
Forever Freedom
Форевър фрийдъм
Форевър фрийдъм съчетава 88,9% от чистия, 
стабилизиран гел от алое вера на Форевър Ливинг 
с глюкозамин, хондроитин, метил сулфонил метан 
(МСМ) и витамин С, за да помага на организма да 
поддържа здрави и подвижни ставите. Течната 
формула се усвоява бързо и лесно, а напитката има 
портокалов аромат.
Глюкозамин сулфатът и хондроитин сулфатът са 
природни органични съединения, които допринасят 
за поддържане на структурата и здравето на 
хрущяла, като се грижат за добрата хидратация 
на този естествен амортисьор. Те също запазват 
необходимия вискозитет на ставната течност, за 
да се плъзгат повърхностите една върху друга с 
лекота. И глюкозаминът, и хондроитинът се борят с 
ензимите, разграждащи хрущялната тъкан и имат 
доказани противовъзпалителни свойства.
МСМ е естествена форма на органична сяра. 
Сярата допринася за доброто състояние на 

имунната система и съединителните тъкани, враг е и на свободните радикали. Формулата допълва 
витамин С – мощен антиоксидант, който допринася за синтеза на колаген и за възстановяването на 
съединителните тъкани.
Форевър фрийдъм осигурява препоръчваните от специалистите количества глюкозамин сулфат  
(1500 мг), хондроитин сулфат (1200 мг), както и 750 мг МСМ и 250 мг витамин С в една дневна доза  
от 120 мл.
Раздвижете се с няколко удовлетворяващи глътки Форевър фрийдъм!
1 литър (код: 196)

Forever Move
Форевър мув
Уникална натурална комбинация от две мощни 
съставки, подкрепяща мускулите и ставите, която няма 
да откриете никъде другаде по света. Има потвърден 
ефект след едва 7-10 дни и е клинично близо пет 
пъти по-ефикасна от глюкозамина и хондроитина! 
Ципата на яйчните черупки, наречена NEM® допринася 
за по-голяма амплитуда на движение, подобрява 
общото състояние на ставите и тяхната подвижност, 
подкрепя хрущяла, намалява сковаността и подпомага 
бързото възстановяване след спортуване. Съчетана 
със специална форма на куркума, която повишава 
бионаличността ѝ с 200%, за да подкрепя ставите и да 
подсилва антиоксидантните способности на тялото 
още по-добре.
90 гелкапсули (код: 551)

Р а д о с т  о т  д в и же н и е т о



Aloe MSM Gel
Алое МСМ гел
Успокояващ гел за 
бързо облекчаване 
на стави и 
кости. Съдържа  
органичната сяра 
метил сулфонил 
метан (МСМ) и чист, 
стабилизиран гел от 
алое вера, проникващ 
дълбоко в кожата, за 
да пренесе със себе 
си всички полезни съставки 
и билкови екстракти – извлек 
от мечо грозде и бяла 
върба, масло от листата на 
чаено дърво. Формулата за 
успокояване на мускулите и 
ставите допълват витамин E  
и екстракт от листа на 
розмарин – полезна за кожата 
съставка, която привлича 
влага в нея. Алое МСМ гелът 
попива бързо, нанася се лесно 
и облекчава напрежението в 
тялото.
118 мл
(код: 205)

Forever Active HA™
Форевър 
активна ХК
Уникална форма 
на хиалуронова 
киселина с ниско 
молекулярно 
тегло. 
Комбинацията 
с масло от 
джинджифил и 
куркума я превръща в една 
от най-мощните хранителни 
добавки на пазара за 
хидратиране на ставите 
и кожата. Хиалуроновата 
киселина (ХК) е специален 
протеин, който организмът 
произвежда, за да смаже и 
омекоти ставите и мускулите, 
както и за да овлажни 
кожата. От векове в Китай 
се използват джинджифил 
и куркума за подобряване 
действието на ставите. 
Превърнете тялото си отново 
в добре смазана машина с 
добавката на Форевър!
60 гелкапсули
(код: 264)

Forever Freedom2Go
Джобен фрийдъм
Насладете се на всички полезни свойства на Форевър фрийдъм 
в съчетание с екзотичния аромат на нар. Удобната и лесна за 
носене опаковка предлага полезни за здравето съставки – нашият 
патентован, стабилизиран гел от алое вера, плюс глюкозамин, 
хондроитин и МСМ, заедно със сладкия и богат на антиоксиданти сок 
от нар. Грабнете малка опаковка, отворете и се насладете на всички 
полезни свойства на уникалната напитка Джобен фрийдъм!
Ед. опаковка (код: 323)     30 бр. в кутия (код: 306) 
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Forever Calcium
Форевър калций
Тайната на здравите 
кости се крие 
в минерала, 
присъстващ 
в най-голямо 
количество в 
нашия  
организъм – 
калция. Почти 
99% от него 
е постоянно 
складиран в 
костите, за да поддържа 
здравината им. Останалият 
1% е необходим на тъканите и 
кръвта, и се набавя или чрез 
храната, или от костите ни. 
С напредване на възрастта 
способността на тялото ни 
да усвоява калций намалява. 
Усъвършенстваният Форевър 
калций се противопоставя на 
тази тенденция с още по-добри 
форми на калций и патентована 
комбинация от други полезни 
минерали, осигуряващи 
оптимално усвояване и 
действие. Форевър калций 
е незаменима хранителна 
добавка за здрави кости и 
зъби. С нея можете да сте 
уверени, че разчитате на най-
висококачествените съставки 
за подкрепа на здравето.
90 таблетки (код: 206)



Здраве от природата
Aloe Vera Gel
Гел от алое вера
От дълбока древност растението алое е известно 
на човечеството като едно от най-полезните на 
земята. Сред съществуващите над 200 разновид-
ности, най-ценно за човешкото здраве е Алое 
Барбаденсис Милър, още наричано алое вера или 
„истинско алое“. То съдържа над 200 различни 
полезни компонента, сред които 18 аминокиселини 
(8 от тях незаменими), 12 витамина, 20 минерала, 
ензими, захари, стероли, както и ценната фолиева 
киселина. Всъщност в тази течна храна се съдър-
жат толкова много полезни вещества, че е трудно 
да се изброят всички техни документирани  
свойства и многостранен ефект. 
Днес, благодарение на Форевър Ливинг Продъктс, 
алое вера може да стане част и от вашия 
хранителен режим. Представете си, че разрязвате 
листо на алое и изпивате гелообразното вещество 
от вътрешността му. Възможно най-близкото 
нещо е напитката на Форевър, която съдържа 
96,2% чист стабилизиран гел от алое вера и носи 
одобрителния печат на Международния научен 
съвет за алое. Гелът е предпочитан от хора, 
които искат да поддържат храносмилателната 
си система в оптимално състояние и да бъдат 
изпълнени с енергия. Той може да бъде наречен 
най-съвършеният натурален растителен сок. 
Приемана всеки ден, тази напитка е една от  
най-добрите хранителни добавки на пазара.
1 литър (код: 015)

Aloe Berry Nectar
Нектар от алое и боровинки
Нектарът от алое и боровинки съдържа всички 
витамини, минерали, аминокиселини и ензими, 
които могат да бъдат открити в гела от алое 
вера, плюс полезните свойства на червената 
боровинка и ябълката. Освен, че са известни 
със свойствата си да прочистват пикочния 
тракт, червените боровинки са и много богат 
източник на витамин С. Те съдържат също 
пикногенол – силен антиоксидант, който има 
ключова роля за задържане на колагена в 
кожата. Ябълковият сок е известен с това, че 
в него има витамини А и С, както и калий, и 
пектин. Боровинковият и ябълковият аромат 
са изцяло натурални и се дължат на смес от 
пресен сок от боровинки и от сладки, зрели 
ябълки. Добавили сме само фруктоза, за 
да постигнем приятен вкус, изкушаващ и 
възрастни, и деца. 
1 литър (код: 034)



Forever Pomesteen 
Power™
Поместийн пауър
Патентованата формула на 
Поместийн пауър има отличен 
вкус и съдържа плодови сокове 
и екстракти от нар, мангостан, 
малина, къпина, синя боровинка 
и гроздово семе. Всички 
съставки на антиоксидантната 
напитка на Форевър имат 
изключително висок капацитет 
на поглъщане на кислородни 
радикали (ORAC), и най-вече 
соковете от нар и мангостан. 
Капацитетът на поглъщане  
на кислородни радикали,  
е индикатор до каква степен 
един антиоксидант успява да 
се противопостави на вредното 
въздействие на свободните 
радикали. Насладете се 
на невероятната сила на 
антиоксидантите от ароматни 
екзотични плодове във  
Форевър поместийн пауър!  
473 мл (код: 262)

Forever Aloe2Go™
Джобно алое
Комбинирахме полезните 
свойства на гела от алое 
вера със сладкия, питателен 
вкус и антиоксидантната 
сила на Поместийн пауър 
в една удобна за носене 
опаковка. Джобно алое е 
на ваше разположение по 
всяко време и навсякъде –  
на работа, в колата или 
дори в планината. Просто 
извадете меката опаковка от 
джоба си, откъснете горната 
ѝ част и изпийте вкусната 
и полезна комбинация от 
алое и най-добрите плодови 
антиоксиданти. 
Ед. опаковка (код: 322)     
30 бр. в кутия (код: 270) 

Bits n’ Peaches
Нектар от алое вера и 
праскови
Нектарът от алое и праскови 
предлага още един страхотен 
вкус, благодарение на който 
да се насладите истински 
на 100% стабилизирания 
гел от алое вера, съчетан с 
концентриран сок от праскова. 
В тази напитка ще откриете 
цели парченца алое вера, 
напоени с аромата на узрели 
праскови. От векове хората 
по цял свят се възползват от 
здравословните свойства на 
алоето. Към него прибавихме 
праскови като източник 
на ценните антиоксиданти 
каротиноиди. Те осигуряват 
витамин А и играят важна 
роля за зрението, както и за 
поддържане на имунната  
система в оптимално 
състояние. Нектарът ви 
зарежда с много полезни 
за здравето хранителни 
вещества, а вкусът му е 
превъзходен.  
1 литър (код: 077)

Вашият ФОРЕВЪР КОНСУЛТАНТ:
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