














Italok

Élvezze a gránátalma egzotikus ízével kombinált, 
praktikus csomagolású Forever Freedom® minden 
előnyét. A Forever Freedom2Go™ ötvözi az 
általunk szabadalmaztatott aloe vera gél, a glükóz-
amin a kondroitin, az MSM és az antioxidán-
sokban gazdag, kellemesen édes gránátalmalé 
jótékony tulajdonságait.

A glükózamin-szulfát és a kondroitin-szulfát 
a természetben előforduló két olyan vegyület, 
melyekről megállapították, hogy elősegítik a porc 
egészséges szerkezetének megőrzését és az ízületek 
megfelelő mozgathatóságát. A metil-szulfonil-
metán (MSM) a biológiailag felhasználható kén 
elsődleges forrása. 

Ezekhez az összetevőkhöz hozzáadtuk az anti-
oxidánsban gazdag gránátalmalevet, amelynek 
antioxidáns-tartalma magasabb, mint a vörös-
boré, a zöld teáé vagy az áfonyáé. Fogja a tasakot, 
nyissa ki, s élvezze a Forever Freedom2Go™ 
kellemes ízét és jótékony hatásait!

Nettó térfogat: 88,7 ml

FElhASzNáláSI jAvASlAt:
Az adagos kiszerelési egység felét fogyassza el 
naponta egyszer jól felrázva, lehetőleg étkezés 
előtt. A fel nem használt mennyiséget hűtve kell 
tárolni, és 24 órán belül el kell elfogyasztani az 
optimális hatás elérése érdekében. Ne fogyassza 
el a terméket, ha a csomagolás sérült.

    • Glükózamint, kondroitint 
       és MSM-et tartalmaz

    • Kiváló gránátalma ízű

    • Kényelmesen használható kiszerelésben

A fenti megállapítások nem az Országos Gyógyszerészeti Intézet szakvéleményét tartalmazzák. A termékek nem szolgálnak betegségek kezelésére, gyógyítására.

ÖsszetevőK: stabilizált Aloevera gél 
(81,39%), gránátalmalé-koncentrátum (10%), 
fruktóz, glükózamin-szulfát, kondroitin-szulfát, 
metil-szulfonil-metán (MSM), természetes 
gránátalma aroma, étkezési sav (citromsav), 
tartósítószer (kálium-szorbát), C-vitamin 
(aszkorbinsav), antioxidáns (E-vitamin).
Rákfélékből és kagylókból származó 
összetevőket tartalmaz!

Tápértékjelölés       100 ml             *RDA %     1 adag (88,7 ml)        *RDA %
                                termék                              termék

Energiatartalom     68Kcal/283 kJ                     60 Kcal/251 kJ

Fehérje         <1                            <1
 
Zsír           —      —
 
Szénhidrát (g)        15,8     14

ebből cukor
(fruktóz)        13,5     12

C-vitamin (mg)        31,6               39,5%    28              35%
 
Glükózamin-          1238 mg  1125 mg 
szulfát 

Kondroitin-           1014 mg   900 mg
szulfát

Metil-szulfonil        634 mg                        562,5 mg
metán

*RDA % (napi ajánlott vitaminbevitel %-a) egy adagban







Italok

FAB Forever Active Boost
Természetes növényi kivonatokat tartalmazó energiaital

Mindannyian tudjuk, milyen fárasztó az az 
aktív, mozgalmas életmód, amely a munkából 
fakadó határidőket, az iskolai követelménye-
ket, a futball edzéseket, a bevásárlást és a házi 
munkát is magában foglalja. Hogyan lehetne 
energiánk ezekre minden alkalommal?  Az 
FLP megalkotta a megoldást, a FAB-et, egy 
természetes növényi kivonatokat tartalmazó 
energiaitalt, amely energiát biztosít, amikor 
a legnagyobb szükségünk van rá.
A FAB „lendülete” különbözik más ener-
giaitaloktól, mert azonnali és hosszantartó 
hatást biztosít. Az azonnali lendület forrása 
a guarana, egy természetes összetevő, amely 
Brazíliában nagyon népszerű. A FAB hosz-
szantartó hatását az ADX7 technológiának 
köszönhetjük, amely természetes növényi 
kivonatok szabadalmazott keverékét és más 
tápanyagokat tartalmaz. Kifejlesztője egy 
vezető orosz sporttudós és kutató. Az ADX7 
technológia orosz atlétákat segített, így több 
mint 130 érmet szereztek már az olimpiai 
játékokon. 
A FAB egy gyors és üdítő módja annak, 
hogy egész nap energikus és éber maradj. 
Revitalizál, hogy legyen álló- és koncentráci-
ós képességed azokhoz a dolgokhoz, amiket 
elterveztél és amiket még pluszban szeretnél 
elvégezni.

FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT:
18 éven aluliak, várandós nők és szoptatós 

anyák, valamint koffein érzékenyek és magas 
vérnyomásban szenvedők számára fogyasz-
tása nem ajánlott. Alkohollal együtt nem 
fogyasztható. Felhasználás előtt óvatosan 
rázza össze. Hidegen fogyasztandó.
Nettó térfogat: 250ml

Trópusi gyümölcs ízű szénsavas ital cukorral 
és édesítőszerrel, vitaminokkal.
Magas koffeintartalom. (28 mg/100ml)

*RDA a felnőttek számára ajánlott napi bevitel %-a.

ÖSSZETEVŐK: szénsavas víz, cukor, 
dextróz, étkezési sav (E330), mesterséges 
édesítőszer (xylit E 969), stabilizált aloe 
vera gél, savanyúságot szabályozó anyag 
(E 331, E332), taurin, guarana mag kivo-
nat, glükoronolakton, aroma, L-glutamin, 
gyógynövénykivonat (Eleutherococcus S., 
Schizandra Chinensis), inozit, vitaminok 
(B3, B5, B6, B12), színezék (E 160e)

A fenti megállapítások nem az Országos Gyógyszerészeti Intézet szakvéleményei. A termékek nem szolgálnak betegségek kezelésére, gyógyítására.

• a guarana biztosítja a természetes 
   lendületet
• természetes növényi kivonatok 
   szabadalmaztatott keveréke a 
   hosszantartó energiáért

PRODUCT #321

Version 8

Tápérték                100 ml italban 250 ml italban
Energia tartalom      167kJ/40Kcal 419kJ/100Kcal
Fehérje g                      0                          0
Szénhidrát g                    9,6         24
  ebből cukor g                 9,6         24
Zsír g                      0           0
Élelmi rost g                     0           0
Nátrium mg                    70       175
Taurin mg                  240                       600
Koffein mg                    28                         70
Glükronolakton mg       244                       600
Inozit mg                     16                         40
Vitaminok                       RDA* %                RDA*%
B3 mg                6,4           25         16 100
B5 mg                2,4           40           6 100
B6 mg               0,56          40        1,4 100
B12 μg                 2           80           5 200



FAB X Forever Active Boost energia ital kalóriamen-
tes, így egészségesebb alternatívát biztosít, mint a 
cukor tartalmú energiaitalok. Vitaminokat, amino-
savakat, elektrolitokat tartalmaz kalória, cukor és 
szénhidrátok nélkül. Szeretnéd, ha több időd és 
energiád lenne a céljaid eléréséhez? Az idő az egyik 
legértékesebb forrás, és ha van elég energiád a nap 
leküzdésére, akkor biztos lehetsz benne, hogy eléred 
vágyaidat. Azért készítettük a FAB X-et, hogy 
összhangban a kalóriamentességgel megmaradjon a 
megszokott íz és tartalom, amit elvárunk az FLP-től.

Nincs benne kalória, cukor és szénhidrát, ezért a 
FAB X egy tökéletes kezdés az induláshoz és a felfris-
süléshez. A Guaranának és a természetes összetevők-
nek köszönhetően a frissítő hatást rögtön elérhetjük. 
A FAB X hosszantartó hatását az ADX7 technológiá-
nak köszönhetjük, mely növényi kivonatokat, vitami-
nokat, aminosavakat és elektrolitokat tartalmaz, mely-
nek kifejlesztésében vezető sporttudósok és kutatók 
vettek részt. A B3, a B6, a B5 és a B12 vitamin részt 
vesz a normál energiatermelő –anyagcsere folyama-
tokban, hozzájárul a fáradtság és kifáradás csökken-
téséhez. A B6, a B12 vitamin, valamint a niacin 
részt vesz az idegrendszer és az egészséges pszicho-
lógiai funkció fenntartásában.

Mindenkinek szüksége van alkalmanként egy kis 
energia löketre. A FAB X az, amely biztosíthatja 
neked ezt a megoldást.

18 éven aluliaknak, várandós nőknek és szoptatás 
alatt, valamint koffein érzékenyek és magas 
vérnyomásban szenvedők számára fogyasztása 
nem ajánlott.

Cukormentes, szénsavas energiaital édesítőszerrel, 
vitaminokkal, növényi kivonattal
Magas koffeintartalom (28 mg/100ml)

Összetevők:
szénsavas víz, stabilizált Aloe Vera gél, étkezési sav 
(citromsav), savanyúságot szabályozó anyag (nátrium 
citrát), taurin, savanyúságot szabályozó anyag (kálium 
citrát), étkezési sav (almasav), guarana mag kivonat, 
glükoronolakton, aroma, L-glutamin, gyógynövény-
kivonat (Eleutherococcus S., Schizandra ), inozit, 
mesterséges édesítőszer (szukralóz), vitaminok: B3 
(niacinamid), B5 (kalcium-d-pantotenát), B6 (piri-
doxin hidroklorid), B12 (cianokobalamin), színezék 
(béta karotin) 
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FAB X Forever Active Boost
Cukormentes, szénsavas energiaital édesítőszerrel, vitaminokkal, növényi kivonattal

PRODUCT #440

A termékek nem szolgálnak betegségek kezelésére, gyógyítására. A tápanyag összetételre és egészségre vonatkozói állításokat az  európai unió vonatkozó rendelete tartalmazza.

Italok

•  Kalória, szénhidrát és cukor nélkül

•  Hosszantartó hatás

®

TM

 

Energia tartalom

Fehérje g   0

 Szénhidrát g   0

      ebből cukor g   0

Zsír g   0

Élelmi rost g   0

Nátrium mg   70

Taurin mg   240

Koffein mg   28

Vitaminok   

6,4  

  

   

0 kJ/0kcal

Tápérték 10 ml italban

B3 mg

B5 mg

B6 mg

B12 µg

*RDA %-ban

2,4

0,56

1

40

40

40

40

*RDA = felnőttek számára  ajánlott napi bevitel































A Forevcr Fibcr 5 gramnr gvors;rn oldoldó rostot
t:rrtalmaz egv kérrvclnres tasakban, anreIv segítséget

nvíljthat az egészségcs étrenclhez. Szakértók azt
javasolják, hogy ;rz egészséges errrésztéshcz sziikség

vatr nirpi 30 gramnr rost anyagra, sajrros a hclr,zet az,

hogv az emberck nlarrapság er-rnelr lröriilbcliii csalr a

felét íogvasztják. A készételek kutatás;inál ilz.
tapasztaltuk, hogy a szcrvezetúnlr netrr kapja nlcg a

megfelelő rrrer. r"ryiségtí rost an\,agot, arrri az egészséges

táplálkozáshoz szükséges r.olna. Forcr.er Fiber egv

szabaclalmaztatott terrnék,,.u-,.lr. négv kiilöribőzó
fólc rostot tart,rlm:rz, amelv extrir nregolclást rrvirjtl-rat

az egészséges diétál-roz, r.ag1- a sziikséges rost
pótlására. Fe1l-raszr-rálásir rerldkívül cgvszerúerr

tijrténik, csak szórjtrk r;í az ételiirrkre, ig.r-rrk aloéval,

vagl. csak eg1,-szerúer-r örrtsúk bele :r vizcs
flakonunkba, ha netán sietr-rürTk kcll.

Forever Fibei'
rendszeren kcrcsztiil. A rclstanr.ag segítséget nvíljthat
a szerlezctbcn lcrakocló sal,rkar-rr,,rgok eltár,o1it;ísában,

valarnint hozzáj;irul az csctlcgcs székrekeclés

rTregelózésébcn.

A Forever Fiber körrnr-cr-r 1-rozzáadh,rtó a rnindenn;tpi
étrendlirrk]röz c9r- cgl,szcriícn kczclhctő 5 granrnros

cscllnagolásban. Ez rr.cgcgvezik I % csószérrvi

barnarizs l,a5l,két szelet teljes kiór,lésű pirítósnak a

rosttirrtalon értekér.el - kalóriák szér-rl-ridrátok

nélkúl. A Forever Fiber segít abban, 1-rogl, ell;issuk a

szerlezetiinkct nlcgfilelő nrerrnviségú rost ant.aggal,

ez;íltal opti nlalizállratj uk az egészséeiirrket.

Hatóanya9 t artalom

Tartalma:
30 db tasak

Felhasználási javaslat:

Keverjünk össze egy tasak Forever Fibert vízzel,
Aloe Vera Géllel, vagy egyéb folyadékkal.
A legjobb eredmény érdekében öntsük a tasak

tartalmát a poharunkba és a választott folyadékkal
keverjük össze. Ezenkívül rászórhatjuk a

fogyasztani kívánt élelmünkre is. Javaslatunk az,

hogy a kívánt étkezés előm minimum 30 perccel
fogyasszuk el a tasak tartalmát, hogy a rostoknak
legyen idejük a felszívódásra. Használata során

fogyasszon sok folyadékot!

Rost

Fru ktooligosza harid

napi adag 1 tasak
(6,1 9) tarta|maz

5000 mg

117 mg
Miközben a rostok hozzájárulrrak az egészséges

emésztőrendszerhez - amely bizonyított tény- a

rostok további hasznos segítséget nyújtanakaz egész

szervezetünknek, A rost segíti az étkezés közbeni
telítettség érzésének elérését, melynek segítséryvel

elérhe{ük azt, hogy kevesebb kalóriabevitellel
hamarabb jól lakl'unk Erre akkor kell nagyon
odafigyelnünk, ha éppen egy testsúlykezelési
programban veszünk részt, egészséges diéta mellett
még rendszeres testedzést is végzünk. Ezen kíviil a rost
még segítséget nyujthat a normál vércukorszint
megtaításában, valamint lelassítja a makro tápanyagok
felsziv ó dást az élelmis zerból.

Az köztudott, hogy az immunrendszer szoros

kapcsolatban van a bélrendszerrel, ezért a rost az

immunrendszernek is a hasznára válik az emésztő

összetevők:
Akacia gumi, vízoldható kukorica rost, vízoldható
kukorica dextrin, fruktooligoszaharid

5 9ramm rost tasakonként

Arra lett tervezve, hogy az optimális
mennyiségú rostokkal lássa el a

5zerVeZetú nket.

Vízben, Aloe Verában, vagy egyéb
folyadékban oldódik.

Gyorsan oldoldó, ízletes, csomómentes
és gluténmentes.

PRoDUCT #464

Version 10





Forever Daily™

Forever Daily egy forradalmian új tápanyag utánpótló 
rendszer, amely a Forever Living által szabadalmaztatott 
aloe oligosaccharidokat (AOS) tartalmaz. Az AOS rend-
szernek köszönhetően ezt a tökéletes tápanyag keveréket 
az 55 tápanyaggal, amely nélkülözhetetlen vitaminokat, 
ásványi anyagokat tartalmaz, a hatékony felszívódás mel-
lett úgy tudjuk hasznosítani, hogy célzottan juttatjuk el 
a szervezetünkben a megfelelő helyre.

A Forever Daily átfogó táplálkozási programjának kö-
szönhetően optimális mennyiségben juttatja el szerve-
zetünknek a fontos phytonutrienseket, bioflavonoido-
kat, antioxidánsokat. Ezen kívül tartalmazza a gyümöl-
csökben és zöldségekben található nélkülözhetetlen mik-
ro - és makrotápanyagokat, melyre szervezetünknek 
szüksége van az egészség megtartásában. 
A B1, a C, a B6 és a Béta karotinból származó A vita-
min részt vesz az immunrendszer normál működésében, 
a D-vitamin hozzájárul az egészséges csontozat és izom-
funkció fenntartásához, a B2, a riboflavin és a mangán 
hozzájárul a sejtek oxidatív stresszel szembeni védelmé-
hez. A C-vitamin  szükséges a normál kollagén képző-
déshez és ezen keresztül a normál csontozat fenntartásá-
hoz. A tiamin és a niacin részt vesz a normál szellemi 
működés fenntartásában. A B12 és a folsav részt vesz a 
normál vérképzésben, a vas hozzájárul az egészséges fizi-
kai és szellemi működéshez. A pantoténsav részt vesz 
egyes ingerületátvivő anyagok és a D vitamin szintézisé-
ben, a Jód hozzájárul a pajzsmirigyhormon normál ter-
meléséhez. A cink és a mangán részt vesz a normál cson-
tozat fenntartásában, a réz hozzájárul az immunrendszer 
normál működéséhez.

Ezt az egyedi formulát azért fejlesztettük ki, hogy táp-
lálja a szervezetünket, valamint az étkezésünk tápanyag-
hiányát kiküszöbölje és gondoskodjon szervezetünk 
optimális működéséről.

Tartalma: 60 db tabletta

Felhasználási javaslat: napi 2 tabletta

Összetevők:
AOS biológiailag aktív komplex™ (kalcium biszglici-
nát, magnézium biszglicinát, citrus bioflavonoid, 
Aloe Vera gél, hesperidin, koenzim Q10, lutein 
készítmény, likopin készítmény, zeaxantin készít-
mény), csomósodásgátlóval kevert tömegnövelő-
szer (szilíciumdioxiddal kevert mikrokristályos 
cellulóz), Forever FVX20 Blend (almapor, céklapor, 
pirospaprika por, paradicsom por, eper por, tőzegáfo-
nya por, acerola por, káposzta por, spenót por, hagy-
ma por, mangosztán por, acai por, földiszeder por, 
pomegránát por, feketeáfonya por, brokkoli por, kel-
káposzta por, sárgarépa por, tökmag por, szőlő por), 
C-vitamin (aszkorbinsav), fényezőanyag (sztearinsav), 
E-vitamin (D-� tokoferol készítmény), vas biszglici-
nát, keresztkötésű nátrium karboxi metil cellulóz, 
cink biszglicinát, niacinamid, aroma (etilvanillin), 
réz biszglicinát, béta-karotin, kálium jodid, kalcium
 – d-pantotenát, mangán biszglicinát, térfogatnövelő
 (nátrium karboxi metil cellulóz), L-szelenometionin, 
biotin, dextrin, D-vitamin (kolekalciferol készít-
mény), B2-vitamin (riboflavin), B5-vitamin (piri-
doxin hidro-klorid, piridoxal-5-foszfát), dextróz, 
közepes szénláncú trigliceridek, B1-vitamin (tiamin 
hidroklorid), B12-vitamin (cianokobalamin), króm-
pikolinát, emulgeálószer (trinátrium citrát), folsav, 
nátrium molibdát.
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Étrend-kiegészítők

PRODUCT #439

A termékek nem szolgálnak betegségek kezelésére, gyógyítására. A tápanyag összetételre  és egészségre vonatkozó állításokat az  európai unió vonatkozó rendelete tartalmazza.

2 db tabletta
tartalmaz * RDA %

55 tápanyagot tartalmaz, nélkülözhetetlen 
vitaminokat és ásványi anyagokat

Táplálja szervezetünket

®

Vitaminokat, ásványianyagokat és biológiailag aktív anyagokat
tartalmazó étrend-kiegészítő

H a t ó a n y a g  t a r t a l o m

 

Béta karotin
(A-vitamin RE) (800 µg)

C-vitamin

 

80 mg

 

100

 

D-vitamin

 

5 µg

 

100
E-vitamin

 

12 mg

 

100
B1-vitamin

 

1,1 mg

 

100
B2-vitamin

 

1,4 mg

 

100
Niacin

 

16 mg

 

B6-vitamin

 

1,4 mg 100
Folsav

 

200 µg

 

100
B12-vitamin

 

2,5 µg

 

  

  

   

* RDA %: felnőttek számára ajánlott napi bevitel 
   százaléka

100

Biotin
Pantoténsav
Vas

Jód

Cink

Szelén
Réz

Mangán

Molibdén

Króm
Hesperidin

Koenzim Q10

Citrus Bioflavonoid

Lutein
Likopin

Zeaxantin

50 µg
6 mg

6 mg
75 µg

5 mg
30 µg

0,9 mg

1 mg

30 µg

30 µg
2 mg
1 mg

1 mg
1 mg

24,7 mg
500 µg

4800 µg -

100

100

100

100

43
50

50
55

90

50

60
75

-
-

-
-
-
-









Szervezete hasznát veheti a tenger mélyén található 
tápanyagoknak, mert testsúlyunk 4 %-ában 
megtalálhatók ezek az ásványok. Mivel a testünk 
nem képes ásványi anyagokat termelni, azt 
táplálékokból kell magunkhoz venni.
A Forever Nature-Min ásványi anyagokat és 
nyomelemeket tartalmaz kiegyensúlyozott 
arányban, a maximális hatás elérése érdekében. 
A természetes tengeri üledék ásványi alapjából álló 
Nature-Min biztosítja a a kellő mennyiségű ásványi 
anyagot, melyek az emberi szervezetben 
megtalálhatók.
A szervezetünkben található ásványok  fontos 
szerepet töltenek be:

1. A kálcium és a magnézium szükséges a megfelelő 
    csontozat fenntartásához és az izomműködéshez.
2. A  vas hozzájárul a fáradtság és a kifáradás 
   csökkentéséhez.
3. A cink, a jód és a vas elősegíti a normál szellemi 
   működés fenntartását.
4. A jód  hozzájárul az idegrendszer egészséges 
   működéséhez, a pajzsmirigy normál működéséhez
5. A szelén és a réz hozzájárul az immunrendszer 
   megfelelő működéséhez.
6. A mangán szükséges a normál kötőszövet képző-
    déséhez, és a sejtek oxidatív stresszel szembeni 
    védelméhez 
7.  A molibdén hozzájárul a kéntartalmú aminó-
     savak  normál anyagcseréjéhez.
A Forever Nature-Min kiváló mód annak biztosítá-
sára,hogy a szervezet az egészséges, kiegyensúlyozott 
életmódhoz szükséges ásványi anyagokhoz és 
nyomelemekhez jusson.

Tartalma: 180 db tabletta

   
 
 

  
 

  
  
  
 

    

Felhasználási javaslat: 
3x2 tabletta a szervezet ásványi anyag szükségletének 
biztosítására.
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Étrend-kiegészítők

Forever Nature-Min®

A termékek nem szolgálnak betegségek kezelésére, gyógyítására. A tápanyag összetételre és egészségre vonatkozó állításokat az európai unió vonatkozó rendelete tartalmazza.

Összetevők: dikalcium-foszfát, magnézium-oxid, 
természetes tengeri ásványianyag, tömegnövelő szer 
(mikrokristályos cellulóz, nátrium-karboxi-metil-
cellulóz), fényezőanyag (sztearinsav), vasfumarát, 
cinkszulfát mangán-glükonát, rézglükonát, 
L-szelenometionin, kálium-jodid, nátrium molibdát

•  A tenger mélyén található nyomelemeket
    tartalmaz

•  Minden tablettában tökéletesen elegyednek 
   az ásványi anyagok

•  Az ásványi anyagok fontos szerepet játszanak 
   az emberi szervezetben.

®

H a t ó a n y a g  t a r t a l o m 

Kalcium 1000 mg

Vas  18 mg  129
 Foszfor  772 mg 102
Jód  150µg 100

Magnézium  400 mg 106

Cink  15 mg  150
  

  

  

  

* RDA %: felnőttek számára ajánlott napi bevitel 
   százaléka

125

napi adag
(6 db tabletta) tartalmaz * RDA %

Szelén

Réz

Mangán

Molibdén

2 mg
36µg

2 mg

36µg

65

200

100

72



A tudomány bebizonyította, hogy az évek előrehalad-
tával testünkben a kalcium felszívódás egyre csökken. 
Egyes kutatások arra világítottak rá, hogy a diéta alatt 
a felszívódás drámai módon 60 % különbséget mutat 
a gyermekkori és a felnőttkori felszívódás között. Mit 
tehetünk annak érdekében, hogy megtartsuk egészsé-
ges csontjainkat és fogainkat? Bemutatjuk az új, töké-
letesített Forever Calciumot, mely magnéziumot, 
cinket, mangánt, rezet, C és D vitamint tartalmaz. A 
testünk erejére vagyunk utalva nap mint nap és ez az 
egész belülről kezdődik. A kalcium szükséges a megfe-
lelő csontozat és fogazat fenntartásához, szerepet 
játszik a sejtosztódási folyamatokban és a sejtek 
specializációjában. Részt vesz a normál ingerület 
átvitelben és az energiatermelő anyagcsere folyama-
tokban. A magnézium részt vesz a normál csontozat 
fenntartásában, és hozzájárul a megfelelő izomműkö-
déshez, a pszichológiai funkció fenntartásához, a 
fáradság és a kifáradás csökkentéséhez. A D-vitamin 
hozzájárul az egészséges csontozat és izomfunkció 
fenntartásához, részt vesz az immunrendszer megfele-
lő működésében, valamint hozzájárul az idegrendszer 
megfelelő működéséhez. A C-vitamin hozzájárul a 
kollagén képződéshez és ezen keresztül a normál 
csontozat fenntartásához. Részt vesz a sejtek oxidatív 
stresszel szembeni védelmében, és szerepet játszik a 
normál fehérjeszintézisben. A cink és a mangán részt 
vesz a normál csontozat fenntartásában, a réz hozzájá-
rul az immunrendszer működéséhez, részt vesz a szer-
vezetben a vas szállításában és a kötőszövetek megfele-
lő állapotának fenntartásában.

Az új, tökéletesített Forever Calcium a szabadalmazta-
tott magas minőségű összetevőknek köszönhetően biz-
tosítják a tökéletes felszívódást és biológiai hasznosítha-
tóságot. Hogy harcolni tudjunk az évek múlásával a 
kalcium egyre lassabban történő felszívódása ellen, átfo-
gó pótlásra van szükségünk, hogy csontjaink egészségét 
hosszútávon megőrizzük. A Forever Calcium segítséget 
nyújt nekünk abban, hogy egy megbízható magas mi-
nőségű termék támogatását élvezhessük.  

Tartalma:
90 tabletta

Felhasználási javaslat:
napi 4 tabletta

Összetevők:
kalcium biszglycinát, kalcium citrát, kalcium 
karbonát, tömegnövelőszer (mikrokristályos cellulóz, 
keresztkötésű nátrium karboxi-metil-cellulóz, nátrium 
karboxi-metil cellulóz), magnézium oxid, C-vitamin 
(kalcium aszkorbát), magnézium biszglycinát, habzás-
gátló (sztearinsav), csomósodást gátló (szilícium dioxid), 
cink biszglycinát, dextrin, mangán biszglycinát, réz 
biszglycinát, természetes vanília aroma, dextróz, közepes 
szénláncú trigliceridek, D3 vitamin  (kolekalciferol),  
stabilizátor (trinátrium citrát)

Forever Calcium®

Kalciumot, Magnéziumot, Cinket, 
Mangánt, Rezet, C és D vitaminokat 
tartalmaz

Biztosítja a megfelelő felszívódást és a 
biológiai hasznosíthatóságot

Étrend-kiegészítők

PRODUCT #206

A termékek nem szolgálnak betegségek kezelésére, gyógyítására. A tápanyag összetételre és egészségre vonatkozó állításokat az  európai unió vonatkozó rendelete tartalmazza.
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®

H a t ó a n y a g  t a r t a l o m 

Kalcium 800,0 mg
Magnézium  300,0 mg 80
 D3 vitamin  5,0  µg 100
C-vitamin  80 mg 100
Cink  6 mg 60
Mangán  2 mg 100
Réz  1 mg 100

  
  

  
  

  

   

* RDA %: felnőttek számára ajánlott napi bevitel 
   százaléka

100

napi adag
(4 db tabletta) tartalmaz * RDA %
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Tápérték jelölés:
TARTÁLOM:
7 0 Iágyzs elatin kapszula

ALKAIMAZÁS,
Etkezés előtt fél órával, naponta 3xl-et.

'l kapszula tartalmaz

EnergiatartaIom:
Fehérje:
szénhidrát:
Zsír:

29LJ (6,9 kcal)
0,26 g

0,20 g

0,5O mg

Króm: 100 ptg

Kalcium: 95 mg
Vas: 0,4 mg
Hidroxi-citromsav (HCA) 250 mg

- RDA%

83
12

2

- 
RDA%: fe]nóttek számára aján|ott napi beviiel százaléka

összetevők:
Garcirria Cambogia kivonat, pórsálrány olaj,
zselatin, rredr.esítőszer (glicerin), közepes szérrláncú

trigliceridek növényi olajból, viz, lényezőanyag
(rnéhviasz), emulgeálószer (szójalccitin), sűrítőanyag
(szerrtjánclskerryérmag liszt), színezék (titándioxid),
krómpikolinát felhasználásával.

*
PRODUCT #071

Forever Garcinia Plus'
A Forever Garcinia Plus' egy olyan kiváó
étrend-kiegészítő, amelyet számos alkotóelem
öwözeteként á.llítottunk eIő, hogy a súIyfelesleg
leadásában legyenek szolgálatunkra. Elsődleges
alkotóeleme a D éI-Ázsiában honos Garcinia
Cambogia, közismertebb nevén a Malabar
Tamarind fa gyümölcséből nyert kivonat.
A gyümölcs hélát megszárítják és hidroxi-
citromsavat (HCA) állítanak elő belőle, amely
kémialag nagyon hasonlít a narancsban és más

citrusfelékben megtaláható citromsavhoz.
A Garcinia gyümölcse körülbelúl akkora, mint
egy narancs, de külsőleg inkább egy tökre
hasonlít. Az indiai és thaifoldi
konyhaművészetben és gyógyászatban
év színadok óta használj ák.

A Garnicia Cambogia hidroxi-citromsav
tartalma elősegíti a zsírok enetgiává alakulását
és így honájárulhat a testtömeg csökkentő
étrend eredményességéhez.

i§li

:--

i,,
''.

. A testsúly kontrol1 plogfam hasznos eszköze
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A Forcvcr Le:rrr érrenclkiegészítő kapszula két
cll1.an alkotóelemet tartalrnaz, :rnlelyek

segíthetr-rck csökl<enteni a zsír és a szénhiclrátok
lelszívódását a szelvezetben. Ezen összetevők

a rosr és a krórn. A rost teljcs cgészében ew
kaktusz növérrybő l, az. C)purrtia fi cus,indica-ból
szárrnazik. arnit más néven ismcriir-rk.

A másik hatásos összeter,ő a króm-trildorid.
Ezerr hatóanyag króm ijsszetevő,je egy rendkívül
lontos tu.6mg|gm, amelv az irrzulin hatásárrak

előscgítésérr keresztül belol1.áscllhatja a szérT hidrát,
lehérje és zsíranyagcserét.

Ez a két összetcr,ő scgítlret abban, hogl,elérhesse
az ideális sírlyát.

Ho91. mrrirr-ralizálj uk ez-en étrencl-kiegészítő
hatását, természetesen nenl szabad elfelcjteni,
l-rogv az egészséges diéta és a rerrclszeres

súlyellenőrzéses nrozgás is fontos, melvek
scgítségével elérhető a számunkra kitiízött
cél /testsri lv.

Tartalom: 120 db kapszula

Felhasználási jaya§lat: napi 4x7 kapszula bő
folyadékkal étkezések előtt.

445 mg

120pg

- 
RDA%: fe|nőttek számára a]án|ott napi bevitel százaléka

összetevők:
Nopál liaktLrsz rost kivonat (C)puntia ficus-indicatir),
babkivonar (Phaseolus vulgaris), horclozóanyag
(hidroxi'propil rnetil-cellulóz, keresztkötésíí
r-rátritrm-karboxi-metil cellulóz), emulgcálószer
(nrilrrokrist:i\.os cel l ulóz.), víz., cso nrósoclást gátló
(sztearinsav), csonrósodást gátló (szilícium clioxid),
stabiliz:itor (gell:in gumi), savan,vírs:ígot szabál1,ozó

arrl,ag (káliur.T acetát), króm triklorid

A króm szérrhidrát anvagcscróre kedvező hatást

gy;rkoro[hat, ezért :r cukorbetegekrrek kúlönösen
figyelenlnrcl kell lenni a megfelelő króm bevirelre.

Forever Learf'
Tápanyagok, hatóanyagok:

i;!i,T.l!Jfl -RDA%

Nopál kaktusz (opuntia ficus- 1050 mg

indicata) rost
Babkivonat (Phaseolus
vulgaris) kivonat
Króm

F*r*v*r
L**a='

::&.
=:=='

' A króm részt vesz a

normál

A Nop:il kaktusz rost hozzájárulhat a

testsúlycsökkentő étreod eredményességéhez,

támogatja a zsír és glükóz metabolizmust.
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A Forever'l1rerm eg1. erőteljes, t:imogató fbrnrula,
nrelynek összetevői, pl. a zöld tea levél kivonat,
segíthet növelni az energiaszirrteclet, rámogatja a

thermogcnezist, ezáltal segítve a tesrsúlyod
csölrkenését. Elkczdeni egy testsúl}. kontroIl
programot kemény rrrunkár]ak tűnl-ret, és az Út,

hogy elérd a céljaidat fiiradtságosnak és hosszúnak
l:itszik. Belevágr-ri egv egészséges, kalória csökkentett
étrendbe és rendszeres edzés kialakítása a két
alapvető lépés, anre\.ek sikerre viszi ezt az utadat.
Varrnak további eszközök is, arr"relvek

támogathatják a törekvéseidet. A Forever'1hern-r

ternléket úgy alakították ki, hogy segitse céljaid
elér:ését, ezáltal hamarabb láthatóvá válnak
szánrodra az. eredmérryek. A növénl.i összctcvők és

tápanyagok egyedi konrbinációjával a Fclrever
'Ihernl, hogy ma,xinraliz:ílja az crőfeszítéseiclet.

A zöld tea kir.onat biztosítja az anyagcsete lolyamat

-és antioxidánsok tánrogatiisát, köszörrhetőerr az

erős poliíir-rol összetéteIeknek, nint a catechinok,
anrelyek szerepét a hőképződésben
(thermogenezisben) kutatások igazoIják.
A hőképződés maga a zsírégetés, irme[1. energiát
ternlel a testnek a sejtjeiben. A zijld tea kateclrin
tartalma elősegíti a glükóz metabolizmust, segít it
no rnrál vércukorszint kialakításában.

A zöld kávébab kivoratában található egyedülálló
vegyúlet - a klorogénsav az őrölt kávéban már
nem található magas szánrban.

A C-vitarrrin, a 86 és B l 2 vitanrirrok lészt vesznek a

normá1 errergiatermelő anyagcsere fo11,arnatokbarr,

czen lelül a C-vitamirr hozzájárll a sejtek oxidatív

Forever Therm"
stresszel szembeni védelméhcz. Ezek a l.itarrrinok
fizikai stressz hatására testedzés során is -
könnyedérr kiürülnck, ezérr lontos az Lltánpótlásuk,
hogi- elláthassák az anl,agcsere lolyamarok
támogatását.

Terrnészetesen, bárr-rrilr,en testsúlycsökkentő
proglamnak az alapja az, hog1-:rz egészségcs diétát
végig betaltsuk és elr.égezzük a meglclelő
cdzésgvakoriatokat. A Forever Therm a növényi
kivo n;rtok és tiiparrvagok erőtelj es konbin ációj át

biztosítja, hog1. elérd a kitíizött céljaidar.

Nettó tömeg: 54 g (60 db, 30 adag)

Felhasználási javaslat:

Napi 2x1 tabletta bőséges fcllyadékkal. 1 reggel és

1 ebédnéi, vagy nrirrclkettő tabletta reggeliné1,
alrogv kényelrles. A kolTein tartalma miatt este

6 ut.in n.nt ajjnlott bcvenrri.

Összetevők: tömegnövelőszer (rnikrokristálvos
cellulóz), zöld tea 1evél (Carrrellia sinerrsis) kivonat,
guafana n-rag kivonat, zöld robusta kávé mag kivonat,
C,vitamin (aszkorbinsav), csor-r-rósodást gátló anyag
(sztcarinsav, térhálós n:írrium-karboxi-metil-cellrrlóz,
szilícium dioxid), rriacinamid, B5 vitanrin
(Kalcium-D- pantotenát), dcxtrin, dextróz, közepes
szénláncír trigliceridek, B6 vitamin ( piridoxirr
hidroklorid), 82 vitamin ( riboflavin), B1 vitamirr
(tiamin hidroklorid), stabiliz,átor (trinátriunr citrát),
Vitamjn B 12 (cianokobalamirr), folsav

a9 tartalorr
naoi adao

i2 db tabIettat tartaIma; - NRV o,

i:*j:-L
C Vitamin
B1 Vitamin
82 Vitamin
Niacinamid
86 vitamin
Folsav
812 vitamin
Kalcium-D-pantotenát
Tea levél kivonat
Guarana mag kivonat
zöld robuszta kávé kivonat
Koffein

75,0 mg 94
1,0 mg 91

1,4 mg 100
10,0 mg 63

1,3 mg 93
200 u9 100
2,4 vg 96

6,0 mg 100
540,0 mg
272,0mg
200,0 mg

87,0 mg

NRV *: vitaminok és ásványi anyagok napi beviteli
referenciaértéke (feInőttek esetén)

Koffein tartalom a napi adagban (2 tabletta) 87 mg

Olyan növényi kivonatokat és tápanyagokat
biztosít, amelyek támogatják az anyagcserét.

PRoDUCT #463

Fcrever
Therm'"

ffi*-,
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Forever
Lite Ultra
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Vanília és Csokoládé ízűvitaminokkal és ásványi anyagokkal dúsított turmix italporok
Testtömeg-csökkentés célját szolgáló, a napi étrend egy részét helyettesítő

élelmiszer fruktóz zal és édesítőszerrel

Az új összetétel kifejezetten a testtömeg-csökkerrtés
céljára tuclonlánvosan kialakitotr, a napi étrend egv
részét helyettesítő élelmiszer,
A diéta előnye, hog,v egv vagv két lőétkezés
kiváltásával a szerrezetet nrinden szükséges

tápanvaggal ellátja, ígv a súlycsökkenés éhezés

nélkül valósulhat meg.

C)ptimalizálja az anl,agcserét, és tartalnazza
mindazon tápanyagokat, vitaminokat, ásványi
anyagokat, nrelyek a szerve7,et számára a diéta sorín
szüksege.ek e. nt1I külözheLetlenrk.
- A szójaléhérje izoláturn tartalmazza az összes
esszenciális aminósar,:rt amel1, szúkséges a szervezet
megfeIelő működéséhez.

A lruktooligoszacharid (intrlin,) jótékorry hatású a
lműködésre, növeli a teltség és jóllakottság érzetét,

késlelteti az éhségérzet kialakulását.
- Anrinogén nör.ényi enzimkeverék elősegíti a

fehérjék aminósar.akra r.aló 1ebontását, aktir.izálja
az anyagcserét.
- Hozzáadott vitamin és ásr.árl,vi anvag tartalma
nélkülözhetetlen a diéta során.
- Magas A-vitamin tartalma jótékony hatású az

immunrendszer n-rúködésére, és a szervezet
r iralir;,i.irraL mcgöru étébcrr.
- A C,r,itamin, B-vitaminok, magnézium és a vas

segít a fáradtság leküzdésében, ,jótékony hatású az

energia metabolizmusbarr,
- A C-vitamin antioxidáns hatásánál í'ogva
kedvezőer-r hat az immunrerrdszetre és a vas

lelszívódására.

- Az E-r.itan.ill arrtioxidánskér-rt r,écli a sejreket és

segít megőrizni az egészséges vit;rlitást.
- A krón. nélkúlözhetetlen a szénhidrát, zsír és

lelrérje anvagcserélrez, tárnogatja a sírlr.csökkentő
cliéra hatásosságát.

- A kalcium támoqatja a súlr-kontrollr,
nélkülözhetctlcn a csontok lelépítésében, az izontzat
meglelelő működésében, az egészséges r.érnyonás
kialakírásában,
- A D-vitamin nélkülözlretetler-r irz egészséges

csotltozat kialakításában és a kalcir.rm lelszír.óclásában.

A Forever 1.:ite turrrrix italporral történő diéta elónye,
hogy a súlvcsökkenés a használati trtasítást betartva
kínréletes, ugvanakkor hatékon1, és biztorrságos,
mivel a szen,ezet sem a rnakro, senr a rnikro
tápanvagokban nem szenr.ed hiiinyt.

A Forever Lite Ultra szetves része a Forever Clean 9

étrer.d, és nrozgásprogramnak, Segít Önnek kézben
rat,rlni egérzrcger e. rjr cz<Li Önt ,t hcl;., .,
hatékony testsú11, kor-rtroll elsajátítására.

Nettó tömeg: 524 g

Fclhaszná[ási jar.aslar:

Keverjerr el egy mérókarráI (25g) turrnix italport
300 nll sovány tejben. Fogvaszthatja jégdarár.al,

r.agv gl.ümölccsel összekeverve is. Fogvaszthatja
naponta 1 vagv 2 alkalornmal, a iciétkezés

kiváltására. A termék a csökkentett energiatartalmú

étkezés részét képezi, és a napi étrend összeállításáná.

más, fehérjéberl gazdag, zöIdségeket is tartalmazó
élelmiszereket is szükséges f'ogvasztani, F,gv

fóétkezésnél logyasszon lehérj ében gazdag, zsírszegét
ételt.

A diéta során fogl.asszon rlregfelelő mennyiségű,
legal:íbb két 1iter cukormentes lolyadékot
(ásvánln izet, gr.ünlölcstea, stb.)

Figvelmeztetés:
A diéta kezdcte előtt kérje ki kczelőorvosa tanácsát
lontos a cliéta során a megfelelő (napi rnin. 2 liter)
lolyadék bevitel. A rendszeres mozgás, torna, séta

támogatja a súlycsökkerrést és a kívánt súly
megtart:isát.

@)

PRODUCT #470 (YaniIIa)

PRODUCT # 47 1 (Chocolate)

l}
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Forever Lite ultra vanília

Tápérték Forever lite turmixpoll adag (25 g)Forever lite turmixpor
25 g-ban (1 adag) 300 ml zsírmentes tejben oldva

Energiatartalom

Fehérje g

Szénhidrát g

Ebből cukor g

Zsír (g)

Ebből telített zsírsav (g}

Transz-zsírsav (g)

KoIeszterin (mg)

Éle|mi rost (g)

Nátrium (mg)

376 kJ

90 kca|

17

3

1

902 kJ

216 kcal
27

20

18

0,5

0

0

6

1

JJo

0,5

0

0

0

1

160

Aktív összetevők. Forever lité turmixpor
egy adagban (25 9)

Eov adao turmixDor íoqvasztásra
RDA % -'kész-állapotban 

teijű otova RDA %

A-vitamin (pg)

Bl-vitamin (mg)

B2-vitamin (mg)

Niacin (mg)

PantoténsaV (mg)

B6-viiamin (mg)

B]otin (pg)

Folsav (pg)

C-vitamin (mg)

D-vitamin (pg)

E-vltamin (mg)

B12-vitamin (pg)

Kalcium (mg)

Króm (pg)

Jód (pg)

Foszíor (mg)

Szelén (pg)

Cink (mg)

1 100

0,6

0,255

10

4.0

1,0

150

200
30

3

11

1,8

200
60

Ea E

200
35

6

137
EE

18

62

66

71

300

100

37

60
o,

72

25

150

35

29

64

60

1375

0,75

0,B5

10

5,0

1,0

150

200

5

11

3

550

60

75

500
2Á

7,5

172

6B

bU

62

83

71

300

100

100

92

120

69

150

50

71

64

65

Forever Lite ultra csokoládé

Tápérték Forever lite turmixpor 1 adag (25 g)Forever lite turmixpor
25 g-ban (1 aclag) 300 ml zsírmentes tejben oldva

Energiatafta om

Fehérle g

Szénhidrát g

Ebbő| cukor g

Zsír (g)

Ebbó| telített zsirsav (g)

Transz-zsírsav (g)

KoIeszterin (mg)

t elmi rost (g)

NátriUm (mg)

376 kJ

90 kca]

17

902 kJ

216 kcal

27

20

18

0,5

0

0

6

3

1

0,5

0

0

0

1

150
1

JJt)

Aktív összetevők, Forever lite turmixpor
egy adagban (25 9)

Eov adao turmixDor íoovasáásía
RDA % -'tészilIapotban 

teijá otdva RDA %

A-vitamin (pg)

B'l-vitamin (mg)

B2-vitamin (mg)

Niacin (mg)

Pantoténsav (mg)

B6-vitamin (mg)

Bioün (pg)

Folsav (ug)

C-vitamin (mg)

D-vitamin (pg)

E-vitamin (mg)

B'12-vitamin (pg)

Kalcium (mg)

Króm (pg)

Jód (ttg)

Foszfor (mg)

Sze|én (pg)

Cink (mg)

,l100

0,6

0,255
,l0

4,0

1,0

150

200
30

J
11

1,8

200
60

52,5

200
35

b

137
EE

18

62

66

71

300

100

37

60

92

25

150

29

64

60

1375

0,75

0,85

10

5,0

1,0

150

200

30

5

11

3

550

60

75

500

35

1,5

172

68

60

62

B3

71

300

100

100

92

120

69

150

50

71

64

65
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Szakértők megállapitották, hogy az arányos protein
bev'ttel, hozzátlártll az egészség megőrzéséhez, ha a
testsúlykezelési programot kombinálj uk az ésszerű

diétával és rendszeres testmozgással. A Forever
bemutatja a PRO X2 termékét, melyben a

szabadalmaztatott tejsavó és szójafehérje mellett
megtalálható még 2 gramm élelmi rost.

A termékben lévő fehérje és a rost segít abban, hogy
teltnek érezzük magunkat. A fehérje hozzájárul, az

izomtömeg fenntartásáoz, vaiamint növeléséhez,

és mivel az izomzat anyagcseréje aktívabb, mint a

zsírszöveteké, ezáltű a megfelelő fehérjefogyasztás

segítséget tud nyújtani az anyagcseíe
folyamatokban.

A fehérje létfontosságú az izmunk építésében,

különösképpen akkor, ha megnöveljük azizmunk
igénybevételét. Néhányan aggódni szoktak, hogy a

diéta és a mértéktelen edzések hatására izomtömeget
veszíthetnek. Mivel a fehérje segít felépíteni az
izomszöveteket, ezáltal elegendő mennyiségú fehérje
jut a megerőltetett izmoknak és ennek
köszönhetően az izomtömeg nem csökken a

megfelelő edzésprogram alkalmával. A minőségi
fehérje segít felépíteni és megtartani a vékonyabb
izomszövetet, csökkenti a felépülési időt az edzések

után, és 1avítja az izomzatot az edzések alatt.
Összegezrre megnöveli a fehérje bevitelt, nóveli az

ellenálllist az edzések ideje alatt, segít az izomtömeg
megtartásában az évek előrehaladtával.

&&. =*

Forever PRO [2rnn
A szója és a tejsar,ó lehérje ínaqas minőségű
fihérjék, rneIvelr a 1egújabb kutarások eredménl.ei,
ezek az anyagok rragvbarr hozz-ájárulnak az
izomszijl,etek építéséhez és táplálásához. Arra ]ett

tenezve. hogl- biztosírsa a megíelelő nrennyiségű
|elrérjét az egészséges edzésprogramhoz, l-agv csak
egy finonr falarka, ha sietl-rünk kell.
A Forever PRO X2 15 g rnagas nlinőségíí lehérjét
tartalmaz egr, ízléseser-r csomagolt, finonl szeletben.
A Forel,er PRO X2 két 6rrorr-r, gluténmer-rtes íz.ben

kapható. A lahéjas és csokoládés szelet, segít
abban, hogr.- a nTir-rdennapi fihérje szükségletedet

pótolja.

Tartalma:
Nettó tömeg 45g, 10 darab dobozonként

Felhasználaísi javaslat:

A Forever PRO X2 - t használjuk az étkezések
között, mint eg,v l'alatkát, arnelv enl.híti az

éhségérzetet. F,zenkívürl használhat,juk még, mir t
fehérjepótló forrás, edzések előtt vagy trtár-r.

A Forer.er PRPO X2 csokoládé és fahéj ízesítésű,

fehérjéberr gazdag szeletet haszr-rálhatjuk a reggeli
felkeléskor vag1. a reegeli részeként eg.fa,jta fehérje
löketnek, hogy jól induljon a napunk. Vagv csak
egyszeriien a nap bármcll,szakában, ha egy kis
extra |ehér,jére van szúkségúnk.

. Egy szeletben 15 gramm fehérje

. 2 gramm rost

. Finom csokoládé és

fahéjízesítés

. Gluténmentes

PRoDUC]"
#465 Csokoládé ízű
#466 Fahéj íz,ő

A ti?nil},n,4 iiszrtitelrc és az egészség-e lonatllozó illítisokat az EFSA honszolirl,|lt listijl tartalmazza.Á ttnnlkek tu,m szol7$lllak brtgslgtk kctllslre, gyllg,itisára.
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gluténmentes

összetevők:
fehérlekeverék 33,5% (szója fehérle izolátum, tejsavó fehérje izolátum, tejsavó íehérye koncentrátum),

nedvesítőszer (növényi glicerin), stabilizáló szer (szorbit), csokoládé chips (cukor, csokoládé likőr /vanilia

aromával/, kakaóvaj, szójalecitin, vanilia), margarin (pálma olal,viz, szójaolaj, só, tejsavó, emulgeáló
szer /zsírsavak mono és digliceridjei, szója lecitin/, vaj aroma, színezék /béta karotin/, A-vitamin palmitái),

inulin, zselésítő anyag (zselatin), éibevonó (cukor, pálma mag és olaj, sovány tejpor, vanília), kakaó por,

cukor, víz, természetes aroma, térfogat-növelő szer (nátrium hidrogén karbonát), tartósítószer (kálium

szorbát), édesítószer (szukralóz)

Tápérték
Energia tartalom
Zsír g
ebből telített zsísav

egyszeresen
telített zsírsav g
többszörösen
telített zsírsav g

Szénhidrát g
ebből cukor g

Élelmi rost g
Fehérje g
só

't00 g-ban
'l541W/367Kcal

11

4,4
2,2

2,2

*NRV%

18

16

22

66
33

41 ,8
11

4,4
33
2

16

12

zNRV referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ/2000 Kcal)

A termékben előforduló aIlergén anyagok az összetevók közótt kiemelten je|ö|t. A terméket olyan üzemben készítik, ahoI egyéb
termékekhez felhaszná|nak tejet, tojást, szóját, búzából készü|t anyagokat, mogyorót és mogyoróféléket.

FoREVER PRo x"" 1465;
fehérjében gazdag szelet cukorral és édesítőszerre! - csokoládé ízű

FoREVER eRo x"' 1+oo;
fehérjében gazdag szelet cukorral és édesítőszerrel -íahéjízű

gluténmentes

összetevők:
fehéryekeverék 33,5% (szója fehérye izolátum, tejsavó fehérje izolátum, te.lsavó fehérle koncentrátum),

nedvesítőszer (növényi glicerin), glutén mentes zabpehely, stabilizáló szer (szorbit) fahqízű chips (cukor,

pálmaolaj, fahéj, emulgeálószer /szójalecitin/),víz, margarin (pálma olaj, uíz, szqaola], só, tejsavó,

emulgeáló szer /zsírsavak mono és digliceridjei, szója lecitin/, vaj aroma, színezék /béta karotin/, A-vitamin
palmitát), fehér bevonómassza (cukor, pálma mag és olaj, sovány tejpor, tej, emulgeálószer /szójalecitin/,

vanília), zselésítőanyag (zseletin), inulin, barna cukor, fahéj, természetes aroma, lérfogat- növelő szer
(nátrium hidrogén karbonát), só, tartósítószer (kálium szorbát), édesítószer (szukralóz)

Tápérték
Energia tartalom
Zsír g
ebból telített zsísav

e9yszeresen
telített zsírsav g
többszörösen
telített zsírsav g

Szénhidrát g
ebból cukor g

Élelmi rost 9
Fehérje g
só

100 g-ban
1541W/367Kcal

11

4,4
4,4

2,2

41,8
11

4,4
33
o,9

*NRV%

18

16
22

16

12

66
16

*NRV referencia bevíteli érték egy átlagos felnőft számára (8400 kJ/2000 Kcal)

A termékben előfordu|ó aIlergén anyagok az összetevók között kiemelten je|ölt. A terméket olyan üzemben készítik, ahoI egyéb
termékekhez felhaszná|nak tejet, tojást, szqát,búzáből készü|t anyagokat, mogyorót és mogyoróféléket.
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A napfény, szél és a hideg időjárás nem kímélik
az qkainkat, i r r ttllj ák és kiszárítj ák az érzékeny
feliiletét. Eddig gyakran elhanyagoltuk, az arcunk
és testünk bőrének a hidratálása volt mindig
-lőtérben, de az ajkaink védelme a káros

. .órnyezeti hatások ellen épp olyan fontos, mint
a bőrünké. A Forever Sun Lips egy olyan
nyugtató ajakbalzsam, ami segít megvédeni az
ajkaink érzékeny felületét a naptól és széltől,
mindeközben a menta húsítő érzését biztosítja!

Nem szabad elfelejteni, hogy a napégés nem csak
a nyári hónapokban veszélyeztet minket, hanem
az év bármelyik szakaszában is, sőt a száraz és

hideg tél is számos kárt okozhat, amitől ajkainkat
száraznak és cserepesnek is érezhetjük. A széles

spektrumú 30 faktoros napfényvédelemmel a -

Forever Sun Lips segít megelőzni a napégést, és

véd az IIVA és IIVB sugárzás ellen. Vigyük fel,
mielőtt kimegyünk a napra és amikor szükségét
érezzik. A Forever Sun Lips védelmet nyíjt a
nap káros sugaraitól, amíg a növényi összetevők
hűsítik, nyugtatják és puhítják a kicserepesedett

ajkakat.

Forever Sun Lips
A Jojoba magolajnak jól ismert a hidratá.ló -

tulajdonsága, amely segíti az qkak szöveteit puhán
tartani, az a]oe vera természetes módon nyugtatja,
és biztosítja a megfelelő hidratálást. Áz allantoin
segíti nyugtatni az érzékeny bőrt, és a természetes
menta adja a Forever Sun Lipsnek a húsítő hatását,
amivel tovább csökkenthetjük az ir ritációt.

A Forever Sun Lips segíthet helyreállítani az qkak
szöveteit, ideiglenesen védelmet nyújt és segíti a
kiszáradt és kirepedezett ajkak gyógy,ulását.

A nyugtató összetevők megvédik az ajkakat a széL

és hideg idő szárító hatásaitól, és csökkenti az

irritációt, A Forever Sun Lips tökéletes hozzávaló
a mindennapi bőrápolásban.

Tartalom:
Nettó tömeg 4.25 g

Használata:
Vigye fel mielőtt napfa megy, vagy amikor úgy
érzi, hogy az ajkainak további hidratálásra van
szüksége,

PRODUCT #462

Erős védelem SPF 30

Széles sprektumú - UVA és UVB
sugárzás elleni védelem

Hidratáló jojoba magolajat és

bőrnyugtató aloe verát tartalmaz

Hűsítő menta

Version 11



összetevők:
Petrolatum, Glycine Soja (Soybean) Oil, Homosalate, Ozokerite, Butyloctyl Salicylate, Octisalate, Flavor,

Avobenzone, Beeswax, Octocrylene, Ethylhexyl Hydroxystearate, Euphorbia Cerifera (Candelilla)Wax,

Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil, Copernicia Cerifera (Carnauba)Wax, Menthol, Menthyl Lactate,

Aloe Barbadensis Leaf Extract, Allantoin

Haszná!ata:
- segít megelőzni a kirepedezést, és ideiglenes védelmet ad a repedezett vagy kirepedt ajkaknak
- segít megelőzni és megvédeni az ajkakat a szél és a hideg szárító hatásától
- segít megelőzni a napon való leégést
- amennyiben napfény elleni védelemre használja, olvassa el az erre vonatkozó utasítást

Figye!meztetés:
- Csak külsőleg használható!
- Ne használja sérült bőrfelületenI
- Használatkor tartsa távol szemétól, Ha szembe kerül, vízzel mossa ki szemét!
- Bőrkiütés esetén ne használja tovább, és forduljon orvoshoz!
- Tartsa távol gyermekektől! Lenyelés esetén forduljon orvoshoz!

Napvédelmi előírás:
- Használja 15 perccel, mielőtt napra megy.

- lsmételje meg a használatot
, azúszásuagy izzadás után B0 perccel
. törölközés után
. legalább két óránként

Az ajánlottnál kevesebb használat jelentősen csökkenti a védelem mértékét.

Fényvédő termék használata mellett se tartózkodjon túl sokáig a napon.

A napon való tartózkodás növeli a bőnák, és a bőr korai öregedésének kockázatát. A kockázat csökkentése

érdekében rendszeresen használjon széles spektrumú, legalább 15, vagy annál magasabb

faktorú napkrémet, vagy más napvédőt,

- Ne töltsön sok idót a napon, különösen 10-,l4 óra között!

- Viseljen hosszú ujjú inget és nadrágot, sapkát és napszemüveget!

- Csecsemőket és kisgyermekeket ne érje közvetlen napfény!
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Aloe Sunscreen Spray
Ha Ön és családja aktív életmódot folytat, mindig 
felkészültnek kell lennie. Önnek mindig ugrásra 
készen kell állnia ahhoz, hogy az egész család 
boldog legyen. Így ha arra készülnek, hogy kint, a 
szabadban, szép időben töltik el a szabadidejüket, 
nincs ok az aggodalomra.

Ezért tartson mindig magánál Aloe Sunscreen 
Spray-t. Ez a termék a 30 faktoros védelemével és 
aloe vera-tartalmával megvédi a bőrt a nap káros 
hatásaival szemben, továbbá különösen nagy vízálló 
képességének köszönhetően gond nélkül csobban-
hat és úszhat a vízben. Csak egy gombnyomás és 
kezdődhet a napozás! Soha nem volt ilyen egyszerű 
bőrét megvédenie a nyár ártó hatásaitól.

ÖSSZETEVŐK:
Aloe Barbadensis Leaf Juice (Stabilized Aloe Vera
Gel), Water (Aqua), Homosalate, Ethylhexyl 
Salicylate, Phenylbenzimidazole Sulfonic Acid, 
Propanediol, Butyl Methoxydibenzoylmethane, 
Diethylhexyl Carbonate, Butyloctyl Salicylate, 
Octocrylene, Polyester-7, Styrene/Acrylates 
Copolymer, Neopentyl Glycol Diheptanoate, 
Acrylates/C12-22 Alkyl Methacrylate 
Copolymer, Ceteareth-25, Acrylates Copolymer, 
Phenoxyethanol, Disodium Ethylene 

Dicocamide PEG-15 Disulfate, Triethanolamine, 
Pentylene Glycol, Disodium EDTA, Panthenol, 
Fragrance (Parfum), Tocopheryl Acetate, 
Methylisothiazolinone, Citronellol, Geraniol, Hexyl 
Cinnamicaldehyde, Alpha-isomethyl Ionone.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
Használat előtt felrázandó! Napozás előtt 15-30 
perccel vigye fel bőrére bőségesen és egyenletesen.
Az arcára közvetlenül ne fújja, a kezeire felvitt 
krémmel kenje be. Ismételten használja a terméket 
úszás után, vagy ha száraznak érzi bőrét.
6 hónapos kor alatti gyermek esetében kérje ki
orvosa véleményét.

Magas (30) fényvédő faktor, haté-
kony védelmet nyújt UVA & UVB 
sugárzások teljes spektruma ellen.
Extra vízálló
Kényelmes spray kiszerelés

•

•
•

PRODUCT #319
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Bőrápolás

Kényeztesse érzékeit az új, háromrészes Aroma 
fürdőkészlettel: a Relaxáló Fürdősóval, a Relaxáló 
Tusfürdő Géllel és a Relaxáló Masszázskrémmel. 
Használhatja külön-külön vagy együtt: élvezni 
fogja az aromaterápia jótékony hatását kényelme-
sen, otthoni körülmények között.

Használati útmutató:
Első lépés
Oldja fel a legendás holt-tengeri sót, levendulát és 
egyéb esszenciális olajokat tartalmazó Relaxációs 
Fürdősót a fürdővízben.

Második lépés
Tisztítsa meg bőrét a Relaxációs Tusfürdő Géllel, 
a fürdéshez használjon luffát, hogy bőre simává 
váljon.

Harmadik lépés
Hidratálja bőrét a lágyító, aromatikus Relaxáló 
Masszázs Lotionnal, hogy tökéletesen fejezze be a 
házi relaxációs fürdőkúrát.

Az aroma fürdőkészlet tartalma:
Relaxáló Fürdősó 350 g (13,3 Fl. oz.)
Relaxáló Tusfürdő Gél 192 ml (6,5 Fl. oz.)
Relaxáló Masszázs Lotion 192 ml (6,5 Fl. oz.)

(A termékek külön is kaphatók.)

•  Használja együtt vagy külön-külön, hogy 
    megteremtse magának a házi relaxációs 
    fürdőkúra élményét!

•  Levendulát tartalmaz, amely jótékony 
    nyugtató hatásáról ismert.

Aroma Spa Collection

PRODUCT #285
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Sonya® Aloe Deep Moisturizing Cream

PRODUCT # 311

A selyemfenyőkéreg-kivonat tartalmú 
Sonya® Aloe Deep Moisturizing Cream 
a Sonya Skin Care (Sonya bőrápoló) család 
legújabb tagja. Ez a mélyhidratáló krém olyan 
tökéletesen oltja a bőr szomját, mint korábban 
még soha semmilyen bőrápoló. 

A selyemfenyőkéreg-kivonat a temészetben 
található egyik legerősebb antioxidánst 
tartalmazza, az OPC-t (proantocianidin 
oligomér). A selyemfenyőkéreg-kivonat 
semlegesíti a szabad gyököket, ily módon 
védi bőrünk egészségét, és biztosítja a 
szervezet leggyakoribb proteinjének, a 
kollagénnek a szinten tartását. A szabad 
gyökök visszaszorítása az öregedés elleni egyik 
leghatékonyabb fegyverünk. 
A selyemfenyőkéreg-kivonat kombinációja 
a tiszta, stabilizált Aloe verával, ceramidokkal 
és a legújabb generációs hidratálókkal az új 
Sonya® Aloe Deep Moisturizing 
Creamben a biztosíték, amely így segíti 
bőre mélyebb rétegeinek hidratáltságát, 
valamint helyreállíthatja és megőrízheti 
bőre �atalos fényét.

ÖSSZETEVŐK: 
Aloe Barbadensis Leaf Juice (Stabilized 
Aloe Vera Gel), Water (Aqua), Propanediol, 
Butylene Glycol, Macadamia Ternifolia Seed 
Oil, C12-15 Alkyl Benzoate,Glyceryl Stearate, 
Lauryl Lactate, Sorbitol, Dimethicone, 

Helianthus Annuus (Sun�ower) Seed Oil, 
Cetyl Alcohol, Methyl Gluceth-20, Isostearyl 
Hydroxystearate, Arginine, PEG–100 Stearate, 
Carbomer, Pinus Strobus Bark Extract, 
Glycerin, Palmitoyl Tripeptide-5, Ceramide 3, 
Ceramide 6 II, Ceramide I, Phytosphingosine, 
Cholesterol, Sodium Lauroyl Lactylate, 
Xanhan Gum, Sodium Hyaluronate, 
Phenoxyethanol, Methylisothiazolinone, 
Fragrance (Parfum).

ALKALMAZÁS:
Az intenzív, mély hidratálás érdekében 
használja esténként a Sonya® Aloe Nourishing 
Serum után. Vegye elő a kupak alatt található 
műanyag fedőlapot és pálcikát. 
A pálcikával adagoljon kis mennyiségű 
krémet a fedőlapra, ujjbegyével vigye 
a krémet a fedőlapról a bőrére, oszlassa 
el, majd enyhén masszírozza be. Minden 
használat után öblítse le a pálcikát és 
a fedőlapot forró vízzel, majd törölje 
meg tiszta törülközővel, mielőtt 
visszahelyezi a tégelyre.

Nettó tömeg: 71 g

•  Mélyhidratáló, még a legszárazabb 
bőrt is hidratálja

•  Selyemfenyőkéreg-kivonatot tartalmaz 
a szabad gyökök semlegesítésére

•  Helyreállíthatja és megőrizheti bőre 
�atalos fényét



Aloe BB krém - Testszínű
Miért fogod szeretni?

Bernutatjuk az új, testszínű Flarvless bv Sor}.a aloe

BB krémet, anrelv SPF 20,as napr.édő lratásír. Ez az

exkluzír., multiakrív komplexum, amel,v hidratáI,
alapoz, elrejti a hibálrat és a rrap ellen is r,éclelmer

rTyú,jt, mialatt a bőr lágy férrvííl.é, tertnészetessé és

hib.írl.rn hcnvonrásriuj,.ilik.

A Flar,vless by Sonya aloe BB krém Nude
egyedülállóan rtrgalmas, mindeníajta bőrtípusra
használható, melvnek eredmérrye a hibátlarr arcbőr.

Az olívalevél kivonat gl,engéder-r tökéletesíti a bőr
tórrusát és texrúráját.

Klinikailag tcsztclt nővényi kivorrat segíti elő, ho91.

a bőr ragvogór-rak és simnínak tíínjön, rrriközben a

korszerű összetétclól csökkerrti a vékon1. ráncokat
és a bőrhibákat.

Folyam:rtos haszrrálatával arcbijre simábbá és

fiatalosabbá válhat.

Hogyan használjuk?

Használjuk a Flarvless b1, Sonr.a aloe BB krér.Tet

a nregtisztított arcbljrre, mell.et g.engéden
kcr-r jiir-rk iil ós máris kész van ir sirna, tökéIetes

arcbőr.
A testszírrű Flalvless by Sonya aloe BB krénl
használható al:rpozóként vagy sr-r.ir.k alapként is.
MiLrtán íelr.ittiik a krémet, használjrrk a

Flalr.Iess bl, Sorrva Cream to Potdcr Fourrdationt
vagr. a i\4irreral Makeupot.

Használjuk az alapozó ecsetet a Flarvless bv Sonya
profi ecsetkészletből a rölréletes hatás érdekébcn.

w
,)<4j}

-§§F

Testszínű 371

aloe H,H cfém(,
L)L)

**,T:33.."

Net Wt. 1.§ oz. {4§ g)

or{12-x13

Mit szeretiink még:

Flawless by Sonya Cream to Powder
Foundarion

Flawless by Sonya Minera] Makeup

Flawless by Sonya Delicate Finishing
Powder

Flawless by Sonya Brilliant Blush
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Hogyan használjuk?

Használjuk a Flarvless by Sonl.a aloe BB krémet a
r-negtisztított arcbőrre, melyet gyerrgéden kerrjünk
|el és máris kész van a sima, tökéletes arcbőr.
A kakaób:rrna Flarvless b,v Sonya aloe BB krém
használható al:rpozóként vag1, smink alapkérrt is.

Nliutárr lelkerrtük a krémet, haszrráljuk Flarvless

by Sonr-a Creanr to Poq,der Foundationt r.agy a

Mineral Nlakeupot.

Használjuk az alapozó ecsetet Flar.vless b1. Sonya
profi ecsetkészletből a tökéletes hatás érdekében.

Mit szeretünk még:

Flawless by Sonya Minerai Makeup

Flawless by Sonya Delicare Finishing
Powder

Flawless by Sonya Cream to Powder
Foundation

Flawless by Sonya Brilliant Blush

Aloe BB krém - Kakakóbarna
Miért fogod szeretni?

Bemutatjuk az írj, kakaóbarna Flalvless bv Sonl,a
aloe BB krérnet, amely SPF 1O-es rrapvédó hatású.

Ez :rz exklu.zív, multiaktír. kornplexum, amely
hidratál, alapoz, elre,jti a 1Tibákat és a nap ellen is

védelmet nvújt, mialatt a bőr lágy fénviil.é,
te rmószetessé és hibátlar-r benyomásúvá l.álik.

Az olír.alevól kivonat gycr-rgéden tökéletesiti a bőr
tónusát és textúr:íját.

Klirrikailag tesztelt növérr,vi kir.onarokat rartalrrraz,

rnelyek megerősítik és kisinrítják az arcbőrt és

segítenek az előrrvös nT egjelenésben.

Haszn ál:rtár.al arcbőre sin. ábbá és fl atalosabb:í

válhat.

Klinikailag tesztelt nöl,élr,vi kivonat segiti elő, hog1,

a bór ragvogónak és simának tűnjörr, miközben a

korszerű összetételél csökkenti a r,ékon1. ráncokat
és a bőthibákat,

kakaóbarna
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Sonya® Aloe Mineral Makeup

#308 Natural
#309 Amber

#310 Caramel

A Sonya® Aloe Mineral Makeup (Aloe 
ásványianyag-tartalmú púder) felvitele 
csodálatosan egyszerű, sima bőrfelületet 
biztosít, összehúzza a kitágult pórusokat, 
amelynek hatására a bőr szép lesz. Ez a 
többfunkciós por alapozóként, korrektorként 
és púderként is használható, és használata 
után az eredmény tökéletesen természetes 
hatást kelt.

A Sonya® Aloe Mineral Makeupban található 
mikronizált pigmentek a lehető legsimább 
érzetet keltik alkalmazásuk során. Ezek a 
púderek olyannyira finomak, hogy szinte 
krémes hatást keltenek, mégis tartósan 
fennmaradnak a bőrön, éppúgy, mint a 
hagyományos készítmények. A mikronizálási 
folyamat lényegesen növeli a komfortérzetet, 
s tökéletesen keverhető a Sonya® Mineral 
Makeup-pal, ezáltal is bővül széles körű 
használhatósága.

A Sonya® Aloe Mineral Makeup-ban található 
legfontosabb összetevők és azok hatásai:

A Mikronizáló Technológia hozza létre a 
sima, krémes hatást keltő púdert, így nem kell 
aggódni a púderdarabkák miatt sem, valamint 

igazi, lehulló részecskék nélküli, hosszan 
tartó fedést biztosít – a púder szó szerint 
siklik a bőrön, nem gyűlik fel a bőrredőkben, 
és nem halványul el, ezáltal egésznapos 
tartást biztosít; egyenletes alkalmazás esetén 
finoman fedi be a bőrt, és megtartja annak 
színegyensúlyát.

A cink -oxid és a titánium-dioxid együttesen 
áttetsző, természetesnek látszó alapot biztosít.

A bizmut-oxiklorid egy természetes ásvány, 
amely a bőrnek ragyogó fényt ad.

Az Aloe vera olaj kivonat kiváló bőrpuhító 
hatású, nyugtatólag hat a bőrre; sejttápláló;
a bőr hidratálását elősegíti; vitaminokat és 
egyéb öregedésgátló anyagokat tartalmaz; segít 
a megfelelő bőrnedvesség megőrzésében.

Az E-vitamin antioxidáns vitamin, a bőr 
rugalmasságának növekedésében segít; 
természetes nedvességmegkötő, amelynek 
köszönhetően a bőr szabadon lélegezhet, és 
természetesen működhet; a bőr nedvességét 
hosszú ideig fenntartja, és segít a szabad 
gyökök káros hatásának megelőzésében a 
bőrszövetben.

•	  Hosszan tartó hatású, nem hagy 
csíkot, nem halványodik

•	 Selymesen lágy, finom tapintású
•	  Felvitele egyszerű.  

Sima, egyenletes fedést biztosít
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Brilliant Blush
Miért fogod szeretni?

Az aloe által ihletett, selymes pirosító tökéletes 
és tiszta színt biztosít a hangsúlyozáshoz, 
körvonalazza és kiemeli az arccsontot, 
természetes, egészséges és gyönyörű ragyogást 
teremt. 

6 különböző univerzális árnyalatban kapható, 
hogy mindenfajta bőrtípuson elérhessük azt a 
színárnyalatot, mely ragyogóvá varázsolhatja 
arcunkat. 

Hogyan használjuk?

Használjuk a kedvenc flawless by Sonya Brilliant 
Blush pirosítónkat a mellkastól egészen az 
arcunkig. A mesterecset kollekcióból válasszuk 
ki a pirosítóecsetünket, hogy a pirosítót felkenjük 
egészen a fülekig. Végezetül körkörös 
mozdulatokkal egyengessük el a puha fedés 
érdekében. 

Aanya

Layla

Bella

Olivia

Mia

So�a

Mit szeretünk még?

Flawless by Sonya™ Aloe BB créme

Flawless by Sonya™ Mineral Makeup

Flawless by Sonya™ Delicate Finishing Powder

Flawless by Sonya ™Cream to Powder Foundation

Aloe által ihletett szépség
Flawless by Sonya™

388

389

390

391

392

393



Aloe által ihletett szépség
Flawless by Sonya™
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Concealer Duet
Miért fogod szeretni?

Ez az aloe verát tartalmazó kétvégű korrektorceruza 
könnyen használható, amely minden tökéletlenséget 
elfed.
 
Mindhárom ceruza, amely kétféle színárnyalatot 
tartalmaz, selymes, krémes állagú, könnyedén takarja 
el a nem kívánatos részeket, és egyéni szépséget 
varázsol minden nő arcára.

Az innovatív design teljes összhangban van a 
Flawless by Sonya kollekcióval.

Hogyan használjuk?

Használhatjuk a Flawless by Sonya Cream to Powder 
Foundation, Aloe BB Créme, Delicate Finishing 
Powder vagy Mineral Makeup használata előtt vagy 
után, hogy még tökéletesebben eltüntessük a hibákat 
és tökéletes eredményt érjünk el.

Használjuk a korrektor ecsetet az ecset 
kollekciónkból a tökéletes hatás érdekében. 

Light

Medium 

Dark

Mit szeretünk még:

Flawless by Sonya™ Aloe BB Créme
Flawless by Sonya™ Cream to Powder 
Foundation
Flawless by Sonya™ Delicate Finishing Powder
Flawless by Sonya™ Mineral Makeup

416 416

417 417

436 436
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Cream to Powder Foundation
Miért fogod szeretni?

Az aloe verát tartalmazó 9 legnépszerűbb 
színárnyalatainkat új formulává alakítottuk át, 
melynek segítségével bőrünket puhává, 
egészségessé és természetesen csillogóvá 
varázsolhatjuk. 
Az aoe vera és az orchidea kivonat segíti a 
tökéletes bőr textúra kialakítását, a könnyed 
felszívódás elősegíti a bőr bársonyossá és 
tökéletessé válását. 

Hogyan használjuk?

Kenjük fel a Cream to Powder Foundation-t a 
megtisztított arcbőrre, vagy használjuk a BB krém 
után az ecsetkollekcióban található alapozóecset 
segítségével. 
Végezetül tapasztaljuk meg a Delicate Finishing 
Powder csodálatos hatását, melyet a kabuki ecsettel 
kenhetünk fel arcunkra. 

Porcelain

Rose Beige

Sunset Beige

Golden Sun

Mocha

Raisin

Natural Beige

Vanilla Bisque

Sandy

Mit szeretünk még?

Flawless by Sonya™ Concealer Duet

Flawless by Sonya™ Delicate Finishing Powder

Flawless by Sonya™ Mineral Makeup

Sonya Flawless Master Brush kollekció

Sonya Kabuki ecset

Aloe által ihletett szépség
Flawless by Sonya™

377

378

379

380

381

382

383

384

385
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Defining Eye Pencil
Miért fogod szeretni?

A klasszikus fekete szemceruza kontúrozásra 
és kiemelésre tervezett. Az aloe által ihletett 
szemceruza tökéletes módja a szem 
hangsúlyozásának.

Hogyan használjuk?

A szemceruzával húzz egy vonalat a lehető 
legközelebb a szempillákhoz, majd satírozd el, 
hogy szép, füstös szemeket varázsolj.
Használjuk a szemceruza- és simító ecsetet az ecset 
kollekciónkból a tökéletes hatás érdekében. 

 

Black 418

Mit szeretünk még:

Flawless by Sonya™ Perfect Pair Eyeshadow

Flawless by Sonya™ Volumizing Mascara

Flawless by Sonya™ Lenghtening Mascara

Sonya™ Dual Pencil Sharpener 

Sonya™ Flawless Master Brush kollekció 

Aloe által ihletett szépség
Flawless by Sonya™



Miért fogod szeretni?

Hat egyedülállóan párosított színkombináció áll 
rendelkezésre, hogy nagyszerű árnyékolást érjünk 
el a szemeknél. 

A selymes aloe által ihletett készítmény célja, hogy 
tökéletesen keverje és érje el a nagyszerű 
színalkalmazást a ragyogó szemekért.

Hogyan használjuk?

Használd együtt, vagy 1-1 színt önmagában a 
szemek árnyékolására, kontúrozására, kiemelésére.

Használjuk a simító ecsetet, a szemöldök- és 
szemceruzaecsetet az ecset kollekciónkból a 
tökéletes hatás érdekében.

Beach

Night Sky

Ocean

Sand Dune

Waterfall

Forest

Version 11

Perfect Pair Eyeshadow

Mit szeretünk még:

Flawless by Sonya™ Defining Eye Pencil

Flawless by Sonya™ Volumizing Mascara

Flawless by Sonya™ Lenghtening Mascara

395

396

397

398

399

394394

395

396

397

398

399

Aloe által ihletett szépség
Flawless by Sonya™



Version 11

Delicate Finishing Powder
Miért fogod szeretni?

A mi tökéletes, aloe verát tartalmazó finom 
fedőpúderünk megkoronázza a makulátlan sminket. 
Ezenkívül segítséget nyújt abban, hogy ne legyen 
fényes az arcunk, mialatt egy csodálatosan sima, 
természetes, hibátlan végeredményt kapunk. 2 
árnyalatban kapható: közepesen világos (Light-
Medium) és sötét (Dark).

Hogyan használjuk?

A Delicate Finishing Powder elég sokoldalú – 
használhatjuk magában, vagy akár a BB krém és a 
Cream to Powder Foundation enyhe fedésére is.
Felviteléhez használjuk a kabuki ecsetet, melynek 
segítségével finoman simítsuk el az arcbőrön. 
Alkalmazható akár naponta többször is az esetleges 
hibák kijavítására. 

-

Light-Medium

Dark

Mit szeretünk még?

Flawless by Sonya™ aloe BB créme

Flawless by Sonya™ Cream to Powder 
Foundation

386

387

Aloe által ihletett szépség
Flawless by Sonya™
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Lengthening Mascara
Miért fogod szeretni?

Növeld szempilláidat extra hosszúságúra az 
aloéval dúsított hosszabbító szempillafestékkel a 
Sonyától. Természetes tekintetet, fényűző, 
meghatározó és különálló, emelt szerkezetű hosszú 
pillákat kreál a felejthetetlen szemekért.

Hogyan használjuk?

Húzzuk végig az ecsetet a szempillák tövétől a 
végéig, nappali smink esetén egy, alkalmi smink 
esetén több rétegben.

Miután felvittünk egy réteg szempillafestéket, 
húzzuk végig néhányszor az ecsetet csak a 
szempillák végénél, ezzel a pillák 
meghosszabbodnak.

                  

Black

Mit szeretünk még?

Flawless by Sonya™ Perfect Pair Eyeshadow

Flawless by Sonya™ Defining Mascara

Flawless by Sonya™ Defining Eye Pencil 

Sonya szempillagöndörítő

414

Aloe által ihletett szépség
Flawless by Sonya™



Miért fogod szeretni?

Tökéletesen strukturált szájceruza, a krémes, 
aloe verával töltött készítményünk, amelyet arra 
terveztek, hogy az ajkak természetes formáját 
hangsúlyozza.

Három színben kapható, mely tökéletesen illik a 
finom ajakrúzs és az édes szájfény kollekcióhoz.

Hogyan használjuk?

Húzd ki és emeld ki a szád a Defining Lip Pencil 
hozzád illő árnyalatával, mielőtt használod a 
kedvenc Flawless by Sonya rúzsodat.

Melyik kombinációkat szeretjük?

Flawless by Sonya Defining Lip Pencil – Nude-hoz 
a  Flawless by Sonya Delicious Lipstick – Rose, 
Gold, Peach, Guava és Almond színei illenek.

Flawless by Sonya Defining Lip Pencil – 
Allure-hoz a  Flawless by Sonya Delicious Lipstick – 
Copper, Cherry Red, Watermelon és Promegranate 
színei illenek.

Flawless by Sonya Defining Lip Pencil – Berry-hez
a  Flawless by Sonya Delicious Lipstick – Chocolate, 
Amethyst és Plum színei illenek.

A tökéletes mosolyért egy leheletnyi szájfényt is 
tegyünk az ajkunkra!

Nude

Allure 

Berry

Version 11

Defining Lip Pencil

Mit szeretünk még:

Flawless by Sonya™ Delicious Lipstick

Flawless by Sonya™ Luscious Lip Colour

Sonya Dual Pencil Sharpener 

Lip Brush a Sonya Flawless Master Brush 
kollekció

420

421

422

Aloe által ihletett szépség
Flawless by Sonya™
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Delicious Lipstick
Miért fogod szeretni?

Bemutatjuk az új, aloe verával készült exkluzív és 
innovatív flawless by Sonya rúzsokat. Tökéletes 
színt és takarást kölcsönöznek a gyönyörű ajkakért. 

A vanília ízesítésű, 12 új árnyalatból álló 
színkollekció az áttetszőtől a drámai hatásúig 
kapható, amelynek eredménye a ragyogó és 
tökéletes ajkak.

Hogyan használjuk?

Először készíts egy körvonalat a kedvenc flawless 
by Sonya szájceruzád segítségével. 
Következő lépés, hogy használjuk a szájecsetet, 
melynek segítségével tökéletes fedést biztosítunk. 
Legyünk kreatívak, kombináljuk a különböző 
színeket, hogy elérjük a nekünk megfelelő 
színárnyalatot. 
A végeredmény csillogó, ragyogó ajkak. Az ajkunk 
egy meghatározó, kontúrral ellátott, teltebb, 
bársonyos kinézetet kap. 

Pomegranate

Amethyst

Chocolate

Cherry Red

Bronze

Peach

Watermelon

Guava

Copper

Rose Gold

Almond

Plum

Mit szeretünk még?

Flawless by Sonya™ Defining Lip Pencil

Flawless by Sonya™ Luscious Lip Colour

Sonya Lip Brush a Sonya Flawless Master 
Brush kollekcióból

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

434

435

aloe inspired beauty
Flawless by Sonya™



Miért fogod szeretni?

Emeld ki ajkaidat a Flawless by Sonya szájfényével!

Ez a fényűző és tápláló csillogás a méltán elismert 
aloe vera tartalomnak köszönhető. Öt érzéki és 
finom árnyalatot tartalmaz, nyomógombbal ellátva. 
Az ecset alsó részén található lámpával tökéletes 
fedést biztosíthatunk bármilyen fényviszonyok 
között. Tökéletes segítséget nyújt az apró, beépített 
tükör. A szájfények bármilyen körülmények között 
használhatók és csodás mosolyt varázsolnak 
mindenki arcára.

Hogyan használjuk?

A selymes, csillámló ajkakért használhatjuk 
önmagában vagy a kedvenc Flawless by Sonya 
rúzsra rétegelve. De miért csak egyet használunk? 
Találd meg a saját stílusodat a kedvenc színeidből 
keverve!

Húzd ki és emeld ki a szád a Defining Lip Pencil 
hozzád illő árnyalatával, mielőtt használod a szájfényt.

 

Double Diamond

Orange Glow

Party Purple

Perfect Pink

Cappuccino
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Version 11

Luscious Lip Colour

Mit szeretünk még:

Flawless by Sonya™ Defining Lip Pencil

Flawless by Sonya™ Delicious Lipstick
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Aloe által ihletett szépség
Flawless by Sonya™



Version 11

Mineral Makeup
Miért fogod szeretni?

A három legnépszerűbb árnyalat és egy új, 
világosabb árnyalat mindegyike tartalmaz aloe verát, 
amely ásványi anyagokban gazdag, és 
bársonyossá varázsolja bőrünket. Mindegyik 
árnyalat biztosítja a lágy fedést, hibátlanná 
varázsolja arcunkat és a ragyogó csillogás garantált.

Hogyan használjuk?

Használjuk a Sonya kabuki ecsetet a tökéletes hatás 
érdekében.

A Flawless by Sonya Mineral Makeup használható 
önmagában vagy a Flawless by Sonya termékek 
használata után a következőképpen:

Selymesen lágy, természetes külsőért a Mineral 
Makeup felvitele előtt használjuk a kétvégű 
korrektorceruzát (Concealer Duet), amely elfed 
minden tökéletlenséget.

Használjuk a BB krémet smink alapként, miután 
felvittük a krémet, használjuk a Mineral Makeupot.

A tökéletes fedés eléréséért a Cream to Powder 
Foundationra vigyük fel a Mineral Makeupot. 

 

Light

Natural

Amber

Caramel

Mit szeretünk még:

Flawless by Sonya™ Concealer Duet

Flawless by Sonya™ aloe BB créme

Flawless by Sonya™ Cream to Powder 
Foundation

Flawless by Sonya™ Brilliant Blush

Flawless by Sonya™ kabuki ecset

 

Aloe által ihletett szépség
Flawless by Sonya™
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Volumizing Mascara
Miért fogod szeretni?

Buja, pazar, drámai, dús szempillák. Az aloe által 
ihletett hibátlan szempillafesték a Sonyától nagy és 
ívelt szempillát varázsol, burkolva minden egyes 
szálat. A végeredmény hibátlan, gyönyörű és 
egészséges szempillák.

Hogyan használjuk?

Használjuk a szempillafestéket a pilla aljától felfelé 
finom cikk-cakk mozdulatokkal, hogy minden 
egyes szempilla megfelelő takarást kapjon. 
Használjuk többször egymás után a gyönyörű és 
tökéletes cél érdekében.

Black 

Mit szeretünk még? 

Flawless by Sonya™ Perfect Pair Eyeshadow

Flawless by Sonya™ Lengthening Mascara

Flawless by Sonya™ Defining Eye Pencil

Sonya Eyelash Curler
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Aloe által ihletett szépség
Flawless by Sonya™
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