
Clean 9
souprava
Program CLEAN 9 může pomoci rychle nastartovat 
vaši cestu k vašemu štíhlejšímu a zdravějšímu JÁ.

Balení obsahuje:    
• Forever Aloe Vera Gel™ - 2X 1litrová láhev
• Forever Lite Ultra™ Vanilla / Chocolate - 1 sáček
• Forever Therm™ - 18 tablet
• Forever Fiber™ - 9 dávek
• Forever Garcinia Plus™ - 54 kapslí
• Šejkr
• Krejčovský metr
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Start Your Journey Pak                      
obsahuje:

Aloe Vera Gelly
118 ml I 2 kusy
Díky stoprocentně 
stabilizovanému aloe vera
gelu bezpečně promazává citlivé 
tkáně. Toto husté průsvitné želé
s obsahem hydratačních látek se 
rychle vstřebá do pokožky a má
úžasný uklidňující účinek.

Forever Bright™ 
Toothgel
130 g I 2 kusy
Jemné složení bez fluoru
v sobě kombinuje aloe vera, včelí 
propolis, mátu peprnou a mátu 
mentolovou k vytvoření zubního 
gelu s přirozenou chutí a bělicím 
účinkem. Skvělá chuť a pocit 
čistoty vám v ústech zůstane ještě 
dlouho po vyčištění zubů.

Aloe 
Propolis Creme
113 g I 1 kus
Dopřejte své pokožce více péče 
než jen hydrataci a kondicionér. 
Sáhněte po hustém bohatém 
konzistentním krému ze
stabilizovaného aloe vera gelu
a včelího propolisu. Přidaný je 
také heřmánek, jedna
z nejznámějších rostlin pro péči
o pokožku, spolu s vitaminy A 
a E.

Aloe Heat Lotion
118 ml I 2 kusy
Představujeme vám dokonalý jing 
a jang - svalstvo uvolňující krém 
s hřejivými složkami a zároveň 
chladivým aloe vera gelem. Toto 
zvláčňující tělové mléko voní 
nádherně mátově díky výtažkům 
z mentolu a eukalyptu, má 
vyvážené pH a obsahuje tři oleje, 
a proto je jako stvořené pro 
hloubkovou masáž uvolňující 
unavené svalstvo.

Aloe Ever-Shield™
92 g I 3 kusy
Je vyroben bez škodlivých 
antiperspiračních hliníkových solí, 
které se nacházejí v mnoha jiných 
deodorantech. Je ochráncem 
vašeho podpaží a díky vysokému 
obsahu aloe se tento deodorant 
může aplikovat hned po holení 
nebo depilaci voskem bez toho, 
aby způsoboval podráždění. Působí 
celý den a vy se můžete věnovat 
svým povinnostem.

obj. č.
067

obj. č.
064

obj. č.
051

obj. č.
475

obj. č.
028

obj. č.
061

Forever 
Active Pro-B™
30 kapslí I 1 kus
Forever Active Pro-B ™, navržený 
na podporu zdravého trávicího 
systému, obsahuje FloraActive - 
řadu prospěšných probiotických 
kmenů z Kodaňské fakultní 
nemocnice, která je lídrem v oblasti 
gastroenterologie.
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Aloe Lips™ 
s jojobou
4,25 g I 3 kusy
Uklidňující vlastnosti aloe vera 
jsou ideální i pro péči o rty. 
Kombinací aloe, jojobového oleje 
a včelího vosku jsme vytvořili 
nejjemnější balzám na rty vhodný 
do každého ročního období. 
Chrání, zjemňuje a hydratuje 
popraskané a suché rty.
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Forever Aloe 
Peaches™ Mini
330 ml I 3 kusy
Proč čekat až na léto, abyste si 
mohli vychutnat zralé broskve, 
když je s Forever Aloe Bits N’ 
Peaches™ můžete mít kdykoliv? 
Výhody aloe obohacené 
o přírodní broskvovou příchuť 
a broskvový koncentrát jsou 
potěšením pro chuťové pohárky 
a ještě k tomu jsou prospěšné 
pro vaše tělo.
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Forever ARGI+™
30 vrecúšok po 10 g
ARGI+™ poskytuje denní 
doporučenou dávku “Zázračné 
molekuly”, také známé jako 
L-arginin. L-arginin je klíčová 
aminokyselina a hraje množství 
důležitých úkolů v těle, 
od podpory správné buněčné 
funkce po zvýšení produkce 
oxidu dusnatého, který 
napomáhá lepšímu průtoku krve.
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Vanilla

Chocolate
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