
Péče o tělo  – o pleť i kůži celého těla      

Aloe vera obsažená v uvedených výrobcích má vynikající revitalizující a ochranný účinek    
 
●Aloe Moisturizing Lotion  -  hydratační krém, který je vhodný na tvář i 
tělo.  Je ideálním přípravkem k doplnění ztracené vlhkosti a obnovení hedvábně 
jemného pocitu pokožky. Aloe vera  gel  je v tomto hustém krému kombinován  
s alantoinem, olejem z meruňkových pecek, jojobovým olejem , elastinem a 
rozpustným kolagenem, které udržují pokožku  hladkou, jemnou a pružnou. Poté, co 
se krém rozetře na tvář  a absorbuje do pokožky, je možné použít běžný make-up. 

Obsah:  118 ml !            Cena: 17,06 euro      vzorek krému  -  5 Kč/ks  

 
 

● Aloe Lotion  Aloe Lotion je všestranný koncentrovaný  krém obsahující 
jojobový olej a vitamin E, které pokožku zvhčují a zvláčňují. Obsahuje také kolagen 
a elastin, čímž napomáhá udržovat ji hladkou a pružnou. Oproti  Aloe Moisturizing 
Lotion je vodnatější. Je ideální na suchou podrážděnou pokožku, na pokožku 
podrážděnou větrem, po nadměrném opalování nebo vystavení nepříznivému počasí. 
Je vhodný  i na sušší citlivou dětskou pokožku– ke každodennímu promazávání. 
K dennímu promazávání celého těla může být použit u ekzematiků. 

Obsah: 118 ml !         Cena: 17,06 euro 

 
 

●Aloe Propolis Creme -  vynikající hydrata ční krém a kondicionér pokožky. 
Aloe Propolis Creme obsahuje víc než 70 % Aloe Vera. Včelí propolis je přidán 
k zesílení antibiotických vlastností. Přidány jsou také heřmánek a kostival, dvě 
z nejznámějších rostlin používaných při péči o pokožku, a  vitaminy A a E. Tento 
krém se znamenitě hodí ke zvlhčování suché pokožky. Jeho příjemná vůně a bohatá 
konzistence z něj dělají ideální krém pro masážní účely k úplné relaxaci. 
Alternativně může být použit na specifické kožní problémy. Je dost všestranný na 
to, aby se dal použít na lokální problémy, jako jsou bodnutí nebo malé popáleniny, 

nebo na problémy širšího charakteru, jako jsou ekzémy a psoriáza (lupénka) 

Obsah:  118 ml !       Cena:  22,51 euro        vzorek krému   - 8 Kč/ks 

 
● Forever Marine Mask – Tato pleťová maska pročistí vaši pleť do hloubky, 
přičemž jí vyhladí působením minerálních látek z moře a zlepší její kvalitu díky 
hydratačním vlastnostem aloe vera, medu a výtažku z okurky. Tato lehce 
aplikovatelná, hluboce čistící maska zanechá vaši pleť svěží a revitalizovanou. 

Obsah:  113 g     Cena:  20,23 euro                                                                               
 
                  
 

 



 
● Forever Aloe Scrub – peeling -  suspenze jojobového oleje v čisté aloe 
vera, dostatečně jemná pro každodenní použití, dokonce i na tvář. Odstraňuje 
odumřelé buňky z povrchové části pokožky, otevírá póry a umožňuje jedinečný 
vlastní regenerační proces kůže k dosažení požadovaného „ nového“ zdravého 
vzhledu pokožky  

Obsah:  99g       Cena: 17,7 euro  

 
 

● Aloe Vera Gelly  - průsvitný hustý gel, kromě stabilizovaného aloe vera  gelu /84,8%/ 
obsahuje glycerin, přírodní vitamin E a C, alantoin a další  

� rychle se vstřebává  a  má výrazný zklidňující efekt  
� vhodný na zklidnění a dezinfekci pokožky po depilaci v citlivých místech 
�  na  rány, drobná  poranění, zhnisané afekce, na popáleniny  
� na afty, „koutky“,  opary  
� na akné 
� na křečové žíly, hemeroidy  
� před aplikací jiných krémů ( např. proti celulitidě) – ke zvýšení jejich 

účinnosti ( aloe vera je významný enhancer ! – potencuje vstřebávání  
jiných látek) 

Obsah: 118 ml                  Cena: 17,06 euro       vzorek gelu  - 5  Kč /ks  
 
 
● Aloe Body Toning Kit  - souprava k formování postavy  

 Dopřejte si domácí zábal těla za účelem jeho 
zformování , zpevnění a odstranění nerovnoměrného 
povrchu při celulitid ě ! Stabilizovaný aloe vera gel 
spolu s evropskými bylinkami a tepelně působícími 
látkami stimuluje krevní oběh, zjemňuje a zarovnává 
tukové buňky pro pevnější vzhled, očišťuje a vyhlazuje 
pokožku . 
Souprava obsahuje :  

� Aloe Body Toner – hřejivý krém k použití 
s fóliovým zábalem 

� Aloe Body Conditioning Creme – krémovou 
emulzi  k vnějšímu použití bez zábalu, eventuelně k masáži. Zanechává pokožku 
jemnou a vláčnou. 

� Aloe Bath Gelée – relaxační sprchový gel, který uklidňuje a hydratuje pokožku, při 
použití s lufou pomáhá odstraňovat odumřelé buňky 

� zábalovou fólii a lufu + příbalový leták s instrukcemi k zábalům  
Všeobecná upozornění :  Zábaly by se měly aplikovat podle potřeby. Můžete zeštíhlet nebo 
zhubnout na vámi požadovanou úroveň. Výsledný účinek bude však méně zřetelný u lidí 
s dlouhodobou obezitou, protože vrstvy tuku se delší dobou pod pokožkou zpevnily. Aby bylo 
v takovémto případě dosaženo dlouhodobého efektu, je nutné pravidelné cvičení a vhodná 
úprava stravy. Postup se zábalem je možné v průběhu prvního týdne bez obav aplikovat dva 
až třikrát, s postupným snižováním jejich počtu v následujících týdnech v závislosti na 
potřebě. Po aplikování postupu s tonikem je normální, když se objeví pocit žízně, protože celé 
tělo aplikací toneru ztratilo vodu. Pro zlepšení metabolizmu a zvýšení vylučování vody a 
tuku z těla se doporučuje zvýšit příjem vody. 

Cena za soupravu: 100,99euro            Jednotlivě: Toner – 33,81 euro  Krém -  41,31euro  
Sprchový gel  20,74 euro      Lufa a zábalová fólie samostatně neprodejné .  



 
● Aloe Liquid Soap  - Aloe je známá svými čisticími a zvlhčujícími vlastnostmi a působí 
jako kondicionér, což z ní dělá dokonalý základ pro toto tekuté mýdlo. Je velice jemné, 
s nedráždivým složením, vhodné pro celou rodinu.  Je také ideální jako šampon pro kojence a 
děti a ocení jej i lidé s kožními chorobami (psoriáza a ekzémy)     
Baleno v praktickém stlačovacím dávkovači.             Obsah: 473 ml   Cena: 15,01 euro 

 
● Aloe Sunscreen  SPF 30 

 Aloe Sunscreen od Forever Living Products kombinuje moderní vědu s přírodními 
složkami, které pomáhají utišit, lubrikovat, zvlhčovat a chránit pokožku proti 
slunečnímu světlu a větru. Je jedinečný v tom, že obsahuje stabilizovaný gel z aloe vera 
jako svoji primární složku a byl speciálně vyvinut na ochranu kůže před škodlivými 
ultrafialovými paprsky slunce, má ochranný faktor (SPF) 30 a je vodě odolný. Je 
vynikající i pro děti!!! 

Obsah: 118 m l    Cena:  18,16 euro  

 
 
● Aloe Sunless Tanning Lotion                                                                             

- samoopalovací emulze, která vám pomůže  získat jemné a přirozené opálení 
bez působení škodlivých UV paprsků  a  navíc ošetří vaši pokožku bezpečně 
během celého roku pomocí výživné a hydratační směsi na bázi aloe vera. 
 
Obsah:  118 ml       Cena: 29,51 euro  

 

 
●Forever Epiblanc  Tmavé skvrny na pokožce mohou být výsledkem opalování či 
dědičné.  Tento přípravek s unikátním složením je speciálně vytvořen k zesvětlení těchto 
skvrn a dokonce i k rozjasnění pleti a vyrovnání jejího tónu, čímž vám pomůže snížit 
viditelnost skvrn.                    Obsah: 28,3 g      Cena: 17,96 euro 
 

●Aloe Lips – vynikající ty činka k celoročnímu ošetření rtů                                                
- obsahuje aloe vera, jojobový olej a včelí vosk, zvlhčuje suché a popraskané 
rty, chrání je před sluncem a větrem, před opary, ale je také výborná do 
batůžku na výlety - k ošetření drobných odřenin, řezných ran, popálenin, 
poštípání hmyzem          Obsah: 4,25 g     Cena: 3,97 euro 
 

 
Něco pro muže …….  (  ale nejen pro ně ☺ ) 
 
● Gentleman’s Pride   - zjemňující balzám po holení  

 Bezalkoholová směs lubrikantů a zvlhčovačů, kombinovaných s aloe vera 
gelem, rozmarýnem a heřmánek. Pokožku uklidňuje,  zjemňuje a ochraňuje. 
Brání před krvácením, zarudnutím pokožky, hnisavými afekcemi.                
Má velice příjemnou vůni. 
 
Vynikající rovn ěž pro ženy – např. po depilaci nohou.  

  Obsah: 118 ml       Cena: 17,06 euro  



 
 
A speciality na závěr:  
 
 
 
 
R 3 Factor Skin Defense  Creme 

Udržuje (Retain)  přirozenou vlhkost pokožky, obnovuje (Restore) její pružnost a 
oživuje  (Renew) její zářivý vzhled.  

Proti příznakům stárnutí bojuje tento unikátní krém kombinací stabilizovaného 
aloe vera gelu, rozpustného kolagenu, alfa-hydroxy kyselin a pleťové výživné 
směsi, obsahující vitaminy A a E.  Je ideální i pro poškozenou pokožku, pomáhá jí  
k revitalizaci – k navrácení zdravé barvy a vzhledu. 

Obsah:  56,7 g       Cena:  37,57 euro  

 
 
Forever Alpha E – Factor 
Osvěžující pleťové tonikum Forever Alpha-E Factor je lehká zvláčňující tekutina doplněná 

vitaminem E, vitaminem A, vitaminem C, boragovým olejem, bisabololem 
a jinými ochrannými složkami tak, aby poskytovala pleti optimální 
ochranu před škodlivými faktory okolního prostředí. V podstatě je to 
antioxidační tekutina, která bojuje proti poškození, které způsobují volné 
radikály (80 % poškození naší pleti je způsobeno účinky volných radikálů).  
Základem přípravku je náš čistý stabilizovaný Aloe Vera Gel se všemi 
blahodárnými účinky na hojení, zvlhčování, výživu a absorpci výživných 
složek.  Alpha E-Factor zvyšuje elasticitu, normalizuje a vyrovnává 
suchou pokožku, snižuje olupování – např. při ekzémech a psoriáze, 
díky antibiotickým složkám pomáhá bojovat proti akné a jiným 
běžným kožním infekcím. Je také mimořádně účinný jako prostředek 

první pomoci. Bezpečně zmírňuje bolest bradavek u kojících matek, může se používat 
během těhotenství a po porodu, aby se tak zabránilo vzniku stryjí a téměř ve všech 
ostatních situacích, které si vyžadují povrchovou aplikaci přírodních antioxidantů, 
antibiotik nebo zvlhčovadel. 

Obsah:  30 ml           Cena: 40,29 euro 

 
 
● Forever Alluring Eyes  
Tento revitalizační krém na oči zlepšuje pružnost a  elasticitu pokožky, přičemž redukuje 
tvorbu jemných vrásek, zjemňuje otoky dolních víček  a tmavé kruhy pod očima. Byl 
vyvinutý velmi pečlivě za pomoci moderní technologie a nejlepších  ingrediencí. 

Kromě  aloe vera  obsahuje přírodní zjemňovače získané z kokosového ořechu  a 
jojobových olejů a přírodní vitamin E . 

Obsah:   28,3 g     Cena: 29,53 euro 

 
 
 
 


