 تركيزات 
عصائر النباتات الطبيعية وأكثر، ومن زيوت جلوكان المأخوذ من 

الفطريات او الفقاقيع باالضافة الى مادة الكولجان والتي نحصل 
عليها بواسطة الغسل وتركيز عصير التفاح، هذه المعادلة تمنح 

االسترخاء والهدوء وتجعل الجلد الغير مستقر رطبا وناعما.

608 59 مل

Sonya™ illuminating gel  
سونيا- جل منظف ومنشط للبشرة  *

ارجعوا البريق الطبيعي لبشرتكم، وامنحوا بشرتكم القدرة على 
اللمعان الطبيعي، وذلك باستعمال جل "سونيا ايلومينتينج" . 

فقاعات بروتينة تختفي بمساعدة جل يتغلغل مباشرة الى جلدكم 
ويبني جلدا جديدا ويعطيه منظرا موحدا بدمجه مع خمسة مركبات 

نباتية من اسيا، باالضافة الى جذور القريص، تساعدعلى نعومة 
ولمعان البشرة والجلد وتجعلكم تنعمون بجلد ناعم ومالس ذي 

منظر جميل وبراق.

606 28.3 مل

Sonya™ daily skincare system  
سونيا للعناية بالجلد *

رزمة)عبوة( العناية بالبشرة اليومية المسماة "سونيا" صنعت خصيصا الصحاب الجلد المركب، جلد غير ثابت ويتغير عند االنتقال 
من مكان الى مكان اخر. العبوة تعرض نركيزا بنسبة عالية من االوليفيرا ومنتوجات نباتية اضافية والتي تمنح الجلد رطوبة. هنا تلتقي 
عناصر الطبيعة مع االبحاث العلمية الحديثة والتي تعتمد على جل والذي باستطاعته نقل فوائد االوليفيرا الى أماكن يكون الجلد عندكم 

بحاجة اليه بطبقة ناعمة . والنتيجة تجعلكم تشعرون بالنشاط والحيوية. 

609
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* مسّوق في مظهره الجديد في انحاء العالم- قريبا في اسرائيل 

كل منتوج من هذه المنتوجات أُِعدَّ لكي يجيَب على تحديات 
ع الجلد وظهوره بعّدة اشكال. عليكم اضافة  نتجت بسبب تنوُّ

هذه المنتوجات كعادة عندكم من أجل العناية بالجلد عندكم 
بصورة خاصة بكم. 

awakening eye cream  
كريم منشط للعين

كولجان بحري، مركبات مصنوعة بطرق اختراع مميزة، 
مركبات نباتية من الطبيعة مع اوليفيرا بدمج التكنولوجيا. 
تساعد على نعومة  منطقة العيون الحساسة وتساعد على 
تخفيف الخطوط والتجعدات والسواد حول العيونظ كريم 

العيون يحتوي على بوطيالن جليقول، وقد اثبت انه يقلل من 
انتفاخ حول العين والسواد على حد سواء خالل 15 يوما من 

استعماله 

561 21 غرام

aloe activator  
الو اكتيباطور  *

الو اكتيباطور هو مادة مرطبة بشكل فريد من نوعه يأتي بصيغة 
سائل يحتوي على %98 جل اوليفيرا. هذه المعادلة البسيطة 

تستغل قوة وفعالية االوليفيرا مفادها ابقاء الجلد رطبا هادئا من 
اللحظة التي تضعونها على بشرتكم. ان تركيز مادة االوليفيرا 

العالي بهذه الصيغة الفريدة من نوعها تجعل ال-  الو اكتيباطور 
منشطا مثالي للعناية بالجلد.

612 130 مل

smoothing exfoliator  
محلب فيلنج  *

عليكم صقل وترقيش )ليس مسح بل تنقيش( النسيج دون ان تضروا جلدكم 
التنظيف الخاص بنا. مصنوع من القصب الهندي ومن  الطرّي بمحلب 
خرز البلوط الجوجوبا ومن انزيمات الفواكه وخاصة من ثمرة الباباين 
الجلد شبابيا  الميتة، ولجعل  الجلد  ازالة خاليا  والبورمولين، يساعد على 

للجلد.  ومغذٍّ 

559 60 مل

protecting day lotion  
محلب وقائي - يوميا  *

SPF 20 يصّفي اشعاع وتوهج الشمس باالضافة الى محفز وقائي 
غّذوا وحافظوا على جلدكم بمساعدة االوليفيرا، تركيز من 

عصائر الفطريات باالضافة الى اكثر من 20 مركبا اضافيا 
لنعومة الجلد وحمايته من اشعاع وتوهج الشمس ومن 

االشعاعات الحمراء المضّرة. محلب الحماية اليومي يحتوي 
على كمية كبيرة من تركيز عصارة الفواكه واالعشاب وعلى 

مصّفيات لالشعة من السوائل المعدنية باالضافة الى محفز 
الحماية 20 ومفاده تحسين لون وانسجة الجلد والمحافظة عليه. 

557 50 مل

balancing toner  
ماء البشرة - يحافظ على التوازن  *

نّشطوا ورطبوا ووازنوا نسبة الحوامض من على 
ابدانكم . مياه البشرة الخاص بنا تعطي خليطا مميزا 

من االوليفيرا. تركيز طحالب وصوديوم يمنح رطوبة 
ونعومة. اضافة عصير الخيار يساعد على انسجة الجلد 

باالضافة الى تركيز الشاي االبيض مما يساعد على 
اشعاعات حّرة. 

560 130 مل

مبالمئة
عادة

شخصية
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Forever Marine Mask 
فرريفر مارين ماسك 

ان كنتم مضغوطين بسبب طول اليوم والبيئة او بسبب حالة 
الطقس الذي يسبب لكم جفافا في الجلد ، فما عليكم اال ان تستعملوا 
قناع مارين ماسك ، فهي تمنحكم المركبات القوية والتي مصدرها 

يكون في ايديكم. فالقناع  فعال وغني ومرطب مثالي.وقد اضفنا 
لمادة االولفيرا مثبطات نباتية كالخيار والروزمرين والعسل. 

234 113 غرام

R3 Factor 
ار3 فاكتور 

حافظوا وحسنوا وجددوا . حمضية الفا- هيدروكسيت ، والمسماة ايضا حمضية 
الفاكهة، تقوم بتهدأة وتحرير خاليا الجلدالميتة بواسطة تسييح مواد شبيهة بالصمغ 

والتي من شأنها جعل خاليا الجلد الميتة تتقارب على المكان المحدد لفترة زمنية 
طويلة. ان خاليا الجلد القديمة تخلق انغالق في مسامات الجلد،لذلك اذا تخلصنا من 

هذا االمر يمكن العالج بمركبات اخرى، فيتامين E وريتينال بلومست وكوليجان 
مذّوب والذي ينشط لعمل عالجي ويجعل الجلد طريا ورطبا ويغير مظهر الجلد. ان 
هذا الكريم ما هو اال بمثابة حارس أمين خاص الضفاء جمالكم وحسنكم ومظهركم. 

69 56.7 غرام

Forever Epiblanc 
فوريفر ابيبالنك 

نفهم انكم ال ترغبون في معرفة الغير العماركم وسنكم، فالنقاط السوداء 
والنتوءات في الجلد تجعلكم تبدون وكأنكم كبار في السن اكثر مما انتم 
في الحقيقة. حافظوا على مظهر لون جلدكم وحاولوا تخفيف تغيرات 

لون جلدكم.ان جل االوليفيرا الثابت بنسبة %100 من انتاجنا هو 
االساس الطبيعي لمعادلة هذه النوعية باالضافة الى فيتامين E باالضافة 
الى مواد طبيعية ونباتية ، مثل تركيز الحوامض  - نبتة مصدرها شمال 

غرب المحيط الهادئ والتي بامطانها تعديل لون الجلد وتجعل مظهره 
موحدا فب اللون. 

236 28.3 غرام

Mask Powder 
مسحوق )بودرا( للقناع  

بعد دهن القناع، ستشعرون بأعجوبة التأثير. عندما تلتصق اعلموا 
انها ستقوم بتنظيف الثقوب الصغيرة عندكم. مصنوعة من زالل 

البيض ونشا الذرة تساعد على االلتصاق ومادة الكاؤولين )صدف 
صيني( تساعد على امتصاص بقايا الدهون. مادة الناتوئين 

والكاموميل تساعد على تثيبيت وتشجيع الجلد على التجديد ثانية 
وهنا ستشعرون منتعشين عندما تزيلون القناع ويظهر الجلد 

النظيف الذي عاد الى حيويته من جديد.  

341 29 غرام

Sonya® Aloe Deep 
Moisturizing Cream 

كريم مرطب عميقا من سلسلة سونيا  
اذا كان بامكاننا مقارنة كريمات مرطبة لتنقيط المياه فهذا ال- 

ْكريم شبيه بخرطوم المياه عند رجال المطافئ. 
ْكريم الترطيب المميز يحتوي على سيرميد الذي بامكانه 

اضافة اللمعان في الجلد بمساعدة مضادات حامضية عظيمة 
من مركزات قشرة الصنوبر. 

311 71 غرام

Sonya 
Aloe Nourishing Serum 

سيروم مغذي
يوفر مصل المرونة والليونة للبشرة ويرطبها في نفس 

الوقت بشكل مكثف.يقلل من العالمات المرئية لشيخوخه 
الجلد.تركيبته الغنية والهلمية شيئا ما نخترق البشرة 

جيدا وتمنحها راحة مثالية.
المكون الرئسي: %37 من هالم االلو. 

نصائح االستعمال :يضع ثالث مرات للحصول على 
اكمية المطلوبة عل اطراف األصابع

ثم يوضع على الوجه والعنق.

281 118 مل

Forever Alpha-E Factor 
فوريفر الفا أي فاكتور  

E,A, C انها تركيبة غنية تحتوي على الفيتامينات
و- ومن ثم فالها تتمتع بقدرة كبيرة على مقاومة عوامل 

االكسدة. كذلك ان هذا المستحضر المرطب يحتوي على 
زيتيل بالميتات، مما يساعد على مقاومة ظهور التشققات 

بسبب الحرارة  واالجفاف. قطرات معدودة من هذا 
المستحضر الحامي للبشرة يمكنك تعزيز ليونة  البشرة 

واستعادة رطوبتها وتوازلها.

187 30 مل

أفضل مزيج
والطبيعة العلم  بين 

جّملوا
ودّللوا 
جلدكم

اسرائيل قريبا في 
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Aloe Heat Lotion 
الو هيت لوشن 

كريم من اجل تهدئة العضالت
هذا الكريم من شأنه تهدأة العضالت . هنالك 
صنفان االول من مركبات التي تكون ساخنة 

واالخر جل اوليفيرا مبّرد. يكون برائحة النعناع 
المنبثق المستخرج من منتول والكينا االوكاليبتوس. 

هذا الكريم فيه نسبة ال - PH والتي من شأنها 
المحافظة على التوازن، وهي تحتوي على 3 

اصناف من الزيوت، كريم ممتاز للتدليك العميق 
من شأنه استرخاء العضالت التعبة . كما وانه 

سريع االمتصاص ، ان الحرارة التي تلسعك تستمر 
محسوسة لفترة طويلة بعد االنتهاء من التدليك 

العالجي. 

64 118 مل

كريم مثالي بعد نشاط رياضي
ويجعلك  غني  محلب 

يؤدي  هادئا،  مسترخيا 
الجلد. يحتوي  الى نعومة 

على مواد ساخنة تدفئ 
الجلد وتساعد على تهدئة 

المرتخية. العضالت 

Aloe MSM Gel 
 MSM هالم الو ام اس ام

يعتبر ميثيل سولفانيل ميثان )م س م( مصدرا ثابتا.
غنيا وطبيعيا  للكبريت العضوي. يوجد الكبريت 
بتركيز عال خاصة في المفاصل وانه  يساهم في 
انتاج سولفات الكروندويتين والجلوكوزامين.كما 

انه يلعب دورا هاما في الحفاظ على سالمة النسيج 
الضمام والبروتينات.

المكونات الرئسية :%40 من لب الاللوا و15% 
من )م س م( نصائح االستعمال:وضعه عن طريق 

التدليك المكثف على المناطق الضرورية.

205 118 مل

Forever Aloe Scrub 
فورايفر اولو سكراب  

على عكس بعض المقشرات التي تعتمد عن مكوانات 
حادة وصلبة مثل المكسرات المطحونة نوى الفواكة  

حبات البازالء.فهذا المقشر يعتمد على جزيئات صغيرة 
من نبات الهوهوبا . ضعي على بشرتك ثم افركي هذا 

المقشر فذلك سيزيل معه بقايا خاليا الجلد الميت.
تظهر طبقة جلد جديدة .هذا المقشر لالستخدام اليومي 
خاصة انه يساعدك عن إزالة الكتل الجلدية التي تسد 

المسام وتسبب في بهتان بشرتك.

238 99 غرام

Aloe Lotion 
الو لوشن 

مستحلب سائل للجسد واليدين غني بزيت الوجوبا 
وفيتامين E لمساعدة بشرتكم على مكافحة 

الشيخوخة اختراقه السريع يساعد على ايقاء البشرة 
رطبة وناعمة.

المكون األساسي %66 من هالم االلوا
نصائح االستعمال :يستعمل على البشرة نظيفة مع 

التدليك الى غاية االختراق الكلي.

62 118 مل

Aloe Vera Gelly 
جل اوليفرا - دهون  

اذا كان جلدك بحاجة الى عالج اضافي، 
باستطاعتك الحصول على جل اوليفيرا 

)دهون(،وهو يشابه في اساسه للجزء الداخلي 
لورقة نبتة االوليفيرا، ان الجل المسمى الوفيرا 

المعروض هنا بنسبة %100 يهدأ الجلد ويناسب 
الجلد الحساس، ويساعد الجلد من االصابة 

باثارات وتهدئته من تلك االثارات. ان المنتوج 
ليعتبر مثاليا لالستعمال عند التغسيل والحّمام 
وكذلك في عدة او رزمة االسعافات االولية. 

عند الدهن واالستعمال سيكون رد فعلك ايجابيا 
وتتنهد بمدح منتوج االليفيرا. وسيمنحك احساسا 

ال مثيل له.

61 118 مل

Aloe Propolis Creme 
كريم اولو بروبوليس  

منتوج العلم الخفاق عندنا والذي نحبه كثيرا النه 
يحتوي على اثنتين من مركباتنا والتي فازت 

بالجوائز: االولوفيرا والبروبوليس. البروبوليس 
هو مادة شبيهة بالسرافين الذي يستعمله النحل من 
اجل تحصين خلية النحل وليقوم بحمايتها.واالهم 

من خلية النحل هو جلدكم، والذي هو بحاجة 
لحماية من الداخل ليحافظ على رطوبة جلودكم. 

تدليك واحد بواسطة كريم االولو بروبوليس التابع 
لنا وستعرفون سريعا انه مليء بتركيبات نباتية 
وطبيعية تماما كالكاموميل . هذا الكريم اللزج 

 .E وفيتامين A الثقيل مشبع بفيتامين

51 113 غرام

Aloe Moisturizing Lotion 
محلب ترطيب 

محلب لزج ومخملي ، يعتبر افضل من اي كريم 
ترطيب اخر.يساعد على االحساس العام الحسن. 

تركيبتها السائلة والمعززة بالكوالجين
وااليالستين ترطب البشرة وتعذيها لتضفي عليها 

النعومة، تالئم البشرة الحساسة، ويستعمل قبل القيام 
بوضع المكياج. يمنحك فيتامين E. ان الدهون وتركيز 
عصير الكوموميل يساعدك على تعبئة وتجديد مخزون 

السوائل المفقودة ويحافظ على توازن الحموضة 
الطبيعية للجلد ويجعل ملمس الجلد حريريا وناعما 

وأملسا.

63 118 مل

مسترخيا يجعلك 

 المنتجات 
المفضلة
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Aloe Jojoba Shampoo 
شامبو الو جوجوبا 

نقدم لكم الشامبو بتركيبة جديدة، بدال من االعتماد على مواد نظافة 
صناعية. وقد قمنا باستخدام المكون المفضل لدينا وهو االولوفيرا  
التي تحتوي بشكل طبيعي على مركبات الصابونين التي تساعد في 
تكوين رغوة لطيفة على الشعر وتكسب الجوجوبا الشعر طبقة من 

الكراتين تظهر لون الشعر ولمعانه الطبيعي. كما يساعد هذان المكونان 
في إزالة الزيوت األكثر ثباتا على الشعر وعالج فروة الراس في نفس 

الوقت. يحتوي هذا الشامبو على زيت االفندر من مجموعة فوريفر 
ايستتيال اويز لتتمتعي بشعر رائع وجذاب.

521 296 مل

Aloe Jojoba Conditioning 
بلسم الو جوجوبا 

كلما تطورالعلم تطورت تركيباتنا معه . فقد طورنا تركيبته القديمة 
لتناسب مع تركيبة شامبو الجوجوبا يحتوي هذاالبلسم المكمل على 

فيتامين المركب والماكاداميا والجوجوبا وزيت االفندر من مجموعة 
فوريفر ايسنبال اويلز ليمنح شعرك لمعة فائقة . سهولة التسريح يمنح 

هذا البلسم جذور الشعر حيوية ويزيد من نضارته ويساعد في التخلص 
من قممه المتقصفة.

522 296 مل

Aloe Veterinary Formula
تركيبة االوليفيرا لألغراض البيطرية

الشك ان الحيوانات االليفة تعتبر فردا من افراد العائلة 
،اانها تركيبة سريعة التسكين للتعامل مع ما يصينهم من 

خدوش طفيفة.تحتوي جل االلوفيرا الطبيعي  مع االلتوين 
المسكن كما ان وجود المستحضر في زجاجة سهلة التحكم 

سياعدك على التعامل مع أي حيوان مهما بلغ حجمه.

30 473 مل

Aloe First 
الو فيرست 

ان المركز الطبي المسمى مايو كلينيك في الواليات المتحدة يوصي 
بدهن االوليفيرا اثر الحروق الخفيفة ونحن نوافقهم االمر تماما . 

هذا المنتوج اساسي لحقيبة االسعاف االولي ، هو ال يحتوي غقط 
على االوليفيرا بل على البروبيليس باالضافة الى 11 من تركيز 
العصائر النباتية ، وكل هذا من اجل مساعدتكم لتهدئة الحروق 

الخفيفة وحروق اشعة الشمس ومن الجروح الخفيفة والخدش. هذا 
البخاخ بامكانه موازنة االحماض  ويعتبر طريقة لطيفة لتغطية 
المنطقة المجروحة او المخدوشة دون ان تقوم بعملية تدليك او 

اللمس بالجلد الناعم. 

40 473 مل

يمكنكم ان تكونوا واثقين ان اختباراتنا لم تتطبق على الحيوانات في أي مرحلة 
من مراحل عملية اإل نتاج والنتعاون مع أي مختبر يجري تجارب على 

الحيوانات. Forever حصلت على ختم "االرنب" على الوفاء بمعايير معيار 
االتحاد Leaping Bunny لصالح الرفق بالحيوان.)في إسرائيل ال تظهر على 

مستحضرات التجميل بسبب توجيهات وزارة الصحة اإلسرائيلية.

Forever Aloe Lips 
اولو ليبس  

ان الشفاه بحاجة الى االليفيرا ليس بأقل من اي عضو اخر في الجسم. مرطب 
الشفاه مشبع بالوليفيرا، ومن نبتة الحوحبا وثالثة انواع اخرى من شمع العسل 

من اجل نعومة وتهدئة الشفاه اليابسة ان معالجة الشفاه على االمد الطويل 
يضاف للعالج محلب لتهدئة الجلد. بعد االستعمال ستشعر الشفاه بالراحة 

وتشفى مما يزيدكم طمأنينة وستفخرون بالعالج المطروح. هذا العالج بامكانه 
ان يكون بحوزتكم دائما وفي كل مكان وباستطاعتكم استعماله كاسعاف اولي 

من الحروقات ولدغ الحشرات وغيرها. 

22 4.25 غرام

 المنتجات 
المفضلة
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العنياية 
الشخصية



Forever Bright Toothgel 
فوريفر برايت- معجون أسنان  

معجون اسنان في قمة الروعة من أجل االطفال 
ومن أجل النباتيين و... مفيد للجميع.

تركيبة لطيفة تخلو من الفولورايد . هذا المعجون 
مركب مع االوليفيراوبروفيليس بطعم النعناع 

الحار . هذا المعجون يساعد على ارجاع اللون 
الطبيعي لالسنان وهو بالطعم الطبيعي. 

 يحتوي على البروفيلس في تركيبته وهي مادة 
المستعملة لحماية خاليا النحل , وقد اثبتت 

االبحاث ان بمقدور المعجون يساعد   على 
الصحة التامة لسالمة االسنان.

ان رائحة المعجون الجذابة تعطي نكهة ورائحة 
زكية حتى ساعات الليل المتأخرة. 

28 130 غرام

Aloe Hand Soap 
صابون اوليفيرا لليدين  

صابون االوليفيرا لليدين والجديد والمحّسن، يمنحكم متعة 
واستقرارا عند استعماله. تركيبته خالية من البارفين وهي 
مصنوعة من خالئص الثمار الناعمة واللطيفة، ويوضع 
فيها نسبة  %100 من االوليفيرا ومواد تنظيف طبيعية 

والتي تمنحكم ملمسا ناعما ورطبا.

523 473 مل Aloe Ever Shield 
الو افير شيلد  

خال من الكحول،خال من امالح االلمنيوم.خفيف 
العنصر،يضمن حماية فعالة بدون تلطيخ مالبسكم 
تركيبته من االلوا تلطف وترطب البشرة. المكون 
األساسي: هالم االلوا. نصائح االستعمال: يوضع 

صباحا او قبل القيام بمجهود فوق بشرة نظيفة وجافة.

67 92 غرام
Avocado Face & Body Soap 

صابون االفوكادو للجسم والبشرة 
يعتبر االفوكادو ثمرة غنية بالمواد المغذية وذات الفائدة العظمى،وتحتزي على فيتامينات C,Aو-E. ان 
الفحوى المذكورة والغنية بالزيوت تخلق اساسا غنيا للصابون من انتاجنا والذي يساعد الجلد الجاف ان 

يكون أملسا بعد التنظيف. عطر اوراق الحمضيات المقطوف حديثا واللطيف يمنح اليدين والجسم كله لطافة 
ونعومة، يساعدكم على النهوض باكرا بنشاط وحيوية، ونكهة الصابون المذكور تالزمكم طوال ساعات اليوم.

284 142 غرام

Gentleman’s Pride 
جانتل مانس برايد 

بلسم ما بعد الحالقة بدون كحول، يحتوي على 
خصائص مهدئة للهب موس الحالقة والتهيجات 

يرطب البشرة ويمنحها النعومة والسكينة. 
عنصره اللطيف يضفي لمسة من االناقة السرية.
مكوناته االساسية: %41 من هالم االوليفيرا . 

ننصح االستعمال بعد الحالقة. 

70 118 مل

25TH Edition Perfume  
Spray for Women

نسخة 25
ايدشين للنساء - عطر 

اتركي من وراءك بصمة ورائحة طيبة باستعمالك بخاخ 
عطر النساء اعاله، نسخة 25.لهذا العطر نكهة غذبة  

وناعمة وهو يصلكن مع خليط من اوراق الورد التاجية. 
وزهرة الياسمين ، وزهرة الزنبق البيضاء، وزهرة 

الجلوريا وخالصة نباتات اخرى جّمة. انه العطر الممتاز 
لالستعمال اليومي او في المناسبات الخاصة والمتميزة. 
والذي هو الملمس الكامل الذي يكّمل كل جمال للنساء 

الحسناوات.

208 50 مل

25TH Edition Cologne  
Spray for Men
بخاخ عطري للرجال
نسخة 25 للرجال 

ماء كولونيا عذب طويل االمد ويبقى لفترة طويلة 
يالزمكم ، ذو رائحة رجالية تعشقها النساء.يضفي عليكم 

راحة االعشاب واالشجار، ان المزيج كامل الصيغة 
المصنوع من المسك مع عصارة بعض الفواكه تمنحه 
الرائحة الغذبة المغرية والمنشطة. هذه الرائحة عظيمة 
وليست ثقيلة، تساعد على الهدوء النفسي ان كنت مرتيا 

مالبس العمل او ملبس الرسمي.

209 50 مل

نابض بالحياة استعمال يومي

31 30

عناية شخصية 



Forever Lite Ultra  
فوريفر اليف الترا 

اعّدوا النفسكم وجبة زاللية بطعم طبيعي مع تقوية نباتية بطعمين عجيبين : الفانيل والشوكالته. خليط "شيك" 
بسيط لوجبة افطاركم او عشاءكم  ستكفيكم %100 من الكميات اليومية المقترحة لحصولكم على فيتامينات 
وسوائل معدنية. )باستطاعتكم استعمال بدائل الحليب المختلفة(. في هذا المنتوج دمجنا الفكر مع التكنولوجيا 

الحديثةمن اجل المحافظة على تغذية فيها التوازن.هذا الخليط "شيك" لذيذ الطعم يساعدكم على تخفيف الوزن 
)رجيم( وتغيير مجرى حياتكم. مصنوع على اساس الصويا.

فانلييا 470 375 غرام

شوكوالته 471 390 غرام

Forever Garcinia Plus  
فوريفر جرسينيا بلوس 

ان ثمرة الجرسينيا كمبوجيه تحتوي على حوامض هيدروكسية ، هذه 
التركيبة اثبتت انها تستطيع احباط تحويل الكربوهيدرات الى دهون.

وبدال من تصنيف الدهون فان الجسم  يقوم بحرق السعرات من مخازن 
الدهون القائمة. ، االمر الذي يساعد على تنزيل الوزن. ان العلماء 

اكدوا ان نبتة الجرسينيا كمبوجيا نساعد على صّد الشهية . باالضافة 
الى هذه الثمرة االسيوية المحبوبة اضفنا غشاء فيكولينات الن النقص 

فيه قد يسبب الى التعب والخوار ويزيد من كمية الدهون الزائدة. 
يحتوي على الصويا.  

71 70 كبسولة

Forever Lean  
فوريفر لين 

ليس هنالك اهمية لما وضعنا لكم من اهداف، ولكن في أحد المرات 
نقوم بأكل بعض األشياء التي نأسف على تناولها فيما بعد. قمنا 

باستخراج بودرة التسامح من نبتة الصبر. اخذنا ليف من االلياف 
الخاصة والفريدة الغني بمضادات الحموضة والذي يلتحم بالدهون 

من الصبر واضفنا عليه فاصولياء بيضاء ذات تأثير عظيم والتي من 
شأنها احباط الجسم لفترة قصيرة من القدرة على امتصاص سعرات 

من السكر.
واخير توصلنا الى مكمل غذائي يساعد على حجز امتصاص جزء من 

السعرات بعد تناولها اثناء الطعام. 

289 120 كبسولة

24 غرام
بروتين

في كل طبق

 المنتجات 
المفضلة

ملنهج حياة

لتحصل عىل 

سليم

النتائجاحسن 
33 32

التغذية والوزن



كل ما يلزمكم كي تشعروا وتظهروا  
بشكل أفضل 

تعرفوا على واكتشفوا F.I.T فوريفر، 
ثالث عبوات لمنتوجات قوية والتي أعّدت 

لكي تساعدكم في الحفاظ على وزنكم 
وتساندكم في مجرى حياة على النهج 

السليم، وال عالقة لذلك بمستوى نشاطكم 
الرياضي.

جديد: .Forever F.I.T-  أنزلوا الموقع على 
هاتفكم:  ليرافقكم على طول الدرب.

CLEAN 9  
كلين 9 

برنامج كلين 9 بمقدوره ان يساعدكم كي تتوّجهوا في رحلة تنزيل وزنكم وانتم 
بحاجة لها ضمان صحة افضل بالنسبة لكم. برنامج تنظيف داخلي ومفيد وسهل 

يمنحكم ادوات انتم بحاجة لها كي تغيروا اجسامكم بداية من اليوم. 
تحتوي مجموعة C9  على:

فوريفرالوفيرا جل2 مشروب )2 زجاجة لتر(
فوريفر اليت الترا  فانيليا  او شوكوتة عبوة واحدة

فوريقر جارسينيا بلوس 70كبسولة..
فوريفر فيبر:9اكياس

فوريفر بي بولين 100 أقراص

475/6

VITAL 5  
فايتال 5 

تحتوي فيتال على 5 منتجات اساسية  من فوريفر وتقدم هذه المنتجات أساسا 
راسخا للتغذية  المتطورة. وعند استخمدامها معا، تساعد هذه المنتجات األساسية في 

تعزيز العناصر الغذائية
التي تبني أي برنامج غذائي مخصص.

تحتوي على : 
2 عصير اوليفيرا )2 قناني بسعة لنر(

1 بروبيوتيكا فعالة )30 حبة(
1 سوبر اوميجا 3 )60 حبة جل ناعمة(

1  ارجي + )عبوة 30 حبة(
1 فوريفر ديلي )60 حبة( 

456-9

F15  
اف 15 

اسلكوا الخطوات االتية لمظهر واحساس افضالن. وليس هنالك اهمية اذا كنتم 
مبتدئين او ان كنتم ذوي خبرة. ل- اف 15برنامج غذائي وتدريبات للمبتدئين، 
وللمرحلة الوسطى والمرحلة المتقدمة والتي تساعدكم في الحفاظ على وزنكم 

ونشاطكم. كل برنامج  يكون لفترة 15 يوما مبرمجا ومعد بالمخصوص العطاءكم 
المعلومات المطلوبة كي نعطيكم االيحاء، ومساعدتكم لتقوموا بتغييرات في مجرى 

حياتكم ولتسلكوا طريقا صحيا اكثر ولتستمّروا بمسيرة التغيير.
تحتوي على :

2 الوفيرا جل )2 زجاجة لتر(
1شوكوالتة او فانيليا 

1 جارسنيا )70اقراص(
1 فوريفر فايبر )9 وجبات(

528/9 ,532/3 ,536/7

نبني 
شخصيتناوقوة يف عنفوان 
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