Per a tú que et vols cuidar
i t’agrada fer esport
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Des de 1978, ens dediquem a buscar el benestar i la bellesa. Ens apasiona
ajudar els altres a veure’s i sentirse millor. Amb camps d’àloe propis, fabricació,
investigació i desenvolupament, control de qualitat i canals de distribució…
Tot, des de la planta fins el producte final. No testem en animals.

L’ Àloe Vera és una planta que s’ha anat consumint des del 2.200 aC. per cultures ancestrals, tals com
Egipte i la Xina, degut a les seves propietats en l’àmbit de la salut.
A FOREVER fem servir la varietat d’Àloe Barbadensis Miller, que és la mes nutritiva i pura.
Conreem les més de 50 milions de plantes a les nostres plantacions en climes càlids, a La República
Dominicana i Texas.
La recol·lecta es fa de forma manual fulla a fulla, d’on n’extraiem la polpa, per tal de conservar intactes les
seves propietats.
L’Àloe conté 98,5% d’aigua, aporta Vitamines, Minerals, Enzims, Aminoàcids, entre d’altres components.
PROPIETATS:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Antimicrobianes, antivirals, antifúngiques, antial·lèrgiques.
Desinfectant, antiinflamatori, analgèsic.
Coagulant, estimula la formació del Col·lagen.
Cicatritzant, hidratant, equilibra el pH.
Regula el trànsit intestinal.
Ajuda a absorbir els nutrients al sistema digestiu.
Controla el colesterol i glucosa.
Reforça el sistema immunitari.
Revitalitzant: regula l’energia corporal.

BENEFICIS:
• A nivell cutani hidrata i nodreix la pell.
• Indicat per a tractar alteracions cutànies: acne, rosàcia, dermatitis seborreica, pell atòpica, psoriasi,
úlceres, peu d’atleta...
• Enforteix cabell i ungles.
• A nivell del sistema digestiu: reflux gàstric, colon irritable, malaltia de Crohn, colitis ulcerosa, gastritis,
diverticulitis...
• Sistema osteoarticular: Artritis, Artrosi, Fibromiàlgia...
• Sistema immunitari: Estabilitza els immunodepressors, ajuda a regular malalties autoimmunes...
• Sistema neuroendocrí: regula el colesterol, la diabetis, riscos cardiovasculars...
AJUDA AL DESCANS I PER TANT MILLORA L’ENERGIA.

SISTEMÀTICA DE SERVEI ALS SOCIS DEL CLUB:
• SERVEI EXCLUSIU PER ALS SOCIS DEL CLUB AMB UN 20% DE DESCOMPTE.
• ATENCIÓ PERSONALITZADA PER PART DE L’EMPRESA.
• HI HAURÀ UN RESPONSABLE DOS DIES PER SETMANA PER ATENDRE COMANDES I CONSULTES.
• DISPOSAREM D’ UN PETIT ESTOC QUE REPASSAREM SETMANALMENT.
• US REBREM A LA NOVA BOTIGA TAN PUNT LA DIRECCIÓ ENS HO PERMETI.
• LES COMANDES ES PODEN FER AL MATEIX MOMENT I TAMBÉ DISPOSAREU D’UN NÚMERO DE
TELÈFON PER FER LES VOSTRES COMANDES.

Clica el següent enllaç per visitar la nostra botiga online i introdueix el
número de referència per trobar informació del producte:
[+] Anar als productes

GRUP 1
BEGUDES D'ÀLOE VERA

ÀLOE VERA GEL PUR
ÀLOE BERRY NÈCTAR
ÀLOE PEACHES

GRUP 1 • BEGUDES D'ÀLOE VERA

ÀLOE VERA GEL PUR (Ref.: 715)
99,7% Pur

BENEFICIS:
• Aporta energia.
• Antiinflamatori
• Antibacterià, antivíric, antifúngic.
• Conté Vitamina C que contribueix a la funció
normal del sistema immune.
• Ajuda a l'absorció de nutrients.
• Beneficia el descans (aporta triptòfan)
El gel d'Àloe Vera s'obté de la polpa de la planta de la
varietat Àloe Barbadensis Miller. No porta conservants,
aloïna ni sucres afegits. Lliure de gluten.

ÀLOE BERRY NÈCTAR (Ref.: 734)

90,7% Polpa d’Àloe - 9,3% Poma i Nabius
BENEFICIS:
• Antioxidant
• Diürètic i drenant,
• Cuida la pell i el cabell.
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GRUP 1 • BEGUDES D'ÀLOE VERA

ÀLOE PEACHES (Ref.: 777)

84,5% Polpa d’Àloe - 15,5% Prèssec
BENEFICIS:
• Antioxidant
• Font de vitamina C
• Reforça el sistema immunitari.
• Apte per a infants ja que millora les digestions i
reforça el sistema immune
• Ric en calci i al portar préssec li aporta un gust
més dolç.
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GRUP 2
NUTRICIÓ ESPORTIVA

ARGI +
FOREVER THERM
FOREVER LITE ULTRA
C9

GRUP 2 • NUTRICIÓ ESPORTIVA

ARGI +

(Ref.: 473)

BENEFICIS:
• Ajuda a la regeneració d'ossos i teixits.
• Millora la salut cardiovascular.
• Equilibra el nivell de la pressió arterial.
• Dóna suport al sistema immune.
• Ajuda a metabolitzar el greix i la glucosa.
• És un antioxidant natural.
• Millora la qualitat del son.
• No conté cafeïna.

FOREVER THERM (Ref.: 463)
BENEFICIS:
• Estimula la termogènesi del cos, i a l'hora d'entrenar
actua com un crema greix natural.
• Incrementa el metabolisme per aconseguir els
millors resultats i ajuda en el control de pes.
• Conté extracte de te verd que conté antioxidants.
• Aporta alcaloides naturals de guaranà, estimula i
apuja l'energia, ja que es tracta d'una cafeïna natural.
• Ajuda a inhibir l'absorció de glucosa.
• Controla les baixades d'energia.
• Aporta Vitamina: C, B1, B2, B3, B5, B6, B9 i B12.
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GRUP 2 • NUTRICIÓ ESPORTIVA

FOREVER LITE ULTRA

(Ref.: 470 Vainilla)
(Ref.: 471 Xocolata)

BENEFICIS:
• Producte específic per al control del pes.
• Es perfecte per a consumir desprès de
l’entrenament.
• Ajuda a la regeneració muscular post
activitat esportiva.
• Aporta tots els aminoàcids essencials, no
conté colesterol ni lactosa. Ajuda a la digestió
de les proteïnes.
• Inclou soja no modificada genèticament (la
soja incideix entre d’altres a la salut cardíaca,
l’equilibri hormonal i muscular).

C9 (Ref.: 475-478)
BENEFICIS:
• Programa de 9 dies de desintoxicació
interna.
• Aconsegueix una neteja integral de l’organisme.
• Aporta tots els nutrients necessaris per
a una bona alimentació.
• Proporciona les eines necessàries per transformar el cos.
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GRUP 3
SALUT ARTICULAR

FREEDOM
MSM GEL
ALOE HEAT LOTION
FOREVER MOVE
FOREVER CALCIUM

GRUP 3 • SALUT ARTICULAR

FREEDOM (Ref.: 196)
INDICAT PER:
• Osteoartritis.
• Osteoporosis.
• Artritis Reumatoide i degenerativa.
• Rigidesa articular.
• Hernies discals.
• Desgast del teixit articular, cartilaginós.
• Promou la formació de cartílag.
• Lesions esportives.
• Millora la qualitat de la pell, cabell i ungles.
• Lubrifica les articulacions.
Compost bàsicament de gel d’Àloe Vera estabilitzat
al 90%, glucosamina, condroïtina, MSM i Vitamina C.

MSM GEL (Ref.: 205)
ADIENT PER:
• Inflamació del teixit conjuntiu, es un
gran antiinflamatori natural.
• Analgèsic per a dolors articulars i
musculars.
• Relaxa i alleuja les molèsties de la
degeneració articular.
• Crema ideal per a les molèsties per
sobrecàrrega d’entrenaments.
Combina l’Àloe Vera Gel estabilitzat amb Metil Sulfonil Metano
(MSM), el sofre orgànic es un element clau per a la formació i
manteniment dels teixits i articulacions.
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GRUP 3 • SALUT ARTICULAR

ALOE HEAT LOTION (Ref.: 064)
ÉS EL LINIMENT D’ÀLOE!
• Es una loció emol·lient que genera calor.
• Millora el malestar de la musculatura cansada i adolorida.
• Alleuja la molèstia articular del muscle agarrotat.
• Serveix com a recuperador post pràctica esportiva.
• Indicat per a dolors musculars i reumatisme.
• Estimula el drenatge limfàtic.
• Relaxa els peus cansats i alleugera el mal de cap.

FOREVER MOVE (Ref.: 551)
• Conté condroïtina, àcid hialurònic,
col·lagen i cúrcuma.
• Tractament específic per a la salut articular.
• Fórmula natural per a qualsevol
problema de mobilitat.
• Ajuda a mantenir el cartílag saludable.
• Reforça la musculatura i flexibilitat
d’articulacions.
• Disminueix la rigidesa musculo-articular.
• Afavoreix una ràpida recuperació post exercici.
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GRUP 3 • SALUT ARTICULAR

FOREVER CALCIUM (Ref.: 206)
• Contribueix al manteniment dels ossos.
• Aporta la quantitat diària recomanada de Calci,
combinat amb Vitamina C i Magnesi.
• Apart de la importància pel sistema ossi el Calci
també es essencial per la coagulació de la sang i
sistema nerviós, entre d’altres beneficis.
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GRUP 4
HIGIENE PERSONAL

ALOE SUNSCREEN
ALOE VERA GELLY
ALOE FIRST
ALOE LIPS
ALOE HAND SOAP
ALOE JOJOBA SHAMPOO
ALOE JOJOBA CONDITIONING RINSE
ALOE EVER-SHIELD

GRUP 4 • HIGIENE PERSONAL

ALOE SUNSCREEN (Ref.: 617)
• Protegeix de la radiació UVA i UVB amb filtres solars
SPF 30, resistent a l’aigua.

ALOE VERA GELLY (Ref.: 061)
• Gel extret de la polpa estabilitzada de la planta d’Àloe Vera.
• Específic per a: Cremades de sol, picadures d’insectes /
meduses, talls i ferides, èczemes, erupcions, al·lèrgies,
herpes, acne, psoriasis, úlceres, berrugues…

ALOE FIRST (Ref.: 040)
• Esprai líquid compost de gel d’Àloe Vera estabilitzat,
pròpolis, al·lantoïna i d’altres extractes vegetals.
• Específic per calmar irritacions de pell
• Apte per protegir la pell de tota la família, pH neutre.
• Protegeix la sequedat del cabell i sobre tot dels efectes
del clor de les piscines.
• Indicat per alleujar les cremades solars.
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GRUP 4 • HIGIENE PERSONAL

FOREVER ALOE LIPS (Ref.: 022)
• Barra hidratant labial
• Farmaciola de butxaca per a picades d’insectes, ferides talls, etc…

ALOE HAND SOAP (Ref.: 523)
• Sabó líquid per a les mans, apte també per a tot el cos.
• pH neutre, hidrata la pell.
• Apte per a tota la família.

ALOE JOJOBA SHAMPOO (Ref.: 521)
ALOE JOJOBA CONDITIONING RINSE (Ref.: 522)
• Xampú i condicionador a base d’Àloe Vera, jojoba i olis
essencials.
• pH neutre.
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GRUP 4 • HIGIENE PERSONAL

ALOE EVER-SHIELD (Ref.: 067)
• Desodorant en barra, no conté alcohol ni sals d’alumini.
• Fungicida.
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www.foreverliving.com

