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Η αλόη είναι ένα πολύτιμο 
συστατικό που αγαπά το δέρμα, 
καθώς χρησιμοποιήθηκε 
αιώνες πριν, από τη βασίλισσα 
Κλεοπάτρα στη ρωμαϊκή εποχή. 

Αυτό το γεμάτο θρεπτικά 
συστατικά φυτό αγαπά το δέρμα 
σας παρέχοντας πολλά οφέλη 
σε αυτό. Με ισορροπημένο 
pH που είναι παρόμοιο με 
το υγιές δέρμα, η αλόη είναι 
προσαρμογόνο και μπορείτε να 

την χρησιμοποιήσετε ανεξάρτητα 
από την ηλικία ή τον τύπο του 
δέρματος. 

Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε 
να απολαύσετε τα οφέλη της 
αλόης βέρα καθώς το δέρμα 
σας αλλάζει, σε καθημερινή, 
εβδομαδιαία, μηνιαία και ετήσια 
βάση.

Σε τι ωφελεί η αλόη το δέρμα;



Forever Skincare 20237

Γιατί η αλόη βέρα της Forever;
Φανταστείτε να συλλέγετε ένα φρέσκο φύλλο αλόης βέρα που έχει ωριμάσει σε γόνιμο 
έδαφος. Χρησιμοποιήστε την αγνή αλόη στο δέρμα σας, ώστε να το νιώθετε ενυδατωμένο, 
δροσερό, απαλό και γεμάτο θρέψη.

Για περισσότερα από σαράντα χρόνια, η Forever Living έχει δεσμευτεί στην αναζήτηση των 
πιο αγνών συστατικών της φύσης, συνδυάζοντάς τα με τις τελευταίες επιστημονικές εξελίξεις 
για τη δημιουργία εξαιρετικών προϊόντων.

Καλλιεργούνται και συγκομίζονται με το χέρι. Τα φυτά αλόης της Forever Living 
καλλιεργούνται με αγάπη και λαμβάνουν σχολαστική φροντίδα. Μόλις αναπτυχθεί πλήρως, 
το ισχυρό ζελέ αλόης βέρα διαχωρίζεται απαλά από το φύλλο, προτού σταθεροποιηθεί, 
λίγες ώρες μετά τη συγκομιδή, προκειμένου να σας προσφέρουμε τα πιο φρέσκα και αγνά 
προϊόντα με βάση την αλόη βέρα.

Η φύση συναντά την επιστήμη
Για να ενισχύσουν τη δύναμη αυτού του “θαυματουργού φυτού”, οι επιστήμονές μας το συνδύασαν 
με εκχυλίσματα βοτάνων που αυξάνουν την αποτελεσματικότητα και τα οφέλη της αλόης. Τρεις 
σειρές περιποίησης έχουν δημιουργηθεί για να ταιριάζουν με τις ανάγκες του δέρματός σας.

Πιείτε τα οφέλη 
Το δέρμα σας είναι μια αντανάκλαση του τι συμβαίνει εσωτερικά στον οργανισμό σας. Για να 
πετύχετε τα καλύτερα αποτελέσματα, φροντίστε τον εαυτό σας από μέσα προς τα έξω.

Υγρός Χρυσός
Επιλέξτε τον αγαπημένο σας χυμό αλόης που είναι πλούσιος σε θρεπτικά συστατικά. 

Με ένα εύρος γεύσεων που ταιριάζουν στους γευστικούς σας κάλυκες, από 
φυσική γεύση μέχρι γλυκιά ή φρουτώδη και με προσθήκη συστατικών όπως 

cranberry, μήλα, ροδάκινο ή μάνγκο, υπάρχει ποικιλία γεύσεων για όλα τα 
γούστα. Όλες οι γεύσεις είναι πλούσιες σε Βιταμίνη C, που βοηθάει σε 

υγιές δέρμα, μαλλιά και νύχια , για το ανοσοποιητικό και τη μείωση 
της κόπωσης. 

Προτεινόμενη χρήση: Πίνετε 120ml την ημέρα κρύο από το 
ψυγείο.



Foreverby

Η προηγμένη περιποίηση της 
επιδερμίδας έγινε απλή υπόθεση. 

Αυτή η επαναστατική σειρά περιποίησης 
δέρματος περιλαμβάνει αξιόλογες 
συνθέσεις με φυσικά συστατικά που 
συνεργάζονται για να αποκαταστήσουν 
την υγρασία του δέρματος και να 
μειώσουν την εμφάνιση λεπτών γραμμών 
και ρυτίδων. Λειτουργεί και βοηθάει την 
επιδερμίδα ταυτόχρονα εσωτερικά και 
εξωτερικά.

Περιλαμβάνει βιταμίνη C που βοηθά στον 
υγιή σχηματισμό κολλαγόνου και βιοτίνης 
για τη διατήρηση της υγείας των μαλλιών 
και του δέρματος.
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Infinite by Forever Advanced Skincare System
Η σειρά Infinite by Forever Advanced Skincare System περιλαμβάνει: 
Hydrating Cleanser, Hydrating Serum, Firming Complex και την 
Restoring Crème

Infinite Hydrate Cleanser

ΒΑΣΙΚΑ ΟΦΕΛΗ

• Ένα απαλό καθαριστικό για ενυδάτωση
• Iδανικό για το ξηρό δέρμα
•  Υποαλλεργικό και απαλό με το ευαίσθητο δέρμα
•  Αφαιρεί τη λιπαρότητα και τα υπολείμματα

ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

•   Αλόη βέρα, βιταμίνη E, λινελαϊκό οξύ, αμινοξέα μήλου, 
λιπαρά οξέα από κακάο

ΧΡΗΣΗ

•  Κάντε μασάζ στο πρόσωπο και τον λαιμό, ξεπλύντε καλά και 
στεγνώστε. Χρησιμοποιήστε το πρωί και το βράδυ για καλύτερα 
αποτελέσματα.

Forever Skincare 20239

GR: 208,10€ CY: 199,71€ 553

118ml

ΒΡΑΒΕΥΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Δείτε αναλυτικά τα βραβεία 
στις σελίδες 22-23.

GR: 31,22€ CY: 29,96€ 554



Infinite Firming Serum

ΒΑΣΙΚΑ ΟΦΕΛΗ

•  Το δέρμα δείχνει απαλό και σφιχτό και η επιδερμίδα σας 
νεότερη

•  Αυξάνει τη σφριγηλότητα και μειώνει την εμφάνιση των 
λεπτών γραμμών και των ρυτίδων

•  Μια επιστημονικά εξελιγμένη σύνθεση ενισχυμένη με τη 
δύναμη της αλόης

•  Περιέχει ένα πεπτίδιο τριών αμινοξέων, το 
τριφθοροακετύλιο τριπεπτίδιο-2, το οποίο είναι γνωστό 
για την καταπολέμηση της προγηρίνης μιας επιβλαβούς 
πρωτεΐνης για το δέρμα μας

•  Το υδρολυμένο υαλουρονικό νάτριο βοηθά στην ενυδάτωση
•  Το εκχύλισμα ζύμης υποστηρίζει τη σύνθεση κολλαγόνου για 

να μειώσει την εμφάνιση ανομοιόμορφου τόνου δέρματος
•  Η πρωτεΐνη ορού γάλακτος βελτιώνει την αίσθηση που έχει 

το δέρμα σας και το πώς το νιώθετε.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

•   Αλόη βέρα, τεχνολογία τριπεπτιδίου, υαλουρονικό νάτριο, 
εκχύλισμα ζύμης και πρωτεΐνη ορού γάλακτος

ΧΡΗΣΗ

•  Εφαρμόστε στο πρόσωπο και τον λαιμό. Συνδυάστε το με το 
Infinite Firming Complex για καλύτερα αποτελέσματα.

Infinite Firming Complex

ΒΑΣΙΚΑ ΟΦΕΛΗ

•  Ένα συμπλήρωμα στοχευμένο στη 
φροντίδα του δέρματος με ένα 
σύμπλεγμα θρεπτικών συστατικών

•  Βοηθάει στοχευμένα στην 
αντιγήρανση

•  Η Βιταμίνη C βοηθάει στη σύνθεση 
του υγιούς κολλαγόνου στο δέρμα

•  Η Βιοτίνη βοηθά στην υγεία του 
δέρματος και των μαλλιών

•  Περιέχει θαλάσσιο κολλαγόνο

ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

•  Θαλάσσιο κολλαγόνο από βιώσιμες 
πηγές, εκχύλισμα πεπονιού, 
βιταμίνη C και B7, κεραμίδια

ΧΡΗΣΗ

•  Λαμβάνετε δυο ταμπλέτες 
ημερησίως για καλύτερα 
αποτελέσματα, καταναλώστε το 
πρωί.
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30mlGR: 61,87€ CY: 59,37€ 555

60 ΔισκίαGR: 61,55€ CY: 52,12€ 556



Infinite Restoring Crème

ΒΑΣΙΚΑ ΟΦΕΛΗ

•  Ανανεώνει το αφυδατωμένο δέρμα και  
μειώνει τις επιπτώσεις της γήρανσης

•  Μια ανάλαφρη κρέμα που απορροφάται 
γρήγορα και αφήνει το δέρμα απαλό και 
ενυδατωμένο

•  Η B3 ομαλοποιεί τον τόνο του δέρματος
•  Χρησιμοποιήστε καθημερινά για να ενισχύσετε 

τον φυσικό φραγμό του δέρματος

ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

•  Αλόη, 15 συστατικά που περιποιούνται το 
δέρμα, B3, ακάι, ροδι, παντζάρι, σκουαλένιο, 
jojoba

ΧΡΗΣΗ

•  Εφαρμόστε και κάντε μασάζ στο πρόσωπο και 
τον λαιμό. Χρησιμοποιήστε πρωί και βράδυ για 
καλύτερα αποτελέσματα. Εφαρμόστε μετά το 
Firming Serum.
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48,2gGR: 69,00€ CY: 66,22€ 558



Skincare
Targeted

Έχετε κάνει ποτέ την ερώτηση στον εαυτό σας: 
"Πώς μπορώ να δώσω στο δέρμα μου αυτό που 
χρειάζεται, όταν αλλάζει τόσο συχνά;" Λοιπόν, 
έχουμε την απάντηση. Η διατροφή, ο τρόπος 
ζωής, οι εποχές, ακόμη και η διάθεση μπορεί να 
σας οδηγήσουν στο να θέλετε να στοχεύσετε σε 
μια συγκεκριμένη περιοχή του δέρματος. 

Η σειρά περιποίησης της Forever Targeted 
Skincare κάνει ακριβώς αυτό – συμπληρώνει 
την καθημερινή περιποίηση της επιδερμίδας 
σας στοχεύοντας σε συγκεκριμένες περιοχές 
ή ανάγκες ώστε το δέρμα σας να φαίνεται και 
να δείχνει στα καλύτερά του! Μπορεί να μην 
χρειάζεστε απαραίτητα ολόκληρη τη σειρά 
προϊόντων, μόνο μερικά επιλεγμένα προϊόντα 
ανάλογα με τις ανάγκες που προσπαθείτε να 
καλύψετε για να δείτε τη διαφορά. 

 
 

 
 

 

 
 
 

Forever Skincare 2023 12



Aloe Bio-Cellulose Mask

ΒΑΣΙΚΑ ΟΦΕΛΗ

•  Μια μοναδική μάσκα που εφαρμόζει πλήρως στο 
περίγραμμα του προσώπου σας για να βεβαιωθείτε 
ότι όλα τα βότανα διεισδύουν βαθιά στις λεπτές 
γραμμες και ρυτίδες 

•  Δροσερή και καταπραϋντική για το κουρασμένο δέρμα
•  Το ενυδατικό serum ανανεώνει το θαμπό δερμα  

και καταπολεμά τα σημάδια της γήρανσης
•  Διπλό σύστημα μεταφοράς της αλόης, το serum 

και οι ίνες βιοκυτταρίνης
• Μειώνει την ερυθρότητα

ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

•  Αλόη, φύκη, αγριοκάστανο, πράσινο τσάι, ίνες 
βιοκυτταρίνης

ΧΡΗΣΗ

•  Αφαιρέστε το ύφασμα από τη μία πλευρά της 
μάσκας. Εφαρμόστε τη μάσκα στο πρόσωπο και 
αφαιρέστε το δεύτερο στρώμα. Αφήστε να δράσει 
για 20 λεπτά. Δεν χρειάζεται ξέβγαλμα, απλώς 
κάντε μασάζ με το προϊόν που έχει απομείνει στο 
πρόσωπο και τον λαιμό.

Aloe Activator

ΒΑΣΙΚΑ ΟΦΕΛΗ

•  Η δύναμη της αλόης σε υγρή μορφή 
με πάνω από 98% ζελέ αλόης βέρα

•  Ένα προϊόν πολλαπλών χρήσεων 
για να καταπραϋνει το δέρμα 
οποιαδήποτε ώρα το χρειάζεται

•  Ένα εξαιρετικό ουδέτερο 
καθαριστικό και αναζωογονητικό 
προϊόν για το δέρμα

ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

•  Αλόη, αλλαντοΐνη

ΧΡΗΣΗ

•  Προσθέστε μια μικρή ποσότητα 
στα χέρια σας και ταμπονάρετε 
ελαφρά στο πρόσωπο. Εναλλακτικά, 
εφαρμόστε σε βαμβάκι και 
ταμπονάρετε γύρω από τα μάτια ή 
αναμείξτε με τη Mask Powder.

Hydrating Serum

ΒΑΣΙΚΑ ΟΦΕΛΗ

•  Παρέχει ένα κύμα ενυδάτωσης
•  Tέσσερις τύποι υαλουρονικού οξέος 

με αλόη για να αναπληρώσουν την 
υγρασία στο επιφανειακό στρώμα 
του δέρματος και διατήρηση της 
υγρασίας στο εσωτερικό

•  Απορροφάται γρήγορα και γεμίζει το 
δέρμα, ενώ βελτιώνει την υφή του

•  Προστατεύει από περιβαλλοντικούς 
παράγοντες

•  Βοηθάει τη μείωση της εμφάνισης των 
λεπτών γραμμών και των ρυτίδων

ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

•  Αλόη, τέσσερις τύποι υαλουρονικού 
οξέος, βούτυρο καριτέ, φλοιός μιμόζας

ΧΡΗΣΗ

•  Εφαρμόστε μια ή δυο πιέσεις και κάντε 
μασάζ στο πρόσωπο και τον λαιμό πριν 
εφαρμόσετε άλλο προϊόν ενυδάτωσης.

ΒΡΑΒΕΥΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Δείτε αναλυτικά τα βραβεία 
στις σελίδες 22-23.

Forever Skincare 202313

5 x 25g Ατομικές ΜάσκεςGR: 62,56€ CY: 60,04€ 616

130mlGR: 15,83€ CY: 15,19€ 612

50mlGR: 41,71€ CY: 40,02€ 618



Awakening Eye Cream

ΒΑΣΙΚΑ ΟΦΕΛΗ

•  Κάνει πιο απαλό το δέρμα χαρίζοντας 
σφριγηλότητα κάτω από την ευαίσθητη 
περιοχή των ματιών μειώνοντας την 
εμφάνιση των λεπτών γραμμών και ρυτίδων

•  Μειώνει την εμφάνιση των μαύρων κύκλων 
και του πρηξίματος

• T α μάτια σας θα δείχνουν πιο ξεκούραστα

ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

•  Αλόη, τρι-πεπτίδια, κολλαγόνο, αλιβιζία η 
ροδομέταξος

ΧΡΗΣΗ

•  Εφαρμόστε μια μικρή ποσότητα με το  
δάχτυλό σας κάτω από τα μάτια.

Balancing Toner

ΒΑΣΙΚΑ ΟΦΕΛΗ

•  Εξισορροπεί το pH του δέρματος
•  Ανανεώνει, καταπραΰνει και 

ενυδατώνει
•  Εξομαλύνει τον τονο και τη υφή του 

δέρματος
•  Μειώνει την εμφάνιση των πόρων

ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

•  Αλόη, αγγούρι, θαλάσσια φύκια, 
υαλουρονικό οξύ, εκχύλισμα λευκου 
τσαγιού

ΧΡΗΣΗ

•  Εφαρμόστε ελεύθερα στο πρόσωπο 
και στον λαιμό μετά τον καθαρισμό 
χρησιμοποιώντας τα δάχτυλα σας 
ή βαμβάκι. Χρησιμοποιήστε δυο 
φορές ημερησίως.
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21gGR: 21,69€ CY: 20,82€ 561

130mlGR: 25,90€ CY: 24,85€ 560



Smoothing Exfoliator

ΒΑΣΙΚΑ ΟΦΕΛΗ

•  Αποκαλύπτει πιο λαμπερό και πιο 
δροσερό δέρμα

•  Απομακρύνει τα νεκρά κύτταρα του 
δέρματος για να εξομαλύνει την 
επιδερμίδα

•  Απαλό και αποτελεσματικό 
•  Τα σφαιρίδια jojoba καθαρίζουν απαλά 

το δέρμα από τους ρύπους

ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

•  Αλόη, φυσικά σφαιρίδια jojoba, σκόνη 
μπαμπού, χυμός σταφυλιού, βρομελίνη, 
παπαΐνη, αιθέριο έλαιο λεμονιού

ΧΡΗΣΗ

•  Εφαρμόστε μια μέτρια ποσοτητα 
σε βρεγμένο δέρμα. Κάντε απαλές 
κυκλικές κινήσεις στο δέρμα, 
αποφεύγοντας την περιοχή των ματιών. 
Ξεπλύνετε. Χρησιμοποιήστε το έως 3 
φορές την εβδομάδα, μέρα παρά μέρα.

Forever Skincare 202315

60mlGR: 21,69€ CY: 20,82€ 559



Μερικές φορές το δέρμα σας μπορεί να είναι 
ξηρό, άλλες λιπαρό, και κάποιες φορές και 
τα δύο! Το δέρμα σας μπορεί να παρουσιάζει 
διακυμάνσεις, αλλά έχουμε τη λύση.

Μπορείτε να απολαύσετε τη σειρά Sonya 
Daily Skincare μόνη της ή μαζί με την Infinite 
by Forever ή τη σειρά Targeted. Αυτά τα 
προϊόντα έχουν σχεδιαστεί, ώστε να μπορείτε 
να τα καταναλώσετε συνδυαστικά.

Αυτή η επιστημονικά προηγμένη σειρά 
χρησιμοποιεί τεχνολογία βασισμένη σε τζελ 
που μεταφέρει την αλόη, την υγρασία και τα 
εκχυλίσματα βοτάνων απευθείας στο δέρμα 
σας.

Forever Skincare 2023 16



ΒΡΑΒΕΥΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Δείτε αναλυτικά τα βραβεία 
στις σελίδες 22-23.

Sonya Daily
Skincare System
Η σειρά Sonya Daily Skincare περιλαμβάνει  
4 ισχυρά προϊόντα: Sonya Refreshing  
Gel Cleanser, Sonya Illuminating 
Gel, Sonya Refining Gel Mask και το 
Sonya Soothing Gel Moisturizer.

Sonya Refreshing
Gel Cleanser

ΒΑΣΙΚΑ ΟΦΕΛΗ

• Καθαρίζει και περιποιείται το δέρμα
•  Ένας απαλός αφρός για το μεικτό 

δέρμα με διακυμάνσεις
•  Απαλό, αλλά αποτελεσματικό ενώ 

απομακρύνει τους ρύπους, το 
αντηλιακό και το make up

ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

•  Αλόη, έλαιο baobab, εκχύλισμα από 
τον καρπό ακακίας (acacia concinna), 
αμινοξέα μήλου

ΧΡΗΣΗ

•  Εφαρμόστε μια γενναιόδωρη 
ποσότητα σε βρεγμένα δάχτυλα και 
κάντε μασάζ στο δέρμα. Ξεπλύνετε 
για ανανεωμένη επιδερμίδα.

Forever Skincare 202317

GR: 101,58€ CY: 97,49€ 609

118mlGR: 28,00€ CY: 26,87€ 605



Sonya Illuminating Gel

ΒΑΣΙΚΑ ΟΦΕΛΗ

• Χαρίζει λάμψη στο δέρμα
•  Ομαλοποιεί τον τόνο του δέρματος
•  Φωτίζει το δέρμα
•  Μειώνει την εμφάνιση των μεγάλων 

πόρων

ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

•  Αλόη, πεπτίδια, φύκια, λιποσώματα, 
εκχύλισμα τριφυλλιού, πέντε ασιατικά 
βότανα: Scutallaria baicalensis, 
glycyrrhiza glabra, morus alba, 
artemisia capillaris, zizyphus jujube.

ΧΡΗΣΗ

•  Μετά τον καθαρισμό, κάντε μασάζ 
στο πρόσωπο. Για καλύτερα 
αποτελέσματα συνδυάστε με τα 
Refreshing Gel Cleanser, Refining 
Gel Mask and Soothing Gel 
Moisturizer.

Sonya Refining Gel Mask

ΒΑΣΙΚΑ ΟΦΕΛΗ

• Θρέφει το δέρμα, ενώ κοιμάστε
• Δεν λεκιάζει τα ρούχα
•  Χαρίζει υγιή τόνο στο δέρμα
•  Εξισορροπεί ελέγχοντας τη 

λιπαρότητα και φωτίζοντας την όψη 
του δέρματος

ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

•  Αλόη, έλαιο από καρότο, έλαιο 
βασιλικού, έλαιο από άνθος Artemisia 
Pallens (είδος αρτεμισίας), έλαιο 
σόγιας, εκχύλισμα μήλου, εκχύλισμα 
από άνθη τριφυλλιού, εκχύλισμα από 
Korean bamboo, γλυκόριζα

ΧΡΗΣΗ

•  Σε καθαρό δέρμα, εφαρμόστε 
μια γενναιόδωρη ποσότητα στο 
πρόσωπο και τον λαιμό πριν τον 
ύπνο. Αποφύγετε την επαφή με τα 
μάτια. Χρησιμοποιήστε 2-3 φορές  
την εβδομάδα.
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28,3gGR: 26,51€ CY: 25,44€ 606

59mlGR: 28,00€ CY: 26,87€ 607



Sonya Soothing Gel  
Moisturizer

ΒΑΣΙΚΑ ΟΦΕΛΗ

•  Μια σύνθεση με βάση το τζελ που 
εφαρμόζει απόλυτα στο δέρμα

• Χαρίζει απαλή ενυδάτωση και λαμπερή όψη
•  To δέρμα δείχνει σφριγηλό
•  Φρεσκάδα και ανάλαφρη υφή χάρη στα 

εκχυλίσματα βοτάνων

ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

•  Αλόη, εκχύλισμα μήλου, ρόδι, εκχύλισμα 
σύκου, εκχύλισμα από βατόμουρο, 
εκχύλισμα ginkgo biloba, εστέρες jojoba 
και ελαιόλαδο, Β-γλυκάνη, λινολεϊκό οξύ  
και υδρολυμένο κολλαγόνο, έλαιο  
φλούδας πορτοκαλιού και μανταρινιού, 
έλαιο ρωμαϊκού χαμομηλιού και  
γερανιού και έλαιο περγαμόντου.

ΧΡΗΣΗ

•  Χρησιμοποιήστε το πρωί και το βράδυ  
στο πρόσωπο και τον λαιμό μετά την 
εφαρμογή του illuminating Gel. Για 
επιπλέον ενυδάτωση, εφαρμόστε μετά  
τη Sonya Refining Gel Mask.

Forever Skincare 202319

59mlGR: 30,68€ CY: 29,45€ 608
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Forever Marine Collagen

ΒΑΣΙΚΑ ΟΦΕΛΗ

•  Διατηρεί την ενυδάτωση της επιδερμίδας
•  Διατηρεί την υφή του δέρματος

ΤΟ FOREVER MARINE COLLAGEN ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ

• Βραβευμένο
• Θαλάσσιο κολλαγόνο εξαιρετικής ποιότητας
• Πλούσιο σε βιταμίνη C
• Δεν περιέχει ΓΤΟ 
• Υπεύθυνη προμήθεια
• Εύκολο στην κατανάλωση, ακόμα και στον δρόμο
• Φρουτώδης γεύση
• 3000mg σε κάθε συσκευασία
• Υποστηρίζει πιο σφτιχτό δέρμα
• Ανακτά τον τόνο της επιδερμίδας
• Λαμπερά μαλλιά και όμορφα νύχια

ΧΡΗΣΗ

•  Καταναλώστε μια συσκευασία καθημερινά, 
κατευθείαν από το σακουλάκι ή αναμείξτε το με 
την αγαπημένη σας γεύση χυμού αλόης.

Τι θα λέγατε να ενισχύσετε την αυτοπεποίθηση σας αγαπώντας το δέρμα σας;
Το Forever Marine Collagen αποτελεί μια υγρή σύνθεση υψηλής συγκέντρωσης που 
χρησιμοποιεί μια επιστημονικά προηγμένη βάση θαλάσσιου κολλαγόνου. Αυτό το καθιστά πιο 
βιοδιαθέσιμο και διασπάται πιο εύκολα από τον οργανισμό σε σύγκριση με άλλες μορφές.
Αυτό το υδρολυμένο κολλαγόνο συνδυάζεται επίσης με μια σειρά βασικών θρεπτικών και 
βοτάνων, συμπεριλαμβανομένης της βιταμίνης C, η οποία συμβάλλει στον φυσιολογικό 
σχηματισμό κολλαγόνου για τη φυσιολογική λειτουργία του δέρματος, των αιμοφόρων 
αγγείων, των οστών, του χόνδρου, των δοντιών και των ούλων.

Καινοτομία στα καλύτερά της

ΒΡΑΒΕΥΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Δείτε αναλυτικά τα βραβεία 
στις σελίδες 22-23.

30 Φακελάκια x 15mlGR: 97,41€ CY: 82,49€ 613
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Classics
Aloe Deep Moisturizing Cream

ΒΑΣΙΚΑ ΟΦΕΛΗ

•  Επανορθωτική κρέμα νύχτας
•  Βελτιώνει την εμφάνιση του τόνου  

του δέρματος 
•  Αντιγηραντική δράση
•  Πολύ πλούσια υφή   

ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

•  Αλόη, κεραμίδια, εκχύλισμα φλοιού 
πεύκου.

ΧΡΗΣΗ

•  Απλώστε ελεύθερα σε καθαρό δέρμα ως 
τελευταίο προϊόν της καθημερινής σας 
περιποίησης. Χρησιμοποιώντας τις άκρες 
των δαχτύλων, εφαρμόστε την κρέμα 
σε πρόσωπο και λαιμό και στη συνέχεια 
κάντε μασάζ στο δέρμα.

R3 Factor

ΒΑΣΙΚΑ ΟΦΕΛΗ

•  Βοηθά στη διατήρηση του τόνου, 
της υφής και εμφάνισης του 
δέρματος 

•  Διατηρεί, αποκαθιστά και ανανεώνει 
το δέρμα

•  Ενισχυμένη με βιταμίνες A & E

ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

•  Αλόη, άλφα υδροξυοξέα (ΑΗΑ), 
κολλαγόνο, Βιταμίνη Α, Βιταμίνη Ε

ΧΡΗΣΗ

•  Μετά τον καθαρισμό, εφαρμόστε 
στο πρόσωπο, τον λαιμό και 
όπου χρειάζεται. Για καλύτερα 
αποτελέσματα, χρησιμοποιήστε 
πρωί και βράδυ.

Forever Alpha-E Factor

ΒΑΣΙΚΑ ΟΦΕΛΗ

•  Θρέφει και αποκαθιστά την υγρασία 
του δέρματος 

•  Δυναμικός συνδυασμός 
αντιοξειδωτικών και βοτάνων 

•  Ιδανικό για όλους τους τύπους 
δέρματος.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

•  Αλόη, έλαιο σπόρου βοράγινου, 
Βιταμίνη A

ΧΡΗΣΗ

•  Εφαρμόστε στο πρόσωπο, τον λαιμό 
και τις ξηρές περιοχές όπου υπάρχει 
ανάγκη. Μπορεί να συνδυαστεί με το 
R3 Factor.

Διαχρονικά & αγαπημένα

71gGR: 33,18€ CY: 31,84€ 311 56,7gGR: 41,15€ CY: 39,49€ 069
30mlGR: 26,35€ CY: 25,28€ 187



  

Γιατί η σειρά προϊόντων 
περιποίησης της Forever 
δημιουργεί ένα νέο κύμα;
Η Forever είναι περήφανη που έχει κερδίσει πολλά διεθνή βραβεία 
για την καινοτομία στα προϊόντα περιποίησης δέρματος σε 
διάφορες αγορές ανά τον κόσμο.

Βραβευμένα 
προϊόντα  
της Forever
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Forever Living Products
•  2021 Νικητής Silver στα Best UK Beauty Brand  

στα Global Makeup Awards

Hydrating Serum
• 2021 Finalist στα Pure Beauty Global Awards
• 2021 Shortlisted στα Pure Beauty Awards London
• 2021 Finalist στα UK Global Makeup Awards
• 2020 Νικητής Silver στα Pure Beauty Awards

Smoothing Exfoliator
• 2022 Highly Commended στα Beauty Awards with ASOS
• 2021 Νικητής στα Woman & Home Beauty Awards
• 2018 Highly Commended στα Pure Beauty Awards

Aloe Bio-Cellulose Mask
• 2021 Νικητής Silver στα Beauty Bible Awards
• 2021 Νικητής Silver στα Global Green Beauty Awards
• 2021 Finalist στα UK Global Makeup Awards
• 2020 Νικητής Gold στα USA Global Makeup Awards
• 2020 Νικητής Silver στα Global Green Beauty Awards
• 2019 Highly Commended στα Pure Beauty Awards

Infinite Kit
• 2018 Editor’s Choice στα Beauty Awards Shortlist

Infinite by Forever Serum
• 2017 Νικητής Silver στα Pure Beauty Awards London

Infinite Firming Complex
• 2021 Νικητής Bronze στα Green Patent Awards

Sonya Gel Moisturizer
• 2021 Νικητής Silver στα Global Makeup Awards
• 2019 Finalist στα Pure Beauty Global Awards

Forever Marine Collagen 
• 2022 Highly Commended στα Beauty Awards with ASOS
•  2022 Καλύτερο Συμπλήρωμα Κολλαγόνου στα  

Beauty Shortlist Awards

Forever Skincare 202323



foreverliving.gr

697 643 6684

Διασφαλίζοντας την 
υψηλότερη ποιότητα.

Διαθέτουμε πολυάριθμες πατέντες για τη διαδικασία 
σταθεροποίησης της αλόης, που διασφαλίζει την 
υψηλότερη ποιότητα των προϊόντων μας με βάση την 
αλόη βέρα. Τα προϊόντα της Forever ήταν τα πρώτα που 
έλαβαν έγκριση από το Διεθνές Επιστημονικό Συμβούλιο 
της Αλόης. Πολλά προϊόντα μας φέρουν τις πιστοποιήσεις 
Kosher, Halal και τη διάκριση της Ισλαμικής Κοινότητας. 
Τα προϊόντα μας δεν είναι αποτέλεσμα δοκιμών σε ζώα.

Κ
ω

δ.
 Ε

ντ
ύπ

ου
 9

12
4 

| Δ
εκ

.2
02

2


