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شركـة
األلـو فـيرا
نفخر في شركة فوريفر بكوننا خبراء الصبار بال منازع
نفخر بكوننا أكبر ُمنتج ومص ّنع للصبار ومنتجات الصبار في جميع أنحاء
العالم.

ساعات من الحصاد من تقديم صبار طازج وشديد النقاء وفي صورة
ترضى عنها الطبيعة.

ألننا نحب الصبار نعامل ال 50مليون نبتة في حقولنا بطريقة تختلف عن
اآلخرين.

منتجاتنا من الصبار هي األولى في العالم التي تحصل على ختم
االعتماد من المجلس الدولي لعلوم الصبّار إشهادً ا على جودة محتواها
ونقائها الذي ال يُضاهى.

على خالف الشركات األخرى التي تستخدم معدات ثقيلة لحصاد
المحاصيل ،نحن نرعى الصبار الذي ننتجه ونحصده ونقطعه بطرق
يدوية الستخالص الجل الموجود داخل األوراق بلطف لنتمكن خالل
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ً
إضافة إلى أسباب أخرى كثيرة تجعلنا نحن وبال ُمنازع
هذا
شركة األلو فيرا!

مظهر أفضل
شـعـور رائــع
مكونات فعالة

ممارسات موثوقة

لقد كرسنا جهودنا للحصول على أفضل المصادر الطبيعية لتحقيق الصحة
والجمال ومشاركتها مع العالم أجمع .تتميز منتجات فوريفر بالجمع بين
خالصة األلوفيرا النقية ومكونات طبيعية مطورة علميًا مختارة لتعزيز
وتحسين فوائد األلوة.

أساس هوية فوريفر هو القيام باألشياء على النحو األمثل وهي مبدأنا طوال
عاما الماضيةُ .نلزم أنفسنا بمعايير أعلى وذلك ليس من باب اتباع الشائع
الً 40
أو من باب االضطرار ولكن ألننا ً
حقا مؤمنون بأنه ال يصح إال الصحيح .فوريفر
ال تختبر منتجاتها على الحيوانات ويمكنك مالحظة عالمة "حالل" وخاتم
اعتماد الجمعية اإلسالمية على الكثير من منتجاتنا.

ويتميز نبات األلوفيرا بالتنوع مما يتيح مزجه بمكونات مختلفة الستخدامه
بعدة طرق لمساعدتك َ
أنت وعائلتك في التألق بمظهر أفضل وإكتساب
شعور رائع.

الماليين من األشخاص في  158دولة حول العالم لمسوا بأنفسهم المزايا
الرائعة للصبار .فماذا تنتظر؟

مباشرة من النبتة إلى المنتج ومنه إلى يديك

نحن على ثقة أن الجميع سيعجب بمنتجاتنا التي تقدم لعمالئنا ضمان
السترجاع األموال خالل ثالثين يومًا إذا لم ينل المنتج رضاهم.

نراقب عن كثب جميع الخطوات منذ لحظة زراعة الصبار في التربة وحتى
دائما فلسفة من النبتة إلى المنتج ومنه إلى
وصول المنتج إلى يديك .متبعين
ً
يديك لضمان تحكمنا في زارعة وحصاد وتصنيع وتغليف الصبار مما يعطيك
أعلى جودة بأفضل تكلفة ممكنة.

لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع اإللكتروني foreverliving.com
و foreverliving.ae

شغفنا الواضح بنبتة الصبار وبمنتجاتنا منه ملموس في جميع أرجاء منشآتنا
حيث ال نكف عن االستثمار في أحدث التقنيات والمعدات لضمان أن نظل على
قمة التقنيات وأفضل أساليب التصنيع واختبارات الجودة والتغليف والتوزيع.

بعد لتقييم إدارة األغذية واألدوية األمريكية .وال تهدف المنتجات المعروضة هنا إلى تشخيص مرض معين أو نوع معين من األمراض أو التخفيف
البيانات الواردة هنا لم تخضع
ُ
من حدته أو عالجه أو شفائه أو الوقاية منه .ويجب استشارة الطبيب في حال مواجهة مشكلة طبية.

#ForeverAloe

قوة الـصبار
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المشروبات
015

®

فوريفر ألوفيرا جل

تخيل معي إذا قمنا بتقطيع أوراق نبات الصبار وفتحها واستخدام الجل الذي بداخلها مباشرة! ستنعم بهذا
اإلحساس مع منتج فوريفر ألوفيرا جل® صورة أقرب إلى الحقيقة مما كنت تتخيل .يحتوي هذا المنتج الخارق
للطبيعة على أكثر من  200مركب .وهو منتج حاصل على براءة اختراع تركيز األلوة والمفضل لهؤالء الطامحين إلى
الحفاظ على نظام هضمي صحي ومستوى طاقة طبيعية .هو أول منتج يحصل على اعتماد من مجلس علوم
األلوة الدولي .كما يتمتع هذا المزيج الغني بالمواد اللبية والسائلة التي تميزه بكونه ُمنتج ُمصمم بمواصفات
بشكل منفصل أو بمزجه مع عصير الفواكه الطازجة .فهو أفضل المشروبات الصحية
طبيعية .يتناول يوميًا ،إما
ٍ
المتوفرة على اإلطالق!
● قوة األلوة  -من الداخل إلى الخارج.
● األول من نوعه الحاصل على اعتماد مجلس علوم األلوة الدولي.
● مفيد للحفاظ على جهاز هضمي صحي.

034

®

فوريفر ألو بيري نكتار

فوريفر ألو بيري نكتار® يحتوي على جميع المزايا المتوفرة في فوريفر ألوفيرا جل® باإلضافة إلى مزايا التوت البري
والتفاح .إضافة إلى فائدته بكونه ُمطهر للمسالك البولية ،يحتوي التوت البري على فيتامين ج بكميات كبيرة وهو
ً
أيضا مصدر طبيعي لمركبات البروانثوسيانيدينس الطبيعية .بينما يحتوي عصير التفاح على العديد من الفالفونويد
والبكتين .يُمكنك تناول فوريفر ألو بيري نكتار® مع الوجبات أو وحده .ويمتاز المذاق اللذيذ بنكهة طبيعية وهو ُمعد
من مزيج من التوت البري الطازج والتفاح الحلو اليانع .ويعمل الفراكتوز المضاف (سكر فاكهة طبيعي) على تحلية
حد سواء.
العصير
بشكل يُرضي كل من البالغين واألطفال على ٍ
ٍ
● جميع مزايا فوريفر ألوفيرا جل® فض ً
ال عن المذاق الحلو للتوت البري.
● يحتوي على المغذيات النباتية الصحية.
● مصدر فيتامين ج طبيعي.

077

®

فوريفر ألو بيتس آند بيتشيز

لمسات رقيقة من مذاق
المركز  100٪مع
ٍ
يوفر فوريفر ألو بيتس آند بيتشيز® مذاق آخر رائع لالستمتاع بجل ألوفيرا ُ
الخوخ الطبيعي وتركيزه .ستنعم بمذاق ال مثيل له ،فهو يحتوي على قطع طبيعية من ألوفيرا المنغمسة في
مذاق الخوخ الناضج .فعلى مدار قرون ،اعتمدت الكثير من الشعوب حول العالم على استخدام ألوفيرا نظرًا لفوائده
الصحية .وينشأ عن إضافة الخوخ االستمتاع بمركبات الكاروتينات  -وهي مصدر غني بالمواد المضادة لألكسدة
وفيتامين أ .وهي ً
أيضا مركبات ضرورية للحفاظ على الوظائف الطبيعية لجهاز المناعة .يتضمن فوريفر ألو بيتس
آند بيتشيز® العديد من المكونات الصحية  -جميعها متوافرة في علبة واحدة ذات مذاق لذيذ .يُسكب مع الثلج أو
وقت ترغب فيه في اليوم!
يُخلط مع عصير فاكهة وأنعم بمذاق شهي من نفحات الطبيعة في أي
ٍ
● جميع مزايا فوريفر ألوفيرا جل® باإلضافة إلى الخوخ.
● قطع من ألوفيرا الطبيعية.
● مذاق فاكهة ُمنعش  -مثل عصير الخوخ الطبيعي.
● مثالي لألطفال.
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 196فوريفر فريدوم

®

يضم فوريفر فريدوم® مزايا ألوفيرا باإلضافة إلى مواد أخرى مفيدة للحفاظ على صحة المفاصل وسالسة الحركة
لالستمتاع بمذاق فاكهة لذيذ مع االستمتاع بتركيبة عصير غنية بالبرتقال .لقد عمدنا إلى استخالص كبريتات
جلوكوزامين وسلفات الكوندرويتين  -وهما مصدران من العناصر المتوافرة طبيعيًا والتي تساعد على صحة
ً
وتحقيقا لهذا الغاية ،قمنا بإضافة فيتامين ج والميثيل
المركز.
المفاصل وسالسة الحركة  -مع مزجهما بألوفيرا جل ُ
سلفونيل ،وهو عنصر أساسي للكبريت الحيوي الذي يحتاجه الجسم للحفاظ على صحة األنسجة والمفاصل .و ُتعد
كبريتات جلوكوزامين وسلفات الكوندرويتين مواد طبيعية تساعد على الحفاظ على هيكل وصحة الغضروف
والحفاظ على "ممتص الصدمات" الطبيعي ُمرطب جيدً ا .كما يساعد هذا المشروب ً
أيضا على الحفاظ على سائل
سطح فوق اآلخر بحرية تامة .ومع التقدم في العمر ،يعجز
المزلق بين المفاصل باللزوجة المالئمة بما يسمح بانزالق
ٍ
الجسم عن إنتاج تلك المواد الطبيعية للغضروف الصحي الذي يُمكن أن يؤدي إلى "تآكل" المفاصل .يوفر فوريفر
الموصى بها عادة من كبريتات جلوكوزامين ( 1500مللي جرام) وسلفات الكوندرويتين ( 1200مللي
فريدوم® الكميات ُ
جرام) فض ًلا عن  750مللي جرام من الميثيل سلفونيل و 250مللي جرام من فيتامين ج لكل أربعة أونصة .فعند مزج
كل ما سبق ،يعمل كل من كبريتات جلوكوزامين وسلفات الكوندرويتين وفيتامين ج والميثيل سلفونيل على بناء
حائط الدعم األول لمفاصل أكثر صحة .فباإلضافة إلى منتجات فوريفر ليفنج األخرىُ ،تستخلص تلك المكونات من
ومغذية لبدء يومك!
مصادر طبيعية وتعتبر آمنة للغاية .اجعل من فوريفر فريدوم® عادة عملية ُ
● تركيبة فريدة متاحة في شكل مشروب ألوة ،يوفر طريقة عملية ومغذية لتعزيز صحة المفاصل.
● امتصاص أسهل نظرًا إلى حامل ألوفيرا.
● يحتوي على مواد تتوافر بصورة طبيعية في المفاصل.
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®

ألو بلوسوم هيربال تي

خصيصا لتوفير مذاق شهي ورائحة
المعدة
ً
ألو بلوسوم هيربال تي® هو مزيج طبيعي من األوراق واألعشاب والتوابلُ ،
غنية .هذا المنتج الخالي من الكافيين ُمصمم لكي تنعم بإحساس يبعث على التجدد .سواء أكنت ترغب في تناوله
مثلجا ،فإن ألو بلوسوم هيربال تي® ستنعم بمذاق غني وسهل التحضير .كما تمنح القرفة المنعشة
ساخ ًنا أو
ً
إحساسا بالدفء وانتعاش الفاكهة فض ًلا عن البهارات وزنجبيل التي تبعث على التهدئة.
وقشور البرتقال والقرنفل
ً
بدمج كل ما سبق مع زهور األلوة من مزارعنا ،فهذا الشاي الذي يخلو من السعرات الحرارية يُعد ُمكمل مثالي
لبرنامج المحافظة على وزنك.
● خال من السعرات الحرارية!
● خال من الكافيين.

 262فوريفر بومستين

®

ال يوجد شك حول حقيقة أن المواد المضادة لألكسدة في غاية األهمية لصحتنا وعافيتنا .ومع ذلك ،يوجد الكثير
من الجدال اليوم بين أخصائيي التغذية حول أي نوعٍ من أنواع الفاكهة يُعد أقوى مصدر لمضادات األكسدة وما
النوع الذي يحتوي على مواد زانثون بنسبة أكبر أو أعلى تصنيف لقيمة السعة االمتصاص الجذري لألكسجين .فوريفر
بومستين® يتمتع بأفضل مزيج من عصير الفاكهة وخالصات الرمان والكمثرى والمانغوستين والتوتاألسود وتوت
العليق والتوت األزرق وبذور العنب .و ُتعد قيمة سعة االمتصاص الجذرية لألكسجين مؤشرًا على مدى فعالية
مضادات األكسدة لتمنع ضرر الجذور الحرة .كما يُمكن أن تتفاوت قيمة سعة االمتصاص الجذرية لألكسجين
مرات عدة بعد الحصاد .بل ما يهم اآلن هو معرفة
بدرجة كبيرة بين الفواكه ،حتى إذا تم اختبار الفاكهة ذاتها
ٍ
أن جميع مكونات فوريفر بومستين® تحتل المراتب األولى في قائمة قيمة سعة االمتصاص الجذرية لألكسجين
والسيما فاكهتي الرمان والمانغوستين .ويحتوي عصير الرمان على نسبة كبيرة من مضادات األكسدة البوليفينول
مقارنة بالنبيذ األحمر والشاي األخضر وعصير التوت البري والبرتقال .كما أنه مصدر جيد لفيتامين ج .بينما تتمتع
فاكهة المانغوستين بشعبية كبيرة في آسيا .إذ دفع مذاقها الغريب واللذيذ الملكة فيكتوريا بأن تفصح بأنها
ثم ،أصبحت ُتعرف باسم "ملكة الفواكه" .وهي تتمتع بقيمة عالية لسعة االمتصاص
فاكهتها المفضلة ومن ّ
الجذرية لألكسجين وهي غنية بمادة الزانثون المفيدة .و ُتعد مواد الزانثون مركبات غذائية تتواجد بصورة طبيعية
والفعالة .استمتع بأقوى مضادات األكسدة الطبيعية من خير
في الفاكهة التي تتمتع بمضادات األكسدة القوية
ّ
الطبيعة من الرمان والمانغوستين وغير ذلك من الفاكهة الغربية ،فقط مع فوريفر بومستين®.
● مضاد لألكسدة فائق.
● مزيج فريد من عصير الفاكهة والخالصات
● مذاق لذيذ ينال إعجاب الجميع
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 270فوريفر ألو تو جو

®

هل ُتحب االستمتاع بكافة مزايا فوريفر ألوفيرا جل؟ وتحب كذلك المذاق الحلو والغريب وأن تنعم بمزيج من
مضادات األكسدة الذي يوفره فوريفر بومستين® الذي يحتوي على خالصة الرمان والكمثرى والمانغوستين والتوت
األسود وتوت العليق والتوت األزرق وبذور العنب؟ فاآلن مع فوريفر ليفينج برودكتس® قمنا باختيار أفضل المشروبات
وقت وفي أي مكان
معا في حقيبة واحدة مالئمة! فوريفر ألو تو جو® هو مشروب جاهز للتناول في أي
ٍ
ومزجها ً
 في مكتبك ،أو أثناء السفر أو في السيارة أو أثناء انشغالك .فما عليك سوى إخراج الزجاجة والسكب منها وتناولهذه الفوائد الغذائية الشهية الثنين من أفضل المشروبات الغذائية في مشروب واحد! فوريفر ألو تو جو® يُمكن أن
يمنحك طاقة هائلة لتعزيز ما تحتاجه من خالل مد جسمك بالكربوهيدرات الطبيعية .فمن خالل المزج ما بين المذاق
الحلو والمنعش لفاكهة والمانغوستين (التي ُتعرف باسم "ملكة الفواكه" نظرًا إلى مذاقها الغريب") ،وألوفيرا جل،
فقد عملنا على إنتاج عصير الكوكتيل المثالي لمضادات األكسدة .فجهازك المناعي لن يعرف ما الذي يحافظ عليه
بهذه الدرجة  -ولكنك ستعرف! يتمتع الرمان بمضادات أكسدة أكثر مقارنة بالتوت األزرق والشاي األخضر أو النبيذ.
تتمتع فاكهة المانغوستين بأكبر نسبة من مواد الزانثون مقارنة بأي فاكهة أخرى .فقد أظهرت بعض الدراسات
مواد الزانثون ُتعد أفضل من فيتامين ج وهـ لتعزيز جهاز المناعة بالجسم! ألوفيرا جل يوفر دعم طبيعي لجهاز
المناعة نظرًا الحتوائه على نسبة كبيرة من السكريات المتعددة وغير ذلك من ُمعززات المناعة الطبيعية .وبأخذ
هذه النتائج في الحسبان  -إلى جانب المذاق اللذيذ والحقيبة المالئمة  -سترغب في ان تتأكد من أن مخزونك من
فوريفر ألو تو جو® لن يقل أبدً ا!
● جميع مزايا فوريفر ألوفيرا جل® وفوريفر بومستين®.
● مشروب لذيذ المذاق في حقيبة مالئمة.
● مشروب الكوكتيل المثالي المضاد لألكسدة.

 306فوريفر فريدوم تو جو

®

استمتع بجميع الفوائد التي يتميز بها فوريفر فريدوم® ممزوجة مع مذاق الرمان الغريب في حقيبة مالئمة سهلة
المركز فض ًلا عن الجلوكوزامين
الحمل .يوفر فوريفر فريدوم تو جو® مزايا صحية عديدة من خالل ألوفيرا جل ُ
ُ
والكوندرويتين والميثيل سلفونيل والمذاق اللذيذ لعصير الرمان الغني بمضادات األكسدة .وتعد كبريتات
جلوكوزامين وسلفات الكوندرويتين مواد طبيعية تساعد على الحفاظ على صحة المفاصل وسهولة الحركة .أما
ميثيل سلفونيل الميثان فهو المصدر األساسي للكبريت الحيوي الذي يحتاجه الجسم للحفاظ على صحة األنسجة
والمفاصل .ويمتزج مع كل من الجلوكوزامين والكوندرويتين والميثيل سلفونيل لدعم صحة المفاصل .أضف إلى
ذلك السمات الغنية بمضادات األكسدة لعصير الرمان حلو المذاق (والذي يحتوي على المزيد من مضادات األكسدة
البوليفينول مقارنة بالنبيذ األحمر والشاي األخضر والتوت األزرق)  -وستحظى بمزيج هائل طيب المذاق .باإلضافة
إلى ذلك ،تتواجد الحصة اليومية من المشروب في حقيبة سهلة الحمل ،تسمح لم بحملها وفتحها والشرب منها
بسهولة ويُسر مع االستمتاع بفوائد مشروب فوريفر فريدوم تو جو® .
● يحتوي على الجلوكوزامين والكوندرويتين والميثيل سلفونيل.
● مذاق الرمان الرائع!
● معبأ في حقيبة رائعة ،سهلة الحمل.

321

®

فاب فوريفر أكتيف بوست

بدءا من مواعيد العمل النهائية
يعرف الجميع منا مدى العناء والشقاء الذي نمر به في حياة مليئة بالضغوطات ً -
وتوصيل األطفال إلى المدرسة وتمرينات الكرة وصو ًلا إلى التسوق واألعمال المنزلية .فكيف يُمكن ألي فردٍ توفير هذا
الكم الهائل من الطاقة طوال هذا الوقت؟ حس ًنا ،لقد عملت منتجات فوريفر ليفنيج برودكتس على مساعدتك
على إعادة شحن طاقتك عندما "تفرغ"  -كل ذلك من خالل فاب فوريفر أكتيف بوست® مشروب الطاقة .يختلف
فاب بوست عن مشروبات الطاقة األخرى نظرًا لما يمنحه من طاقة فورية طويلة األمد .وينشأ هذا التعزيز الفوري
من نبات الجوارانا ،وهو مكون طبيعي ومشهور للغاية في البرازيل ،في حين تساعد تقنية  ADX7على توفير الطاقة
مزيج من أعشاب أدابتوغينيك وغير ذلك من المواد الغذائية األخرى التي تم
طويلة المدى :وهذه التقنية عبارة عن
ٍ
تطويرها من ِقبل عالم وباحث رياضي روسي .لقد ساعدت تقنية  ADX7الرياضيين الروس في مضمار السباق وألعاب
ومنعشة للحفاظ على الطاقة
القوى على كسب  130ميدالية في مسابقات األوليمبياد .ويُعد فاب وسيلة سريعة ُ
َ
يقظا طوال اليوم .كما أنه يعمل على تجديد نشاطك لكي تتمتع بالقدرة على التحمل والتركيز في كل ما
والبقاء
تقوم به من أعمال فض ًلا عن األمور التي ترغب في القيام بها.
● نبات الجورانا يوفر تعزيز طبيعي.
● يعمل من خالل مزيج من أعشاب أدابتوغينيك.

بعد لتقييم إدارة األغذية واألدوية األمريكية .وال تهدف المنتجات المعروضة هنا إلى تشخيص مرض معين أو نوع معين من األمراض أو التخفيف
البيانات الواردة هنا لم تخضع
ُ
من حدته أو عالجه أو شفائه أو الوقاية منه .ويجب استشارة الطبيب في حال مواجهة مشكلة طبية.
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®

فاب إكس فوريفر أكتيف بوست

فاب إكس فوريفر أكتيف بوست® مشروب الطاقة يوفر بدي ًلا صحيًا لما يتضمنه من فيتامينات واألحماض األمينية
يوما بأن تحظى بالمزيد من الوقت لتحقيق كل ما
واإللكترواليت دون أي سعرات حرارية أو سكر أو كربوهيدرات .هل تمنيت ً
ترغب فيه؟ وقتك هو أثمن ما لديك! وبالحصول على المزيد من الطاقة للعمل طوال اليوم من شأنه أن يساعدك على تحقيق
ما ترغب فيه .لقد ابتكرنا فاب إكس لمساعدتك على البقاء على اتفاق مع صحتك وأهدافك الصحية مع الحفاظ على المذاق
الرائع اللذيذ والمزايا المذهلة التي تتوقعها من منتجات فوريفر ليفنيج برودكتس .فهو ال يوفر تعزيز سريع وفوري للطاقة
لفترات طويلة دون أي انهيار مما يساعدك على السير من خالل نمط حياتك
فحسب ،بل يعمل على الحفاظ على تلك الطاقة
ٍ
الصخبة دون التنازل عن أهدافك الصحية .فهذا المشروب الخالي من السعرات الحرارية والسكر والكربوهيدرات يجعل منه
المشروب المثالي عندما تطمح إلى استعادة نفسك وطاقتك .ويساهم نبات الجورارنا ،وهو مكون طبيعي ،في االستمتاع
مزيج من
لفترات طويلة وهي عبارة عن
بآثار فورية لفاب إكس ،في حين تساهم تقنية  ADX7في الحفاظ على الطاقة
ٍ
ٍ
المصمم عن طريق عالم رياضي رائد .وسينشأ عن كل
األعشاب أدابتوغينيك والفيتامينات واألحماض األمينية واإللكترواليت ُ
من القدرة على التحمل والتركيز فض ًلا عن الطاقة والفيتامينات التي ستحظى بها من فاب إكس القدرة على تجديد نشاطك
وتعزيز إنتاجيتك دون أي سكريات أو كربوهيدرات .فكل فردٍ منا يحتاج إلى دفعة قوية من الطاقة ،وبالتالي يوفر فاب إكس
بدي ًلا صحيًا يمكنك االستمتاع به بثقة تامة.
● خال من السعرات الحرارية والكربوهيدرات والسكر.
● تعزيز سريع للطاقة دن فترات انهيار طويلة.

516
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™

جوست

بنكهة التوت األزرق و بنكهة األناناس

ما يصل إلى ثلثي األمريكيين ال يشعرون بالترطيب الكافي .ونحن قد فهمنا األمر! ولذا سيصبح من الممل للغاية تناول 64
أونصة من الماء يوميًا .واآلن ،يُمكنك تحسين مذاق أي سائل فض ًلا عن تحسين ترطيبك وامتصاص فيتامين ب فقط من خالل
ضغطة بسيطة على عبوة جوست™ .نوعان من مزيج الفواكه بنكهة طبيعية لتغيير مذاق مشروبك إلى مستوى جديد
كليًا من المذاق اللذيذ .فهو مركب وحلو المذاق ويعمل على تحسين أي مشروب .ستنعم بمذاق زنجبيل جوز الهند أناناس
وليمون آساي التوت األزرق إلى جانب حمض الفوليك وغير ذلك من الفيتامينات المتعددة .ال يساعد الحفاظ على الترطيب
على تنشيط العضالت فحسب ،بل إن فيتامين ب معروف بالقدرة على تحويل الطعام إلى طاقة .هذه الزجاجة الصغيرة
القابلة لالستخدام والتي يُمكن حملها باليد والقابلة للعصر تنضم ً
أيضا إلى العبوات الكبيرة ويُمكنها تعويضك عن  38أونصة
سائلة من المشروبات .فكل قطرة غنية بمذاق فريد ،لذا ما عليك سوى الضغط على العبوة وسترى على الفور اللون الحيوي
والمذاق اللذيذ الذي سيعمل على تحويل مشروبك .يمتاز جوست بنبات ستيفيا وهو مصدر غني لفيتامين ب 6وب 12وفيتامين
ج ،وتساعد هذه الجرعات الصغيرة على ترطيب جسمك وإرضاء ذوقك.
●  5سعرات حرارية في الجرعة الواحدة.
● مصدر مثالي لفيتامين ب 6وب 12وحمض الفوليك وفيتامين ج.
● يضم اثنان من النكهات الطبيعية :زنجبيل جوز الهند أناناس وليمون آساي التوت األزرق  - 516التوت األزرق  - 57األناناس
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بعد لتقييم إدارة األغذية واألدوية األمريكية .وال تهدف المنتجات المعروضة هنا إلى تشخيص مرض معين أو نوع معين من األمراض أو التخفيف
البيانات الواردة هنا لم تخضع
ُ
من حدته أو عالجه أو شفائه أو الوقاية منه .ويجب استشارة الطبيب في حال مواجهة مشكلة طبية.

منتجات النحل
026

®

فوريفر بي بولين

اللقاح هو غبار تخصيب النباتات .ثم يعمل النحل على جمعه ونقله إلى خاليا النحل .فبدون اللقاح ،لن تنمو أي من
خصيصا من االستانلس ستيل
النباتات واألشجار واألزهار التي نعتمد عليها .فوريفر بي بولين® تضم في عبوة ُمصممة
ً
تماما وال يحتوي
تلك المزايا وتضمن االستمتاع بطعام نضر وأكثر فعالية .يتكون فوريفر بي بولين® من مواد طبيعية
ً
على أي مواد حافظة أو نكهات صناعية أو ألوان .يمتاز بي بولين بسهولة الهضم واالمتصاص .كما أظهرت أبحاث
العلماء أن بي بولين يوفر الطاقة وقد يعمل على تعزيز القدرة على االحتمال.
● مكمل غذائي مثالي من خلية النحل.
● يُعزز الطاقة.
● قد يعمل على تعزيز القدرة على االحتمال.

027

®

فوريفر بي بروبوليس

عندما نفكر في النحل ،فإن العسل واللقاح هو أول ما يطرأ على تفكيرنا .ومع ذلك ،فثمة مادة أساسية أال وهي
البروبوليس وهي عبارة عن صمغ الصق يجمعه النحل .يعمل نحل العسل على جمعه واستقالبه ثم يعملون على
وضع الخلية في صفوف باستخدام الصمغ لحمايتها .فهو ّفعال للغاية ،ويتميز الجزء الداخلي من الخلية بكونه
آم ًنا للغاية أكثر من غرف التشغيل .وتشتق كلمة البروبوليس من المعنى اليوناني "قبل المدينة" بما يشير إلى أن
تهديد خارجي .ويرجع تاريخ البروبوليس إلى  5000سنة .فقد
الصمغ يوفر الدفاع والحماية للمجتمع بأكمله ضد أي
ٍ
عمد اآلشوريون واليونانيون إلى استخدام البروبوليس للحفاظ على الصحة العامة .يُعد فوريفر بي بروبوليس® الغني
برويال جيلي طريقة مثالية لمساعدة دعم الدفاع الطبيعي للجسم .وهو يُجمع من مناطق تخلو من التلوث.
ولضمان المزيد من النقاء ،يُستخدم نحل ُمخصص لجمع البروبوليس .فوريفر بي بروبوليس® هو منتج طبيعي ،100٪
خال من المواد الحافظة أو األلوان الصناعية.
● دعم المناعة بصورة طبيعية
● غني برويال جيلي.
● طبيعي ٪ 100

036

®

فوريفر رويال جيلي

خصيصا مع اإلنزيمات
يُشتق غذاء ملكات النحل من الغدد البلعومية لنحل العسل .فهذا "الغذاء النقي" للنحل يُمزج
ً
لكي تتناولها الملكات .فهو الغذاء المخصص للملكات من النحل طوال حياتها اإلنتاجية ،بما يمكنها من بيض ما
يصل إلى  3000بيضة في اليوم الواحد طوال فترة حياتها التي تصل إلى ستة أعوام .أما النحل العامل فيتناول العسل
العادي ويعيش من أربعة إلى ستة أسابيع .يُمكن أن يساعد رويال يلي في دعم جهاز المناعة وزيادة الطاقة وتوفير
الفوائد الغذائية للبشرة والشعر .يعزز الطاقة ويدعم جهاز المناعة.
● سهل االمتصاص والهضم.
● يخلو من المواد الحافظة واأللوان الصناعية والنكهات.

بعد لتقييم إدارة األغذية واألدوية األمريكية .وال تهدف المنتجات المعروضة هنا إلى تشخيص مرض معين أو نوع معين من األمراض أو التخفيف
البيانات الواردة هنا لم تخضع
ُ
من حدته أو عالجه أو شفائه أو الوقاية منه .ويجب استشارة الطبيب في حال مواجهة مشكلة طبية.
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®

فوريفر بي هني

يصنع النحل العسل من خالل التنقل من زهرة إلى أخرى؛ إذ يعمل على إزالة النكتار الغني ثم تخزينه لمدة قصيرة
لمزجه مع اإلنزيمات ثم إيداع العسل في الخلية .وعلى مر العصور ،فلطالما كان يُعرف العسل بوصفه الغذاء
المحلي الطبيعي ،متاح لنا من خيرات
الطبيعي المثالي  -فهو مصدر الطاقة سهلة الهضم .فهذا المذاق اللذيذُ ،
الطبيعة .فوريفر بي هني® سهل الهضم وهو مصدر طاقة طبيعي ألي مناسبة كانت!
● ميزة صرف مالئمة.
● مصدر للطاقة سريع.
● ُمحلي طبيعي وسهل الهضم.
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بعد لتقييم إدارة األغذية واألدوية األمريكية .وال تهدف المنتجات المعروضة هنا إلى تشخيص مرض معين أو نوع معين من األمراض أو التخفيف
البيانات الواردة هنا لم تخضع
ُ
من حدته أو عالجه أو شفائه أو الوقاية منه .ويجب استشارة الطبيب في حال مواجهة مشكلة طبية.

التغذية
037

®

فوريفر نيتشر-مين

يُمكن لجسمك االنتفاع من المواد الغذائية التي تقبع في أعماق البحار ،نظرًا ألن أربعة بالمائة من أجسامنا تتكون من
هذه المعادن .نظرًا ألن أجسامنا ال يُمكنها إفراز المعادن ،فيجب علينا الحصول عليها من طعامنا أو من خالل المكمالت
الغذائية .يمتاز فوريفر نيتشر-مين® بتركيبته المتطورة الغنية بالمعادن باستخدام أشكال جديدة من المعادن الحيوية
المتاحة للحصول على امتصاص بقدرة كبيرة .فهو يوفر المعادن والمعادن النادرة بنسبة متوازنة بصورة مثالية للحصول
على أقصى قدر من الكفاءة .فباستخدام القاعدة المعدنية لرواسب قاع البحر ،يوفر فوريفر نيتشر-مين® غالبية
المعادن األساسية التي تتوافر في جسم اإلنسان .وتؤدي المعادن في جسم اإلنسان ثالثة وظائف أال وهيُ .1 :تعد بعض
المعادن من الكالسيوم والفوسفور والماغنسيوم مقومات للعظام واألسنان .2 .المعادن األخرى مثل األمالح القابلة
للذوبان تساعد على التحكم في تركيب السوائل بالجسم والخاليا .3 .المعادن مثل الحديد والهيموجلوبين تساعد
على القيام بمهام حيوية أخرى بالجسم .فهي تتفاعل مع اإلنزيمات والبروتينات الالزمة إلنتاج الطاقة واستخدامها.
فوريفر نيتشر-مين® هو طريقة مثالية لضمان انتفاع جسمك بالمعادن والمعادن النادرة التي يحتاجها لتلبية احتياجاته
من نمط معيشة صحي ومتوازن.
● يحتوي على معادن نادرة من رواسب قاع البحر الطبيعية.
● مزيج مثالي من المعادن في كل قرص.
● تلعب المعادن العديد من األدوار في جسم اإلنسان بد ًءا من تنظيم توازن السوائل وصو ًلا إلى تنشيط الجينات والهرمونات.

047

®

فوريفر جين-شيا

معا لكي نقدم لك المعجزة العصرية
اثنان من األعشاب القديمة :الشيا الذهبية من الغرب والجنسنغ من الشرق ،تمتزج ً
 فوريفر جين-شيا® .دع هذا المزيج القوي من األعشاب يعوض جسمك عما فقده من نمط الحياة المنشغل! فلطالمااستخدم الهنود األمريكيين األصليين في الجنوب الغربي الشيا الذهبية أو أعشاب أمريكا الشمالية ،في الواليات المتحدة
قرن من الزمان نظرًا لما تمتاز به من خواص تساعد على تعزيز العمر .تحتوي الشيا على مضادات أكسدة دهنية
على مر
ٍ
بصفات اسطورية بوصفه مقويًا واكتسب اسمه "ملك المقويات".
صحية غير ُمشبعة وألياف وبروتين .أما الجنسنغ فيتمتع
ٍ
ً
وفقا الحتياجات الجسم) .كما
وهو يحتوي على الصابونين ،ليجعل منه مركبًا أدابتوغينيك (وهو مركب يعدل من تأثيره
أنه غني بمضادات األكسدة .وقد قمنا بالمزج بين هاتين األيقونتين الحضاريتين في عبوة واحدة لنقدم منتجًا يدعم قدرتك
على التحمل طوال يومك.
● مضاد لألكسدة قوي.
● يُمكن أن يساعد على زيادة قدرة على االحتمال والتحمل.
● يساعد على تعزيز الدورة الصحية.

048

®

فوريفر أبسوربانت سي

قدم لنا العلم مؤخرًا قائمة كاملة للفوائد المشتقة من أشهر تلك
لطالما ارتبط فيتامين ج اليومي بالصحة الجيدة .لقد ّ
الفيتامينات ● :غنية بمضادات األكسدة التي ُتشكل جز ًءا من جهاز المناعي بالجسم ضد اآلثار الضارة للجذور الحرة.
● مكمل غذائي مفيد للبشرة نظرًا ألنها تدعم تكوين كوالجين ما بين الخاليا ● .الزمة للحفاظ على النسيج الضام الصحي.
فيتامين ج قابل للذوبان في الماء ويُمكن للجسم إفرازه .نظرًا إلى أن اإلنسان من بين القليل من الكائنات الحية التي ال
يُمكنها إنتاج فيتامين ج الخاص بها ،فقد تعيّن علينا الحصول عليه من األطعمة والمشروبات والمكمالت الغذائية مثل
فوريفر أبسوربانت سي® .تظهر الحاجة إلى مستويات مالئمة من فيتامين ج بدرجة كبيرة .لقد أظهر العلم أن تناول
سيجارة واحدة يساعد على تدمير  25مللي جرام من فيتامين ج .أما الضغط والعقاقير والعوامل البيئية فكلها عوامل
نقص فيه إلى تكسير األوعية الدموية ونزيف اللثة .ويُعد
تساعد على استنزاف الجسم لهذا الفيتامين .ويُمكن أن يؤدي أي
ٍ
فوريفر أبسوربانت سي® بنخالة الشوفان ُمكمل غذائي رائع! فهو يمزج ما بين اثنين من المواد الغذائية الحيوية في منتج
واحد .ويُعد المركب الهيكلي المترابط نظام تقديم فريد ،فهو يضم  500مللي جرام من نخالة الشوفان و 60مللي جرام
من فيتامين ج في كل قرص .ويوصى بتناول فوريفر أبسوربانت سي® يوميًا بدرجة كبيرة للحفاظ على الصحة العامة.
● نخالة الشوفان تساعد على امتصاص فيتامين ج
● مضاد لألكسدة قوي
● يُعزز البشرة الصحية

بعد لتقييم إدارة األغذية واألدوية األمريكية .وال تهدف المنتجات المعروضة هنا إلى تشخيص مرض معين أو نوع معين من األمراض أو التخفيف
البيانات الواردة هنا لم تخضع
ُ
من حدته أو عالجه أو شفائه أو الوقاية منه .ويجب استشارة الطبيب في حال مواجهة مشكلة طبية.
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054

®

فوريفر أيه-بيتا-كير

فوريفر أيه-بيتا-كير® هي تركيبة الزمة تجمع ما بين فيتامين أ (من بيتا كاروتين) وهـ فض ًلا عن معدن السيلينيوم المضاد
لألكسدة .تعتبر مضادات األكسدة حيوية للغاية لمكافحة الجذور الحرة (جزيئات كيميائية تنشأ من التلوث داخل الجسم
مهما في النظر ونمو العظام والتكاثر وانقسام الخاليا .كما
وتعمل على تدمير الخاليا الصحية) .يلعب فيتامين أ دورًا
ً
يساعد على الحفاظ على بطانات سطح العين والجهاز التنفسي والبولي واألمعاء .يُعد فوريفر أيه-بيتا-كير® مكمل غذائي
خصيصا لمد الجسم بفيتامين أ من بيتا كاروتين .يعمل الجسم على تحويل بيتا كاروتين إلى فيتامين أ في األمعاء
ُمركب
ً
الدقيقة أثناء عملية الهضم أو عند الحاجة إليه ،مما يقلل من مخاطر تناول فيتامين أ بكيمات زادة (والتي يمكن أن تكون
سامة عند تناولها بمفردها بجرعات كبيرة) .ويُعرف البيتا كاروتين ً
أيضا بوصفه أحد مضادات األكسدة ،ليجعل منه المكون
المثالي لفيتامين هـ والسيلينيوم .أما فيتامين هـ ،وهو فيتامين قابل للذوبان في الدهون ،فيعتبر المكمل الغذائي المثالي
لبشرة صحة .فهو يعمل على حماية فيتامين أ واألحماض الدهنية الالزمة من األكسدة في خاليا الجسم كما يمنع انكسار
أنسجة الجسم .أما السيلينوم فيُعد من المعادن النادرة وهو أحد المواد الغذائية المضادة لألكسدة القوية للغاية والذي
كل من فيتامين هـ وبيتا كاروتين .وهو مفيد للغاية في الحفاظ على بشرة صحية وشعر صحي ونظر
يُعرف عنه اتحاده مع ٍ
سليم .كما أظهرت األبحاث الحديثة أن السيلينيوم مهم للغاية لصحة الرجال .فكل هذا المزيج من المواد الغذائية ،والذي
نقدمه لك في منتج واحد ،يُعد أحد أهم المكمالت الغذائية للصحة العامة.
● يُعزز البشرة الصحية ● .يدعم جهاز الدورة الدموية.
● مضاد لألكسدة قوي

065

®

فوريفر جارليك-ثيم

يرجع استخدام الثوم والزعتر كمواد غذائية إلى آالف السنين .فقد أوضحت إحدى البرديات القديمة للحضارة المصرية منذ
كل منهما .فالثوم والزعتر من مضادات
 1500قبل الميالد  22فائدة صحية للثوم .واليوم ،ال زلنا نحاول فهم كيفية عمل ٍ
منتجا قويًا يساهم في الحفاظ على الصحة العامة.
األكسدة القوية التي تتوفر في فوريفر جارليك-ثيم® لنقدم لك
ً
فعند تقطيع الثوم أو طحنه ،تتفاعل اإلنزيمات إلنتاج عامل قوي لتعزيز المناعة .لقد أظهرت األبحاث أن مكونات الثوم
األخرى تساعد عملية األيض على تحويل الدهون إلى طاقة وتحمي الجسم من الجذور الحرة .كما يحتوي الزعتر على
صابونين وغير ذلك من مضادات األكسدة النافعة.
● مضاد لألكسدة قوي ● .عديم الرائحة وكبسوالت هالمية.
● يساعد على حماية الجسم من الجذور الحرة.
● يساعد على دعم تحويل الدهون إلى طاقة

068

®

فوريفر فيلدز أوف جرينز

مع نمط الحياة المتسارع ووجود األطعمة السريعة ،يتجاهل الغالبية منا تناول األطعمة الخضراء والطازجة .توفر منتجات
ً
فوريفر ليفينج برودكتس® ح ًلا
بسيطا لتناول "األطعمة المالئمة" في فوريفر فيلدز أوف جرينز® .وتكشف نظرة سريعة على
قائمة المكونات وجود وفرة من األطعمة الخضراء المالئمة لجسمك .وبالتالي ،ستحصل على مضادات األكسدة التي قد
تكون في حاجة إليها .يضم فوريفر فيلدز أوف جرينز® ما بين حشيش الشعير وحشيش القمح والفصفصة والفلفل الحار
(للمساعدة على الحفاظ على الدورة الدموية الصحية والهضم) .كما أضفنا العسل لتعزيز الطاقة.
● مصدر مثالي "لألطعمة الخضراء"
● مضاد لألكسدة.
● يحتوي على المغذيات النباتية المفيدة.

072

®

فوريفر ليسيم بلس

طالما تم استخدام الليسيم في الصين القديمة لتعزيز لون البشرة والمساعدة على الحفاظ على الطاقة والبصر.
فوريفر ليسيم بلس® مكمل غذائي يحتوي على مضادات أكسدة وفالفونويد حيوي وغير ذلك من المغذيات النباتية
المفيدة .الليسيم ،الذي يعرف في الصين باسم "ين تونيك" في العديد من االستخدامات للحفاظ على الصحة الجيدة.
و ُتستخدم أعشاب الليكوريس على نطاق واسع في الصين .فهو يتكون من أكثر من  150مركب مختلف ،والتي تبيّن أن له
العديد من اآلثار المفيدة .أما االستخدام األكثر شيوعً ا له حتى اآلن بوصفه عُ شبًا ُمكم ًلا ،إلى جانب وظيفته األساسية أال وهي
إظهار أفضل النتائج من األعشاب األخرى .وهو ما يجعل منه المكمل المثالي لليسيمُ .تعد خالصة فالفونويد الليكوريس
ً
وفقا لعملية تعمل على إزالة خالصة العرقسوس ،وهو مكون حلو ُمركز
شك ًلا ُمرك ًزا من فالفونويد الليكوريس .وهو يُنتج
من الليكوريس الذي ثبت أنه له آثار عكسية غير مرغوب فيها .وباالستناد إلى الدراسات الحديثة ،يقع فالفونويد الليكوريس
ضمن أقوى مضادات األكسدة التي تم اكتشافها حتى اليوم.
● مضاد لألكسدة قوي ● .مصدر جيد للمغذيات النباتية.
● مفيد للنظر والبشرة ● .مقوي قوي

12

بعد لتقييم إدارة األغذية واألدوية األمريكية .وال تهدف المنتجات المعروضة هنا إلى تشخيص مرض معين أو نوع معين من األمراض أو التخفيف
البيانات الواردة هنا لم تخضع
ُ
من حدته أو عالجه أو شفائه أو الوقاية منه .ويجب استشارة الطبيب في حال مواجهة مشكلة طبية.
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®

فوريفر جينكجو بلس

أشبع رغباتك مع جنكو" ،منشط العقل" األسطوري الذي يرجع إلى خمسة أالف عام .فوريفر جينكجو بلس® هو مزيج فريد
من أربعة نباتات صينية .فقد قمنا بمزج خالصة أوراق نبات الجنكو ،وهو المكون الرئيسي ،مع األعشاب الصينية القوية من
المعمرة.
غاندوميرا من فطر ريشي وشزندرة صينية والمعالج فو تي .ويُزعم بأن شجرة الجنكو من أقدم أشجار التوابل ُ
فهي تعيش لمدة طويلة (عادة ما تصل إلى  1000عام) وهي وتتمتع بمقاومة عالية للفطريات والحشرات .ويُعد الجنكو من
كل من أوروبا وشمال أفريقيا .و ُتستخلص الفالفونويد والتربينانيات من أوراق
أكثر المكمالت الغذائية العشبية الشائعة في ٍ
الجنكو التي تعمل على تقوية الشعيرات الدموية .كما أنها تعمل بوصفها مضادات لألكسدة،كما ثبت أن الجنكو يعمل
على زيادة دوران الدورة الدموية إلى العقل ،مما يجعل منه "منشط قوي للعقل".
● يُعزز إمداد الدم إلى العقل.
● يساعد على تعزيز الدورة الدموية.
● ُمعزز لمستوى الطاقة.
● يتضمن أعشاب منشطة لتعزيز فوائد الجنكو.
●  50:1نسبة الورق إلى الخالصة.

188

®

فوريفر بي  12بلس

فوريفر بي  12بلس® هو مزيج رائع من المواد الغذائية الالزمة ،فهو يضمن فيتامين ب 12ليتحد مع حمض الفوليك إلنتاج
تركيبة تمتاز بمفعول طويل األمد للمساعدة في جعل عمليات التمثيل الغذائي ممكنة  -بما في ذلك انقسام الخاليا
وتخليق الحمض النووي وإنتاج خاليا الدم الحمراء وتحسين وظائف األعصاب .تم اكتشاف فيتامين ب 12أو السيانوكوباألمين
ألول مرة في عام  1948بوصفه عام ًلا غذائيًا حيويًا إلنتاج خاليا الدم الحمراء .كما يتحد ب 12مع حمض الفوليك للحفاظ على
مستويات هوموسيستئين الصحية في الجسم .أظهري تلك بوادر الحب والرعاية األولى لطفلك! إذ يعني نقص فيتامين
ب 12حدوث نقص في حمض الفوليك وهو عنصر حيوي للجنين في أول ثالثة أشهر من الحمل وهو ً
أيضا مفيد للنساء
تماما ،نظرًا ألن المكونات من المسموح تناولها بكميات كبيرة .وهو ً
أيضا
الراغبات في الحمل .فهذا المكمل الغذائي آمن
ً
في غاية األهمية للنباتيين أو لنظام غذائي نباتي نظرًا إلى أن فيتامين ب 12عادة ما يُستخرج من مصادر حيوانية .أنعم
خصيصا لتكملة ما تحتاجه من مكمالت غذائية!
معا ،في تركيبة ُمصممة
بفوائد فيتامين ب 12وحمض الفوليك ً
ً
● يساعد على الحفاظ على مستويات هوموسيستئين الصحية.
● آمن للغاية ،حتى بكميات كبيرة.
معا.
● يجب تناول مكمالت غذائية من فيتامين ب 12وحمض الفوليك ً

206

®

فوريفر كالسيوم

لقد أظهر العلم أنه كلما نتقدم في العمر ،كلما يصعب على أجسامنا امتصاص الكالسيوم .وفي الواقع ،أظهرت
األبحاث أن قدرتنا على امتصاص الكالسيوم من نظامنا الغذائي تقل بنسبة  60٪من الطفولة إلى الشباب وبالتالي ما الذي
والمحسن كميات مختبرة
يُمكنك فعله لتعزيز صحة العظام واألسنان؟ يوفر نيو آند إيمبروفد فوريفر كالسيوم® الجديد ُ
سريريًا من الكالسيوم والماغنسيوم والزنك والمنغنيز والنحاس وفيتامين ج ود للمساعدة في الحفاظ على بنية العظام
ووظيفتها .فأنت تعتمد على قوة جسمك كل يوم ،فهي تبدأ من الداخل إلى الخارج .يُعد شكل الكالسيوم الجديد الذي
فعا ً
ال للغاية في تعزيز بنية العظام نظرًا إلى بقائه في مجرى الدم لمدة أطول
تقدمه فوريفر ،ماالت ثنائي الكالسيومّ ،
وال يتداخل مع توازن درجة الحموضة الطبيعية في المعدة .كما أن مزيج المعادن الفريد لدينا أصبح أصغر وأكثر قابلية
لالمتصاص مقارنة بتركيبتنا السابقة .يستخدم نيو آند إيمبروفد فوريفر كالسيوم® أنواع متفوقة من الكالسيوم وغير
ذلك من المعادن األخرى عالية األداء لضمان االمتصاص األمثل والتوافر البيولوجي .ولمكافحة قدرتنا المنخفضة على
مهما للغاية للحماية من فقدان العظام.
امتصاص الكالسيوم كلما تقدم بنا العمر ،فيُعد المكمل الغذائي الشامل
ً
يُمكن أن يساعدك فوريفر كالسيوم® على الشعور باألمان بأنك تستند إلى أفضل المكونات عالية الجودة لدعم صحتك.
● يوفر الكالسيوم والماغنسيوم والزنك والمنغنيز والنحاس وفيتامين ج ود.
● ضمان االمتصاص األمثل والتوافر البيولوجي.

بعد لتقييم إدارة األغذية واألدوية األمريكية .وال تهدف المنتجات المعروضة هنا إلى تشخيص مرض معين أو نوع معين من األمراض أو التخفيف
البيانات الواردة هنا لم تخضع
ُ
من حدته أو عالجه أو شفائه أو الوقاية منه .ويجب استشارة الطبيب في حال مواجهة مشكلة طبية.
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®

فوريفر مالتي-ماكا

ُتعد أعشاب الماكا ،المعروفة ً
أيضا باسم "ليبيديوم ميني" نبات حولي يُزرع في المرتفعات الوسطى في بيرو .فتلك الجذور
الصالحة لألكل ُتشبه الفجل ،وهو بمثابة طعام رئيسي للسكان المحليين .ولطالما قدر السكان قيمة الماكا بدرجة كبيرة على
ً
ووفقا لألسطورة ،تناول محاربي غنكا الماكا للتمتع بالقوة والقدرة على التحمل قبل الذهاب إلى أرض
مدار  2000عام في بيرو.
المعركة .وقد أطلق عليه الفاتحون األسبان اسم "أعشاب الجنس لشعب إنكا" وهو يُعرف اليوم باسم "جينسينغ بيرو" .وقد
أظهرت الدراسات الحديثة أن الماكا قد يُمكنها تعزيز الشهوة الجنسبة والقدرة الجنسية والطاقة .كما اعتمدت النساء في
أمريكا الجنوبية على استخدام الماكا آلالف السنوات للمساعدة في زيادة القدرة على االحتمال وتحمل الضغط .وتبدأ النساء
وقت متأخر من
في بيرو في استخدام الماكا منذ عمر  3سنوات ،مما يجعلها تتمتع بالقوة والخصوبة واإلنتاجية والصحة حتى
ٍ
حياتهن .وقد تزيد الماكا من الشهوة الجنسية لدى النساء ويجب تناولها يوميًا للحصول على أفضل النتائج .وبالتالي عملنا على
مزج هذا العشب األسطوري مع
مزيج آخر من األعشاب القوية والمكونات التي اخترناها بعناية في فوريفر مالتي-ماكا® لكي
ٍ
نقدم لك واحد من أفضل المكمالت الغذائية من نوعه!
● يُعرف بوصفه عشب الجنس لشعب اإلنكا.
● يساعد على تعزيز الشهوة الجنسية والقدرة على االحتمال والطاقة.

222

®

فوريفر أكتيف بروبيوتيك

الميكروبات هي كائنات حية دقيقة تتواجد داخل أجسامنا وتلعب دورًا في صحتنا العامة
وعافيتنا .على الرغم من أن البعض منها يُعد ضارًا لصحتنا ،فإن الغالبية منها مفيدة .ويُطلق
على تلك "البكتيريا المفيدة" اسم "بروبيوتيك" وهو تعني "من أجل الحياة" باللغة اليونانية .و ُتدرك
منتجات فوريفر ليفينج برودكتس® أهمية الدور الذي تلعبه الميكروبات في الصحة البشرية
®
والحاجة إلى المكمالت الغذائية البروبيوتيك .وبالتالي قمنا بإنتاج فوريفر أكتيف بروبيوتيك
خصيصا لتعزيز صحة الجهاز الهضمي .وهو عبارة عن حبيبات صغيرة الحجم ،وسهلة
المصمم
ً
ُ
البلع تساعدك للتغلب على حاالت عدم التزوازن التي نشأت عن طعامك ونمط معيشتك،
والذي يُمكن أن يؤدي دون قصد إلى خفض كميات البروبيوتيك المتوفرة بصورة طبيعية في
جسمك .فوريفر أكتيف بروبيوتيك® يعمل بشكل أساسي داخل األمعاء ،حيث يساعد في عملية
هضم الطعام وتحرير المواد الغذائية لالمتصاص والمساهمة بشكل إيجابي في النمو البشري
الطبيعي والتطوير من خالل المساعدة على الحفاظ على نظام صحي ومتوازن.
ونظرًا ألن بروبيوتيك هشة للغاية ،فقد عمل فوريفر أكتيف بروبيوتيك® على استخدام تقنية كبسلة دقيقة حاصلة على براءة اختراع ،تعمل على حماية
المخصص داخل األمعاءُ .تشتق البروبيوتيك
البروبيوتيك ثم إطالقها في مزيج فريد من ست مجموعات من الميكروبات فقط بعد وصولها إلى مكانها ُ
الموجودة في فوريفر أكتيف بروبيوتيك® من أجناس العصية اللبنية والشقاء ،وتتضمن:
● الشقاء الطويل
● العصية اللبنية الحمضية
● الشقاء رامنوسوس
● الشقاء اللبنية
● الشقاء بالنتورم
● الشقاء بولغاريكس
فوريفر أكتيف بروبيوتيك® هو المنتج الوحيد اآلمن عند تخزينه وتيكون من ستة سالسات من البروبيوتيك المتوفر اليوم في األسواق وال يتطلب حفظه في
الثالجة .وما يُميزه ً
أيضا هو اتحاده مع ألوفيرا المميز لدينا الحاصل على براءة االختراع .األلوة تعمل بوصفها "بروبيوتيك" يُعزز ويوفر نمو بيئة مثالية للبروبيوتيك
للعمل .ولذا ،سواء أكان هدفك هو تعزيز صحة الجهاز الهضمي أو تعزيز امتصاص المواد الغذائية ووظيفة المناعة ،فأضف فوريفر أكتيف بروبيوتيك® إلى
برنامجك الغذائي اليومي.
● تعزيز صحة الجهاز الهضمي
● تحسين امتصاص المواد الغذائية ووظيفة المناعة
● مزيج فريد من  6سالالت نافعة من البكتيريا
● ال يتطلب وضعه في الثالجة
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®

فوريفر فيجن

يعتبر البصر حاسة ثمينة علينا ،ويجب أال نعتبره أمرًا بديهيًا .وبينما قد نرغب في تكملة نظامنا الغذائي باستخدام المواد
الغذائية لتحسين عافيتنا ،فنحن نميل إلى التغاضي عن حاسة البصر بوصفها جز ًءا من صحتنا التي يجب الحفاظ عليها.
فوريفر فيجن® هو مكمل غذائي يحتوي على خالصة عنب األحراج واللوتين والزيازانثين ومضادات األكسدة الفائقة وغير ذلك
من المواد الغذائية األخرى .عنب األحراج ،هو عشب تقليدي شائع ،يُمكنه دعم تحسين النظر وتحسين وصول الدورة الدموية
للعين .أما اللوتين فهو كاروتين شائع يوجد في العديد من الخضروات والفاكهة ،وبإمكانه المساعدة في حماية الشبكية.
®
بينما يُعد الزيازانثين َ
واأل ْستازانتين نوعً ا آخر من الكاروتينات الالزمة لصحة بقعة العين .فمع تناول قرصين يوميًا ،فوريفر فيجن
هو طريقة سهلة للحفاظ على النظر السليم في المستقبل.
● يحتوي على خالصة عنب األحراج واللوتين والزيازانثين.
● يدعم البصر العادي.
● يحافظ على البصر في المستقبل

14

بعد لتقييم إدارة األغذية واألدوية األمريكية .وال تهدف المنتجات المعروضة هنا إلى تشخيص مرض معين أو نوع معين من األمراض أو التخفيف
البيانات الواردة هنا لم تخضع
ُ
من حدته أو عالجه أو شفائه أو الوقاية منه .ويجب استشارة الطبيب في حال مواجهة مشكلة طبية.
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®

فوريفر أكتيف إتش أيه

يوفر فوريفر أكتيف إتش أيه® تركيبة فريدة من حمض الهيالورونيك منخفض الوزن الجزيئي فض ًلا عن سمات الترطيب
والتشحيم إلى جانب زيت الزنجبيل والكركم  -ليجعل منه واحدً ا من أقوى المكمالت الغذائية لترطيب المفاصل
والبشرة في السوق .حمض الهيالورونيك هو بروتين خاص يفرزه أجسامنا لتشحيم وحماية المفاصل والعضالت فض ًلا
عن ضمان الترطيب المالئم للبشرة .ومع تقدمنا في العمر ،تفرز أجسامنا حمض الهيالورونيك أقل فأقل .ومع انخفاضه،
يُمكن أن تفقد مفاصلنا جز ًءا من تشحيمها الطبيعي وتظهر البشرة خشنة وجافة .وحتى وقت قريب ،أعتاد االفراد على
تناول حمض الهيالورونيك عن طريق الحقن نظرًا إلى امتناع الجهاز الهضمي عن امتصاصه في حالته الطبيعية .ولكن
بفضل العمليات الجديدة والفريدة يمكن اآلن تناوله عن طريق الفم .وعلى مدار قرون ،استخدم علماء األعشاب الصينيون
الزنجبيل والكركم للمساعدة لتعزيز وظيفة المفاصل المالئمة .وبمزج حمض الهيالورونيك منخفض الوزن الجزيئي مع
طاقة زيت الزنجبيل والكركم ،فوريفر أكتيف إتش أيه® هو الوسيلة للتمتع بمفاصل جديدة ثانية!
● يشحم المفاصل ويرطب البشرة.
● تركيبة فريدة من حمض الهيالورونيك منخفض الوزن الجزيئي.
● يحتوي على جذور الزنجبيل والكركم المفيدة لدعم المفاصل
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فوريفر نيتشر 18

الموصى بها لك يوميًا من الخضروات والفاكهة؟
هل تتناول الحصص الخمس ُ
توضح اإلرشادات الغذائية الصادرة عن المعهد القومي لألوام أنه يجب على
كل رجل وامرأة وطفل تناول  5حصص من الخضروات والفاكهة يوميًا .تحتوي
الخضروات والفاكهة على مضادات لألكسدة قوية تعمل على تعزيز الصحة
والمناعة فض ًلا عن المواد النباتية األخرى التي تحتاجها أجسامنا يوميًا .و ُتدرك
دوما من تحقيق نوايانا الجيدة بشأن تناول أطعمة
فوريفير ليفينج أننا ال نتمكن
ً
متوازنة .ولضمان وفاءك أنت وعائلتك بالحد األدنى من هذه المتطلبات ،قمنا بإنتاج
فوريفر نيتشر  ®18وهو مزيج من الخضروات والفاكهة التي تتمتع بقيمة كبيرة
عندما يتعلق األمر بدعم صحتك وما عليك سوى تناول  4حبات ،لتمنحك مضادات
األكسدة المالئمة من تناول  5حصص من الخضروات والفاكهة يوميًا :العنب
والتفاح والتوت األزرق والخمان والتوت البري والتوت العليق وخالصة بذور العنب
جميعها تدعم جهاز المناعة من خالل المواد النباتية المضادة لألكسدة .أما
الروتين الذي يوجد في البرتقال والجريب فروت والليمون والموالح ،فقد تبيّن دعمه
لوظيفة المفاصل الصحية والدورة الدموية فض ًلا عن الموز المعروف عنه قدرته
على تحسين مستويات ضغط الدم؟ أما الجزر والكرنب والقرنبيط والكرفس
والفول األخضر فتعرف بقدرتها على تعزيز الصحة العامة من خالل القضاء على
الجذور الحرة في الجسم .بينما يوفر كل من الكيوي والخوخ المجفف والفلفل
الرومي والكوسة والبقدونس فيتامين ج فض ًلا عن تعزيز الجهاز الهضمي
وصحة العين .يتميز فوريفر نيتشر  ®18بأقراص طيبة المذاق وسهلة المضغ ،تمنح
جسمك ما يتطلبه يوميًا من مضادات األكسدة من الخضروات والفاكهة .وتمثل
حصتك اليومية من فوريفر نيتشر  ®18طريقتك لدعم جسمك بالخضروات والفاكهة التي يحتاجها للحفاظ على صحتك .ويعد منتج
فوريفر نيتشر  ®18أحد طرق فوريفر ليفينج لضمان مهما كان ما تواجهه من صعاب في يومك ،فإن حصتك التي يحتاجها جسمك من
الخضروات والفاكهة متاحة في خدمتك!
●  4حبات ستمنحك مضادات األكسدة المالئمة من تناول  5حصص من الخضروات والفاكهة يوميًا:
● الخضروات والفاكهة تحتوي على مضادات لألكسدة قوية تعمل على تعزيز الصحة والمناعة فض ًلا عن المواد النباتية األخرى.
● أقراص قابلة للمضغ ومذاقها لذيذ  -مثالية للعائلة بأكملها!
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فوريفر كارديوهيلث® بمساعد اإلنزيم كيو 10

يتميز فوريفر كارديوهيلث® بمساعدة اإلنزيم كيو  10بتركيبة فريدة تمزج ما بين فوريفر ألوفيرا جل TMلتوفير ثالثة مواد غذائية مهمة لدعم صحة القلبية.
فهو يُعزز من مستويات هوموسيستئين الصحية ويوفر تميم اإلنزيم كيو  10لتعزيز التمثيل الغذائي ومضادات األكسدة الصحية للقلب .فما عليك سوى
سكبه وتقليبه ثم تناوله  -فهو سهل للغاية وسيشكرك قلبك عليه فيما بعد!
اإلنزيم كيو  10هو إنزيم يفرزه جسم اإلنسان وهو الزم لوظيفة الخاليا األساسية ،بما في ذلك تلك المتعلقة بالقلب واألوعية الدموية .كما ورد انخفاض
مستويات إنزيم كيو  10مع التقدم في العمر ،عندما نحتاج إليه بشدة .يوفر فوريفر كارديوهيلث® بمساعدة اإلنزيم كيو  10المزيد من اإلنزيك الذي يحتاجه
الجسم.

بعد لتقييم إدارة األغذية واألدوية األمريكية .وال تهدف المنتجات المعروضة هنا إلى تشخيص مرض معين أو نوع معين من األمراض أو التخفيف
البيانات الواردة هنا لم تخضع
ُ
من حدته أو عالجه أو شفائه أو الوقاية منه .ويجب استشارة الطبيب في حال مواجهة مشكلة طبية.
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ومن الطرق األخرى التي يدعم فيها فوريفر كارديوهيلث® وظيفة القلب من خالل المساعدة
على الحفاظ على مستويات هوموسيستئين الصحية في الدم .كما تبيّن ان فيتامينات ب
في فوريفر كارديوهيلث® (فيتامين ب 6وب 12وحمض الفوليك) أن تساعد في الحفاظ على
مستويات هوموسيستئين في حاالت انخفاضه .وهو ما يساعد بدوره في الحفاظ على صحة
القلب واألوعية الدموية .يحتوي فوريفر كارديوهيلث® ً
أيضا على مجموعة من خالصات األعشاب
(بذور العنب والكركم والبوسويلية وأوراق الزيتون) والتي تبيّن فائدتها في تعزيز القلب .وتحقيقاً
لما سبق ،عملنا على إضافة معادن القلب الصحية المتمثلة في المنغنيز والكروم فضال عن
الليثيوم المعروف بسمات تشحيم األوعية الدموية وتحريك الدهون والفيتامينات القوية
المضادة لألكسدة ج وهـ.
ثم أخذنا فوائد ما سبق العظيمة ومزجناها مع فوريفر ألوفيرا جل TMللتمتع بفائدة إضافية ي
أوراق األلوة المذهل .فما عليك سوى سكبه وتقليبه ثم تناوله وسيشكرك قلبك عليه فيما بعد!
®
● ُمصمم لمزجه مع فوريفر ألوفيرا جل
● يوفر إنزيم كيو  10الالزم لوظائف الخاليا األساسية.
●يحتوي على خالصات عشبية ومعادن وليستين وفيتامينات مضادة لألكسدة مفيدة لصحة
القلب.
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®

قدم ألطفالك المواد الغذائية التي يحتاجون إليها يوميًا مع فوريفر كيدز® متعدد الفيتامينات القابل للمضغ .توفر تلك
ّ
لكل من البالغين واألطفال في عمر النمو أو أكبر من ذلك الفيتامينات الحيوية
الحبوب الممتعة واللذيذة متعددة الفيتامينات
ٍ
والمعادن والحديد والمغذيات النباتية التي قد يحتاجون إليها .ويُعد الحديد أحدث اإلضافات إلى فوريفر كيدز® نظرًا إلى دوره
في تعزيز المناعة والتطور المعرفي .كما يدعم الحديد الصحة العامة وهو يُعد عنصرًا غذائيًا من الشائع نقصه.
أما المغذيات النباتية فهي مواد غذائية نباتية توجد في الخضروات والفاكهة ويحتاج الجسم إليها بشدة .تحتوي تركيبتنا
ومحسن من الخضروات والفاكهة .وكانت
المستخلصة من
ٍ
مزيج جديد ُ
والمطورة على المزيد من المغذيات النباتية ُ
الجديدة ُ
بمذاق لذيذ ومن الممتع تناوله ويُكمل مجموعة كبيرة من المكمالت الغذائية التي
النتيجة وجود منتج متعدد الفيتامينات
ٍ
توفرها منتجات فوريفر ليفينج!
فهذا المنتج يتميز بخلوه من األلوان الصناعية أو المواد الحافظة .أما قاعدة المغذيات النباتية فهي ُمشتقة من أغذية مثل
الجزر والشمندر والبروكلي والسبانخ والتوت األزرق والتفاح والتوت البري والطماطم والفراولة .ستحب أنت وأطفالك نكهة
العنب الطبيعية ،كما ستنعم براحة البال والطمأنينة!
● خال من األلوان الصناعية أو المواد الحافظة.
● أقراص قابلة للمضغ.
● ُتستخلص قاعدة المغذيات النباتية من أفضل األطعمة بما في ذلك البروكلي والسبانخ والشمندر والجزر.
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®

فوريفر إيميوبلند® ُمصمم لتعزيز وظيفة جهاز المناعة من خالل جميع جوانبها بد ًءا من خط الدفاع األول وصو ًلا إلى الخط
األخير .قمنا باختيار كل مكون من هذا المزيج الفريد بعناية كبيرة نظرًا إلى دوره الحيوي الذي يلعبه في دعم وظيفة جهاز
المناعة بالجسم .فهو يساعد الجهاز الدفاعي الحيوي بالجسم على العمل بأفضل أداء لكي تتمكن من القيام بأعمالك
اليومية دون الشعور بأي أعباء.
المعززة للمناعة على الكتوفيرين وفطر المايتاكي وفطر الشيتاكي وفيتامين ج ود والزنك
ويتضمن مزيج المواد الغذائية ُ
لمزيدٍ من الدعم .ويساهم كل مكون من تلك المكونات في صحة الجسم:
● فركتو أوليجو سكاريدات  -يُعزز المستويات الصحية من بكتيريا بروبيوتيك داخل الجهاز الهضمي.
● الكتوفيرين  -يدعم إنتاج خاليا المناعة ويساعد في الحصول على أفضل المستويات من البكتيريا "المفيدة" في األمعاء
● فطر المايتاكي وفطر الشيتاكي  -يعمالن على دعم إنتاج خاليا المناعة ووظيفة القلب.
● فيتامين د  -يعمل على تقوية خاليا المناعة.
● فيتامين ج  -يعمل على مكافحة الجذور الحرة.
● الزنك  -يعمل على مكافحة الجذور الحرة ودعم إنتاج خاليا المناعة.
تتناول تلك التركيبة الحصرية جميع الجوانب المتعلقة بجهاز المناعة لتوفير كل من المواد الغذائية األساسية الالزمة لصحة
بشكل متزامن لدعم وظيفة المناعة.
جهاز المناعة والمغذيات النباتية الطبيعية التي تتعامل
ٍ
● تدعم جميع جوانب وظيفة جهاز المناعة.
● توفر مجموعة من المواد المغذية لدعم نشاط جهاز المناعة.
● عمل على مكافحة الجذور الحرة.
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بعد لتقييم إدارة األغذية واألدوية األمريكية .وال تهدف المنتجات المعروضة هنا إلى تشخيص مرض معين أو نوع معين من األمراض أو التخفيف
البيانات الواردة هنا لم تخضع
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من حدته أو عالجه أو شفائه أو الوقاية منه .ويجب استشارة الطبيب في حال مواجهة مشكلة طبية.
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®

مكمل غذائي لدعم حيوية الرجل
®

على الرغم من أن العمر الصحيح قد يتفاوت ،فإن صحة البروستاتا قد تصبح مسألة مهمة لجميع الرجال .فيتوليز
المكمل الغذائي لدعم حيوية الرجال يحتوي على جميع الطاقة المتوفرة في فوريفر برو ،®6إال أنه يتضمن المزيد من
المواد المغذية والمزيد من أشكال المغذيات الحيوية والنباتية القوية.

يجمع فيتوليز ® ما بين النظام الغذائي الصحي والممارسة ،ليقدم ح ًلا طبيعيًا لدعم صحة البروستاتا .فهذه التركيبة
فعا ًلا من األعشاب والفيتامينات والمعادن ومضادات األكسدة الحاصلة على براءة اختراع
الفريدة والشاملة توفر
مزيجا ّ
ً
المثلى.
للمساعدة في الحفاظ على تدفق البول وتعزيز وظيفة الخصية فض ًلا عن صحة البروستاتا ُ
يتكون فيتوليز ®  -المزيج النباتي الحصري من مزيج من الخالصات النباتية بما في ذلك البلميط المنشاري ولحاء شجرة
الخوخ األفريقي وبذور القرع .ولطالما كانت ُتستخدم هذه الخالصات النباتية على مر القرون لدعم صحة البروستاتا.
خصيصا والمتوازنة لدعم صحة
المصممة
ً
كما يتضمن هذا المزيج الحصري مجموعة من خالصات المواد المغذية ُ
الرجال وتعزيز وظيفة صحة البروستاتا .وأضف إلى ذلك فيتامينات ج ود وهـ الالزمة للحفاظ على صحة البروستاتا .وبالتالي،
مهما في الحفاظ على صحة
قمنا بمزج هذه الفيتامينات مع معدني السيلينيوم والزنك ،الذي ثبت مؤخرًا لعبهما دورًا
ً
البروستاتا .ثم أضفنا بعد ذلك كويرسيتين وليكوبين بمستويات مالئمة ومتوازنة مع هذه المواد المغذية الحيوية لتوفر
الدعم الكامل للبروستاتا.

ومحسن  -فباإلضافة إلى وجود فيتامين هـ والسيلينيوم وليكوبين في فوريفر برو ®6األصلي ،قمنا بإضافة
جديد ُ
فيتامين ج ود وب 6مع مزجهم بالزنك وكويرسيتين .وثبت أهمية كل من فيتامينات ج ود وب 6لصحة البروستاتا وهي
مهمة من أجل إنتاج الهورمونات.
● مزيج نباتي خاص يتضمن البلميط المنشاري ولحاء شجرة الخوخ األفريقي وبذور القرع.
● توازن غذائي مالئم لدعم البروستاتا بالكامل
● توفير البوليفينول بنسبة تحاكي تناول رمانة كاملة
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®

مكمل غذائي لدعم حيوية المرأة

قد يرتبط الشعور بعدم الراحة الناشئ عن آالم ما قبل الحيض أو سن اليأس أو ضعف وظيفة المسالك البولية إلى
تغيير الهرمونات ووجود احتياجات غذائية ُمحددة .ولذلك صممنا لكي فيتوليز لدعم حيوية المرأة وهو عبارة عن مزيج
خصيصا مع األخذ في
والمصممة
طبيعي من مضادات األكسدة  -الغنية بالفواكه واألعشاب والفيتامينات والمعادن
ً
ُ
االعتبار احتياجات المرأة. .
يتكون فيتوليز - TMالمزيج النباتي الحصري من مجموعة من الخالصات النباتية بما في ذلك مسحوق التفاح وزهرة اآلالم
وقديماُ ،استخدمت هذه الخالصات النباتية على مر القرون إلحداث توازن بين الهرمونات ودعم الصحة
وتوت الشزندرة.
ً
المختبر سريريًا والذي تم إنتاجه من خالل عملية
والعافية .ثم قمنا بمزج هذه الخالصات النباتية مع مسحوق توت العليق ُ
تساهم في تركيز فائدة الطبيعية من فاكهة توت العليق بأكمله .ويتضمن هذا التوت البري الفريد تقنية حاصلة على
ثم توصيل هذه المواد
براءة اختراع تعمل على حماية النوت البري من التلف بفعل العصارة الهضمية بالمعدة ،ومن ّ
المغذية إلى الجهاز الهضمي السفلي حيث يُمكن امتصاصها من خالل آلية تتميز بمفعول طويل األمد.
خصيصا والمتوازنة لدعم صحة المرأة
المصممة
ً
كما يتضمن هذا المزيج الحصري مجموعة من خالصات المواد المغذية ُ
وتعزيز وإحداث توازن بين الهرمونات .وعلى الرغم من أن المنغنيز وفيتامين ج وب من المواد الالزمة إلنتاج الهرمونات ،فمن
السهل فقدانها بفعل الضغط واألدوية الشائعة مثل أدوية تحديد النسل والعالج بالهرمون البديل .ولذلك ،قمنا بدمج
هذه الفيتامينات مع تركيبات الحديد والكالسيوم الحاصلة على براءة اختراع وهما اثنان من المعادن الالزمة للحفاظ
على صحة قلب واألوعية الدموية وعظام المرأة .وتتميز هذه المواد المغذية بتوازنها المالئم لتوفير الدعم الكامل.
● مجموعة من الخالصات النباتية التي تتضمن مسحوق التفاح وزهرة اآلالم وتوت الشزندرة.
● يُعزز توازن الهرمونات لمساعدتك على الشعور بذاتك طوال الوقت.
خصيصا حسب احتياجات المرأة.
● ُمصمم
ً
المختبر علميا والحاصل على براءة اختراع
● مسحوق التوت ُ

 376Lفوريفر أركتيك سي

®

والمحسن اآلن على مزيج من حمض الدوكوساهيكسانويك  -الغني بزيت الكاليمارى وزيت السمك
يحتوي فوريفر أركتيك سي® الجديد
ُ
أوميغا  3فائق النقاء وزيت الزيتون أولييك .ويقتصر هذا المزيج الفريد على منتجات فوريفر ليفينج وهو ال يوفر أكثر من  33٪من حمض
الدوكوساهيكسانويك يوميًا فحسب ،بل يُحدث ً
أيضا توازن مثالي بينه وبين الحمض الدهني إيكوزا بنتانويك للتمتع بصحة وعافية مثالية.
التوازن الحيوي بين أوميغا  3وأوميغا 6
يوجد توازن مهم ال تعيه جيدً ا الغالبية العظمى من الناس عندما يتعلق األمر باألوميغا .من الناحية التاريخية ،عادة ما كانت تحتوي
الوجبات الغذائية المتوازنة على نسبة صحية من األوميغا  1:1لتصل إلى  1:4من حمض الدوكوساهيكسانويك إلى الحمض الدهني إيكوزا
بنتانويك .ولكن لسوء الحظ ،تتضمن العديد من الوجبات الغذائية مستويات غير صحية من األوميغا  6والتي عادة ما ُتشتق من األطعمة
المقلية وزيوت الخضروات ومنتجات الزبد الصناعي والدهون الحيوانية التي تتغذى على الحبوب وغير ذلك من األطعمة سهلة التحضير
والمعالجة .إضافة إلى ذلك ،تنخفض نسبة األسماك وأوميغا  3في العديد من الوجبات الغذائية ،مما يخلق نسبة غير صحية من أوميغا
ُ
بعد لتقييم إدارة األغذية واألدوية األمريكية .وال تهدف المنتجات المعروضة هنا إلى تشخيص مرض معين أو نوع معين من األمراض أو التخفيف
البيانات الواردة هنا لم تخضع
ُ
من حدته أو عالجه أو شفائه أو الوقاية منه .ويجب استشارة الطبيب في حال مواجهة مشكلة طبية.
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 :6ترتفع نسبة أوميغا  3لتصل إلى  !30:1ويكمن الحل في العودة إلى نسبة صحية من حمض الدوكوساهيكسانويك إلى
الحمض الدهني إيكوزا بنتانويك في زيادة استخدام أوميغا  3والتقليل من تناول أوميغا .6
لقد تم تطوير فوريفر أركتيك سي® بأال يهدف إلى زيادة نسبة أوميغا  3في وجبتك فحسب ،بل لكي تتمتع بكمية كبيرة
من حمض الدوكوساهيكسانويك في الجرعة الواحدة.
يتواجد حمض الدوكوساهيكسانويك أوميغا  3بصورة طبيعية في الجسم بأكمله ،إال أنه يتواجد بكثرة في العقل العين
والقلب .وكما أن الكالسيوم مفيد لبناء عظام قوية ،فإن حمض الدوكوساهيكسانويك يضمن نمو الخاليا الموجودة
بشكل صحيح طوال حياتك .ولطالما
في العقل والشبكية والقلب وغير ذلك من األجزاء األخرى بالجهاز العصبي وعملها
ٍ
ُظهر أي حمض
ارتبط تناول حمض الدوكوساهيكسانويك بتقليل مخاطر الخرف المرتبطة بالتقدم في العمر .ولم ي ِ
دهني مثل هذه العالقة.
● تخصيص نسبة أوميغا  3لتحاكي نسبة وجبة غنية باألسماك.
● جميع النكهات الحمضية طبيعية للحصول على رائحة ممتعة وطعم يحاكي وجبة السمك
● ُمشتق من مواد صديقة بالمحيط
● مصدر نقي لحمض الدهني إيكوزا بنتانويك وحمض الدوكوساهيكسانويك
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®

فوريفر دايلي

فوريفر دايلي® هو نظام غذائي ثوري ُمصمم باالتحاد مع ُمركب األلو أوليجوسكاريد الذي تتميز به منتجات فوريفر
ليفينج .فوريفر دايلي® الغني بمركب األلو أوليجوسكاريد يوفر مزيج متوازن بصورة مثالية من  55مادة مغذية بما في
ذلك الفيتامينات والمعادن الالزمة التي توفر المزيد من فاعلية االمتصاص ،وفي حالة المعادن ،التي تستهدف أجهزة
بعينها في الجسم.
كما يوفر فوريفر دايلي® برنامج غذائي شامل يتضمن كميات مثالية من المغذيات النباتية والفالفونويد الطبيعية وأحدث
مضادات األكسدة باستخدام تقنية الجزيئات فض ًلا عن مجموعة متنوعة من الخضروات والفاكهة لضمان حصول
جسمك على كافة العناصر األساسية وشبه األساسية من المواد الغذائية الصغرى والكبرى المطلوبة لصحة مثالية.
هذه التركيبة المثالية ُمصممة لتغذية أجسامنا وحمايتها من خالل سد الفجوات الغذائية في نظامنا الغذائي اليومي
وتوفير الصحة والحيوية المثالية.
● مزيج من  55مادة غذائية بما في ذلك الفيتامينات والمعادن األساسية.
● يُغذي أجسامنا ويحميها
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®

فوريفر فايبر

يوفر فوريفر فايبر®  5جم من األلياف سريعة اإلذابة في كيس صغير لدعم النظام الغذائي الصحي .ويوصي الخبراء
أنه بإمكاننا تناول ما يصل إلى  30جم من األلياف يوميًا للحصول على صحة جيدة والتمتع بالوظيفة المثلي للجهاز
الهضمي .ومع ذلك ،ال يتناول الغالبية العظمى من الناس سوى نصف تلك الكمية تقريبًا .وال يعني بحثنا عن الراحة في
األطعمة التي نتناولها ،أننا نحصل على الكميات الكافية من األلياف الالزمة لدعم صحتنا .يقدم فوريفر فايبر® مزيج من
أربعة ألياف فض ًلا عن توفير طريقة سهلة ومريحة إلضافة المزيد من األلياف إلى نظامك الغذائي  -من خالل نثره على
الطعام الذي تتناوله أو خلطه مع فوريفر ألوفيرا جل® أو غير ذلك من المشروبات األخرى أو بإضافته إلى زجاجة الماء
عندما تكون في العمل!
وبينما ربطنا في كثي ٍر من األحيان تناول األلياف بدعم وظيفة الجهاز الهضمي  -وهو أمر مؤكد علميًا بدرجة كبيرة -
فإن األلياف توفر مزايا كثيرة للجسم بأكمله .وبالتالي ،يمكن أن يساعدك فوريفر فايبر® الذي يُمكن تناوله أثناء الوجبات،
في دعم شعورك بالصحة وبالتالي التحكم في شهيتك ورغباتك وامتصاص الكالوري .وهو أمر في غاية األهمية لمن
نظاما للمحافظة على الوزن عند تناوله مع نظام غذائي صحي وممارسة التمارين الرياضية بصفة منتظمة .ومن
يتبعون
ً
خالل المساعدة على دعم مستويات سكر الدم الطبيعية بالفعل ضمن المعدل الطبيعي وتقليل امتصاص المغذيات
الكبيرة من طعامنا ،فيُمكن لأللياف المساعدة في الحد من الشعور بالخمول وانخفاض الطاقة بعد تناولنا للطعام.
كما أظهرت األلياف قدرتها على دعم وظيفة القلب ،وبالطبع نظرًا إلى إدراك العلماء أن  ٪ 70أو  ٪ 80من وظيفة المناعة
في الجسم ترتبط بالجهاز الهضمي ،فبإمكان األلياف المساعدة في دعم جهاز المناعة عن طريق مزاياه المخصصة
للجهاز الهضمي .يُمكن أن ُتسهل األلياف القابلة للذوبان من التخلص من الفضالت بالجسم وقد تساعد في التخفيف
من حاالت اإلمساك العارض.
مع فوريفر فايبر® أصبح من السهل إضافة المزيد من األلياف إلى نظام الغذائي من خالل توفير  5جم من األلياف القابلة
للذوبان في كل عبوة .وهو ما يعادل تناول كوب ونصف من األزر البني أو شريحتي خبز توست من القمح الكامل  -دون
بشكل عام
أي كربوهيدرات أو سعرات حرارية! بالتالي ،يعد فوريفر فايبر® طريقة مالئمة لزيادة امتصاص األلياف اليومية
ٍ
وتحسين صحتك.
●  5جم من األلياف في العبوة الواحدة.
● ُمصمم لتوفير طريقة مالئمة لدعم امتصاص األلياف على النحو األمثل.
● يذوب بسهولة في الماء أو في مشروب فوريفر ألوفيرا جل® أو غير ذلك من المشروبات األخرى.
● سريع الذوبان ومذاق خفيف وخالي من الحبيبات والغلوتين.
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بعد لتقييم إدارة األغذية واألدوية األمريكية .وال تهدف المنتجات المعروضة هنا إلى تشخيص مرض معين أو نوع معين من األمراض أو التخفيف
البيانات الواردة هنا لم تخضع
ُ
من حدته أو عالجه أو شفائه أو الوقاية منه .ويجب استشارة الطبيب في حال مواجهة مشكلة طبية.
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آرجي ®+مجموعة فيتامينات بحمض األرجينين

إل أرجينين هو حمض أميني قوي يساعد على تأييد ما يشير إليه العلماء باسم "الجزيء المعجزة"
 أكسيد النيتريك .يتحول إل أرجينين إلى أكسيد النيتريك في الجسم لدعم الدورة الدموية.بشكل عام
● القلب واألوعية الدموية
ٍ
● جهاز المناعة
● العضالت
● العظام والهيكل العظمي
● الجهاز التناسلي الذكري
المحسنة في عبوة صغيرة الحجم ليجعل من السهل تناوله
يتوفر اآلن آرجي +من خالل تركيبته ُ
المحسنة على مستويات عالية من فيتامين د وج وب6
عند انشغالك في العمل .وتحتوي تركيبته ُ
وب .12كما يحتوي على فيتامينات الفوالت والثيامين والنياسين وحمض البانتوثينيك والبيوتين
والريبوفالفين.
المحسنة كل الطاقة التي يوفرها إل أرجينين باإلضافة إلى:
ويوفر آرجي +بتركيبته ُ
●فيتامين د  -تواصل األبحاث اكتشافاتها حول الفوائد التي يوفرها فيتامين د للمناعة والقلب
واألوعية الدموية والهيكل العظمي واإلدراك وحتى الوزن.
●مكمل شامل لمجموعة فيتامينات ب نظرًا إلى دورها الحيوي في عملية التمثيل الغذائي والتي
يُمكن فقدها بسهولة من جراء الضغط واإلجهاد.
● الرمان  -المعروف بخواصه بمضادات األكسدة القوية.
● خالصات قشر العنب وقشر العنب األحمر والتوت لدعم القلب واألوعية الدموية وجهاز المناعة.
تتحد هذه المكونات ُمعا لتخلق جي ًلا جديدً ا من المكمالت الغذائية  -من شأنه أن يدعم صحة
جسمك بأكمله .وما عليك سوى وضع القليل من آرجي +ومزجه مع فوريفر ناتشورال سبرينغ وتر
أو إلى مشروب األلوة المفضل لديك ليساعدك على تعزيز األداء في كل جزءٍ من حياتك .استمتع
بالصحة المثالية مع نظامك الغذائي  -فقط من خالل طاقة إل أرجينين!
● يعزز األرجينين من إنتاج أكسيد النيتريك
● مزيج من الفواكه يُضفي المزيد من طاقة مضادات األكسدة

551L

TM

فوريفر موف

حل طبيعي لدعم صحة العضالت والمفاصل
● ستحظى بنتائج سريعة ومؤكدة في فترة قليلة من  10-7أيام
● يحتوي على اثنين من المكونات الحاصلة على براءة االختراع من أجل صحة المفاصل
فعال  5مرات أكثر مقارنة بالجلوكوزامين والكوندرويتين
● ّ
سلما به حتى تقل الحركة أو تصبح محدودة مع التقدم
يأخذ األغلبية منا القدرة على الحركة بوصفها أمرًا بديهيًا ُم
ً
في العمر .أما اآلن مع فوريفر موف™ فحان وقت التحرك بحرية ومنح المفاصل مزيد من الراحة والمرونة مع أحدث
بمزيج هائل من اثنين من
تقدما من الناحية السريرية .يمتاز فوريفر موف™
مكمالت المفاصل والعضالت وأكثرها
ٍ
ً
مكان آخر!
المكونات غاية في قوى وال يُمكن العثور عليهما في أي
ٍ

ويُعد **® NEMأحد هذين المكونين وه مكون طبيعي ُمشتق من األطعمة والسيما البيض ويوفر الكوندرويتين
وحمض الهيالورونيك وغليكوز أمينوغليكان والبروتينات األساسية مثل الكوالجين .وأظهرت الدراسات دعم هذا
المكون الحاصل على براءة اختراع مجموعة الحركة وراحة المفاصل والمرونة فض ًلا عن تعزيز صحة الغضروف
والتقليل من تيبس العضالت والمفاصل والتعجيل بالتعافي السريع من التمرينات – وهو في األساس كل ما تحتاج
إليه المفاصل!

كما أضفنا المزيد من الفوائد في هذه التركيبة المتطورة من خالل إضافة الكركمين المستخلص من الكركم
 ليس في أي شكل  -ولكن في صورة ***® BioCurcالتي تستخدم تقنية االستحالب الحاصلة على براءة اختراع.تزيد هذه التقنية من التوافر البيولوجي ُ
للكركمين بنسبة  - ٪ 200بما يسمح لجسمك بامتصاص المزيد واالنتفاع به.
ولطالما تم استخدام هذه األعشاب الطبيعية آلالف السنوات لدعم صحة المفاصل وتوفير مزايا مضادات األكسدة.
واليوم ،أصبح الكركمين موضوعً ا آلالف الدراسات المنشورة التي تطمح إلى الكشف عن العديد من فوائده .فبأخذ
هذا المكون الموثوق به ودعم قوته ،فقد مزجنا أفضل العلوم بالطبيعة.
متمرسا أو تمارس رياضتك في أوقات الفراغ أو ترغب في االستمتاع بحريتك في حياتك
فسواء أكنت العبًا رياضيًا
ً
اليومية ،سيساعدك هذين المكونين في غاية القوية في التحرك باستخدام جل ناعم سهل التناول .فما الذي
تنتظره؟
**® NEMهي عالمة تجارية مسجلة تابعة لشركة إي إس إم تكنولوجيز.
***® BioCurcهي عالمة تجارية مسجلة تابعة لشركة بوسطن بيوفارم.

بعد لتقييم إدارة األغذية واألدوية األمريكية .وال تهدف المنتجات المعروضة هنا إلى تشخيص مرض معين أو نوع معين من األمراض أو التخفيف
البيانات الواردة هنا لم تخضع
ُ
من حدته أو عالجه أو شفائه أو الوقاية منه .ويجب استشارة الطبيب في حال مواجهة مشكلة طبية.
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®

فـوريـفـر أكـتـيـف برو -ب

قم بتعزيز جسمك كما لم تفعل من قبل باستخدام أحدث المعززات الحيوية وأكثرها تطوّ رًا والمدروسة طبيًا ،حيث أنها مصممة لتعزيز صحة الجهاز
الهضمي ،يحتوي فوريفر أكتيف برو-ب TMعلى مجموعة من المعززات الحيوية من مستشفى جامعة كوبنهاجن الرائدة في مجال طب الجهاز
الهضمي .يحتوي فوريفر أكتيف برو-ب TMعلى خليط حصري من  6سالالت حيوية مختلفة ،لذا فإن كل جرعة منه تمد الجسم بثمانية مليارات وحدة
بناء على خصائصها المفيدة والبحث الطبي وقدرة هذه السالالت على العمل
مكونة للمستعمرة .لقد تم إجراء البحوث على هذه السالالت واختيارها ً
على نحو تآزري.
كما تحتوي هذه التركيبة على ألياف حيوية للحفاظ على المعززات الحيوية أثناء التخزين واالنتقال والوصول إلى األمعاء .توفر المعززات الحيوية بيئة مثالية
للسالالت الحيوية لتعمل وتزدهر .األلياف الحيوية التي تم اختيارها هي عبارة عن سلسلة قصيرة من سكريات األليجو الفركتوزية المعروفة بقدرتها على
تعزيز تخمير سالالت بكتيريا الشقاء النافعة والعصية اللبنية المستخدمة في تركيبة فوريفر أكتيف برو-ب.TM
قرص واحد في اليوم يمكن أن يساعد في التغلب على أوجه الخلل التي يسببها الطعام واختياراتنا المرتبطة بنمط حياتنا المزدحم والتي قد تؤدي
بصورة عرضية إلى نقص في كمية السالالت الحيوية الطبيعية في الجسم .يعمل فوريفر أكتيف برو-ب TMبشكل أساسي في األمعاء حيث يساعد في
هضم الطعام وامتصاص العناصر الغذائية واإلسهام بصورة إيجابية في النمو الطبيعي للجسم عن طريق المساعدة في الحفاظ على صحة وتوازن
الجهازين المناعي والهضمي.
فوريفر أكتيف برو-ب TMهي أقراص نباتية معبأة في قنينة فريدة بتقنية أكتيف فيال TMوهي طريقة جديدة في التعبئة مصممة بغطاء داخل الزجاجة
لضبط الرطوبة وحماية السالالت الحيوية طوال فترة التخزين.
حيث إن السالالت الحيوية نفسها ضعيفة ،يستخدم فوريفر أكتيف برو-ب TMتقنية حصرية لحماية هذه السالالت الحيوية عن طريق التبريد أثناء التصنيع
وطوال فترة التخزين .لقد تم اختيار السالالت في فوريفر أكتيف برو-ب TMومعالجتها لتحتوي على مقاومة عالية لألحماض المعدية واألمالح المرارية
لتتمكن من الوصول إلى األمعاء .لقد أظهرت الدراسات الطبية أن هذه السالالت لديها قدرة أكبر على تكوين المستعمرات والبقاء على قيد الحياة أثناء
مرورها عبر القناة الهضمية.
• بكتيريا الشقاء اللبنية

• العصية اللبنية الحمضية

• بكتيريا حمض اللبن

• بكتيريا الشقاء الطويلة

• بكتيريا ملبنة روتيرية

• بكتيريا الشقاء

فوريفر أكتيف برو-ب TMهو مستحضر يتكون من  6سالالت من المعززات الحيوية ،ممتد الصالحية وال يحتاج للحفظ في البراد .وما يميز فوريفر أكتيف
برو-بً TM
حقا هو أنه يعمل جنبًا إلى جنب مع األلوفيرا المبتكر الخاص بنا ،والذي يعتبر من المعززات الحيوية .سوا ًء كان هدفك هو تعزيز صحة الجهاز
الهضمي أو تحسين امتصاص العناصر الغذائية ووظائف جهاز المناعة ،قم بإضافة فوريفر أكتيف برو-ب TMإلى نظام المكمل الغذائي اليومي الخاص بك.
•
•
•
•
•
•

يعزز صحة الجهاز الهضمي.
مقاوم لألحماض المعدية مما يسهل وصوله لألمعاء على نحوٍ أفضل.
يحتوي على  6سالالت تعمل بشكل تآزري من ضمنها بكتيريا حمض اللبن المدروسة طبيًا.
يحتوي على أكثر من  8مليارات وحدة تكوين مستعمرة.
السالالت مجمدة بالتجفيف من أجل الحماية والقوة وتمديد فترة الصالحية.
خال من الصويا ومسببات الحساسية.
ٍ
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الزيوت األساسية
505

كارير أويل

حصن بأنقى المكونات الطبيعية
ُتعد مجموعة كاريل العطرية من فوريفر إيسنشيال أويلز سائل ترطيب خفيف ُم ّ
ومضادات األكسدة .يُشتق زيت كاريل العطري من زيت جوز الهند (حمض الكابريليك/دهون تريجليسريد كابريك) وهو
عديم اللون والرائحة ومن السهل على البشرة امتصاصه .ونظرًا إلى كونه عديم اللون والرائحة ،فهو حامل مثالي
لزيوتنا األساسية النقية.
ً
فوريفر كاريل أويل مزود بفيتامينات أ وج وهـ فضلا عن زيت الحمحم وزيت وردة المسك وزيت السمسم وزيت نواة
المشمش .يُعيد هذا المزيج القوي من الفيتامينات المضادة لألكسدة والزيوت الطبيعية تجديد البشرة كما تساعد على
تقديم أفضل مزايا مجموعة فوريفر إيسنشيال أويلز.
يُستخلص جوهر زيت كاريل العطري من فوريفر إيسنشيال أويلز من خالصة أوراق باربادنسيس األلوة والتي تخترق بصورة
طبيعية البشرة وتعمل على تغذيتها وهي ُتعد أحد الحوامل المثالية الطبيعية .كما تم تركيب زيت كاريل فوريفر
إيسنشيال أويلز لكي يندمج مع فوريفر إيسنشيال أويلز لزيادة االنتفاع بالفوائد الفريدة.
أما ما يميز هذه التركيبة الحصرية هو مزجها مع السكوالين وورد المسك وبذور السمسم والمشمش في قاعدة
ألوفيرا وفيتامين هـ .يقدم هذا المزيج الفريد المزيد من الدعم للبشرة كما يوفر اختراق أعمق لفاعلية أكبر.
● زيادة دهون تريجليسريد كابريك (من زيت جوز الهند)
● السكوالين وورد المسك وبذور السمسم وزيت نواة المشمش
● خال من البارابين

506

الالفندر

توفر منتجات زيت الالفندر العطرية من فوريفر ليفينج زيت الالفندر أحد أنقى زيوت الطبيعة الذي يعمل على تهدئة
البشرة وتلطيفها .ويُعزى استخدام الالفندر إلى آالف القرون التي وردت في النصوص اليونانية والرومانية حيث كان
يُستخدم مع األلوة والتوابل واألعشاب لتجهيز المعابد من أجل الطقوس الدينية.
ونظرًا إلى نموه وحصاده في بلغاريا نتيجة للمناخ المثالي والتربة الخصبة ،فإن فوريفر إيسنشيال أويلز الفندر يحتوي على
مستويات عالية من خالت الليناليل التي تمنح الالفندر رائحته الزكية والتربين الذي يُزيد من حجم فوائده.
فوريفر إيسنشيال أويلز الفندر  -نقي  ٪ 100آمن .٪ 100
● أنقى زيوت الالفندر في الطبيعة
● ينمو ويزدهر في بلغاريا

507

الليمون

يُستخدم حامض الليمون على مدار القرون نظرًا إلى عطره فض ًلا عن سماته الجمالية والتنظيفية.
فهو ينمو ويزدهر في الواليات المتحدة ،وهو يُحصد باليد ثم يُعالج لعدة أيام بما يسمح للثمرة بالنضج التام .وعندما
تصل الفاكهة إلى أوج نضجها التام ،تمتلئ بالمزيد من العصارة ويُستخلص منها أفضل الزيوت جودة.
ولذلكُ ،تقدم لك منتجات زيوت الليمون العطرية من فوريفر ليفينج أنقى الزيوت الطبيعية لدعم جهاز المناعة وتعزيز
صحة الجهاز الهضمي.
زيوت الليمون العطرية من فوريفر إيسنشيال أويلز  -نقية  ٪ 100قوية ٪ 100
● ينمو ويُحصد في الواليات المتحدة
● يدعم جهاز المناعة ويُعزز من صحة الجهاز الهضمي.
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البيانات الواردة هنا لم تخضع
ُ
من حدته أو عالجه أو شفائه أو الوقاية منه .ويجب استشارة الطبيب في حال مواجهة مشكلة طبية.
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508

النعناع

تتكون زيوت بيبرمينت العطرية من فوريفر إيسنشيال أويلز من مجموعة من النباتات التي تنمو و ُتحصد في المزرعة ذاتها على
عاما والذي يتمتع بأعلى نسبة طبيعية من المنثول بما يوفر التهدئة التي يشتهر بها النعناع الفلفلي .توفر منتجات فوريفر
مدار ً 85
ليفينج زيوت بيبرمينت العطرية أحد أنقى زيوت الطبيعة الذي يعمل على إنعاش البشرة وتجديدها.
يُعزى استخدام النعناع الفلفلي إلى الحضارة الرومانية واليونانية عندما كان النعناع الفلفلي يُستخدم ألغراض الزينة والتعطر
فض ًلا عن كونه نكهة شائعة االستخدام في الصلصات واألطعمة.
ولضمان الجودة العالية ،يمر كل زيت من زيوت إيسنشيال أويلز بمراحل عديدة .إذ يتولى فريق من الخبراء في مجال النمو والحصاد
وإنتاج الزيوت األساسية تقييم كل زيت عن طريق التحقق بالشم أو البصر أو التذوق .كما يُجرى تحليل ُمختبري  FC-MSلضمان أن
كل مجموعة من الزيوت األساسية تفي بمعايير الجودة والكفاءة التي تطلبها فوريفر.
زيوت بيبرمينت العطرية من فوريفر إيسنشيال  -نقية  ٪ 100طازجة ٪ 100
● أنقى زيوت النعناع الفلفلي في الطبيعة
● يعمل على التجديد واالنتعاش

509

آت إيز

تتكون كل مجموعة من مجموعات زيوت فوريفر ليفينج إيسنشيال أويل من مجموعة من الزيوت المنتقاة للحصول على أفضل
النتائج .هي ُتجمع من أفضل المصادر من جميع أنحاء العالم ،ثم ُتختار و ُتمزج كل رائحة بطريقة علمية للحصول على أفضل
فاعلية وجودة من المزج.
المختارة بعناية من أفضل المصادر في
يُصنع الزيت العطري آت إيز من فوريفر إيسنشيال أويلز من أفضل الزيوت النباتية النقية ُ
جميع أنحاء العالم بما في ذلك فرنسا وروسيا والصين والواليات المتحدة ومصر وأسبانيا .وهو يوفر أفضل مزيج متوازن من أنقى
والمنتقى لتعزيز
الينترغرين والالفندر والكينا والكزبرة واللبان والروزماري والبابونج الروماني والنعناع الفلفلي والريحان والمردقوش،
ُ
إحساسك بالتناغم والسالم الداخلي.
زيوت آت إيز العطرية من فوريفر إيسنشيال أويلز  -نقية  ٪ 100مهدئ ٪ 100
●يتضمن أنقى الفصائل النباتية الينترغرين والالفندر والكينا والكزبرة واللبان والروزماري والبابونج الروماني والنعناع الفلفلي والريحان
والمردقوش.
● زيوت نباتية من فرنسا وروسيا والصين والواليات المتحدة ومصر وإسبانيا.

510

ديفينس

تتكون كل مجموعة من مجموعات زيوت فوريفر ليفينج إيسنشيال أويل من مجموعة من الزيوت المنتقاة للحصول على أفضل
النتائج .هي ُتجمع من أفضل المصادر من جميع أنحاء العالم ،ثم ُتختار و ُتمزج كل رائحة بطريقة علمية للحصول على أفضل
فاعلية وجودة من المزج.
المختارة بعناية من أفضل المصادر في
يُصنع الزيت العطري ديفنس من فوريفر إيسنشيال أويلز من أفضل الزيوت النباتية النقية ُ
جميع أنحاء العالم بما في ذلك الهند ونيبال والصومال والواليات المتحدة ومدغشقر والمجر.
ويتكون هذا الخليط الدفاعي من براعم القرنفل والبرتقال وقشرة القرفة والروزماري واللبان والكينا والعرعر لدعم جهاز المناعة.
زيوت ديفنس العطرية من فوريفر إيسنشيال  -نقية  ٪ 100قوي ٪ 100
● زيوت نباتية من الهند ونيبال والصومال والواليات المتحدة ومدغشقر والمجر
● براعم القرنفل والبرتقال وقشرة القرفة والروزماري واللبان والكينا والعرعر لدعم جهاز المناعة.

511

سوذ

مزيجا متواز ًنا من أنقى فصائل نباتات النعناع البري النقي والينترغرين والكافور واإليلنغ
يوفر الزيت العطري سوذ من فوريفر ليفينج
ً
خصيصا الختراق البشرة وتهدئتها .وهو ُمختار بعناية من أفضل المصادر في جميع أنحاء العالم بما في ذلك
المنتقاة
ً
والبابونجُ ،
الهند والصين ومدغشقر ومصر.
زيوت سوذ العطرية من فوريفر إيسنشيال  -نقية  ٪ 100يوفر االسترخاء ٪ 100
● يتكون من أنقى النباتات الطبيعية النعناع البري النقي والينترغرين والكافور واإليلنغ والبابونج
● زيوت نباتية من الهند والصين ومدغشقر ومصر
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التحكم في الوزن
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®

فوريفر جارسينيا بلس

فوريفر جارسينيا بلس® هو مكمل غذائي ثوري يحتوي على مكونات من شأنها أن تساعد في فقد الجهود المبذولة
لفقد الوزن .ويُعد المكون الرئيسي مادة طبيعية ُمشتقة من ثمار شجر جنوب آسيا ،جارسينيا كامبوجيا المعروفة
ً
أيضا باسم التمر الهندي الماالباريُ .تجفف قشرة هذه الفاكهة و ُتستخدم في إنتاج مادة تماثل حمض الستريك
الموجود في البرتقال وغير ذلك من الفاكهة الحمضية األخرى.
كما أصبح العلماء المختصون في المركبات النباتية على دراية بالمزايا الرائعة لهذه المادة في أواخر السبعينيات،
عندما علموا أنه بإمكانها منع الجسم من امتصاص الدهون من الكربوهيدرات .فأثناء عملية التمثيل الغذائي
المستخدمة على الفور للطاقة أو المخزنة في صورة
المعتادة للوجبة ،تتحول السعرات الحرارية للكربوهيدرات غير ُ
جليكوجين إلى دهون في الكبد .وبالتالي ،تعمل جارسينيا على منع عمل اإلنزيم (سيترات لياز) على تحويل تلك
السعرات الحرارية إلى دهون .ونتيجة لذلك ،سيميل الجسم إلى حرق مخزون الدهون الموجود ،وهو ما سيؤدي
بدوره إلى خسارة الوزن عند استخدامه مع نظام غذائي مالئم وممارسة التمرينات الرياضية.
كاف
إضافة إلى ذلك عند إنتاج جليكوجين كافي وتخزينه في الكبدُ ،ترسل رسالة إلى العقل تشير إلى تناول قد ٍر
ٍ
من الطعام .وهو ما يُعرف باسم "الشبع الشرطي" ويعمل على قمع الشهية مما يقلل من الرغبة في تناول المزيد
من الطعام .ويُمكن لفوريفر جارسينيا بلس® ً
أيضا المساعدة في الحفاظ على الوزن الصحي.
● يحتوي على مكون يساعد في تقليل الشهية.
● يساعد في منع اإلنزيم مؤق ًتا من تحويل السعرات الحرارية إلى دهون
● أداة مفيدة للتحكم في الوزن عند استخدامه بالتزامن مع نظام غذائي صحي وممارسة التمرينات الرياضية.
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®

فوريفر لين

يوفر فوريفر لين® اثنين من المكونات الجديدة كليًا التي تسهم في تقليل امتصاص الجسم للسعرات الحرارية من
الدهون والكربوهيدرات ،أولها هو مادة ليفية فريدة في امتصاص الدهون ومشتقة من نبات الصبار وهي أوبونتيا
فيكوس-إنديكا والمعروفة باسم التين الهندي أو النوبال أو التين الشوكي .وقد أظهرت الدراسات أن هذه المادة
الفريدة لديها قدرة جبارة على امتصاص الدهون مقارنة بأنواع النباتات األخرى.
خصيصا من بذور اللوبيا الخضراء والتي ُتعرف باسم
المشتق
ً
أما المكون الثاني الفريد في فوريفر لين® هو البروتين ُ
الفاصوليا البيضاء.
يعمل هذا البروتين على تقليل امتصاص الجسم للسكر في األمعاء الدقيقة من خالل تحجيم نشاط اإلنزيم الذي
يعمل على تحويل النشويات إلى سكر.
وبدمج هذه المكونات الثورية ،بإمكانها مساعدتك على النجاح في سعيك إلى الوصول إلى الوزن المثالي من خالل
مساعدتك على منع امتصاص السعرات الحرارية لبعض الدهون والكربوهيدرات التي تتناولها.
أما المكون الثالث الفعال في فوريفر لين® هو كلوريد الكروم الثالثي.
يُعد الكروم أحد المعادن النادرة المهمة التي تساعد القدرة الطبيعية للجسم على تنظيم سكر الدم من خالل
التصرف بوصفه العامل المساعد لعامل تحمل الجلوكوز.
وهي مهمة للغاية للتمثيل الغذائي العادي.
ولزيادة فاعلية هذا المكمل الغذائي ،ومع ذلك ،من الضروري أن تتذكر أنك يجب أن تجمع ما بين النظام الغذائي
الصحي وممارسة التمرينات الرياضية صورة منتظمة في نظام خسارة الوزن بغرض تحقيق الوزن الذي تطمح إليه.
● يساعد على منع امتصاص السعرات الحرارية من الدهون والكربوهيدرات
● يساعد الكروم الجسم على تنظيم السكر في الدم للتمثيل الغذائي الطبيعي
● يمنع الجسم مؤق ًتا من امتصاص السعرات الحرارية من السكر
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®

فوريفر ثيرم

يتميز فوريفر ثيرم® بتركيبته القوية والداعمة التي تساعد على تعزيز مستويات الطاقة وانطالق عملية التمثيل الغذائي ومساعدتك في رحلة خسارة الوزن.ونظرًا
إلى أن البدء في برنامج لخسارة الوزن يُمكن أن يكون مهمة شاقة ،فإن الطريق إلى تحقيق أهدافك قد يكون ُمجهدً ا وطوي ًلا.
وبالتالي ،فإن بدء نظام غذائي صحي مع التحكم في نسبة السعرات الحرارية فض ًلا عن ممارسة التمرينات الرياضية بصفة مستمرة يُعد اثنان من الخطوات
®
الرئيسية التي يجب القيام بها طوال رحلتك إلى النجاح .ولذلك ،عملنا على إنتاج أدوات إضافية من شأنها مساعدتك في مسعاك .وقدمنا لك فوريفر ثيرم
لمساعدتك على تسريع الجهود التي تبذلها لخسارة الوزن ،لكي تنعم بنتائج أسرع و ُتحقق الشكل المثالي الذي تطمح إليه وأهداف الوزن التي ترغب فيها.
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فمن خالل المزج ما بين خالصات نباتية فريدة و مواد مغذية ،فوريفر ثيرم® بإمكانه تعزيز التمثيل الغذائي وتحقيق أقصى قدر
من الجهود .توفر خالصة الشاي األخضر عمليات التمثيل الغذائي ومضادات األكسدة التي تدعم مركبات البوليفينول القوية
ألبحاث مطولة إلثبات دعمها لتوليد الحرارة .توليد الحرارة هي عملية حرق الدهون
المعروفة باسم كاتجين والتي خضعت
ٍ
إلنتاج الطاقة داخل خاليا الجسم.
كما يوفر فوريفر ثيرم® أشباه القلويات ذات الصلة بالكافيين الطبيعي من خالصة بذور الجورانا للمساعدة في دعم مستويات
الطاقة أثناء التمرينات الرياضية ويوم عمل شاق .وأظهرت الدراسات أن الشاي األخضر يتعاون مع الكافيين الطبيعي لدعم
عملية توليد الحرارة .في حين توفر خالصة بذور القهوة الخضراء مركبات فريدة مثل أحماض الكلوروجينيك التي ال تتواجد
المحمصة .وثبت أن هذه المقومات النشطة تساعد في منع امتصاص الجلوكوز كما أنها
بكميات كبيرة في حبوب القهوة ُ
قد تساعد في دعم مستويات سكر الدم الطبيعية لتلك الموجودة ضمن نطاقات طبيعية .وبالتالي قد تؤدي مثل هذه اآلثار
إلى مكافحة الرغبة الشديدة فض ًلا عن حاالت انخفاض مستويات الطاقة.
أما الضلع الثالث في مثلث نباتات دعم عمليات التمثيل الغذائي فهو كيتونات التوت ومجموعة كاملة من فيتامينات ب وج.
أظهرت األبحاث أن كيتونات التوت قد تساعد في عمليات التمثيل الغذائي للدهون والتي يُمكن قيام الجسم بها من أجل إنتاج
الطاقة.
و ُتعد فيتامينات ب وفيتامين ج من العناصر المهمة في أيض الكربوهيدرات والبروتينات والدهون.
ونظرًا إلى سهولة فقد تلك الفيتامينات في أوقات اإلجهاد البدني  -مثل ممارسة التمرينات الرياضية  -فإن التجديد يُعد أمرًا
الزما ويُمكنه أن يلعب دورًا حيويًا في دعم األيض.
ً
وبالطبع يكمن أساس أي نجاح لبرنامج خسارة الوزن في وجود نظام غذائي صحي وممارسة التمرينات المالئمة.
يقدم فوريفر ثيرم® مزيج قوي من الخالصات النباتية والمواد المغذية لدعم الطاقة واأليض لمساعدتك على تحقيق أهدافك.
●  بإمكانه تعزيز األيض لمساعدتك على تحقيق أهدافك في خسارة الوزن ،عند استخدامه بالتزامن مع نظام غذائي صحي
وممارسة التمرينات الرياضية
● يوفر خالصات نباتية قوية ومواد مغذية لدعم عمليات توليد الحرارة.

465

466

518

519

®

فوريفر برو إكس2

ً
حديثا أن امتصاص البروتين المالئم يلعب دورًا حيويًا في برنامج التحمن في الوزن عند ارتباطه بنظام غذائي مالئم وممارسة التمرينات
اكتشف العلماء
الرياضية بصفة متواصلة .يوفر فوريفر برو إكس ®2مزيج من بروتين الصويا المعزول وبروتين مصل الحليب المعزول والمركز إلى جانب جرامين من األلياف
الغذائية في كل قالب شهي للمساعدة في بناء العضالت وتحقيق أهداف خسارة الوزن.
يساعد البروتين على إحساسك بالشبع وهو ما يساعد بدوره في التحكم في الشهية لكيال ُتفرط في تناول وجبتك التالية أو تتناول أي من الوجبات
الخفيفة المليئة بالسعرات الحرارية العالية أو الكربوهيدرات .وبما أن العضالت الهزيلة نشطة أكثر في التمثيل الغذائي مقارنة باألنسجة الدهنية ،فإن
دعم كتلة الجسم الهزيل من خالل تناول البروتين المالئم يُمكنه أن يساعد في دعم التمثيل الغذائي قبل خسارة الوزن.
إضافة إلى دوره في فقدان الشهية ،فإن البروتين ضروري لبناء العضالت والسيما إذا كنت تزيد من قوة التمرينات الرياضية .وقد يساور البعض منا القلق إلى
أن الجمع بين النظام الغذائي والتمرينات الرياضية القاسية قد يؤدي إلى خفض كتلة العضالت .وبما إن البروتين يعمل على بناء حاجز ألنسجة العضالت،
فغن ضمان امتصاص البروتين المالئم من شأنه أن يساعد على الحماية من فقد العضالت من جراء نظام غذائي أو ممارسة التمرينات في أثناء اتباعك
لبرنامج صحي لخسارة الوزن .جودة البروتين تساعدك على بناء أنسجة عضالت هزيلة والحفاظ عليها مع تقليل وقت التعافي بعد ممارسة التمرينات
وتحسين قوة العضالت من خالل التمرينات .إضافة إلى أن امتصاص البروتين المتزايد مع تمرينات المقاومة يُمكن أن يساعد في دعم كتلة العضالت
كلما تقدم بنا العمر.
وتتميز كل من الصويا ومصل الحليب بكونهما بروتين عالي الجودة وخضعا لألبحاث نظرًا إلى فوائدهما في بناء أنسجة العضالت ودعمها .فوريفر برو
إكس  ®2يوفر  15جرام من البروتين عالي الجودة في قالب واحد يمتاز بمذاقه اللذيذ ،وهو ُمصمم لتوفير المزيد من البروتين لدعم برنامج خسارة الوزن
الصحي أو لتناوله بوصفه وجبة خفيفة أثناء انشغالك في العمل .تتوفر قوال فوريفر برو إكس ®2في مذاقين لذيذين خاليين من الغلوتين وهما :بنكعة
كل منهما يمتاز بطريقة فريدة لمساعدتك على زيادة امتصاص البروتين لديك يوميًا!
القرفة والشوكوالتةٍ - .
فوريفر برو إكس  2الجديد
حان وقت توديع الوجبات الخفيفة التي تمنحك الشعور بالخمول وال تغني من جوع ،مع إصدار فوريفر برو إكس  2الجديد ،هذه الوجبة الصغيرة تمنحك
 15جراما من البروتين ،وهي عبارة عن قالب لذيذ خال من السكر ومتوفر بنكهتين ،هما :الشوكوالتة والقرفة .اشحن طاقتك واحتفظ بالشعور بالشبع
ألطول فترة ممكنة.
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فوريفر اليت ألترا® باألمينوتين® **

يعد فوريفر اليت ألترا® باألمينوتين® إضافة مثالية لنظام حياتك الصحي القائم على منتجات فوريفر.
ويجمع فوريفر اليت ألترا® بين أحدث األفكار وآخر التقنيات ،ما يساعدك على االستمتاع بنظام غذائي
صحي ويمنحك حياة صحية.
يُستخدم فوريفر اليت ألترا® مرتين في اليوم ،إذ إنه يوفر  ٪ 100من الجرعة اليومية المطلوبة من
ً
وفقا لقسم الحقائق الغذائية ،خاصة وإنه معد من الحليب الخالي من الدسم .ويحتوي
الفيتامينات
فوريفر اليت ألترا® على  18حمض أميني هام منها األساسي وغير األساسي ومنها ما ينتمي لسلسة
متفرعة.
تمثل فويفر اليت ألترا® جز ًءا ال يتجزأ من برنامجي فوريفر كلين  9وفيت ،فإنه يساعدك على شحن
قواك الصحية ،بل ويضعك على الطريق للتحكم بالوزن على نحو فعال ومستدام!
● لحياة خالية من الكربوهيدرات.
● كوبان منها يعطيك  ٪ 100من الجرعة اليومية المطلوبة من مختلف الفيتامينات والمعادن.
● له نكهة طبيعية.
● تكفي العبوة الواحدة حوالي  15استخدام
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فوريفر فاست بريك® قالب لتعزيز الطاقة

إذا اشتهيت قالبًا من الحلوى ،لكنك ال تزال تحتاج إلى شحن طاقتك بالبروتين واأللياف ،ال تتردد ً
المعد من
إذا في تناول قالب من فوريفر فاست بريك® .فهذا القالب ُ
زبدة الفول السوداني والمغطى بالشوكوالتة سيجعلك تشعر وكأنك في عالم آخر ،كما لو إنك في جنة ال يزداد فيها الوزن أبدً ا.
األلياف هي
دوما مفتاحك للتمتع بصحة جيدة من نواحٍ عدة ،وفوريفر فاست® بريك ستمنحك  3جرام من األلياف في قوام مقرمش شهي.
ً
يُذكر أن قوالب الطاقة هذه غنية بالبروتين بمعدل  11جرام ،ومن ثم فإنها تعتبر خير بديل للوجبات أو في حالة الحاجة لطاقة إضافية ،أي يمكنك الحصول على
البروتين الموجود في بيضتين لكن دون أي مجهود يذكر .ليس هذا فحسب ،بل إنها ال تحتوي على أي نسبة من الدهون المتحولة والكوليسترول.
ً
خاصة مع الدهون والكربوهيدرات ،وبذلك
هذا القالب المحصن الغني بالفيتامينات والمعادن وغيرها من المكونات سيعمل على تعزيز سرعة نظام األيض لديك
يمكنه أن يساعدك على تحقيق أهدافك الصحية والبنيوية.
ً
المكونات :الصويا والحليبُ .مص ّنع في منشأة حيث يتم أيضا معالجة البيض والمكسرات ومنتجات الدقيق.
● متاح بنكهة زبدة الفول السوداني الشهية.
●  11جرام بروتين
● صفر من الدهون المتحولة والكوليسترول.

مظهر أفضل
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ُ
من حدته أو عالجه أو شفائه أو الوقاية منه .ويجب استشارة الطبيب في حال مواجهة مشكلة طبية.

العناية الشخصية
014

ألو باث جيلي

كنت في حاجة إلى حمام لالنتعاش أو لالسترخاء ،فقط امنحي ألو باث جيلي فرصة االعتناء بك .يتميز هذا الجل
سواء
ِ
بأنه غني بجل األلوفيرا النقي المركز حتى إنه معتمد بختم الموافقة الصادر عن مجلس علوم األلوة الدولي ،ويُضاف إلى
تركيبته مستخلصات عشبية محضرة بحيث تساعدك على االسترخاء واالنتعاش .وعند استخدام الجيلي مع اللوفة التي
سيساعدك على التخلص من خاليا الجلد الميت ليمنحك بشرة نظيفة وناعمة .كما إن تركيبته الغنية
تمسك باليد ،فإنه
ِ
تغلغل في ثنايا بشرتك للتخلص من الجفاف.
رائعا من االسترخاء والنظافة واالنتعاش!
دللي جسمك مع ألو باث جيلي الذي سيمنحك شعورًا ً
● تركيبة لطيفة على البشرة
● جل استحمام مرطب
● يعد جز ًءا من مجموعة شد ترهالت الجسم (قسم العناية بالبشرة)

022

فوريفر ألو ليبس TMويز جوجوبا

تماما مع الشفاه .وبخلط األلوة مع الجوجوبا وشمع العسل،
يتمتع األلوفيرا بقدرة كبيرة على التهدئة والتسكين تتناسب
ً
ينتج أفضل منتج للشفاه بالسوق على مدار الموسم ،إذ يعمل فوريفر ألو ليبسTMعلى تسكين الشفاه وتنعيمها وترطيبها
مهما كانت جافة ومشققة.
ذهبت سواء كنت تتزحلقين على الجليد أو تستمعين بدفء
ونظرًا لحجمها الصغير ،فيمكنك ببساطة حملها بيدك أينما
ِ
الشمس أو تستمعين بيوم في الهواء الطلق .لو كان لشفتيك أن تتحدث ،لطلبت
منك فوريفر ألو ليبس!TM
ِ
● تركيبة مرطبة من األلوة
● يمنح شفتيك لمعا ًنا.
● يمكنك استخدامه على مدار العام.

028

فوريفر برايث® توث جل

لأللوفيرا قيمة كبيرة نظرًا لجودتها العالية وتعدد استخداماتها بما في ذلك إمكانية استخدامها مع األسنان .فمع
فوريفر برايت® ،ستبرق أسنانك ،كيف ال وهو واحد من أفضل أنواع جل األسنان الموجودة بالسوق.
خصيصا ليناسب جميع أفراد العائلة .كما إنه يناسب النباتيين
يحتوي فوريفر برايت® على أجود المكونات ،فإنه مصمم
ً
خال من أي منتجات الحيوانية .ويتوفر هذا المنتج بنكهتي النعناع الفلفلي والنعناع المدبب ،ما يمنح الفم النظافة
ألنه
ٍ
واالنتعاش.
وبعد سنوات من البحث والتطور والتعاون مع الباحثين وأطباء األسنان ،استطاعت فوريفر ليفينج أن تصل إلى التركيبة
المثلى من األلوة التي يمكنها التنظيف بفاعلية .ستتمتع عائلتك بنكهة رائعة مع الحفاظ على نظافة أسنانهم.
مالحظة :ال يحتوي هذا المنتج على الفلورايد.
● يحتوي على دنج النحل
● تركيبة تناسب جميع أفراد العائلة
● ال يحتوي على الفلورايد
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030

تركيبة األلوة لألغراض البيطرية

عندما يصيب أحد أفراد العائلة تهيج بسيط بالبشرة ،فإن أول ما نسعى إليه هو األلوفيرا .ونظرًا ألننا نتعامل مع
حيواتنا األليفة باعتبارها أحد أفراد العائلة ،فال بد أن يختبروا بأنفسهم كذلك قوة هذا "النبات المعجزة" .لذا أعدت
فوريفر ليفينج تركيبة األلوة لألغراض البيطرية ،وهو سبراي مسكن من الطبيعة األم مباشرة إلى حيواتنا األليفة.
ً
خاصة وإنه الحل المثالي
ُتعد تركيبة األلوة لألغراض البيطرية من جيل األلوفيرا المركز باعتباره المكون الرئيسي،
لمشكالت البشرة الخارجية ،ذلك باإلضافة إلى اآلالنتوين ،وهو مادة مسكنة طبيعية أخرى .ويُذكر أن هذا المستحضر
مزود بغطاء متحكم بالرذاذ ما يجعل رشه على أي حيوان مهما كان حجمه أو لونه بمنتهى السهولة .تركيبة األلوة
لألغراض البيطرية سرعان ما تمنح الحيوان الشعور بالراحة والسكون.
● نسبة عالية من األلوفيرا
● منتج متعدد االستخدامات
● يساعد في التعامل مع مشكالت البشرة والفرو الصغيرة التي يعاني منها حيوانك.
● مستحضر مرطب
● يمكن استخدامه بسهولة مع التحكم في الرذاذ

038

صابون اليدين ألو هاند سوب

ألو هاند آند فيس سوب هو منظف غني بالمكونات له مظهر متألأل وتأثير المرطب ،ويمكن استخدامه مع اليدين
كريما من حيث الرغوة التي يخ ّلفها
والوجه ،خاصة وإنه يحتوي على كميات كبيرة من األلوة .ويعد هذا الصابون
ً
ً
وناعما مع الحد من حاالت التهيج التي تسببها بعض أنواع الصابون األخرى .كما
وأملسا
نظيفا
ملمسا
لتمنح بشترك
ً
ً
ً
حد سواء.
إن تركيبته الخفيفة تجعله الشامبو المثالي للصغار والكبار على ٍ
ويتميز هذا الصابون ً
أيضا بقابليته للتحلل وبتوازنه الهيدروجيني فض ًلا عن عدم التسبب في أي تهيج ،وبذلك فإنه
خفيف بما يكفي ليناسب االستخدام اليومي مع الوجه أو اليدين أو الشعر أو حتى الجسم .كما إنه يناسب أصحاب
البشرة الحساسة.
● تركيبة خفيفة
● منظف مرطب
● مستحضر خفيف غير مسبب للتهيج
● غطاء يعمل بالضغط

040

®

مجموعة االسعافات ألوة فيرست

يعد ألوة فيرست® إضافة ال غنى لها ألي علبة إسعافات أولية ،إذ يمكن استخدام هذا المستحضر الحصري المسكن
للبشرة كخطوة أولية مع حاالت التهيج البسيطة التي تصيب البشرة .ويحتوي هذا المستحضر في األساس على جل
األلوفيرا المركز ،باإلضافة إلى دنج النحل واآلالنتوين وإحدى عشرة خالصة نباتية حصرية أخرى:
● يعمل دنج النحل على تعزيز قدرات األلوفيرا الطبيعية على تسكين البشرة وتنظيفها.
● اآلالنتوين هو مكون كثير الفوائد ويمكن الحصول عليه من نباتات عدة ومنها األلوة.
مستخلصا نباتيًا منتقى بعناية نظرًا لفوائدها العديدة.
● وتكتمل هذه التركيبة بإضافة أحد عشر
ً
مستحضر رذاذ يتميز بتوازنه الهيدروجيني ويمنحك تسكين طبيعيًا وذلك بفضل تركيبته المكونة من األلوة
واألعشاب ،إنه مستحضر يمكن استخدامه بمنتهى السهولة حتى مع البشرة الحساسة .مع العلم أن ألوة فيرست
مصمم باألساس لتسكين البشرة في الحاالت الخفيفة من الجروح والخدوش والحروق والتهابات الشمس ،لكن
هناك استخدامات أخرى له وتشمل رشه على الشعر للحد من الهيشان ،بل هناك بعض مراكز التجميل التي
®
تستخدمه قبل تمويج الشعر ،وذلك للحيلولة دون الجفاف الذي تتسبب به أدوات التمويج .ويُستخدم ألوة فيرست
ً
أيضا بعد إزالة شعر الجسم للتسكين.
● ال بد أن تحتوي كل علبة إسعافات أولية منها.
● تسكين حاالت تهيج البشرة البسيطة
● يناسب االستخدام مع الشعر ً
أيضا.
● يمكن استخدامه قبل أدوات التمويج
● تسكين البشرة بعد إزالة الشعر الزائد
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051

ألو بروبوليس كريم

فوريفر ليفينج فقط هي من يمكنها أن تنتج مثل هذا المرطب الفريد الذي يطلق عليه كريم ألوة بروبوليس ،والذي
يعد أحد أشهر منتجات العناية بالبشرة في العالم ،خاصة وإنه يتميز بمزيج غير مسبوق بين األلوفيرا ومنتجات
العسل.
يحتوي كريم ألوة بروبوليس على مزيج غني من جل األلوفيرا المركز ودنج العسل إلى جانب بعض المكونات األخرى
التي ُتعرف بقدرتها على الحفاظ على صحة البشرة ،وذلك فإنه المرطب والمنعم المثالي للبشرة .ويُضاف إلى هذه
التركيبة عشبة البابونج التي ُتعرف بأنها من أفضل المنتجات الطبيعية للعناية بالبشرة .ويكتمل سحر هذه التركيبة
بإضافة فيتامين (أ) و(إي) التي ُتعرف ً
أيضا بقدراتها الطبيعية على تنعيم البشرة.
اقتني كريم ألوة بروبوليس للحصول على بشرة ذات قوام صحي ولون موحد!
● يمنحك إحساس بالراحة والسكون
● مرطب ممتاز
● يجمع بين األلوفيرا ودنج العسل

056

ألو ريفريشينج تونر ويز وايت تي

ألو بادي تونر وهو كريم يمنحك ميزات تنشيط وتدفئة ال ُتضاهى ويعتمد في األساس على قدرات جل األلوفيرا
المركز للحفاظ على نضارة البشرة وتوحيد لونها .ويُستخدم هذا التونر مع ورق السلوفان نظرًا الحتوائه على
عناصر مستحلبة ومرطبة ومغذية ،إلى جانب العناصر التي تعمل على تدفئة البشرة .ويحتوي هذا الكريم المعد
إحساسا بالدفء واالنتعاش.
خصيصا لتجميل الجسم وشده على مكونات منتقاة بعناية لتمنح بشترك
والمصمم
ً
ً
ويمكن سر قوة هذه التركيبة في الجمع بين األلوة مع عدد من األعشاب األوروبية المختارة إلى جانب اثنين من أهم
العناصر الباعثة على الدفء وهي زيت القرفة والفليفلة.
● تجميل الجسم عن طريق شده وتنغيمه
● ترطيب البشرة وتنعيمها
● تركيبة رائعة من األعشاب والمكونات الباعثة على الدفء.

057

ألو بادي كونديشانينج كريم

معا على منح بشرتك
ألو بادي كونديشانينج كريم هو الشريك المثالي المكمل لمستحضر ألو بادي تونر ليعمال ً
النعومة والمرونة .وإلى جانب اتباع نظام غذائي سليم وممارسة التمارين الرياضية بانتظام ،فهذه المنتجات
المكملة لمجموعة باد تونينج كيت قد تساعد على تقليل عالمات التمدد.
هناك العديد من األسباب التي تؤدي لظهور عالمات التمدد ،فقد يساهم في ظهورها عدم توازن النشاط الهرموني
وارتفاع معدالت األستروجين .وقد تنتج كذلك إثر تدهور األوعية الدموية( .ومن المكمالت الغذائية التي يمكنها
دعم األوعية الدموية :فوريفر كارديوهيلث ،ناتشرمين ،أبزوربينت سي ،أيه بيتا كير إي) .ويعمل ألو بادي كونديشانينج
كريم على تحفيز الدورة الدموية أسفل الجلد ،ما يساعد على تفكيك السوائل المحاصرة واألنسجة الدهنية التي
تتسبب في ظهور عالمات التمدد.
يذكر أن الكريم المرطب الكثيف ألو بادي كونديشانينج كريم غني بالمستخلصات األوروبية إلى جانب عدد من
العناصر المستحلبة والمغذية .يحمل هذا الكريم نفس فاعلية كريم التدليك ،وبذلك يمكن استخدامه لفرك
وتدليلك مناطق معينة بمنطقة األرجل واألرداف وباقي أجزاء الجسم التي ال يمكن ربطها .وعند استخدام هذا
رائعا
الكريم غير الدهني بعد االنتهاء من استخدام التونر ،فإنه سيمنح بشرتك إشراقة دافئة ،ما يمنحك شعورًا
ً
بصفة عامة.
● يحفز الدورة الدموية أسفل الجلد ما يساهم في تفكيك السوائل المحاصرة واألنسجة الدهنية.
● يقلل من ظهور عالمات التمدد
● كريم تدليك فعال
● كريم منعم غير دهني
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061

ألوفيرا جيلي

من أهم االستخدامات المعروفة على مدار التاريخ لأللوفيرا هي تسكين تهيجات البشرة البسيطة .وعادة ما كانت تحتفظ
البيوت بقطعة من األلوة الحقيقية أو الصبار الحقيقي الستخدامه ضمن مواد اإلسعافات األولية .وبصفة عامة ،فإن جل
تماما مع الورقة الداخلية من األلوفيرا ويعمل على تزييت األنسجة الحساسة بمنتهى األمان .أما
األلوفيرا المركز يتشابه
ً
ً
خاصة وإنه عبارة عن جل
خصيصا لالستخدام الموضعي بغرض الترطيب والتسكين والتنعيم،
األلوفيرا جيلي ،فإنه معد
ً
شبه شفاف سميك القوام يحتوي على الكثير من المواد المغذية والمرطبة .ونظرًا إلمكانية امتصاصه على الفور ،فإنه
يرطب البشرة من دون اإلضرار بالمالبس .ويُذكر أن األلوفيرا جيلي يمنح بشرتك تسكي ًنا مؤق ًتا من حاالت تهيج البشرة
البسيطة .كما يمكن وضعه على البشرة قبل الخضوع للعالج فوق الصوتي أو بعد التحليل الكهربائي .ويستخدمه
مصففو الشعر كذلك حول خط الشعر لحماية البشرة عند تمويج الشعر أو صبغه.
ومع استخداماته المختلفة سواء ضمن مستحضرات الحمام وصندوق اإلسعافات األولية إلى االستخدام في المطبخ
مزيد من العناية.
لبشرتك التي تحتاج إلى
وحتى أماكن التخييم ،فمستحضر األلوفيرا جيلي هو الرفيق المثالي
ٍ
ِ
● مسكن سريع للبشرة
● ال يلوث المالبس
● مثالي لالستخدام في اإلسعافات األولية

062

ألو لوشن

ألو لوشن  -أحد أهم منتجاتنا المميزة – هو لوشن رائع للبشرة يناسب جميع األغراض ،نظرًا الحتوائه على قد ٍر كبير من
األلوة المركزة النقية إلى جانب زيت الجوجوبا وفيتامين إي ،وهي المكونات التي تعمل على ترطيب البشرة وتسكينها.
وما يساهم في تنعيم البشرة ومرونتها إضافة الكوالجين واإلالستين إلى هذه التركيبة الرائعة .إنه الخيار األمثل للبشرة
الجافة أو المشققة أو المتأثرة بالرياح أو باألحوال جوية.
صحيح أن ألو لوشن خفيف الرائحة لكنه طويل المفعول من حيث تسكين البشرة الجافة المتهيجة ،وال سيما وإنه سرعان
ما يستعيد توازن القوة الهيدروجينية بالبشرة مما يحافظ على مرونتها ونعومتها .كما تستفيد تركيبة هذا اللوشن من
رائعا على جميع أجزاء الوجه والبشرة!
أحدث التقنيات التي تم التوصل إليها في مجال العناية بالبشرة ،ما يضفي مظهرًا ً
● ترطيب البشرة والجسم
● المرطب المثالي لما بعد التعرض للشمس
● لوشن لليدين
● يتمتع بقوام أخف من ألو موستيجيرينج لوشن
● قدرة كبيرة على التسكين

063

ألو موستيجيرينج لوشن

يوما بعد يوم .لكن حان وقت المقاومة باستخدام
بشرتك
الطقس ..الرياح ..التلوث جميعها يتناوب على االنتقام من
ِ
ً
ألو موستيجيرينج لوشن الرائع ،إذ يتميز هذا اللوشن الفريد من نوعه بقدرات مذهلة على تغذية بشرتك وترطيبها .يحتوي
اللوشن على الكوالجين واإلالستين التي تحافظ على نعومة البشرة وليونتها مع الحفاظ على توازن القوة الهيدروجينية
ً
خاصة إنه يساعدك على مكافحة آثار التلوث والبيئة
بها .ويعد هذا اللوشن مثاليًا لالستخدام مع وجهك ويديك وجسمك،
المحيطة .وما أن تمتص بشرتك اللوشن ،يمكنك البدء في وضع أدوات التجميل كما المعتاد.
● مرطب للوجه والجسم
● ممتاز ً
أيضا لليدين
● ال يحتوي على مادة الالنولين
● يتمتع بقوام غني

064

ألو هيت لوشن

جميعنا نعلم المأساة التي تعاني منها عضالتنا المتعبة والمتألمة بعد يوم طويل مفهم بالنشاط .كل ما عليك فعله
هو مد يدك واإلمساك بالكريم ألو هيت لوشن!
يحتوي هذا اللوشن الغني بالمرطبات على عناصر عميق باعثة على الدفء ليصبح بذلك رفيق التدليك المثالي للعضالت
خصيصا
المتعبة والبشرة الجافة .يتميز ألو هيت لوشن بتركيبيته الزيتية الموازنة للقوة الهيدروجينية ،وهي مصممة
ً
للتدليك المسكن والمهدئ .أما قدرة األلوفيرا على اختراق البشرة بعمق ،فستساعدك على تسكين عضالتك بعد التمارين
الرياضية الشاقة!
● يمنحك الشعور بالراحة بعد ممارسة التمارين الرياضية
● تركيبة غنية بالمرطبات
● لوشن مثالي للتدليك
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067

®

ألو إيفر شيلد

مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الضغط ،ال شيء يمكنه أن يمنحك الثقة بالنفس كالشعور باالنتعاش مع بداية اليوم.
لذا فإن مزيل العرق ألو إيفر شيلد سيمنحك حماية فعالة على مدار اليوم من أي روائح قد تنبعث من منطقة اإلبط،
ويمكن وضعه مباشرة بعد االستحمام أو إزالة الشعر دون اإلصابة بأي تهيج .يوضع ألو إيفر شيلد على نحو أملس
دون أن يتسبب في تلوث المالبس بل ويقدم لك أفضل مزايا مزيالت العرق التي ُتعرف عن األلوفيرا مع التخلص من
المكونات التي قد تسبب لك أي ضرر.
ال يحتوي مزيل العرق ألو إيفر شيلد على أمالح األلمونيوم القاسية.
● خال من أمالح األلمونيوم
● ال يلوث المالبس
● يُستخدم مباشرة بعد إزالة الشعر سواء بالشفرة أو الشمع
● يتمتع بقوام غني

070

®

جنتل مانز برايد

عندما تمر الشفرة على بشرتك ،فإنها قد تتسبب لك في جروح صغيرة أو خدوش أو التهابات ،ما يجعل بشرتك جافة
ومتهيجة .فقط دلل بشرتك وامنحها التسكين الذي تحتاجه مع جنتلمان برايد® ،وهو مرطب لما بعد الحالقة له رائحة
رجالية رائعة .استمتع بالملمس الثلجي المنعش لهذه التركيبة الفريدة التي تجمع أجود أنواع الزيوت والمرطبات مع
جل األلوفيرا المركز النقي.
ً
ونظرًا ألنه يتمتع بنفس قوام اللوشن الناعم واألملس ،فيمكن استخدامه أيضا باعتباره منعم للبشرة ليعمل على
تسكينها واستعادة حيويتها ما بعد الحالقة .وتعمل هذه التركيبة – التي تجمع بين األلوفيرا ومنعمات أخرى مثل
الروزماري والبابونج – على تسكين البشرة بمنتهى الرفق.
ّ
يحبن الرائحة الرجالية المميزة التي
يحب الرجال الملمس النظيف والمنعش الذي يتركه جنتلمان برايد ،وكذلك النساء
تنبعث منه!
● يستخدم بوصفه لوشن ما بعد الحالقة أو لوشن مرطب ألي وقت
● خال من الكحول
● تسكين البشرة وترطيبها
● رائحة مميزة ومنعشة
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®

فوريفر ألو ستايلينج جل

هذا الجل غير المسبوق متعدد االستخدامات والمحضر في األساس من األلوة يعمل على تعزيز الشعر وإصالحه مع
منحك المرونة لتصفيف شعرك بأي طريقة ترغبين بها .وسواء ترغبين في تجعيد شعرك أو تمويجه أو فرده ليطير
بالهواء ،فإن فوريفر ألو ستايلينج جل® هو الحل المثالي ألي نوع شعر أيًا كان نوعه أو شكله.
يمكنك من تصفيف
يمنحك هذا الجل الخالي من الكحول والمقاوم للرطوبة أكبر قوة تحكم ممكنة لشعرك ،ما
ِ
ِ
شعرك بطرق مختلفة ،فض ًلا عن قدرته على أن يمنحك شعرك مزيدً ا من الكثافة واللمعان .فوريفر ألو ستايلينج جل
ِ
شعرك قويًا وصحيًا على مدار اليوم.
يحافظ على مظهر
ِ
● خال من الكحول.
● فعال مع الشعر المبلل والجاف.
ً
ملتصقا.
حجما إضافية دون أن يكون
● يمنح شرك
ً
● تعتمد تركيبته على األلوة ليمنحك حماية إضافية.

199

ألو صن سكرين كريم

خصيصا لك! مع مخاطر التعرض
ُفصل سحابة
ً
كل شيء يبدو أفضل في ضوء الشمس ،لكن هذا المنتج المذهل سي ّ
الزائد للشمس التي توصل إليها العلم في يومنا هذا ،فإننا نسعى إلى توفير منتجات تقدى أعلى مستويات الحماية
من الشمس.
الفعال يجمع بين العلوم الحديثة والمكونات الطبيعية
يمنحك إياه ألوة صن سكرين! هذا المستحضر
تماما ما
هذا
ِ
ّ
ً
ليساعدك على تسكين البشرة وتنعيمها وترطيبها وحمايتها من األضرار التي قد تسببها الشمس .ويبلغ عامل الحماية
ِ
من الشمس بهذا المستحضر  ،30فض ًلا عن قدرته على حجب األشعة فوق البنفسجية (أ) و(ب) .كما إن هذا المستحضر
الناعم األملس ُمعد من جل األلوفيرا المركز النقي ،إلى جانب عدد من المرطبات والمغذيات ما يجعله يحافظ على
التوازن الطبيعي لرطوبة البشرة.
● ارتفاع عامل حماية الشمس لتوفير مزيد من الحماية من الشمس.
● تركيبة قوية ومقاومة للماء تحتفظ بقدرتها على الحماية من الشمس حتى  40دقيقة بعد التعرض للماء.
● يرطب البشرة للحفاظ على درجة االسمرار لفترة طويلة.
● آمن ولطيف على األطفال.
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205

ألو إم إس إم جيل

إذا كنت تبحثين عن مسكن ،فال تترددي ً
إذا في اقتناء ألو إم إس إم جل .تشير "إم إس إم" إلى مثيل سولفونيل
ميثان وهو مركب كبريتي عضوي موجود لدى جميع الكائنات الحية .في الحقيقة ،إن الكبريت هو ثالث أكثر مادة
متواجدة بأجسامنا.
المكون الرئيسي اآلخر في هذا الجل هو األلوفيرا المركز النقي ،وبذلك فإن ألو إم إس إم جل يجمع بين مكونين
قويين إلى جانب مستخلصات عشبية ومكونات أخرى منتقاة بعناية من شأنها أن تمنحك الراحة والتسكين في
أي وقت.
ال يمكن التردد في استخدام ألو إم إس إم جل بعد اليوم!
●
●
●

تركيبة نقية غير ُملوِّ ثة للمالبس
يمكنه التسكين في أي وقت
يحتوي على األلوفيرا المركز النقي
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تونتي فيفث إيديشن® كولونيا سبراي للرجال

خصيصا للنساء.
دللي حواسك مع هذا السبراي تونتي فيفث إيديشن ذات الرائحة العطرية والمنعشة والمعد
ً
خصيصا من أجل فوريفر ليفينج يبدو كأنه إكسير ساحر له رائحة
وهذا العطر المحضر على يد نخبة من الخبراء
ً
غاية في الرقة والرقي.
وهذا العطر النسائي تونتي فيفث إيديشن بمثابة باقة من الزهور البيضاء المنعشة تجمع بين البتالت الرقيقة مع
أعواد الخشب الدافئة المشبعة برائحة المسك لتناسب شخصية المرأة التي تجمع بين النعومة والعمق .وهذه
الباقة الفريدة تبدأ بروائح زهرة الصبار وزهرة الفريزيا الصفراء الالمعة ،ويُضاف إليها أوراق اللبالب إلضفاء لمسة
من عبق النباتات الخضراء .ومن الداخل ،تتألق الزهور البيضا الشفافة مع باقة من بتالت الورود والباسمين النجمي
والزنبق األبيض والماغنوليا.
تماما الحس األنثوي وتجسد
أما اللمسات األخيرة التي تتمثل في إضافة خشب الكرز والمسك والبتشول ،فإنها تلبي
ً
روعة رائحة الزهور.

209

تونتي فيفث إيديشن® عطر سبراي للنساء

خصيصا للرجال.
دلل حواسك مع هذه الكولونيا تونتي فيفث إيديشن ذات الرائحة العطرية والمنعشة والمعد
ً
خصيصا من أجل فوريفر ليفينج يبدو كأنه إكسير ساحر له رائحة
وهذا العطر المحضر على يد نخبة من الخبراء
ً
غاية في الرقة والرقي.
تونتي فيفث إديشن® هو عطر سائل له رائحة قوية وفواحة خاصة إنه يتكون من مزيج من روائح الفواكه واألعشاب
والعصارة الخشبية التي تناسب الذوق الرجالي وال سيما وإنها تمنحهم عطرًا أبديًا وانتعاش ال يُقهر .ومن أبرز
الروائح التي تحتوي عليها هذه التركيبة :الروائح العطرية للريحان المسحوق والالفندر المستحضر من منطقة البحر
المتوسط مع مزيج منعش من األناناس المثلج والبرغموت مع بعض نفحات من رائحة الفواكه العطرية ،وبذلك
تتعزز رائحة زهرة الغرنوقي وأوراق الشاي بإضافة رائحة التفاح األخضر الحامض .ويُكسب العطر مزيدً ا من األنوثة
بإضافة السنديان وخشب الصندل والمسك الحسي وزيت خشب األرز البكر وفول تونكا.

238

®

فوريفر ألو سكراب

اذهبي إلى أبعد من حدود البشرة مع فوريفر ألو سكراب .فهذا المنظف الفعال لطيف بما يناسب االستخدام
اليومي لكنه قوي بما يكفي للتخلص من المشكالت المتراكمة أسفل مسام البشرة الرقيقة ،وذلك بفضل تركيبته
الفريدة من جل األلوفيرا المركز مع كريات مجهرية مستخلصة من زيت الجوجوبا النقي ،ويتميز هذان المكونان
تحديدً ا بقدرتهما على تمهيد الطريق أمام عملية تجديد الخاليا التي تنفذها البشرة بصورة طبيعية ،ما يساهم
في حمايتها من الجفاف وغيره من األضرار التي تتسبب بها المنظفات االصطناعية.
يعمل فوريفر ألو سكراب على التخلص من خاليا الجلد الميتة وغيرها من المشكالت التي تسد المسام وتضفي
ً
ومشرقا.
على البشرة مظهرًا باه ًتا ،لكن هذا السكراب سيمنح بشرتك مظهرًا صحيًا وجديدً ا
● مقشر طبيعي للوجه والجسم
● تحضير البشرة لعملية الترطيب
● لطيف بما يناسب االستخدام اليومي.
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260

ألو جوجوبا شامبو

مع استخدام تركيبة األلوة النقية الموازنة للقوة الهيدروجينية ،سيحظى جميع أفراد عائلتك بشع ٍر المع وناعم وسهل التصفيف؛
ألن جل األلوفيرا المركز ال يفيد شعرك فحسب ،بل يفيد فروة الرأس ً
أيضا .ومع مميزات هذا الجل ،فإنه يعد بدي ًلا طبيعيًا ألنواع
ً
خاصة وإن تركيبته اللطيفة المركزة تجعله مناسبًا لجميع أنواع البشرة .فض ًلا عن ذلك ،فإن نشاطه يعمل على
الشامبو األخرى،
التخلص من الخاليا الميتة ،ما يساهم في الحفاظ على صحة الشعر وفروته .كل ذلك باإلضافة إلى المزايا األخرى لجل األلوفيرا
المركز من بينها:
● بفضل أحماض األلوة األمينية ،فإنه يعزز ويحصن األحماض األمينية الموجودة في بويصالت الشعر والنتوءات.
● يحتوي على الصابونين وعناصر رغوية طبيعية تعمل على تحصين الشعر وتمنحه كثافة.
يعد زيت الجوجوبا – وهو مكون هام آخر – أحد الزيوت الرائعة التي تستخدم في تركيبات العناية بالشعر منذ سنوات .كما إنه
أيضا كثافة إضافية للشعر مع التخلص من ُ
يعوض الرطوبة التي يفتقدها كل من البشرة والشعر ،ويضيف ً
الزهم المتصلبة من
ً
جافا أو مبت ًلا ودون أن يصبح
الشعر ،ويحصن أجدال الشعر وأطرافه ،وهذا ما يتيح تصفيف الشعر رغم تشابكه سواء كان الشعر
ً
ً
ً
خفيفا قادرًا على تنظيف حتى أكثر أنواع الشعر دهنية
منتجا
وهائشا .يعد شامبو ألو جوجوبا من فوريفر ليفينج
جافا
الشعر
ً
ويساعد على التخلص من القشرة ويرطب فروة الرأس ليحظى شعرك بمظهر المع وسهل التصفيف.
● شامبو منظف خفيف
● مناسب لجميع أنواع الشعر
● تركيبة مركزة وموازنة للقوة الهيدروجينية (يُستخدم في كميات صغيرة)

261

ألو جوجوبا كونديشانينج رينز

يتميز ألو جوجوبا كونديشانينج رينز بتركيبة غنية من فيتامين ب المركب والبروتين المتحلل ،ما يمنحه قدرة إضافية على الترطيب
والمعا وسهل التصفيف .ويُذكر أن هذا المستحضر مصمم ليُستخدم بعد شامبو ألو جوجوبا ،لذا فقد تم
ناعما
ويجعل شعرك
ً
ً
تحضيره بحيث يعتني بشعرك برفق وفاعلية .وهذا المزيج الفريد من جل األلوفيرا المركز مع الجوجوبا يعمل على تنعيم الشعر
ويمنحه إحساس باالنتعاش ومظهرًا ً
أنيقا ،خاصة إن الجوجوبا ُتعرف بقدرتها على التخلص من الشحنات الكهربائية الثابتة .لذا
ذهبت لمصفف الشعر ،خاصة مع قدرة هذا المستحضر على موازنة
امنحي شعرك هذا المظهر وذاك االنتعاش كما لو إنك
ِ
القوة الهيدروجينية.
● موازنة القوة الهيدروجينية
● تركيبة متطورة لتحقيق مستوى فائق من المرونة وسهولة التعامل
● يتمتع بقدرة إضافية على الترطيب والتنعيم من أجل الحصول على شعر ناعم والمع
● يمنح أجدال الشعر طبقة إضافية تساعد على التخلص من األطراف المتقصفة.

284

أفوكادو فيس آند بادي سوب

عاما
دائما ما يبدأ الجمال الطبيعي من الحصول على بشرة نظيفة وصحية .والحصول على بشرة نظيفة وصحية يبدأ من قلب الطبيعة .على مدار ً 30
ً
ومنتجات فوريفر ليفينج تحتل مرتبة الريادة في الوصول إلى المصادر الطبيعية وتحسينها ألقصى درجة ممكنة من أجل الحصول عل بشرة ناعمة
وملساء وجميلة .وخير دليل على ذلك صابون أفوكادو فيس آند بادي سوب.
ّ
محضر من زبدة األفوكادو الطبيعية بنسبة  100٪لتعمل
إن صابون أفوكادو فيس آند بادي سوب يحب بشرتك ،كيف ال وهو
على ترطيب بشرتك إلى جانب تنظيفها ،إلى جانب قدرة هذه الفاكهة العبقرية على التجديد واستعادة النضارة .تتمتع
األفوكادو بالقدرة على إراحة كافة أنواع البشرة ،كما إنها تعمل على تنظيف البشرة الدهنية برفق دون إصابتها على بأي
تهيج لتحافظ على نظافة المسام وصحتها .بالنسبة للبشرة الجافة والحساسة ،فإنه سرعان يجعلها ناعمة وملساء
ويخترق الطبقات العميقة منها لتغذيتها وترطيبها.
ويواصل أفوكادو فيس آند بادي سوب عمله حتى بعد االستحمام باعتباره مرطب ومنظف .أما الرائحة الحمضية التي
تنبعث منه ،ما هي إال تذكير لطيف بأن هناك من يعتني ببشرتك لتحافظ على نعومتها وليونتها وصحتها على مدار اليوم.
● األفوكادو مصدر غني بالفيتامينات (أ)( ،ب)( ،د)( ،إي)
● يحتوي على مضادات أكسدة تساعد على مقاومة الجذور الحرة.

286

ريالكسيشين باث سولتس

حان وقت امتصاص جميع متاعبك بخليط عطري أسطوري من ملح البحر األبيض والالفندر وغيرها من الزيوت العطرية .فمنذ
عصر قدماء المصريين ،والناس يسافرون من حول العالم نحو البحر الميت لما يُعرف عنها من قدرات عالجية كبيرة .فملح
البحر الميت يتمتع بقدرة فائقة على تسكين البشرة وترطيبها ،فيما إن الالفندر من أكثر األعشاب المستخدمة في مجال
العالج العطري ،نظرًا لقدرته على التسكين .فقد تبين أن استخدام الالفندر وغيره من الزيوت العطرية في العالج العطري
يساعد على النوم واالسترخاء.
وتجمع فوريفر ليفينج بين هذين المنتجين القويين في إعداد ريالكسيشين باث سولتس إلعداد واحدة أفضل منتجات
االستحمام المساعدة على االسترخاء في السوق اليوم .كل ما تحتاجينه إلعداد الوصفة السحرية للسكون واالسترخاء هو
ملعقتين من هذا المنتج ،لتحظي بتجربة استحمام ال ُتنسى!
● يحتوي على ملح البحر الميت األسطوري الذي يُعرف بقدراته العالجية
● قد يساعد العالج العطري متبعيه على النوم واالسترخاء
● كل ما تحتاجه في حمامك هو ملعقتين من هذا المنتج!
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ريالكسيشين شاور جل

استمتعي برعاية صحية متطورة لبشرتك في كل مرة تستحم بها باستخدام ريالكسيشين شاور جل العطر ،الذي
يعتمد في األساس على قدارت األلوفيرا المرطبة والمسكنة إلى جانب الزيوت العطرية ومستخلصات الفواكه بما
في ذلك الالفندر والبرغموت والخيار ،وبذلك فإن فوريفر ليفينج قد صنعت لك صابون االستحمام الذي ستقعين في
غرامه على الفور.
عنك كل متاعب اليوم .وبالتأكيد س ُتغرم بشرتك كذلك بقدرته على الترطيب
استخدم هذا الجل مع اللوفة لتمسح
ِ
والتنعيم ،فض ًلا عن رائحته الباعثة على الهدوء واالسترخاء .استمتعي باالنتعاش والنظافة مع ريالكسيشين شاور
جل .إنه الطريقة المثلى لبدء أي يوم أو ربما إنهائه.
● يُستخدم مع اللوفة للحصول على تقشير إضافي.
● يحتوي على األلوفيرا وزيوت عطرية
● يُستخدم مع ريالكسيشين ماساج لوشن للحصول على تجربة سبا ال ُتضاهى.
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ريالكسيشين ماساج لوشن

تتميز منتجات فوريفر ليفينج باحتوائها على الكثير من مميزات تسكين البشرة وترطيبها المتواجدة في األلوفيرا
جميعا في هذا اللوشن غير الدهني
والزيوت العصرية والشاي األبيض وخالصات الفواكه ،وهي المواد المستخدمة
ً
والغني بالمرطبات .لذا فإنه المستحضر المثالي لالستخدام بعد االستحمام بالمستحضر ريالكسيشن باث سولتس
أو المستحضر ريالكسيشن شاور جل.
إلعداد هذا المستحضر ،فإننا اعتمدنا على جل األلوفيرا المركز الخاص بنا والمشهور بقدرته على التسكين والترطيب
وأضفنا له الالفندر والشاي األبيض .ويعد الالفندر المكون المثالي لمساعدتك على االسترخاء ،فيما يضفي الشاي
األبيض على هذا اللوشن رائحة منعشة .ويتألق هذا اللوشن الغني بالمرطبات بإضافة الزيوت العطرية المستخلصة
من الزهور العطرية لثمرة البرغموت باإلضافة إلى خالصة الخيار.
ال يمكن أن يكون هناك نهاية مثالية ألي يوم متعب أكثر من استخدام ريالكسيشين ماساج لوشن .إنه فقط يوضع
همومك بعيدً ا.
بشرتك وسيتولى بنفسه طرد
على
ِ
ِ
● ينعم البشرة ويسكنها
● يجمع بين األلوفيرا والالفندر والشاي األبيض وغيرها من الزيوت العطرية
● يُستخدم بعد ريالكسيشن باث سولتس أو ريالكسيشين شاور جل
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فوريفر ألو إم بي دي®  2إكس ألترا

إننا نستخدم الكثير من المنظفات كل أسبوع ،أليس من األفضل شراء منتج واحد متعدد األغراض لتنظيف المالبس
واألطباق واألرضيات وحتى الحمام؟ ال بأس ،فإن فوريفر ليفينج قد أعدت هذا المنتج ،وهو منظف سائلي يتمتع
بفاعلية عالية ،كما إنه اقتصادي للغاية من حيث االستخدام.
فوريفر ألو إم بي دي® هو منظف سائلي مركز متعدد األغراض من إنتاج فوريفر ليفينج ،وإننا حرصنا على أن يكون
أفضل من أي وقت مضى .كما إن تركيبة إكس  2ألترا اكثر تركي ًزا لتذهبي بخطط التركيز الخاصة بك ألبعد مدى
ممكن .إنه منظف متعدد االستخدام ،بمعنى إنه مثالي لتنظيف المالبس (بجميع أنواعها) ،ويمكن ً
أيضا استخدامه
لتنظيف أرضيات المنزل والحمامات والبالط والسجاجيد وحتى للغسيل اليدوي لألطباق .كما إن المنظف السائل
المركز اآلمن مثاليًا من حيث قدرته على إزالة الوسخ والتخلص من الدهون والبقع دون أن يتسبب في خدش األسطح
أو ترك أي عالمة بها .كما يمكن اعتباره متعدد االستخدامات من حيث قدرته على أداء وظائف خاصة بمنتجات
شبيهة أخرى متاحة بالسوق ،لكن مع توفير حصة كبيرة من الميزانية.
ً
خاصة إنه خال من الفوسفور .وعلى عكس الكثير من
منتجا صديق للبيئة،
يعد فوريفر ألو إم بي دي®  2إكس ألترا
ً
المنظفات األخرى ،فإن الفواعل أيونية وغير األيونية الموجودة بهذا المنظف قابلة للتحلل ،وبذلك فإنها تحد من
تلوث المياه وتلوث البيئة بصفة عامة .وهذا المنظف يتكون من األلوفيرا الخفيفة التي تعمل على تنعيم اليدين
والمالبس ،فإنه ال يتسبب في أي خدوش أو كشوط .هذا المنظف غير المسبوق متعدد االستخدامات متاح فقط
ضمن منتجات فوريفر ليفينج.
● منظف مضاعف التركيز ومتعدد االستخدامات ● خال من الفوسفور
● صديق للبيئة ،ومكوناته قابلة للتحلل ● تركيبة لطيفة وخفيفة ال تضر باليدين والمالبس
مالحظة :ال يمكن استخدامه في غساالت األطباق األوتوماتيكية
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فوريفر هاند سانيتيزر® ويز ألو آند هاني

إذا تحاولين جاهدة نحو المحافظة على صحتك وصحة أفراد عائلتك ،فيظل عدوك األكبر هو األشياء التي ال يمكنك
رؤيتها بالعين المجردة .وإذا كانت عائلتك تتحلى بالنشاط ،فإنهم معرضون لكل شيء بما في ذلك عدد ال حصر
له من الجرائم .لذا فإن فوريفر هاند سانيتيزر® المعد من األلوة والعسل مصمم ليقضي على من الجراثيم .كما
تعمل األلوة بقدرتها على التسكين والعسل بقدرته على الترطيب على تنعيم اليدين وترطيبها في أثناء التنظيف،
فض ًلا عن رائحته العطرة من الليمون والالفندر .فكل ما نحتاجه زجاجة حجمها  60ملليلتر ،إنه الحجم المثالي الذي
نحتاجه لنضعه على يدينا في أي مكان وفي أي وقت! لنواجه األمر – إذا كانت عائلتك تتحلى بالنشاط ،فال يوجد ما
سريعا .كل راحة البال التي
يمكنك فعله للحيلولة دون إصابتهم بالجراثيم ،لكن على األقل يمكنك التخلص منها
ً
تسعين إليها تكمن في هذه الزجاجة الصغيرة  -فوريفر هاند سانيتيزر®.
● يقضي علي الجراثيم.
● رائحة عطرة من الليمون والالفندر
34
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ألو صن سكرين سبراي

دوما .وال
إذا كنت تتبعين نمط حياتي مفعم بالنشاط مع أفراد عائلتك ،فهذا يعني إنك ال بد أن تكوني مستعدة
ً
قدما كما تحقيق السعادة لكل من حولك .لذا ال داع للقلق في أثناء االستعداد
شيء يمنحك الطاقة للمضي
ً
لقضاء اليوم تحت الشمس ،بل كل ما عليك فعله هو حمل ألو صن سكرين سبراي ،إذ يحتوي على عامل الحماية 30
إلى جانب األلوفيرا التي تحمي البشرة من عالمات تقدم العمر واألضرار التي تسببها الشمس ،وهناك مزايا إضافية
مثل مقاومة المياه ،ما يجعلك تستمتعين بالسباحة كما يحلو لك دون قلق .كل هو عليك هو ضغطة سريعة على
السبراي ،ثم يبدأ كل االنطالق .ومن اآلن سيكون االستمتاع ببشرة صحية خالل الصيف أمر غاية في السهولة!
● عامل الحماية  30مع حماية كاملة من األشعة فوق البنفسجية (أ) و(ب)
● مقاومة كبيرة ضد الماء
● تركيبة مناسبة الستخدام الرذاذ

 349سونيا هيدريت شامبو

®

اغمري شعرك بشامبو سونيا هيدريت® ،إنه البداية المثالية لروتين العناية بالشعر .فهذا الشامبو الغني بالمرطبات يتمتع
بتركيبة فريدة عالية الترطيب ،فتمنح شعرك مزيدً ا من الرطوبة والطاقة لتزيد بذلك قوامه ولمعانه .فيما يساعد كل من
األلوفيرا والرويال جيلي على تحقيق التوازن الطبيعي للرطوبة بشعرك الجاف ليصبح شعرك أكثر نظافة ولمعا ًنا وصحة
ومرونة بدرجة ملحوظة .كما إنك ستغرمين برائحته العطرة ،كما سيُغرم شعرك كذلك بهذا الترطيب المضاعف .كما
إنه آمن مع الشعر المصبوغ .ويعمل األلوفيرا على ترطيب فروة الرأس وموازنة القوة الهيدروجينية بها ،فيما يعمل الرويال
جيلي على ترطيب فروة الرأس وتغذيتها بما يساهم في التخلص من الجفاف الذي يتسبب في ظهور القشرة .ويحتوي
الرويال جيلي ً
أيضا على مضادات األكسدة التي تعمل على تحييد الجذور الحرة ويساعد في إصالح الشعر التالف .ويحتوي
سونيا® هيدريت شامبو على عناصر مغذية أخرى من بينها:
● البانثينول – هذا المركب مشتق من فيتامين ب 5ويعمل على ترطيب فروة الرأس وتقليل التقصف وإضافة مزيد من
اللمعان على الشعر.
●جلسريدات عباد الشمس  PEG-10 -مركب مشتق من زيت عباد الشمس ويضفي مزيدً ا من اللمعان على شعرك ويزيد
رغوة الشامبو للتنظيف بعمق.
ويذكر أن هذا الشامبو ينظف الشعر من دون احتوائه على بارابين أو البروبيلين غليكول أو لوريل سلفات الصوديوم أو
كبريتات لوريث الصوديوم.
● آمن على الشعر المصبوغ
● ينظم التوازن الطبيعي للرطوبة بالشعر
● يوازن القوة الهيدروجينية في فروة الرأس

 350سونيا هيدريت كونديشينار

®

يعمل سونيا® هيدريت كونديشينار على ترطيب الشعر الجاف الضعيف وتنعيمه وتقليل ما به من تشابك ،بما يزيد مرونة
ً
بريقا هائ ًلا .إنه الرفيق المثالي لسونيا® هيدريت شامبو ،وذلك ألن تركيبته العصرية تحتوي على
التعامل معه ويمنحه
األلوفيرا والرويال جيلي الذي يساعد الشعر الجاف الضعيف على االحتفاظ بالرطوبة التي يحتاجها بشدة .وعمليًا ،هذا
يساعد ً
أيضا على تغذية فروة الرأس والتحكم بتجعد الشعر ليمنحه نعومة ولمعان ،فض ًلا عن إمكانية تصفيفه بمنتهى
السهولة .كما إنك ستغرمين بكل تأكيد برائحته العطرة الرقيقة .ويحتوي سونيا® هيدريت كونديشينار على عناصر مغذية
أخرى من بينها:
●بروتين القمح المتحلل – يعمل على جذب الرطوبة واالحتفاظ بها ويبني قوام الشعر ويحسن مرونته وبريقه ويُنعمه بعد
أن أضعفته العالجات الكيميائية.
● زيت بذور الماكاداميا – يضفي مزيدً ا من اللمعان
● زيت بذور الجوجوبا – يساعد الشعر على أن يصبح أكثر مقاومة للتشابك والجفاف والتقصف.
● آمن مع الشعر المصبوغ
● يضيف مزيدً ا من الرطوبة واللمعان
● يفك ما بالشعر من تشابك لمرونة التعامل معه
● موازنة القوة الهيدروجينية بفروة الرأس.
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 351سونيا فوليوم شامبو

®

إذا يحتاج شعرك إلى بعض التحفيز ،فال يوجد أفضل من سونيا فوليوم شامبو ليسعفه .فتركيبتنا الحصرية تمنح شعرك كل ما
يحتاجه من كثافة ولمعان مع تحقيق التوازن السليم ما بين القوام والتحكم .ويتكون هذا الشامبو في األساس من األلوفيرا
والرويال جيلي اللذين يمنحان شعرك مظهرًا أكثر خصوبة ولمعا ًنا .سونيا فوليوم شامبو يجعل شعرك أكثر صحة ولمعا ًنا دون
التسبب في تكتل المنتج بالشعر ،كما إنه آمن لالستخدام مع الشعر المصبوغ .ويساعد األلوفيرا على ترطيب فروة الرأس وموازنة
القوة الهيدروجينية بها .فيما يعمل رويال جيلي على ترطيب البشرة وتغذيتها لمقاومة الجفاف .كما يحتوي الرويال جيلي على
مضادات أكسدة والتي تعمل على تحييد الجذور الحرة بالشعر إلى جانب المساهمة في إصالح الشعر التالف .ويحتوي سونيا
فوليوم شامبو على مواد مغذية أخرى من بينها:
●بولي ايثلين جليكول 10 -جلسريدات عباد الشمس  -مركب مشتق من زيت عباد الشمس ويضفي مزيدً ا من اللمعان على شعرك
ويزيد رغوة الشامبو للتنظيف بعمق.
●بروتين القمح المتحلل – يجذب هذا المركب الرطوبة ويحتفظ بها ويبني القوام ويزيد مرونة الشعر وبريقه ،كما إنه ينعم الشعر
الذي أضعفته المركبات الكيميائية .ويُذكر أن هذا الشامبو ينظف الشعر من دون احتوائه على بارابين أو البروبيلين غليكول أو
لوريل سلفات الصوديوم أو كبريتات لوريث الصوديوم.
● آمن مع الشعر المصبوغ
● يكثف الشعر ويعززه
● ينظف الشعر مع زيادة كثافته ولمعانه
● موازنة القوة الهيدروجينية في فروة ارأس.

 352سونيا فوليوم كونديشينار

®

سونيا® فوليوم كونديشينار هو المكمل المثالي هو المكمل المثالي لمنتج سونيا® فوليوم شامبو .وتعمل هذه التركيبة الحصرية
على تعزيز كثافة الشعر وزيادة الجزور مع منح الشعر مظهرًا غاية في النعومة والمرونة واللمعان .ومع إضافة األلوفيرا رويال
جيلي ،يعمل هذا المستحضر على تغذية فروة الرأس وموازنة القوة الهيدروجينية بها ،فض ًلا عن إمكانية إصالح الشعر التالف.
بال شك ستحبين كثافة شعرك التي ستبدو طبيعية وصحية ،فض ًلا عن رائحته الرائعة .ويحتوي سونيا® فوليوم كونديشينار على
مكونات مغذية أخرى من بينها:
● الباناثول :مشتق من فيتامين ب 5ويعمل على ترطيب فروة الرأس ويقلل تقصف األطراف ويضفي لمعا ًنا على الشعر.
● زيت بذور المكاديميا :يضفي لمعا ًنا على الشعر
● زيت بذور الجوجوبا :يجعل الشعر أكثر مقاومة للتشابك والجفاف والتقصف.
● آمن على الشعر المصبوغ
● يزيد مرونة الشعر
● يضيف كثافة ولمعان للشعر
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فوريفر صن ليبس

سواء الشمس أو الرياح أو الطقس البارد ،فجميعها أشياء تتسبب في أذى األنسجة الرقيقة بالشفاه ،لتجعلها متشققة وملتهبة
ومتهيجة وجافة .وحماية الشفاه ال تقل أهمية عن حماية بشرتنا من األضرار البيئية ،ولكننا كثيرًا ما نتجاهل هذه األنسجة ونركز
على الوجه والجسم .ويعد فوريفر صن ليبس ملمع شفاه مرطب يعمل على حماية أنسجة الشفاه الرقيقة من الشمس والرياح
لتترك في المقابل إحساس االنتعاش الذي يخلقه النعناع! البد من تذكر أن التهابات الشمس ال تحدث خالل أشهر الصيف فقط،
بل يمكنك اإلصابة بها في أي وقت من العام ،وجو الشتاء البارد الجاف قد يتسبب لك في مثل هذا األذى وأسوأ من ذلك بكثير.
وتتمتع فوريفر صن ليبس بقدرة كبيرة على الحماية من الشمس إذ يبلغ عامل الحماية  ،30ومن ثم فإنها تحول دون اإلصابة
بالتهابات الشمس وتوفر الحماية من أشعة الشمس فوق البنفسجية (أ) و(ب) .يوضع هذا الملمع قبل التعرض للشمس ويمكن
وضعه مجددً ا إذا لزم األمر حتى يتسنى له حمياتك من أضرار الشمس ،وفي الوقت ذاته فإنه يحتوي على مكونات نباتية مسكنة
تعمل على ترطيب وتسكين الشفاه المتهيجة والمشققة .ويُعرف ً
أيضا زيت بذور الجوجوبا بقدرته على ترطيب البشرة والعمل
على تنعيم أنسجة الشفاه ،فيما تؤدي األلوفيرا وظيفتها باعتبارها مسكن طبيعي إلى جانب إضفاء طبقة مرطبة إضافية على
الشفاه.
ّ
ويعمل اآلالنتوين على تسكين هذه البشرة الرقيقة ،فيما يُخلف النعناع شعورًا باالنتعاش إلى جانب العمل على تخفيف التهيج.
ويعمل فوريفر صن ليبس على استعادة حدود الشفاه لحماتها على نحم مؤقت وتخفيف ألم الشفاه المشققة .ومع احتوائها
على مكونات مسكنة لحماية الشفاه من الجفاف الذي تسببه الرياح والطقس البارد وتهدئة األنسجة الحمراء الملتهبة والمتهيجة،
فإن فوريفر صن ليبس تعد إضافة يومية ال غنى عنها في نظام رعاية البشرة في حياة كل منا.
● نطاق واسع من الحماية من األشعة فوق البنفسجية (أ) و(ب)
● زيت بذور الجوجوبا المرطب واأللوفيرا المسكنة
● النعناع المنعش
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 515كريم ألو شيف
أظهرت التقديرات أن الرجال والنساء يقضون حوالي  6أشهر من حيواتهم في الحالقة وإزالة الشهر .أليس هذا وق ًتا
طوي ًلا! إذا كنت ستمضي كل هذا الوقت في شيء ما ،فاحرص ً
إذا على استخدام منتجات تؤمن بقدراتها في هذا
جميعا أن المنتج األكثر قدرة على تسكين الشرة
مؤلما بالحكة على البشرة ،ونعلم
الشأن .الحالقة قد تسبب شعورًا
ً
ً
هو األلوفيرا المسجل باسمنا ،والذي يجعل بشرتك أكثر سكو ًنا وتجددً ا .وإلى هذا المنتج المسجل ببراءة اختراع ،أضفنا
الجلسرين المعروف بأنه منعم خفيف للبشرة إلى جانب األرجينين وهو حمض أميني طبيعي يعمل على ترطيب
البشرة .أما ثنائي صوديوم امفودياسيتيت الكاكاو ،فيُشتق من األحماض الدهنية الموجودة بزيت جوز الهند ويساعد
على خلق الرغوة فض ًلا عن تنعيم البشرة .ونحذركم يا معشر الرجال بأن النساء قد يرغبن في مشاركة مرطب
الحالقة المنعش هذا .لن تصبح الحالقة مجرد عمل روتيني يومي بعد اليوم بل ستصبح تجربة مليئة بالتدليل بفضل
هذا الجل الفاخر الغني بالرغوة ،وال سيما مع وجود عددٍ من المرطبات التي تجعل بشرتك أكثر نعومة ورطوبة.
● جل فاخر غني بالرغوة
● عناصر مسكنة للبشرة
● يحتوي على مرطبات

 521شامبو ألو جوجوبا
ً
سالفا،
تركيبة منظفة جديدة تناسب جميع أنواع الشعر! ستالحظين إننا قللنا كمية المكونات التي كنا نستخدمها
والسر يكمن في قوة تلك المكونات! فبد ًلا من االعتماد فقط على عناصر رغوية من صنع البشر ،فإن المكون المفضل
لدينا وهو األلوة التي تحتوي على الصابوتين الذي يساهم في صنع رغوة خفيفة لك ومن قلب الطبيعة .ويعادلها
في نفس األهمية شامبو الجوجوبا الذي يكون له نفس تأثير الكرياتين من حيث استعادة ألوان الشعر الطبيعية
وبريقه .كما أدركنا أهمية ترطيب فروة الرأس والشعر عند استخدام الشامبو.
لذا فإننا نفتخر بإضافة زيت الالفندر العطري من فوريفر والذي يكون له رائحة مهدئة ويساعد في زيادة لمعان الشعر
كرما؛ فزيت الروز هيب هو الزيت النباتي الوحيد الذي يحتوي
ودعم فروة الرأس .أما الزيت األخير ،فهو الزيت األكثر
ً
على فيتامين أ بصورة طبيعية ،إلى جانب احتوائه على معدالت عالية من فيتامين ج .وسيساعدك زيت الروز هيب على
ترطيب فروة الرأس .وعالوة على كل ذلك تعمل هذه المكونات على إزالة الزيوت العالقة مع العمل على تسكين
فروة الرأس .استعدي ً
إذا للحصول على شعر أكثر قوة ومرونة وكثافة حتى إنه سيلفت جميع األنظار!
● موازن القوة الهيدروجينية
● خال من الكبريت
●  3زيوت طبيعية لتسكين وترطيب فروة الرأس

 522بلسم ألو جوجوبا كونديشينينج رينس
كلما تطور العلم ،تطور كذلك تركيباتنا .لذا لقد عملنا على تجديد تركيبتنا القديمة لتتالءم مع شامبو ألو جوجوبا
وتكمل عمله .ويتعزز هذا الغسول اإلضافي بإضافة مركب الفيتامين ب مع زيوت المكاديميا والجوجوبا ،فض ًلا عن
ً
خاصة الالفندر الذي يمنح شعرك مزيدً ا من اللمعان وفروتك مزيدً ا من الرطوبة ويمنحك مزيدً ا
زيوت فوريفر العطرية
ً
كثيفا .يُعرف زيت الجوجوبا منذ قديم األزل بقدرته على زيادة الرطوبة،
من القدرة للتعامل مع شعرك مهما كان
ولكننا لم نتوقف عند هذا الحد ،بل أضفنا ً
أيضا زيت المكاديميا باعتباره واحد من أروع المطريات إلى جانب احتوائه
على نسبة عالية من الدهون غير المشبعة تفوق زيت الزيتون لتعمل على تطريب البشرة وفروة الرأس .ويتميز هذا
المستحضر ً
خصيصا من بلغاريا لتنعيم الشعر وزيادة لمعانه.
أيضا بإضافة زيت الالفندر الخاص بنا والذي يتم إحضاره
ً
وأخيرًا يكتمل تركيب هذا لمستحضر رباعي الزيوت بإضافة زيت عباد الشمس الذي يحتوي على معدالت عالية من
حمض اللينوليك ليساعد الحاجز الواقي للبشرة ،ومن ثم يساهم في الحفاظ على رطوبة فروة الرأس .وإلى جانب
العناية بفروة الرأس ،فإن هذه التركيبة الغنية بالزيوت والموازنة للقوة الهيدروجينية تغطي جدائل الشعر بطبقة
إضافية لتقضي على تقصف األطراف .إنها تركيبة قوية بما يكفي لتجعل شعرك أكثر نعومة ولمعا ًنا وقدرة على
ً
خفيفا بما يتيح إمكانية استخدامه باعتباره منعم يُترك على الشعر دون الشعور بثقله
التعامل معه ،ولكنه يظل
عليه.
● موزان القوة الهيدروجينية
● تركيبة خفيفة
● يتكون من أربعة زيوت :الجوجوبا وعباد الشمس والمكاديميا والالفندر.
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صابون اليدين ألو هاند سوب

عادة ما يغسل البشر أيديهم بمتوسط  8مرات يوميًا في اليوم ،أال أن مجلس الصحة العالمي يوصي بغسلها أكثر
من ذلك .هذا قد يكون المفتاح الرئيسي للحفاظ على صحتك ،لكنه قد يحمل بعض األضرار على بشرتك إذا يحتوي
الصابون على العناصر التي يكون لها تأثير قوي على بشرتك ويقلل من رطوبتها .ولحسن الحظ ،فقد توصلت فوريفر
ليفينج إلى طريقة يمكن من خاللها تنعيم اليدين أثناء غسلهما ،وهي جل وجلسرين األلوفيرا المركز بنسبة  100٪الذي
يشكل قاعدة طبيعية وناعمة مع إضافة مكونات جديدة ومثيرة إليها .إننا ببساطة طورنا على التركيبة المفضلة
إليك بإضافة خالصة الخيار وزيت قشر الليمون وزيت الزيتون لمضاعفة قدراتها على الترطيب ،حيث يعمل الخيار على
تسكين البشرة فيما يعمل قشر الليمون كمادة العقول بقدرات مضاعفة .ويُعرف عن زيت الزيتون مميزاته كمرطب
مضاد لألكسدة وبذلك فإنه يساهم في تجديد البشرة .مع تركيبة تجمع بين الزيوت الطبيعية ومستخلص نباتي
وأفضل ما توصل إليه العلم ،فإن هذا الصابون ذات رائحة البابونج الخفيفة كل ما تحتاج إليه بشرتك لتصبح نظيفة
وناعمة.
● تركيبة منعمة
● منظف ُمعد من مكونات طبيعية
● خال من البارابين

أفضل ما أنتجه
العلم والطبيعة
تعرفي على أفضل منتجات العناية الشخصية الجديدة
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للعناية بالبشرة
069

أر  3فاكتور® سكين ديفينس
®

بشرتك ورطوبتها الطبيعية وأعيدي إليها مرونتها وجددي مظهرها مع "سكين ديفينس أر  3فاكتور
حافظي على نضارة
ِ
المعززة
كريمر" ذو التركيبة الغنية المكونة من جيل األلوفيرا المستقر والكوالجين القابل للذوبان وأحماض األلفا هيدروكسي ُ
هاما في الحفاظ على صحة البشرة؛ إذ يعتبر فيتامين (هـ) مانع قوي للتأكسد بينما
بفيتامين أ وفيتامين هـ وكالهما له دورًا
ً
يُساعد فيتامين (أ) في الحفاظ على صحة البشرة فض ًلا عن فوائده في عالج العديد من الحاالت الجلدية .تأتي أحماض األلفا
هيدروكسي من مصادر نباتية طبيعية ويُطلق عليها ً
أيضا اسم أحماض الفاكهة .تعمل أحماض الفاكهة كمواد تقشير تساعد
على التخلص من الخاليا الميّتة من سطح البشرة عن طريق إذابة المواد الدهنية الطبيعية التي تلتصق بها خاليا الجلد الميّتة.
تبني هذه الخاليا حاج ًزا يمنع توغل الكريمات المرطبة إلى البشرة ،وبالتالي فإن التخلص من هذه الخاليا الميتة أثناء عملية
عليك
يوما الستكمال دورتها،
ِ
تجديد البشرة يعني ظهور خاليا أخرى جديدة .حيث إن عملية تجديد خاليا البشرة تستغرق ً 28-21
ً
أيضا استخدام كريم يمنح كريم سكين ديفينس أر  3فاكتور® لمقدار مماثل من الوقت للحصول على الفوائد الكاملة من
استخدامه .وتعتبر الكريمات التي تحتوي على أحماض الفاكهة من أهم عوامل العناية بالبشرة التي ظهرت على مدار العشر
المهدئ للبشرة ،يمنح كريم سكين ديفينس أر 3
سنوات األخيرة .بفضل الجمع بين أحماض األلفا هيدروكسي مع األلوفيرا ُ
فاكتور® البشرة خط دفاع أول في محاربة آثار التقدم في العمر للحفاظ على شباب ونضارة بشرتك.
• يساعد على الحفاظ على لون وملمس صحي للبشرة ويُعيد إلى بشرتك نضارتها ويحافظ عليها ويُجددها
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سونيا® ألو آي ميك أب ريموفر

تعمل تركيبة األلوفيرا الخفيفة بسرعة وبلطف إلزالة ماكياج العين بدقة .يمنح األلوة باربادينسيس (جيل األلوفيرا المستقر)
العناية والترطيب والتهدئة التي تناسب حساسية المنطقة حول العين.
• يُرطب الرموش بلطف
يمكنك استخدام ماكياج العين بعد استخدامه مباشرة
• ال يترك أي آثار -
ِ
• تركيبة فريدة من نوعها خالية من الزيت
تذهب إلى النوم وأنت تضعين المكياج .فبشرة نظيفة تعني بشرة صحية!
• حافظي على بشرتك :ال
ِ
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®

فوريفر ألفا إي فاكتور

يحتوى كريم الترطيب "فوريفر ألفا إي فاكتور® " على عناصر غنية مختارة بعناية كي تعزز مظهر بشرتك بخالف أي مستحضر
قمت باستخدامه من قبل .فهو يرطب من الداخل ليمنح بشرتك نعومة ال مثيل لها ويُكسبها مظهر أصغر س ًنا .ويُعزز هذا
ُ
ِسان الثور والبيسابولول .وهو سائل مضاد لألكسدة مصمم
تركيبة هذا الخفيف المرطب فيتامين (أ) و (ج) و (هـ) ،وزيت ل
لمكافحة أضرار الجذور الحرة التي ُتسبب  80٪من تلف البشرة .وتتكون قاعدة "ألفا إي فاكتور®" من جيل األلوفيرا الخالص
المستقر بجميع فوائده .وقد تم دمج هذه المكونات الخاصة بشكل فريد في منتج واحد:
•فيتامين (هـ) (توكوفيرول وتوكفيريل أسيتات) يُطلق عليه اسم "فيتامين الجلد "،وهو ُمضاد لألكسدة يُحارب ضرر الجذور
الحرة ويعمل على تنعيم البشرة وترطيبها.
•فيتامين (أ) (ريتينيل بالميتات) وهو مضاد قوي لألكسدة يُعزز مرونة البشرة ويعمل على ترطيبها والحد من خشونتها.
• فيتامين (ج) (أسكوربيل بالميتات) وهو مضاد لألكسدة يُعزز من مرونة البشرة .كما أنه يُساعد في منع تشكيل الندوب.
• الليسيثين ُ -مرطب ممتاز يُحسن من ليونة الجلد.
•زيت بذور لسان الثور -يمنح الجلد مع حمض غاما لينولينيك (وهو من األحماض الدهنية األساسية) الذي يساعد على استعادة
ترطيب البشرة.
•بيسابولول  -عنصر طبيعي مهدئ يتميز بعبير الحمضيات الخفيف ،وهو مناسب حتى للبشرة الحساسة .الكابريليك /كابريك
ثالثي الغليسريد -عامل ترطيب طبيعي من زيت جوز الهند الذي يرطب البشرة دون أن يترك ملمس دهني مثل الزيوت األخرى.
•زيت فول الصويا  -مرطب يعزز ملمس البشرة ويتميز بخصائص مضادة لألكسدة.
تم الجمع بين هذه المكونات الطبيعية مع أنقى عناصر الترطيب وعوامل االستحالب لتقديم أكثر منتجات العناية بالبشرة
تنوعً ا والتي لم يسبق تقديمها من قبل!
• تركيبة رائعة من مضادات األكسدة القوية • يعزز مرونة الجلد • يُعيد للبشرة حالتها الطبيعية ويوازن البشرة الجافة
• مناسب حتى ألكثر أنواع البشرة حساسية • مثالي لكل حالة تتطلب استخدام موضعي للمضادة لألكسدة الطبيعية
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®

فوريفر ألورينج أيز

كريم فوريفر ألورينج أيز® هو كريم مقاوم لتجاعيد تحت العين ،تم تحضيره باستخدام التكنولوجيا الحديثة للحد
من ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة والدوائر تحت العين .كما يتميز الكريم باحتوائه على بعض أفضل المكونات
التي تعمل على تحسين ليونة ومرونة الجلد في المنطقة الحساسة والواضحة حول العينين.
تشمل المكونات األساسية للكريم:
ومهدئ للبشرة.
• األلوة باربادينسيس (جيل األلوفيرا المستقر)  -عنصر طبيعي ملطف ُ
• الكابريليك /كابريك ثالثي الغليسريد -عامل ترطيب طبيعي خفيف من زيت جوز الهند يرطب البشرة دون أن يترك
ملمس دهني.
• جوجوبا استر  -عامل ترطيب مستخرج من زيت الجوجوبا .مرطب ممتاز للبشرة يمنح الكريم قوام رقيق.
• الغليسرين  -وهو مرطب يساعد البشرة في االحتفاظ بترطيبها.
•سكواالن  -مرطب نقي يغذي البشرة ويُرطبها دون أن يترك أي ملمس دهني .يساعد على تقليل ظهور الخطوط
الدقيقة وجفاف الجلد.
المحبة للماء (القابلية على االتحاد مع
• هيالورونات الصوديوم  -أكثر عوامل الترطيب فعالية نظرًا لخصائصها ُ
الماء) .كما يساعد على تحسين ليونة الجلد ومرونته ويقلل من عالمات التجاعيد ،والهاالت السوداء وانتفاخ الجلد.
• توكوفيرول  -مصدر جيد لفيتامين هـ ،ويساعد على تنعيم البشرة وترطيبها .قومي بالربت بلطف على المناطق
حول العين.
• يقلل من ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد
• يعمل فيتامين هـ والمرطبات األخرى على ترطيب المنطقة حول العين
• يساعد في الحد من االنتفاخ
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®

فوريفر مارين ماسك

بشرتك شاحبة وجافة .ويعتبر الترطيب والتنظيف
بعد يوم طويل من العمل أو يوم شاق من اللعب قد تبدو
ِ
العميق للبشرة هو الحل الواضح الستعادة نعومة البشرة وملمسها الطبيعي وليونتها .يمنح قناع فوريفر مارين
ماسك® التنظيف العميق للبشرة وفي نفس الوقت يوازن ملمس البشرة مع أمالح البحر الطبيعية مثل أعشاب البحر
والطحالب باإلضافة إلى خصائص الترطيب والتنعيم الفائقة لأللوفيرا والعسل ومستخلص الخيار .هذا القناع سهل
االستخدام ويتوغل بعمق داخل بشرتك ليتركها تشعر باالنتعاش والتجدد .سوف ُتحب بشرتك الجودة الفائقة
للمكونات الطبيعية التي يحتوي عليها هذا القناع
• يمنح هذا القناع التنظيف والترطيب العميق
• يحتوي على المعادن البحرية الطبيعية
• قناع مرطب سهل االستخدام
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®

فوريفر إبيبالنك

من ال يحلم ببشرة ناعمة ونظيفة! ولكن نمط حياتنا المزدحم والتعرض إلى العوامل الخارجية غالبًا ما يؤدي إلى
®
خصيصا لتمنح بشرتك إشراقة ولمعان
صممت التركيبة الحصرية لكريم فوريفر إبيبالنك
ً
ظهور البقع والعيوبُ .
وتوحد لونها وتقلل من البقع الداكنة .يحتوي المنتج على قاعدة األلوفيرا المستقر بنسبة  ٪ 100وهي قاعدة ممتاز
للنباتات الطبيعية مثل األربوتين (بيربيري) ،رومكس اوكسيدنتاليس وفيتامين هـ الطبيعي والتي ساعدت جميعها
في تقديم هذا المنتج األسطوري .فوريفر إبيبالنك® يمنحك فعالية أكبر عند استخدامه مباشرة على البقع الداكنة
والبثور بالبشرة .يُنصح باستخدام واقي الشمس ألو صن سكرين كريم مع مستحضر فوريفر إبيبالنك® خالل النهار.
• يوحد لون البشرة بلطف
• يضيء البشرة
• يقلل من ظهور البقع الداكنة
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 277ألو بيوريفاينج كلينزر
الخطوة األولى في نظام سونيا للعناية بالبشرة هو هذا المنظف الرائع من الصبار ومستخلصات الفاكهة؛ فهو
مصمم إلزالة أثار الماكياج واألوساخ بلطف من البشرة دون أن يتسبب في جفافها .يترك منظف "ألو بيوريفاينج
ً
ناعما وشعورًا باالنتعاش عند كل استخدام .للحصول على أفضل النتائج،
ملمسا
نظيفا ويُكسبه
كلينزر" وجهك
ً
ً
استخدمي "ألو ريفريشينج تونر" ومنتجات سونيا األخرى للعناية بالبشرة.
• يحتوي على الصبار ومستخلصات الفاكهة.
• يزيل بلطف آثار المكياج واألوساخ.
• ال يُسبب جفاف الجلد.

 278ألو ديب كلينزينج إكسفوليتور
التعرض اليومي للعوامل الخارجية يمكن يؤثر بسرعة على بشرتك .في األوقات التي تحتاج فيها بشرتك إلى تقشير
إضافي دون أن ُتصاب باإلحمرار أو االلتهاب الذي يُصاحب استخدام مواد التقشير الخشنة يعتبر ُمقشر "ألو ديب
كلينزينج إكفوليلتور" هو الحل األمثل .فهو مقشر لطيف على البشرة ومنظف عميق بخالصة الصبار وحبيبات
رائعا في حين تمنح حبوب
الجوجوبا الطبيعية ذو تركيبة مثالية تترك بشرتك ناعمة وملساء .يعتبر الصبار مرطبًا
ً
الجوجوبا بشرتك التنظيف العميق الذي تحتاجه.
• يمكن استخدامه مرتين أسبوعيًا بفضل تركيبته اللطيفة على البشرة
المرطب
• يحتوي على الصبار ُ
• تقوم حبيبات الجوجوبا بتقشير الوجه بلطف.

 279ألو ريفريشينج تونر ويز وايت تي
يمنحك "ألو ريفريشينج تونر" من سونيا بخالصة الشاي األبيض الترطيب الحيوي لبشرتك الذي يُساعدها على الحفاظ
ً
ومنعشا للبشرة .يُستخدم بعد تنظيف البشرة باستخدام
على ترطيبها .ويعتبر هذا التونر الخالي من الكحول مرطبًا
منظف ألو بيوريفاينج كلينزر حيث تقوم البشرة على الفور بامتصاص جيل األلوفيرا المستقر وخصائصه المغذية
وخالصة الشاي األبيض والخيار.
• يحتوي على خالصة الشاي األبيض
• خال من الكحول
• يُرطب وينعش البشرة

280

ألو باالنسينج كريم

والمرطبات المتطورة.
المجددة للبشرة
ُ
يحتوي كريم "ألو باالنسينج" على األلوفيرا باإلضافة إلى المستخلصات ُ
ُتساعد هذه المكونات الغنية في الحفاظ على توازن الترطيب المناسب ومظهر بشرتك .يُستخدم مع "ألو نوريشينج
المغذي للبشرة ليترك بشرتك ناعمة ورطبة كما لم يسبق لها من قبل!
سيرام" ُ
• يحتوي على الصبار باإلضافة إلى مستخلصات منشطة للبشرة.
• يساعد على الحفاظ على توازن ترطيب البشرة.
• يترك الوجه ناعم وأملس.

281

ألو نوريشينج سيرام ويز وايت تي

يحافظ "ألو نوريشينج سيرام"مع خالصة الشاي األبيض على ترطيب بشرتك ويُعيد ملء التجاعيد ليحافظ على
شبابها .تركيبته الخفيفة ناعمة للغاية حتى إنها ال تحتاج إلى مجهود الستخدامها .فهو يمثل قاعدة مثالية
الستخدام ألو باالنسينج كريم.
• يحتوي على خالصة الشاي األبيض
• يتميز بتركيبته الخفيفة والناعمة
• يجدد ترطيب البشرة
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311

سونيا® كريم الترطيب العميق باأللوة

كريم "ألو ديب موستيجيرينج كريم" خالصة لحاء الصنوبر هو أحدث إضافة إللى مجموعة مستحضرات سونيا
للعناية بالبشرة .يُلبي كريم الترطيب العميق هذا احتياج بشرتك للترطيب كما لم يقم أي منتج آخر من قبل!
يحتوي مستخلص لحاء الصنوبر على مواد طبيعية ُتسمى (أوليغوميريك بروانثوسيانيدينس) التي لديها بعض من
أقوى خصائص مضادات األكسدة الموجودة في الطبيعة .ونتيجة لذلك ،تحارب خالصة لحاء الصنوبر على الجذور
الحرة للمساعدة في الحفاظ على كوالجين البشرة وتقويته وهو البروتين األكثر وفرة في الجسم .يعتبر العلماء
مكافحة الجذور الحرة واحدة من أفضل الطرق لمواجهة عالمات التقدم في العمر .تقوم خالصة لحاء الصنوبر
واأللو فيرا النقي المرطب ،والسيراميدات ،وأحدث جيل من المرطبات الحديثة في كريم الترطيب الجديد "ألو ديب
موستيجيرينج كريم" بالحفاظ على ترطيب البشرة والتوغل في الطبقات الخارجية من الجلد الستعادة اشراقة
البشرة والحفاظ على شبابها.
ً
جفافا
• ترطيب إضافي حتى ألكثر أنواع البشرة
• يحتوي على خالصة لحاء الصنوبر لمكافحة الجذور الحرة
• يساعد على استعادة إشراقة البشرة والحفاظ على شبابها

 338ريهايدريتنج تونر
التونر المرطب هو تركيبة غير مجففة للبشرة خالية من الكحول تحتوي على الصبار الطبيعي والهيماميلس
باإلضافة إلى مرطبات خاصة للبشرة ومستخلصات نباتية لتوحيد لون البشرة .كما أنه يحتوي على الكوالجين
والالنولين لترطيب الخاليا .ويعتبر التونر المرطب مركب لطيف على البشرة يُستخدم إلزالة آثار المنظف والماكياج،
والشوائب وخاليا الجلد الميتة على سطح البشرة وبالتالي فهو يقوم بدور المرطب اإلضافي للبشرة ويوحد لونها
ويُصغر المسام .يعمل التونر على إزالة الزيوت المترسبة على البشرة واألوساخ وفي نفس الوقت يُنشط البشرة
ويتركها نظيفة وناعمة ومتوازنة ومنتعشة .تحصل البشرة على الترطيب المناسب بعد أن يتم تنظيفها بلطف.
• يوحد لون البشرة ويُرطبها
• تركيبة خالية من الكحول
• يحتوي على األلوفيرا و الهيماميلس ،والمستخلصات النباتية ،والكوالجين

 339ألو كلينزر
تم إعداد منظف الصبار من مكونات منخفضة التسبب في الحساسية لعمل لوشن خفيف غير دهني وغير
مسبب لاللتهابات يوازن مستوى الحموضة والترطيب بالبشرة .يتميز هذا المنظف بأنه سريع وشامل في تنظيف
آثار المكياج واألوساخ وغيرها من الرواسب غير المرئية بالبشرة .استخدميه كخطوة أولى في إعداد بشرتك لقناع
الصبار أو ضمن برنامج العناية اليومية ببشرتك التابع لنظام استعادة جمال البشرة بالصبار .يحتوي منظف الصبار
على كمية مناسبة من زيت الجوجوبا والماء ليترك بشرتك نظيفة بالكامل ومنتعشة دون أن يتسبب في جفافها.
• لوشن تنظيف لطيف
• مثالي إلزالة ماكياج
• يحتوي على فيتامين ج
• ال يسبب الحساسية

 340فيرمنج داي لوشن
خصيصا لالستخدام ضمن نظام العناية بالجمال من
فيرمنج داي لوشن هو أحدث لوشن للعناية بالبشرة مصمم
ً
فوريفر " ألو فلور دو جوفينش" مثالي لالستخدام خالل النهار لمواجهة عوامل الجو الخارجية؛ فهو يجمع بين علم
األمراض الجلدية مع فن التجميل ليقدم تركيبة فعالة تحد من عالمات التقدم في العمر من خالل شد البشرة
وإعادة ملمسها الطبيعي وتصغير المسام كما يُستخدم ككريم أساس لوضع الماكياج .ولتحقيق تلك النتائج،
يحتوي اللوشن على مزيج من األلوفيرا وغيرها من عناصر الترطيب والتنعيم الخاصة ،والكوالجين الالزمة للحفاظ
على بنية البشرة وتطيل من مظهرها الصحي وشبابها.
يحتوي ً
أيضا على الفيتامينات ج و هـ
• أحدث لوشن للعناية بالبشرة
• يشد البشرة ويرطبها ويغذيها
• يسد المسام
• كريم أساس رائع تحت ماكياج العين
• يحتوي على الفيتامينات ج وهـ
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341

ماسك باودر

يعتبر القناع الباودر تركيبة فريدة من المكونات الغنية المختارة لخصائصها الخاصة لترطيب البشرة وتنظيف
المسامات .وهو مصمم ليستخدم بشكل رائع مع مستحضر ألو أكتيفاتور لعمل قناع رقيق سهل االستخدام
على الوجه والرقبة .يمنح بياض البيض ونشا الذرة خصائص الشد والتجفيف في حين يمتص الكاولين الزيوت الزائدة.
يُساعد الالنولين والكاموميل على تنعيم البشرة وتجديد شبابها.
• يُمزج مع ألو أكتيفاتور لعمل قناع للوجه
• ينعم ،البشرة وينظفها ويقوم بشدها
• يحتوي على الكاموميل الذي يُهديء البشرة الحساسة
• يُستخدم مع  2/1ملعقة صغيرة من العسل كعالج إضافي خاص

342

ريكافرينج نايت كريم

كريم الليل "ريكافرينج نايت" هو العنصر األساسي في مجموعة زهرة الشباب "ألو فلور دو جوفينش" أنه يحتوي على
السكريات المتعددة وغيرها من مرطبات البشرة التي ُتشكل طبقة حماية ضد فقدان الرطوبة .كما يتضمن المنتج
الدهون الطبيعية الالزمة للتوازن بين الزيوت /المياه وذلك عن طريق جلسريدات جنين وزيت نواة المشمش .هناك
حاجة إلى الكوالجين القابل للذوبان للحفاظ على بنية البشرة والحد من الخطوط والتجاعيد ومكافحة عالمات
التقدم في العمر .كما تضم التركيبة الفرية للكريم عوامل تعزيز خاصة للبشرة مستمدة من النباتات الطبيعية
وخالصة النحل .تمنح المرطبات المستخدمة في كريم الليل "ريكافرينج نايت " الحياة لبشرتك و ُتعيد إليها حيويتها.
وهو مصمم لالستخدام الليلي لترطيب البشرة أثناء راحة الجسم مما يساعد على استعادة "زهرة الشباب" ليترك
البشرة ذات مظهر شبابي وتتمتع بالمرونة والنعومة .وهو كريم مخملي رائع يُعيد ملء البشرة حتى أدق خطوط
التجاعيد ،ويحافظ على نضارة البشرة ومرونتها وترطيبها.
• كريم ليلي مخملي ذو تركيبة غنية
• يحتوي على الفيتامينات (هـ) و (ج) ،باإلضافة إلى بروفيتامين ب٥
• دهون مضافة لحماية البشرة وإعادة ملئها أثناء الليل

343

ألو أكتيفاتور

يحتوي منتج ألو أكتيفاتور على جيل األلوفيرا المستقر والالنولين ،وهو عامل عضوي مهم في تجديد خاليا البشرة.
ويعتبر الصبار المنشط عامل ترطيب رائع ،يحتوي على اإلنزيمات واألحماض األمينية والسكريات .فهو يعتبر السائل
المثالي الذي يتوافق مع تركيبة قناع الباودر لترطيب البشرة وتنعيمها وتنظيفها .يقوم القناع بإزالة خاليا الجلد
الميتة لتظهر خاليا جديدة تمنح البشرة مظهر جديد يتمتع بالنضارة واإلشراقة .ومع استخدام األلوفيرا المستقر
يعتبر القناع آمن ولطيف حتى بالقرب من العينين .يعتبر ألو أكتيفاتور منتج رائع متعدد االستخدامات؛ فعلى الرغم
منتجا أساسيًا في مجموعة زهرة الشباب للعناية بالبشرة "ألو فلور دو جوفينش" إال إنه ذو فعالية كبيرة
من كونه
ً
ويُمكن استخدامه للعديد من االغراض مثل تنظيف البشرة وتعطيرها .وفي هذه الحالة ،يُستخدم بوضعه على
كرة قطنية ويُمسح به الوجه والرقبة بالكامل بلطف حتى تصبح نظيفة.
• يحتوي على جيل األلوفيرا والالنولين
• ُمنتج رائع لترطيب  /تنظيف البشرة
• لطيف بما فيه الكفاية ليُستخدم بالقرب من العينين
ومعطر للبشرة.
• فعال كمنظف ُ

 554الغسول المرطب إنفينت من فوريفر
خال من العطور
• لطيف وخال من الكبريتات
• يُزيد على من ترطيب البشرة
• ينظف البشرة دون
أن يُسبب جفافها وتشير التقديرات إلى أن شجرة التفاح كانت أقدم شجرة تم زراعتها .وقد عانى العصير الذي
تدفق من هذه الفاكهة الدائمة من األضرار البيئية وتغير منذ آالف السنين .وقمنا بتسخير عنصرين رئيسيين من هذه
الفاكهة الغنية بالفيتامينات :مستخلص التفاح واألحماض األمينية للتفاح إلعطاء هذا المنظف حماية قوية ضد آثار
التقدم في العمر .يستخدم هذا المنظف الكريمي والمرطب وأحماض جوز الهند الدهنية ضعيفة التأريج تزيل زيوت
البشرة حتى يسهل غسلها بلطف وعناية لتترك بشرتك ناعمة ونظيفة دون أن تتسبب في جفافها .والسر الذي
يكمن وراء شباب البشرة هو الترطيب والمرونة .يساعد هذا المنظف الذي يحد من عالمات التقدم في العمر يساعد
بشرتك على بناء طبقة واقية للحماية ضد جفاف البشرة وترهلها .تقوم الكميات الوفيرة من حمض اللينوليك
وفيتامين هـ الموجودة في زيت بذور عباد الشمس ،بدعم دهون البشرة وتساعد على كسر األوساخ والشوائب.
ال تقومي بغسل األوساخ والماكياج فقط بل ساعدي بشرتك كي تبدو وأصغر س ًنا واستخدمي هذا المنظف لبناء
قاعدة قوية تساعد على نجاح برنامج مقاومة عالمات تقدم العمر الذي تتبعينه.
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 555سيروم شد البشرة إنفنيت من فوريفر
خال من العطور
• يتميز بتركيبته الحديثة المتطورة الخاضعة لالختبارات الطبية
• يزيد من مظهر البشرة المشدودة .يقلل من ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد
• يدعم تركيبة كوالجين صحية ويساعد في توحيد لون البشرة.
يضمن هذا اإلكسير القوي تحقيق نتائج فعالة وواضحة .تضم هذه التركيبة المتطورة علميًا قوة الصبار مع عناصر
أخرى مختبرة طبيًا وتريفلوراسيتيل تريبيبيتيد  .2 -وفي االختبارات السريرية نجح هذا العنصر وحده في تحسن مرونة
البشرة بشكل كبير كما يُعرف بمكافحته للبروجرين؛ وهو بروتين ضار يزيد مع التقدم في العمر ويضر البشرة .من
خالل محاكاة عمليات الجلد الطبيعية ،يزيد الببتيد الثالثي األحماض األمينية من مظهر البشرة المشدودة ويقلل من
ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد .يمكن لهذا المكون وحده أن يكون منتج في حد ذاته ،ولكننا لم نتوقف عند هذا
الحد .فقد قمنا بدمج هيالورونات الصوديوم المتحللة ،وهي مرطب طبيعي يعزز من رطوبة ونعومة البشرة وقد تم
تركيب سيرام شد البشرة هذا بطريقة علمية بحيث يحقق الصبار فوائده المثلى في تهدئة وتنعيم البشرة .ويساعد
مستخلص الخميرة على دعم الكوالجين والدفاع الطبيعي للبشرة للحد من ظهور لون البشرة غير المتكافئ بينما
ينشط بروتين مصل اللبن الجلد من خالل زيادة نعومة البشرة وليونتها وشدها .وتعتبر هذه التركيبة الغنية حلم
تقدما لمساعدتك على الشعور
يسعى علماء الجلد إلى تحقيقه يصاحبها قوة الطبيعة والنتائج المعملية األكثر
ً
والظهور بشكل جيد.

 556Lمركب شد البشرة إنفنيت من فوريفر
خالي من الغلوتين
• أول مستحضر لتغذية البشرة ويحارب تقدمها في العمر من الداخل والخارج.
• يقلل من ظهور تجاعيد الوجه ،ويزيد من مرونة البشرة وترطيبها.
• يساعد أنظمة الجسم المتعددة ويزيد من طاقة الجسم.
المكمل األول من نوعه من
فالجمال ال يتوقف عند العناية بالبشرة بل األمر برمته يبدأ مع التغذية .يجعلك هذا ُ
فوريفر تتحكمين في عملية التقدم في العمر .تناول اثنين من األقراص الصغيرة غير المغلفة يوميًا يساعد أنظمة
الجسم الداخلية ويُحسن صحتك العامة ومظهر بشرتك .جاء هذا المكمل نتاج دراستين طبيتين ويتكون من مركز
الشمام الفرنسي الذي يمنح فوق أكسيد الديسموتاز الذي يلعب دورًا رئيسيًا في نظام مضادات األكسدة ليساعد
في مكافحة إجهاد الجذور الحرة .ويقوم الفيتوسيراميد الحاصل على براءة اختراع والمستخرج من القمح األوروبي
بتجديد عنصر أساسي يوجد طبيعي في البشرة والذي يلعب دورًا ضروريًا في االحتفاظ بالرطوبة ومكافحة التقدم
في العمر .وقد ثبت أن تناول أقراص الكوالجين يحد من ظهور تجاعيد الوجه ويُزيد من مرونة البشرة وترطيبها .وأخيرا،
يُساعد فيتامين (ج) في تقليل الشعور بالتعب واإلجهاد ويساعد ً
أيضا في إفراز الكوالجين الطبيعي .ويعتبر هذا
المكمل للعناية بالجمال تطورًا كبيرًا في عالم مكافحة تقدم العمر وهو ما تفتقده جميع أنظمة ومستحضرات
مكافحة آثار الشيخوخة األخرى .تعمل تركيبة شد البشرة بجانب سيرام شد البشرة وغيرها من منتجات فوريفر
سالحا قويًا لمواجهة إجهاد البشرة وشحوبها وتغير لونها.
األخرى الموضوعية ل ُتشكل
ً
*** على الرغم من كون هذا المستحضر مستمد من القمح إال إنه يخلو من الغلوتين؛ إذ يُستخرج السيراموسيد من خالل عملية دهنية فريدة من نوعها
تزيل بقايا الغلوتين .هناك ضوابط صارمة على الجودة تقوم بانتظام باختبار أي آثار للغلوتين ،وتختبر نسب أقل بكثير من الحدود التي أقرتها الواليات
المتحدة ( 20جزء في المليون).

 558كريم مجدد البشرة إنفنيت من فوريفر
خالي من العطر
• أكثر من  15مكون لتنعيم البشرة
• تم تعزيز الصبار بمزيج من الزيوت المكافحة لعالمات التقدم في العمر
• أحدث كيمياء توفر عنصرًا جديدً ا يساعد البشرة في الحفاظ على الترطيب.
وكذلك أقوى المكونات النباتية مثل أكاي والرمان الذي يقاوم األكسدة ويترك البشرة تشعر بالترطيب والنعومة.
معا لتقديم نتائج
ويعمل نبات سنتيبيدا كانينغهامي األسترالي لتحفيز فوائد الصبار؛ حيث تعمل تلك المكونات ً
مثبتة في تهدئة البشرة في حين يقوم فيتامين ب  3بتوحيد لون البشرة ليمنحها مظهر شبابي وحيوي .و ُتظهر
المكونات مثل السكواالن ،وجوجوبا استر ،والدهون السكرية ،وشمع العسل خصائص ترطيب كبيرة وتساعد على
استعادة ترطيب خاليا البشرة .كما يحتوي المستحضر على مزيج من الزيوت العطرية المضادة للتقدم في العمر مثل
الالفندر ،بيتيتغراين ،الريحان ،الكافور ،الليمون وقشر البرتقال التي تحفز خصائص الصبار ليقوم بتجديد وإعادة ملء
البشرة الجافة .وإلكمال قوة الترطيب ،أضفنا أحدث كيمياء ُتقدم بنية سكر جديد ُتحسن من حاجز البشرة لالحتفاظ
بالترطيب والماء .ونظرًا ألهمية الخطوة النهائية في نظام فوريفر للعناية بالبشرة ،فإن استعادة ترطيب البشرة من
الفوائد القوية للجلد التي تمكنه من إبطاء آثار التقدم في العمر.
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 557لوشن الحماية النهاري
• يحمي البشرة من ضرر األشعة فوق البنفسجية مع واقي معدني طبيعي واسع النطاق للحماية من الشمس.
• يحتوي على أدوية نباتية قوية المفعول للترطيب والحماية.
• يقي البشرة خطر البقع الداكنة الناتجة عن تقدم العمر.
ابدأ يومك بداية صحيحة بتحصين بشرتك من العوامل البيئية القاسية واألشعة فوق البنفسجية الضارة! يحتوي لوشن
الحماية اليومي على قدر وفير من مستخلصات الفاكهة واألعشاب ،من ضمنها نبات الكرنب ذو الزيت الغني باألحماض
الدهنية ،مما يساعد على تحسين لون ونسيج البشرة .كما يحتوي مستخلص البطيخ على كميات كبيرة من مضادات
األكسدة التي تساعد على منع تأكسد خاليا البشرة.
يحتوي هذا اللوشن على مزيج من واقيات الشمس المعدنية الطبيعية وثاني أكسيد التيتانيوم والزنك واآلالنتوين ،والذي
يُعرف بخواصه الملطفة للبشرة ،مما يجعله اللوشن اليومي المثالي.
قم بترطيب بشرتك وحمايتها باستخدام لوشن الحماية اليومي بعامل حماية .٢٠

 559مقشر لطيف
• ينعم نسيج البشرة ويوحد لونها.
• يقشر البشرة بلطف إلظهار طبقة البشرة الناعمة.
• تعمل المستخلصات اإلنزيمية على عالج البشرة.
هل تعلم أن جسمك يتخلص من  30.000إلى  40.000خلية جلد ميتة يوميًا؟ وحتى مع الحفاظ على الروتين اليومي لتنظيف
والمنعم على عناصر
البشرة ،يحتاج الجلد إلى المزيد من المساعدة للتخلص من الخاليا الميتة واألوساخ .يحتوي المقشر
ّ
تقشير لطيفة على البشرة ،مثل بذور الجوجوبا وبودرة البامبو مستدامة المصدر ،للمساعدة في إزالة الخاليا الميتة دون
خدش جلدك الحساس.
بعض المستخلصات مثل البروميلين والباباين وزيت الليمون العطري تساعد في إزالة الخاليا الميتة بسهولة أكبر وتجديد
شباب البشرة .يتم استخالص البروميلين من ثمرة الببايا وهو فعال في تحطيم كيراتين الخاليا الميتة .كما أن البابين
مصدر غني لفيتامينات  Cو Aو Eوحمض البانتوثينيك المغذية للبشرة ،ويعمل زيت الليمون العطري على ترطيب البشرة
ً
وخاصة الخاليا التي ظهرت بعد إزالة الخاليا الميتة.
بعمق
والمنعم في الروتين اليومي إلمداد الجلد بمضادات األكسدة واالستفادة من الروتين اليومي
يجب استعمال المقشر
ّ
لتنظيف البشرة بأفضل صورة ممكنة.

560

تونر متوازن

ّ
ويرطب.
وينعم
• ينعش
ّ
• يوحد لون البشرة ونسيجها.
• يحد من ظهور البثور.
ً
خليطا فريدً ا من مستخلص األعشاب البحرية
هل تحتاج بشرتك أكثر من مجرد التنظيف؟ يقدم هذا التونر المتوازن
وهيالورونات الصوديوم ،مما يعمل على ترطيب الجلد وتنعيمه .كما ان مستخلص الخيار يدعم نسيج البشرة ويحد من
مظهر االنتفاخ.
قم بحماية بشرتك من الشوارد الحرة بمستخلص الشاي األبيض ،مضاد األكسدة الغني ،والتركيز العالي للصبار لموازنة
هاما للروتين اليومي الخاص بك.
ومكم ًلا
معا ،أنتجنا مستحضرًا فعا ًلا
تقلبات البشرة .بخلط هذه المكونات ً
ً
ّ
أعط جلدك مزيد من التونر المتوازن بين روتين التنظيف والترطيب.
ِ

560

تونر متوازن

• يقلل من مظهر االنتفاخ والهاالت السوداء.
• يقلل ظهور التجاعيد بشكل ملحوظ.
• يجعل العينين تبدوان أكثر راحة ويقظة وشبابًا.
المكونات المبتكرة مع تقنية الببتيد تعمل على تحسين المنطقة الحساسة حول العين وتنعيمها لتقليل مظهر
التجاعيد والخطوط والهاالت السوداء بشكل ملحوظ .كما يحتوي كريم العين المضاد للشيخوخة على مكون فريد
يسمى بوتيلين جاليكول ،حيث أظهر هذا المركب المذهل قدرة فائقة على تقليل مظهر انتفاخ العينين والهاالت السوداء
ّ
يوما فقط!
خاللً 15
يُعد مستخلص شجرة ألبيزيا زهرة الحرير وداروتوسيد من أوائل المستخلصات التي أظهرت قدرة كبيرة على شد جفن
العين المترهل ،مما يعني أن هذا الخليط الفعال من المستخلصات يعالج جفن العين إلى جانب الجلد الحساس حول
العين لتتمكن من االستمتاع بتجربة كاملة النتعاش العينين.
بتقوية السطح الخارجي للجلد ،يعمل كريم العين المضاد للشيخوخة على تقليل مظهر التجاعيد والهاالت السوداء.
يعتبر هذا المستحضر الفعال إضافة مميزة للروتين اليومي الخاص بك وسوف يجعل جمالك يشرق.
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 605سونيا TMجل منظف ومنعش من سونيا
• يلطف البشرة مع التنظيف.
• يعمل الصبار على تهدئة البشرة بد ًلا من تقشيرها.
• ذو رغوة لطيفة للبشرة المختلطة.
من اللحظة التي يُالمس فيها الجل المرطب بشرتك ،سوف تالحظ أنها ليست التجربة التقليدية التي تترك بشرتك مشدودة.
ومساء
صباحا
المعزز بمكونات عالمية يعمل على تنظيف بشرة الوجه بأحدث وأفضل الطرق
ً
إن مستحضر جل الصبار لدينا ُ
ً
لالستمتاع بتجربة لطيفة ومهدئة للبشرة.
برغوته الغنية بأحماض التفاح األمينية وهيدروكسي أسيتوفينون ،يعمل هذا الجل المنعش والمنظف على تعزيز البشرة
المختلطة .كما يعمل مستخلص ثمرة أكاسيا كونسينا على إزالة الخاليا الميتة واألوساخ والمكياج لتحظى بتجربة تنظيف
عميقة ولطيفة.
هذا الجل المنعش والمنظف ال يقتصر فقط على مركبات خاصة بالتنظيف ،ولكن يحتوي ً
أيضا على مركبات مرطبة للبشرة،
مثل زيت الباوباب المضغوط بالتبريد والمستخلص من شجرة تنمو في السنغال .يُقال أن هذه الشجرة ،والتي ُتعرف ً
أيضا
بـ"شجرة الحياة" بين سكان البالد األصليين ،قد عاشت لفترة تزيد على  500عام .إن قوة هذه الشجرة وقدرتها على البقاء طوي ًلا
تجعلها مصدرًا لمستخلص ممتاز يدعم تركيبتنا.
ّ
تخطى حدود المنظفات التقليدية! يتميز هذا الجل المنعش والمنظف من سونيا بنظام جل معالج جديد سوف يجعل
بشرتك ناعمة ونظيفة بعد كل استخدام.

 606سونيا

TM

جل لبشرة مشرقة

• يوحد لون البشرة.
ً
إشراقا.
• يعطي البشرة مظهرًا أكثر
• يقلل من مظهر المسام الكبيرة.
يعمل مستخلص جذر العرقسوس وخليط فريد من الطحالب الخضراء والبنية على توحيد لون البشرة وتقليل مظهر البقع
التي تظهر مع الشيخوخة .تمت إضافة حويصالت النقل ً
أيضا إلى هذا الخليط من الطحالب لضمان تحقيق أعلى فائدة
للجلد حيثما يحتاجها .كما استخدمنا مستخلص زهرة البرسيم الحمراء للمساعدة في تقليل مظهر المسام الكبيرة.
سبب آخر يميز هذا الجل الموحد للون البشرة عن أي منتج مشابه في السوق هو هذا الخليط الفريد من خمسة أدوية نباتية
أسيوية :مستخلص قلنسوة بايكال ،ومستخلص جذر العرقسوس ،ومستخلص التوت األبيض ،ومستخلص زهرة الشيح،
ومستخلص ثمرة الزفيزف العنابي ،حيث ُتعرف هذه النباتات الشرقية بقدرتها على توحيد لون البشرة وزيادة تألقها.
سوف ينعكس التحسن في بشرتك على نعومة نسيجها ونضارتها بشكل مذهل.

 607سونيا TMجل ماسك لتنقية الوجه من سونيا
• يعمل على إكساب البشرة اللون الصحي.
• يعزز تقلبات البشرة المختلطة.
• يغذي البشرة أثناء النوم.
للحصول على أكبر قدر ممكن من االستفادة لبشرتك أثناء النوم ،أنتجنا هذا الجل الغني باألدوية النباتية والتي تشمل :زيت
بذرة الجزر ،وزيت الريحان ،وزيت الشيح ،وزيت فول الصويا.
حيث تمتص بشرتك بسرعة هذا الجل المرطب ،سوف تشعر بالتأثير المرطب لجيل األلو فيرا الغني المتوازن الذي يحتوي على
مركبات الترطيب ،من ضمنها :مستخلص ثمرة التفاح ،ومستخلص زهرة البرسيم الذي سوف يجعل بشرتك ناعمة ومتألقة
بنضارة الشباب .كما أن مستخلص البامبو الكوري ،وجذر العرقسوس ،الذي بدأ استخدامه قبل  3000سنة ،يعززان البشرة
بمضادات األكسدة .هذا الخليط العالي الجودة سوف يعمل على ترطيب بشرتك أثناء النوم ولن يترك أثرًا دهنيًا عليها.

 608سونيا

TM

جل ملطف و مر طب من سونيا

• الكوالجين لتحسين مظهر البشرة.
• غني بأكثر من  10مستخلصات وزيوت نباتات طبيعية.
• مرطب ومهدئ.
ومنعم يشبه اللوشن ،ولكنه يذوب في الجلد .هذا المستحضر غني بأكثر
لم تر مثل هذا اللوشن من قبل! هو جل مرطب
ّ
من  10مستخلصات وزيوت نباتات طبيعية ،منها إسترات الجوجوبا وزيت الزيتون ،مما يساعد في ترطيب وتليين الجلد .كما
قمنا بإضافة بيتا-جلوكان المستخلص من فطر عيش الغراب إلى هذه التركيبة الفريدة لتنعيم البشرة وتوحيد لونها.
كما أضفنا مكونات مضادة لعالمات تقدم السن مثل حمض اللينوليك والكوالجين المتحلل المطوّ رة الختراق الجلد حيثما
يحتاج إلى عالج ،وحمض الفيتك الذي يعزز البشرة المختلطة بقوة ،من أجل تحسين مظهر البشرة.
لتصبح التركيبة متكاملة ،أضفنا إليها زيت قشر البرتقال واليوسفي ،وزيت زهرة البابونج الروماني ،وزيت زهرة الغرنوقي ،وزيت
ثمرة البرجموت ،إلنعاش البشرة ،مما يجعل هذا المستحضر هو المرطب المفضل لديك طوال اليوم.
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العبوات الشاملة
001

مجموعة فوريفر الشاملة

قومي بتجربة المنتجات وشاركينا منتجاتك المفضلة وأسسي عملك! تعتبر تلك المجموعة الكبيرة المتكاملة
منتجا أفضل بداية لتعريف اآلخرين بمنتجات فوريفر ليفين للعناية بالبشرة .بالنسبة لالتي ترغبن
التي تتضمن 27
ً
في تجربة كل المنتجات الغذائية ومستحضرات العناية الشخصية سوف تمنحهم هذه المجموعة نطاق كامل
لمنتجاتنا العديدة .مع صدور كتيبات مع بعض المنتجات ،قد يكون ذلك أداة بيع ممتازة في مساعدة اآلخرين على
وأحتفظ بهم لنفسك
مبيعا والمنتجات المفضلة
اكتشاف منتجات فوريفر .قومي بتجربة بعض أفضل المنتجات
ِ
ً
أو قومي بمشاركتهم مع اآلخرين لتؤسسي عملك!

075

مجموعة منتجات فوريفر الغذائية الصغيرة

أفضل تعريف بمنتجات فوريفر ليفين للعناية بالبشرة؛ سواء قمتي بتجربتها أو مشاركتها مع اآلخرين .تضم هذه
المجموعة المنتقاة بعناية بعض أشهر عناصر العناية الشخصيةُ .تعرف هذه المجموعة أي شخص بمنتجاتنا
الغنية بالصبار والمغذية للبشرة .وقد تم تضمين كتيبات للمنتج لمساعدة المستخدمين في التعرف على المزيد
مبيعا والمنتجات المفضلة
عن المنتجات المذهلة التي هم بصدد تجربتها .قومي بتجربة بعض أفضل المنتجات
ً
وأحتفظ بهم لنفسك أو قومي بمشاركتهم مع اآلخرين لتؤسسي عملك!
ِ

076

مجموعة فوريفر الصغيرة  -العناية الشخصية

أفضل تعريف بمنتجات فوريفر ليفين للعناية بالبشرة؛ سواء قمتي بتجربتها أو مشاركتها مع اآلخرين .تضم هذه
المجموعة المنتقاة بعناية بعض أشهر عناصر العناية الشخصيةُ .تعرف هذه المجموعة أي شخص بمنتجاتنا
الغنية بالصبار والمغذية للبشرة .وقد تم تضمين كتيبات للمنتج لمساعدة المستخدمين في التعرف على المزيد
مبيعا والمنتجات المفضلة
عن المنتجات المذهلة التي هم بصدد تجربتها .قومي بتجربة بعض أفضل المنتجات
ً
وأحتفظ بهم لنفسك أو قومي بمشاركتهم مع اآلخرين لتؤسسي عملك!
ِ

055

ألو بادي تونر كيت

دللي حواسك مع منتج لف الجسم في المنزل المصمم للمساعدة في شد الجلد وتوحيد لونه وتقليل مظهرر
السيلوليت .يكم سر فعالية هذا المنتج في مجموعة األعشاب األوروبية وعوامل التدفئة الطبيعية التي تحارب
عالمات السيلوليت غير المرغوب فيها .ونفخر بتقديم هذه المجموعة الممتازة التي تمنح جسم ما يستحقه
وتمنحك أفضل مظهر مع مجموعة الجسم بالصبار من فوريفر.
تشمل مجموعة " ألو بادي تونر كيت" من فوريفر:
• تونر الجسم بالصبار
• كريم تنعيم الجسم بالصبار
• جيل استحمام بالصبار
• لوفة وغالف بالستيكي
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 282مجموعة سونيا® للعناية بالبشرة
سونيا® هي أكثر من مجرد منتجات للعناية بالجمال :فهي رمز للشباب واإلعجاب والحب .تحتوي تركيبة
المجموعة على الصبار ،وخالصة الفواكه والشاي األبيض وعوامل ترطيب فائقة الفعالية تساعد جميعها في
تجديد بشرتك وترطيبها كما لم يسبق لها من قبل .تحتوي مجموعة العناية بالبشرة من سونيا على خمسة
عناصر أساسية للتنظيف والترطيب والحفاظ على حالة البشرة بشكل عام ومظهرها .منظف ألو بيوريفاينج
كلينز ،ألو ريفريشينج تونر ،ألو نوريشينج سيرام ،وألو باالنسينج كريم ،وألو ديب كلينزينج إكفوليلتور ،الذين
ً
وتوهجا .استمتعي بتلك العملية المكونة من خمس خطوات ودللي
انتعاشا
معا لجعل بشرتك أكثر
يعملون ً
ً
بشرتك مع مستوى الرفاهية التي يليق بها!
تحتوي مجموعة العناية بالبشرة من سونيا® على:
• ألو بيوريفاينج كلينزر
• ألو ريفريشينج تونر
• ألو نوريشينج سيرام
• ألو باالنسينج كريم
• ألو ديب كلينزينج إكسفوليتور

 285مجموعة أروما سبا من فوريفر
دللي حواسك مع هذه المجموعة المكونة من  3قطعة من منتجات سبا العطرية الجديدة :أمالح االستحمام،
معا .سوف تستمتعين بفوائد تجربة
وشاور جيل ،ولوشن تدليك .تستخدم جميع المنتجات بشكل منفصل أو ً
سبا العطرية في منزلك!
الخطوة :1تخلصي من شعورك بالتوتر مع أمالح االستحمام التي ُتساعد على االسترخاء التي تتكون من ملح
البحر األسطوري والالفندر وغيرها من الزيوت األساسية.
الخطوة  :2نظفي بشرتك باستخدام جيل االستحمام وال تنسي استخدام الليفة الخاصة بنا لتقشير بشرتك
وتنعيمها.
الخطوة :3الترطيب مع لوشن التدليك العطري وهو أفضل نهاية لتجربة سبا المنزلية الرائعة.
تضم مجموعة أروما سبا العطر:
• أمالح االستحمام
• جيل االستحمام
• لوشن التدليك

 337ألو فلور دو جوفينش

®

على مدى قرون استخدمت العديد من الحضارات نبات الصبار الطازج للحفاظ على صحة بشرتهم وجمالها ومظهرها .وقام المصريين
المشهورين بالسعي المستمر نحو الجمال الذي تجسده كليوباترا ،باستخدام األلوفيرا لخصائصه الفعالة في الترطيب من أجل الحفاظ
على شباب بشرتهم .ونجحت منتجات فوريفر ليفينج في االستيالء على القوة الكاملة لهذا النبات السحري وقامت بمزجه في واحدة
من أرقى أنظمة العناية بالبشرة ('زهرة الشباب') وهو أكثر مجموعات العناية بالبشرة والجمال فعالية.
صمم كل منها ليقوم بدور خاص في المنظومة المتكاملة للعناية بالبشرة والوجه .ولم تألو
تضم المجموعة ستة مكونات رائعة – ُ
منتجات فوريفر ليفينج جهدً ا في البحث والتطوير لتقديم أفضل المنتجات وذلك خالل جمع الفوائد العلوم التقليدية مع المعرفة
العلمية لألمراض الجلد الحديثة .تضم هذه المجموعة التي تأتي في عبوة ذات شكل جمالي مميز مرآة ،وملعقة خلط وفرشاة
لالستخدام .على الرغم من أن كل من المنتجات متاح بشكل منفصل بحيث يمكن استبداله ،إال إنه لن تحصلين على الفوائد كاملة إال
معا.
من خالل استخدام جميع العناصر الستة ً
تم تطوير كل منتج في نظام "ألو فلور دو جوفينش" بعناية فائقة واهتمام بالغ باالحتياجات اليومية لبشرتك .وقد بدأنا بالصبار النقي
وجمعناه مع الكوالجين الطبيعي باإلضافة إلى المرطبات االستثنائية ،والمستحلبات وعناصر التغذية؛ مما نتج عنه مجموعة فريدة
من نوعها للعناية بالبشرة تساعد على التصدي لعالمات التقدم في العمر الوقت وعوامل الطقس
والبيئية .يمنح برنامج نظام "ألو فلور دو جوفينش" الوقائي واإلصالحي للبشرة نظاما يوميًا للعناية
بالبشرة يُساعدك في تعزيز الخصائص الطبيعية للشباب والحيوية ونضارة البشرة وإشراقها.
ولطالما كان الصبار ذو فائدة كبرى للبشرة لذا دللي نفسك اليوم مع منتجات فوريفر ليفينج ونظام
زهرة الشباب "ألو فلور دو جوفينش".
تشمل المجموعة:
• ألو كلينزر
• ريهايدريتنج تونر
• فيرمنج داي لوشن
• ريكافرينج نايت كريم
• ماسك باودر
• ألو أكتيفاتور
• ملعقة خلط ،فرشاة استخدام ووعاء للخلط.
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458 457

456

 459مجموعة فايتال5

®

استمتعي بالتغذية المتقدمة مع مجموعة فايتال - ®5الحل المثالي للحصول على
التغذية الصحية يوميًا في مجموعة واحدة بسيطة .يحتوي فيتال ®5على ألوفيرا جيل،
فوريفر ديلي™ ،وفوريفر أكتيف بروبيوتيك® ،فوريفر اركتيك سي و أيه آر جي آي بلس.
معا على دعم نقل العناصر الغذائية في جميع أنحاء الجسم
تعمل هذه المنتجات ً
إلى الخاليا واألنسجة .يمنحك فايتال  ®5لتغذية المتقدمة كي تحصلين ببساطة على
ما يحتاجه جسمك بالتحديد.
تشمل مجموعة فايتال :®5
 4زجاجات جيل ألوفيرا ( 1لتر)
™
عبوة فوريفر ديلي
®
عبوة فوريفر أكتيف بروبيوتيك
عبوة فوريفر اركتيك سي
وكيس أيه آر جي آي بلس
 456فيتال  ،®5مع فوريفر ألوفيرا جيل،
 457فيتال  ،®5مع عصير نكتار األلوفيرا بالتوت البري
 458فيتال  ®5مع فوريفر ألو بتس آن بيتشيز
 459فيتال  ®5مع عصير فوريفر فريدوم.
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كلين 9

هل يمكن الحصول على مظهر وشعور أفضل في  9أيام فقط؟
نعم! برنامج كلين  9يمكن أن يُساعدك على بدء رحلتك للوصول إلى جسم أكثر نحافة وأكثر
صحة .سوف يمنحك هذا البرنامج الفعال والسهل األدوات التي تحتاجينها للحصول على
القوام المثالي.
على مدى ال  9أيام القادمة ،توقعي أن تبدين وتشعرين بشكل أفضل وبدء التخلص من
السموم المخزنة التي تعيق امتصاص جسمك للعناصر الغذائية في طعامك .كما سوف
أصبحت أخف وز ًنا وأكثر حيوية وستشعرين بأن لديك القدرة على التحكم في
تشعرين بأنك
ِ
شهيتك وراقبي جسمك وهو يتغير نحو األفضل.
تحتوي كل مجموعة من برنامج كلين  9على:
عصير األلوفيرا جل من فوريفر  -زجاجتان 1 /لتر
فوريفر اليت ألترا شيك ميكس  -بنكهة الفانيال أو الشوكوالتة
فوريفر جارسينيا بلس  70 -كبسولة هالمية لينة
فوريفر فايبر  30 -كيس
فوريفر ثيروم  60 -قرص
شريط قياس
 475فانيليا
 467شوكوالتة

479

480

485 483

486

 489فوريفر إف آي تي 1

ترشدك مجموعة "فوريفر إف آي تي  "1نحو تغيير طريقة تفكيرك في الطعام وممارسة التمارين .كما أنها
لك كي تتمكني من تغيير شكل جسمك إلى
ستزودك بالمعلومات التي تحتاجها لتكون مصدر إلهام ِ
األفضل! يمكنك خسارة الوزن كي تظهرين بمظهر أفضل واكتساب شعورًا رائعًا أكثر من أي وقت مضى،
ويمكنك تحقيق تغيير مستدام التباع نمط حياة أكثر صحة كل ذلك من خالل مجموعة فوريفر إف أي تي .1
 479بروتين بنكهة الفانيال ،قالب قرفة
 480بروتين بنكهة الشوكوالتة ،قالب قرفة
 483بروتين بنكهة الفانيال /الشوكوالتة ،قالب قرفة
 485بروتين بنكهة الفانيال ،قالب شوكوالتة
 486بروتين بنكهة الشوكوالتة ،قالب شوكوالتة
 489بروتين بنكهة الفانيال /الشوكوالتة  -قالب شوكوالتة
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492

495

497
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فوريفر إف آي تي 2

تأخذك مجموعة "فوريفر إف آي تي  "2إلى المستوى التالي فهي تساعدك في الحصول على قوام مشدود وحرق مزيد من السعرات وتغيير شكل
جسمك إلى األفضل .العضالت المفتولة ضرورية لخسارة الوزن للرجال والسيدات ،لذلك تساعدك مجموعة فوريفر إف أي تي  2في التعرف على كيفية بناء
عضالت مفتولة والحفاظ عليها .احصلي على قوام مشدود ومظهر جديد مع مجموعة "فوريفر إف آي تي  ."2تضم المجموعة:
 ٤٩١بروتين بنكهة الفانيال  -قالب قرفة
 ٤٩٢بروتين بنكهة الشوكوالتة -قالب قرفة
 ٤٩٥بروتين بنكهة الفانيال /الشوكوالتة  -قالب قرفة
 ٤٩٧بروتين بنكهة الفانيال -قالب شوكوالتة
 ٤٩٨بنكهة الشوكوالتة  -قالب شوكوالتة
 ٥٠١بروتين بنكهة الفانيال /الشوكوالتة
قالب شوكوالتة ،تحتوي كل عبوة من مجموعة "فوريفر إف آي تي  "1و مجموعة
"فوريفر إف آي تي  "2على :
 4فوريفر ألوفيرا جيل
 2فوريفر اليت ألترا
 1فوريفر جارسينيا بلس
 1فوريفر ثيرم ،فوريفر فايبر
 10فوريفر برو إكس 2
وكتيب.

512

®

زيوت تراي-باك العطرية من فوريفر

تقدم هذه المجموعة فرصة رائعة لتجربة عينات صغيرة (5مللي) من الزيوت األساسية الثالثة في منتجات
فوريفر وهي :النعناع والليمون والالفندر .صممت العبوة لمنح المستخدم تجربة استخدام رائعة وعرض
المنتجات بطريقة مبتكرة .تقدم فوريفر ليفينج زيت النعناع للتقوية واإلنعاش ،وزيت الليمون للشد
والتنشيط ،وزيت الالفندر للتهدئة واالسترخاء .تضمن مجموعة زيوت تراي-باك العطرية من™ فوريفر
عينات بحجم  5مللي من أشهر الزيوت الكالسيكية :النعناع والليمون والالفندر .و ُتطرح هذه الزيوت في
عبوة عرض جميلة الشكل تمنح المستخدم تجربة استخدام رائعة تحافظ على الزجاجات في وضع
منظم.
• تمنح فوريفر ليفينج زيت النعناع النقي للتقوية واإلنعاش
• وزيت الليمون النقي للشد والتنشيط
• وزيت الالفندر النقي للتهدئة واالسترخاء.

 513باقة  -الزيوت األساسية
جميعا؟ تضم هذه المجموعة المتكاملة ثالثة
لم تكتفين بواحدة في حين يمكنك الحصول عليهم
ً
من الزيوت المنفردة بحجم ( 15مللي) :الليمون والالفندر والنعناع وكذلك ثالثة من زيوتنا المتميزة بحجم
( 10مللي) :سوذ ،ديفنس ،آت إيز .وتوضع هذه الزيوت في علبة جميلة وبسيطة وباقتنائها يمكنك تجربة
المجموعة بأكملها؛ فمع هذه الزيوت العطرية الست ،ستعيشين تجربة متكاملة وغامرة تلبي جميع
احتياجاتك الصحية والجمالية بصورة طبيعية.
تتميز مجموعة الزيوت األساسية .تضمن هذه المجموعة عينة من زيوتنا األساسية لتجربة متكاملة.
استمتعي بتجربة أفضل ما أنتجته الطبيعة واستمتعي بزيتك العطري المفضل.

 524مجموعة العناية الشخصية المناسبة للسفر
ذهبت! احتفظي بمنتجات العناية الشخصية المفضلة عن سفرك في
اصطحبي منتجات فوريفر أينما
ِ
عبوات مناسبة تالئم حقائب السفر.
تشمل المجموعة:
ألو موستيجيرينج لوشن (1.7أونصة سائلة)
ألو باث جلي (1.7أونصة سائلة)
فوريفر برايت توث جل ( 1أونصة)
ألو جوجوبا شامبو (1.7أونصة سائلة)
ألو جوجوبا كونديشانينج رينز (1.7أونصة سائلة).
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 553نظام العناية بالبشرة المتقدم إنفنيت من فوريفر
تخيلي بشرتك مثل ثمرة البرقوق الطازجة  -رطبة ،ومشدودة وناعمة .ولكن مع تقدمنا في العمر تفقد بشرتنا الرطوبة بشكل أسرع ومع العوامل
البيئية مثل التلوث والشمس تفقد مرونتها ،بريقها .نظرًا ألننا ال نستطيع أن نوقف تأثير الزمن ،إال إنه ما يزال بإمكاننا استعادة توازن رطوبة البشرة وتحفيز
مستويات الكوالجين الصحية وتقليل ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد مما يجعل بشرتك نضرة مثل ثمرة البرقوق الطازجة .مع مجموعة إنفنيت من
فوريفر اكتشفنا طريقة جديدة لتجربة الصبار .فقد وجد خبرائنا أن الببتيدات والمعادن الطبيعية والنباتات والنباتات الصحراوية وأحدث علوم الجلد ال
تكمل فوائد الصبار فحسب ولكن في الواقع تزيد من فعاليته وفوائده .لن تري الفرق فحسب ،بل ستشعرين به ً
أيضا.
تشمل مجموعة إنفنيت من فوريفر:
المنظف المرطب منظف مرطب للبشرة يقوم على عنصرين رئيسيين هما الفاكهة الغنية بالفيتامينات ،والتفاح (مستخلص التفاح واألحماض األمينية
ً
وناعما دون أن يتسبب
نظيفا
للتفاح) إلعطاء هذا المنظف حماية قوية ضد آثار التقدم في العمر .يترك هذا المنظف اللطيف المعتدل والترطيب وجهك
ً
أساسا قويًا لمواصلة باقي
في جفافه .ال تقومي بغسل األوساخ والماكياج فقط ،بل ساعدي بشرتك كي تبدو أصغر س ًنا مع هذا المنظف الذي يعتبر
ً
نظام مكافحة التقدم في العمر.
مركب شد البشرة إنفنيت من فوريفر هو أول مكمل جمالي لمكافحة آثار التقدم في العمر من الداخل الى الخارج .تناول اثنين من األقراص الصغيرة
بشرتك .يتكون هذا المكمل ذو التركيبة الفريدة من مزيج من ُمركز الشمام
صحتك العامة ومظهر
يوميًا يساعد أنظمة الجسم الداخلية ويُحسن
ِ
ِ
الفرنسي والفيتوسيراميد والكوالجين المائي للمساعدة في مكافحة
الجذور الحرة وتقليل ظهور تجاعيد الوجه وزيادة مرونة وترطيب
البشرة.
مصل شد البشرة من إنفنيت من فوريفر -يتكون هذا األكسير القوي
معا مع الصبار في لتحسين مرونة البشرة
من مكونين قويين يعمالن ً
والحد من مظهر الخطوط الدقيقة والتجاعيد ،وتهدئة البشرة .وتعتبر
هذه التركيبة الغنية حلم يسعى علماء الجلد إلى تحقيقه يصاحبها
تقدما لمساعدتك على الشعور
قوة الطبيعة والنتائج المعملية األكثر
ً
والظهور بشكل جيد.
كريم الترميم من إنفنيت من فوريفر  -يتكون هذا المرطب القومي
نعم للبشرة مع مزيج من الزيوت التي ُتحفز عمل الصبار.
من  15مكون ُم َ
لتعطيك نتائج مثبتة لبشرتك
تعمل جميع مكونات كريم الترميم هذا
ِ
تجعلك ُتبطئين آثار التقدم في العمر.
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529

536 534 532

 537إف 15

بك!
اختاري مستوى اللياقة البدنية الخاص ِ
اختاري أين يمكنك بدء رحلتك مع مستوى المبتدأ أو المتوسط أو المتقدم.
تمنحك مجموعة إف  15نهج شخصي للحصول على مظهر أفضل وشعور أفضل .اختاري مستوى اللياقة البدنية التي تساعدك
في تحقيق أهدافك وتضعك على الطريق نحو التغيير الدائم.
هل أنت جديدة في عالم اللياقة البدنية والتغذية؟ يمكنك البدء مع مجموعة إف  15للمبتدئين  1و  2لتعلم أساسيات اللياقة
البدنية والتغذية قبل االنطالق في رحلتك.
أنت نشطة بالفعل؟ إذن انتقلي إلى مجموعة إف  15المتوسطة  1و  2لمواصلة ما تقومين به وتكملة نمط حياتك النشط!
هل ِ
أنت نشطة جدً ا؟ يمكنك االنتقال إلى مجموعة إف  15المتقدمة  1و  2لتقوية العضالت بشكل أكبر واالرتقاء بلياقتك إلى
هل ِ
مستوى جديد بالكامل.
وتشمل مجموعة إف :15
زجاجتان 1 /لتر من عصير األلوفيرا جل من فوريفر
فوريفر اليت ألترا شيك ميكس  -بنكهة الفانيال أو الشوكوالتة
فوريفر جارسينيا بلس  90 -كبسولة هالمية لينة
فوريفر فايبر –  15كيس
قرصا
فوريفر ثيرم 30 -
ً
 528مبتدئ  1و  2نكهة الفانيال،
 529مبتدئ  1و  2نكهة الشوكوالتة
 532متوسط  1و  2نكهة الفانيال
 533متوسط  1و  2نكهة الشوكوالتة
 536متقدم  1و  2نكهة الفانيال
 537متقدم  1و  2نكهة الشوكوالتة.
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كلين 9

هل يمكن الحصول على مظهر وشعور أفضل في  9أيام فقط؟
نعم! برنامج كلين  9يمكن أن يُساعدك على بدء رحلتك للوصول إلى جسم أكثر نحافة وأكثر
صحة .سوف يمنحك هذا البرنامج الفعال والسهل األدوات التي تحتاجينها للحصول على
القوام المثالي.
على مدى ال  9أيام القادمة ،توقعي أن تبدين وتشعرين بشكل أفضل وتبدئين بالتخلص من
السموم المخزنة التي تعيق امتصاص جسمك للعناصر الغذائية في طعامك .كما سوف
أصبحت أخف وز ًنا وأكثر حيوية وستشعرين بأن لديك القدرة على التحكم في
تشعرين بأنك
ِ
شهيتك و تراقبي جسمك وهو يتغير نحو األفضل.
تحتوي كل مجموعة من برنامج كلين  9على:
عبوتين  1لتر من عصير األلوفيرا جل من فوريفر
وكيس فوريفر اليت ألترا شيك ميكس.
  تحتوي مجموعة كلين 9للتغذية على:
   18قرص من فوريفر ثيرم
   9أكياس من فوريفر فايبر
   54كبسولة هالمية لينة من "فوريفر جارسينيا بلس"
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•
•
•
•

سونيا TMنظام العناية اليومية بالبشرة

مجموعة تحتوي على تركيبات جل مطوّ رة.
عال من األلوفيرا وغيره من األدوية النباتية.
يحتوي على تركيز ٍ
للبشرة المختلطة.
لطيف على البشرة ويناسب جميع األعمار.

هذا النظام اليومي للعناية بالبشرة من سونيا TMيحتوي على:
•
•
•
•

جل منعش ومنظف.
جل يدعم لون البشرة وتألقها.
قناع جل معالج.
جل مهدئ ومرطب.

إليكم قليل من الفوائد المذهلة التي يحتويها كل من منتجات تحسين البشرة في
هذه المجموعة (لمعرفة المزيد عن كل من هذه المكونات الفعالة ،يُرجى االطالع على
الصفحة الخاصة بكل منتج):
• جل منعش ومنظف غني بأحماض التفاح األمينية لرغوة ناعمة ال تقوم بتقشير البشرة.
• جل داعم للون البشرة وتألقها مما يكسبها مظهرًا أكثر نضارة.
•  قناع جل معالج ليلي يعمل أثناء النوم لضبط نسبة الدهون في البشرة وتحسين لونها
وترطيبها.
• يحتوي الجل المهدئ والمرطب على أكثر من  10مستخلصات ونباتات باإلضافة إلى
الكوالجين الذي يترك البشرة رطبة.
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بيجينر  2و 1
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فوريفر ليفينج برودكتس مكتب الشرق األوسط
Indigo Central 8, Al Manara, Sheikh Zayed Road,
P.O. BOX # 54305, Dubai, UAE
Tel: +971 4 520 5800
email: customerservice-uae@foreverliving.ae
Web: foreverliving.ae | foreverliving.com

رقم فوريفر الشخصي:

اسم صاحب أعمال فوريفر:

البيانات الشخصية:

ضمان أعلى جودة

®

نملك العديد من براءات االختراع لتثبيت الصبار مما يضمن لكم الحصول على أعلى جودة لمنتجات الصحة والجمال الغنية بالصبار .إن
منتجاتنا الغنية والمستخلصة من الصبار هي األولى التي حصلت على ختم الموافقة من مجلس علوم الصبار الدولي لتماسك القوام
ونقاوته .تتميز ً
أيضا العديد من المنتجات بحصولها على أختام الموافقة التي ُتفيد أنها حالل ومطابقة ألحكام الشريعة اإلسالمية؛ فكل
ذلك من شأنه تعزيز االستحسان العالمي لمنتجات فوريفر ليفينج .لم تخضع تلك المنتجات لالختبار على الحيوانات.
العالمات التجارية المسجلة ،مكتب البراءات والعالمات التجارية بالواليات المتحدة األمريكية

محفوظة .لتقييم إدارة األغذية واألدوية األمريكية .وال تهدف المنتجات المعروضة هنا إلى تشخيص مرض معين أو نوع معين من األمراض أو التخفيف
بعد
تخضع
هنا لم
الواردة
البيانات
الحقوق
جميع
األمريكية.
 2016شركة ألوفيرا
ُ
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