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نزدیک به چهل سال است که شرکت فوراور با جستجو 
در سراسر جهان به منظور یافتن خالص ترین مواد موجود 
در طبيعت و همگون سازی آنها با آخرین دستاوردهای 

علمی روز دنيا نشان داده است که تنها هدف این 
شرکت، کمک به شما و خانواده شما برای داشتن ظاهر و 

احساسی بهتر است.
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یکی از تخصص های شرکت فوراور، شناخت آلوئه ورا و استفاده 
آن در محصوالت خود است. در واقع ما خود را به عنوان متخصصان 

آلوئه ورا می شناسیم.

شرکت آلوئه ورا

یکی از تخصص های شرکت فوراور، شناخت آلوئه ورا و استفاده آن 
در محصوالت خود است. در واقع ما خود را به عنوان متخصصان آلوئه 
ورا می شناسيم. ما مفتخریم که بزرگترین توليد کننده آلوئه ورا و 
آنجا که ما عاشق  از  آلوئه ورا در جهان هستيم.  پایه  بر  محصوالت 
تفاوت  اندکی  با  را  ورا  آلوئه  گياه  ميليون   ۵0 ما  هستيم،  ورا  آلوئه 

پروش داده و توليد می کنيم.

آلوئه  استفاده می کنند،  بزرگ  تجهيزات  از  ما که  رقبای  بر خالف 
ورای توليد شده در شرکت ما به صورت دستی کاشته و برداشت شده 

و در عرض چند ساعت ژل گياهی درون آن استخراج می شود و طی 
این فرآیند، خالص ترین و تازه ترین آلوئه ورای موجود در طبيعت را 

برای شما به ارمغان می آورد.

محصولی  اولين  هستند،  ورا  آلوئه  پایه  بر  همگی  که  ما  محصوالت 
است که مهر تایيد شورای علمی بين المللی برای خلوص و محتوا را 

دریافت کرده است.

این تنها چند دليل است که ما خود را شرکت آلوئه ورا می ناميم!
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مواد اولیه قدرتمند
این شرکت تمام نيرو و توان خود را به منظور یافتن بهترین منابع طبيعی 
برای سالمت و زیبایی به کار گرفته است تا بتواند این محصوالت قدرتمند 
را در سرتاسر جهان به اشتراک بگذارد. محصوالت آلوئه ورای این شرکت 
دارای اولين تایيدیه از نهاد تخصصی-علمی در زمينه محصوالت آلوئه ورا 
برای دارا بودن درجه غلظت و خلوص محصوالت است. در این شرکت، 
با استفاده از عصاره خالص آلوئه ورا و ترکيب آن با مواد علمی و طبيعی 
پيشرفته، خواص این محصول را چندین برابر کرده ایم. تطبيق پذیری 
آلوئه ورا به این معنی است که این ماده می تواند با دیگر مواد مختلف 
ترکيب شده و در زمينه های بسياری برای سالمت و زیبایی خانواده ها 

به آنها کمک کند.

از کاشت تا محصول در اختیار شما
از لحظه ای که آلوئه ما در زمين کاشته می شود تا زمانی که به دست 
زمان  از  گياه  این  فلسفه  کنيم.  می  کنترل  را  روند  این  ما  برسد،  شما 
این است که چگونگی رشد،  آلوئه ورا  توليد و تبدیل شدن به محصول 
برداشت، توليد و بسته بندی محصول تحت کنترل ما است، و این امر 
باالترین  با  بهترین محصول  تهيه  برای  مشتری  به  دادن  اطمينان  برای 

کيفيت ممکن و بهترین قيمت است.

سراسر  در  توان  می  را  آن  محصوالت  و  ورا  آلوئه  برای  ما  و شوق  شور 
فن  آخرین  برای  مداوم  طور  به  ما  آن  در  که  کرد  مشاهده  ما  امکانات 
آوری ها و تجهيزات سرمایه گذاری کرده تا بتوانيم توليد، قدرت آزمایش 

کيفيت، بسته بندی و توزیع را به بهترین نحو ممکن انجام دهيم.

عملکرهای صادقانه این شرکت
 40 در  فوراور  شرکت  اساس  آن،  صحيح  راه  از  کارهایی  چنين  انجام 
سال اخير بوده است. ما توانسته ایم شرکت را در بهترین و باالتر سطح 
استاندارد و کيفيت نگه داریم. این امر به دليل مرسوم بودن و یا اجبار 
افراد به ما برای انجام کارها به روش صحيح نيست، بلکه ما بر این باوریم 
که این کار بهترین روش برای انجام کار است. شرکت فوراور هيچ یک 
از  بسياری  و  کند  نمی  آزمایش  حيوانات  روی  بر  را  خود  محصوالت  از 
محصوالت ما دارای برچسب کوشر )مناسب برای استفاده افراد یهودی( و 

تایيدیه انجمن های اسالمی و حالل است.

ميليون ها نفر از مردم در بيش از 1۵۸ کشور در سراسر جهان مزایای 
شگفت انگيز آلوئه ورا را تجربه کرده اند. شما در انتظار چه چيزی هستيد؟

  www.foreverliving.com لطفا برای کسب اطالعات بيشتر به وبسایت
مراجعه فرمایيد.

ظاهری بهترو حس
بهتری داشته باشید 
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فوراور ژل خالص آلوئه ورا®
برای خلوص محصول  المللی  از سوی شورای علمی بين  تایيد  اولين محصول شرکت فوراور که گواهينامه 
دریافت کرد، ژل نوشيدنی آلوئه ورا بود، این محصول حاوی %۹۹.7 آلوئه ورا می باشد و از سيستم گوارش 
محافظت کرده و به جذب مواد مغذی کمک می کند. ما با شور و اشتياق و با دستان خود عصاره آلوئه ورا را 
بيرون کشيده و به روش خاص خود محصوالت را توليد کرده تا شما بتوانيد قدرت واقعی طبيعت را تجربه 

کنيد. 

 ۷۱۵ |  به زودي

فوراور آلوبری نکتار®
ترکيب انفجاری زغال اخته و سيب شيرین، عطر و طعم شيرین و ماندگار را به ارمغان می آورد. قدرت آنتی 
اکسيدانی زغال اخته ۲0  برابر بيشتر از ویتامين C است و دارای پروانتيسيانيدین هایی است که از مجاری 
آنتی  دارای خاصيت  دارد،  نام  باکتریایی موجود در سيب که کورستين  ماده ضد  ادرار محافظت می کند. 
اکسيدانی بسيار قوی می باشد. این عناصر شگفت انگيز به همراه %۹0.7 ژل آلوئه ورای موجود در برگ های 

آن، نکتار آلوئه بری را توليد کرده که یک انتخاب قدرتمند است.

 ۷3۴  |  به زودي 

فوراور آلوورا با طعم هلو®
چرا منتظر فرا رسيدن تابستان باشيد تا بتوانيد طعم هلو را بچشيد، در حاليکه می توانيد با نوشيدن آلوئه 
ورای هلو در هر زمان، طعم هلو را در تمام فصول سال داشته باشيد. هلو به طور طبيعی دارای ترکيبات آنتی 
اکسيدانی بوده تا از بدن محافظت کند. %۸4.۵ ژل خالص آلوئه ورا، دارای عطر و طعم طبيعی هلو و پوره 
طبيعی هلو می باشد و به این معناست که شما نه تنها طعم طبيعی هلو را می چشيد بلکه احساس بسيار 

خوبی نيز به دست می آورید.

 ۷۷۷  |  به زودي 

۶ الیه مواد
محافظ

%۱۰۰ ماده
قابل بازیافت

همانطور که در طبیعت وجود دارد:
+ تا %۹۹.7 برگ داخلی آلوئه ورا

+ بدون مواد نگهدارنده
+ بدون شکر

+ دارای ویتامين سی
+ بدون گلوتن

محصوالت بدون هيچ گونه مواد نگهدارنده توليد 
شده و همچنين ژل آلوئه ورا، از سيستم گوارشی 
محافظت کرده، سيستم ایمنی بدن را تقویت می 

کند، جذب مواد مغذی را بهبود بخشيده و به 
حفظ سطح انرژی طبيعی کمک می کند.

اظهارات موجود در کاتالوگ توسط FDA ارزیابی نشده اند.محصوالت مورد بحث ادعای تشخيص، تسکين، 
درمان، یا پيشگيری از هيچ بيماری خاصی را ندارد.اگر سابقه ی هرنوع بيماری و مشکل پزشکی دارید،قبل از 

مصرف محصوالت با پزشک خود مشورت کنيد.

قدرت آلوئه ورا
مزایای نوشیدنی های آلوئه ورا
سه طعم مختلف ژل نوشيدنی آلوئه ورا به بهبود سالمت کل 

بدن شما کمک می کند.

نوشیدنی ها
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تشکيل  مواد  کيفيت  باالترین  از  استفاده  با  فوراور  های  نوشيدنی  و  ها  مکمل  دامنه 
دهنده همراه با یک رژیم غذایی سالم و متعادل یک مسير خوب و رو به سالمتی و 
شادابی ارائه می دهد. با ماده اوليه تثبيت ژل خالص آلوئه ورا که به طور مستقيم از 
مرکز برگ گرفته شده است هر محصول دارای دامنه وسيعی از مواد مغذی و خالص 

برای بهينه کردن شادابی و نشاط می باشد.

خالص، طبيعی، مغذی

اظهارات موجود در کاتالوگ توسط FDA ارزیابی نشده اند.محصوالت مورد بحث ادعای تشخيص، تسکين، درمان، یا پيشگيری از هيچ بيماری خاصی را ندارد.اگر سابقه ی هرنوع بيماری و مشکل 
پزشکی دارید،قبل از مصرف محصوالت با پزشک خود مشورت کنيد.

فوراور آلوبری نکتار®
ترکيبی از کرنبری  و سيب شيرین به طور طبيعی، عطر و طعم شيرین 
و تند به این محصول افزوده است. قدرت آنتی اکسيدانی موجود در 
کرنبری۲0 برابر بيشتر از ویتامين C است و پروآنتوسيانيدین آن نيز 
برای سالمت مجاری ادراری مفيد است. ماده مغذی و گياهی خاص و 
موجود در سيب که کوئرستين نام دارد، یکی دیگر از آنتی اکسيدان 
های قوی است که این محصول را انتخابی قدرتمند به شمار می آورد.

 ۰3۴  |  ۱ لیتر 

فوراور بیتس اند پیچس®
تا  کنيد  صبر  تابستان  تا  هلو  عطر  و  طعم  از  بردن  لذت  برای  چرا 
زمانيکه این محصول به راحتی در دسترس شما قرار دارد. نوشيدنی 
آلوئه ورا و هلو محصولی است که %100 دارای خواص آلوئه ورا بوده و 
از طعمی عالی و لذت بخش برخودار است. هلو دارای کاروتنوئيد است 
که به عنوان یک آنتی اکسيدان ارزشمند به شمار می رود و سرشار 

از ویتامين A است.

 ۰۷۷  |  ۱ لیتر 

99.49 AED

102.90 SAR

94.75 QAR

10.00 OMR

6.75 KWD 20.30 JOD + 16% VAT.

44,750.07 L.L +11% VAT.10.00 BHD

99.49 AED

102.90 SAR

94.75 QAR

10.00 OMR

6.75 KWD 20.30 JOD + 16% VAT.

44,750.07 L.L +11% VAT.10.00 BHD

99.49 AED

102.90 SAR

94.75 QAR

10.00 OMR

6.75 KWD

44,750.07 L.L +11% VAT.10.00 BHD

20.30 JOD + 16% VAT.

فوراور ژل خالص آلوئه ورا®
ژل آلوئه ورا، یک محصول تثبيت شده است. این محصول دارنده اولين 
تایيدیه از سوی کميسيون جهانی مطالعات آلوئه ورا می باشد و برای 
سيستم گوارش و سيستم ایمنی بدن مفيد است. این ژل به صورت 
این  است.  آمده  دست  به  ورا  آلوئه  گياهان  از  مستقيم  طور  به  تازه 
محصول با دقت فراوان و با استفاده از جدیدترین روش ها و تکنولوژی 

های روز جهان به دست آمده است.

 ۰۱۵  |  ۱ لیتر

https://4evershop.ir



 اظهارات موجود در کاتالوگ توسط FDA ارزیابی نشده اند.محصوالت مورد بحث ادعای تشخيص، تسکين، درمان،
 یا پيشگيری از هيچ بيماری خاصی را ندارد.اگر سابقه ی هرنوع بيماری و مشکل پزشکی دارید،قبل از مصرف محصوالت با پزشک خود مشورت کنيد.

آداپتوژن، از بدن شما 
محافظت کرده و به 
حفظ تعادل ایده آل 
بدن کمک می کند.

 فاب فوراور اکتیو بوست
)®FAB نوشيدنی انرژی زای(

عاملی که این نوشيدنی انرژی زا را از دیگر محصوالت متمایز می کند این است که به محض استفاده، این 
محصول به شما انرژی فوری و طوالنی مدت می دهد. انرژی فوری و دراز مدت این محصول از تکنولوژی 
ADX7 به دست آمده که ترکيبی از گياهان آداپتوژن و دیگر مکمل هایی است که در برزیل یافت می شود 
و توسط یک دانشمند و محقق روس توليد شده است. این تکنولوژی به ورزشکاران دو و ميدانی روسيه کمک 
کرده است که در رقابتهای المپيک بيش از 1۳0 مدال کسب کنند. فناوری ADX7 ترکيبی اختصاصی از 
گياهان، ویتامين ها، آمينو و الکتروليت ها است. FAB محصولی است که می تواند انرژی مورد نياز در طول 
روز را برای شما تامين کند و به شما این امکان را می دهد تا بتوانيد به نحو احسن و با هوشياری کامل از پس 
کارهای روزانه خود برآیيد. حال در نظر داشته باشيد که این محصول چه تاثيری بر روی شما خواهد داشت.

 3۲۱  |   باکس ۱۲ تایي  |  ۲۵۰ میلي لیتر 

 فاب إکس فوراور اکتیو 
بوست®)بدون شکر(

نوشيدنی انرژی زای فاب ایکس، یک نوشيدنی سالم است که تمام ویتامين ها، آمينو اسيدها و الکتروليت های 
مورد نياز بدن را بدون افزودن هيچ گونه کالری، شکر یا کربوهيدراتی برای شما فراهم می کند. این نوشيدنی 
انرژی زا نه تنها انرژی مورد نياز شما را درهر زمان  از روز و بالفاصله تامين می کند بلکه دوام این انرژی به 
ميزانی است که بتوانيد با سبک زندگی پرمشغله خود به راحتی کنار آمده واهداف تان را از نو اولویت بندی 
نمایيد. فاب ایکس فاقد کالری فاقد شکر و فاقد کربوهيدرات است و از این رو برای اوقاتی که نياز به تنفس و 
تجدید قوا دارید کامل ترین و ایده آل ترین نوشيدنی است. یکی از مواد موجود دراین نوشيدنی گوارنا است 
که نقش مهمی در تاثير فوری فاب ایکس دارد و دوام انرژی حاصل ازمصرف این نوشيدنی مدیون تکنولوژی 
ای دی ایکس 7 است.این تکنولوژی  ترکيبی انحصاری  از گياهان آداپتوژنيک ویتامين ها آمينوها والکتروليت 

هاست که فرمول این ترکيب توسط دانشمندان علوم ورزشی تهيه وتدوین شده است.

 ۴۴۰  |  باکس ۱۲ تایي  |   ۲۵۰ میلي لیتر 

15.49 AED / 185.85.00 AED

14.75 QAR / 177.00 QAR

1.60 OMR / 19.20 OMR
3.20 JOD / 38.40 JOD + 16% VAT.

7,001.78 L.L / 84,021.30 L.L + 11% VAT.

1.60 BHD / 19.20 BHD

19.16 AED / 229.95 AED

18.25 QAR / 219.00 QAR

1.95 OMR / 23.40 OMR

1.95 BHD / 23.40 BHD

3.90 JOD / 46.80 JOD +16% VAT.

8,751.04 L.L / 105,012.48 L.L +11% VAT.

تشنگی خود را 
رفع کنید

08
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 اظهارات موجود در کاتالوگ توسط FDA ارزیابی نشده اند.محصوالت مورد بحث ادعای تشخيص، تسکين، درمان،
 یا پيشگيری از هيچ بيماری خاصی را ندارد.اگر سابقه ی هرنوع بيماری و مشکل پزشکی دارید،قبل از مصرف محصوالت با پزشک خود مشورت کنيد.

 فوراور نوشیدنی  
پومستين )آنتی اکسيدان(

برای اطمينان از حداکثر عطر و طعم و ظرفيت آنتی اکسيدانی، این 
این  دهد.  می  ارائه  شما  به  را  ميوه  هفت  از  لذیذ  محصولی  شرکت 
از عصاره ها و آب ميوه  اختصاصی  ترکيب  با  نوشيدنی  محصول یک 
و  اخته  زغال  توت،  تمشک،  منگوستين،  گالبی،  انار،  جمله  از  هایی 
دانه انگور است. آب انار نسبت به چای سبز، آب آلبالو و آب پرتقال، 
دارای آنتی اکسيدان های پلی فنل بيشتری است. عالوه بر این، این 

نوشيدنی، منبع خوبی از ویتامين C است.

 ۲۶۲ | ۴۷3 میلي لیتر 

 چای گیاهی آلوئه ورا 
)دمنوش شکوفه آلوئه ورا(

احساس شادابی را با استفاده از دمنوش برگ های طبيعی، گياهان و 
ادویه جات احيا کنيد. مطالعات نشان می دهد که ادویه جات حاوی 
مقادیر زیادی آنتی اکسيدان است که در یک ميوه کامل وجود دارد. 
از دارچين، ميخک،  این چای بدون کافئين، دارای یک ترکيب قوی 
زنجبيل، هل و فلفل شيرین است و دارای هيچگونه کالری نمی باشد.

 ۲۰۰  |  ۲۵ چاي کیسه اي 

جوست ®
داده  افزایش  را  مورد عالقه خود  های  نوشيدنی  و طعم  عطر 
و با مصرف این محصول، هيدراتاسيون و ویتامين B در بدن 
خود را بهبود ببخشيد. عصاره غليظ، طعمی بی نظير از چندین 
نوع گياه و ميوه متفاوت مانند آناناس، زنجبيل و نارگيل  در 
جوست زرد رنگ و جوست آبی رنگ شامل بلوبری و آسای و 
ليمو سرشار از ویتامين های گروه B است. مجموعه ای از طعم 

های گوناگون برای نزدیک شدن به ذائقه شما.

  ۵۱۶ |  ۶۰ میلي لیتر  | طعم بلوبری 
 ۵۱۷  |  ۶۰ میلي لیتر  |  طعم آناناس 

فوراور فریدوم®
این محصول، یک نوشيدنی بر پایه آلوئه ورا است که به طور موثر به سالمت مفاصل، 
حفظ ساختار و سالمت غضروف کمک می کند. فرموالسيون منحصر به فرد موجود 
در این نوشيدنی آلوئه ورا، راهی عملی و مغذی برای حمایت از سالمت مفاصل ارائه 
سولفات  دارای  محصول  این  است.  آل  ایده  بالغ  افراد  و  ورزشکاران  برای  و  دهد  می 
گلوکزامين و سولفات کندراتين است که از عناصر مهم برای کمک به حفظ عملکرد 
سالم و تحرک مفاصل است. این محصول حاوی مقادیر زیادی عصاره خالص آلوئه ورا، 
ویتامين C و MSM است که برای بافت های همبند بسيار موثر و مفيد است. این 
نوشيدنی همچنين حاوی سخت پوستان از جمله ميگو، خرچنگ و شاه ميگو می باشد.

 ۱۹۶ |  ۱ لیتر 

54.86 AED

56.70 SAR

52.25 QAR

5.50 OMR

5.50 BHD

4.35 KWD 11.20 JOD +16% VAT.

24,749.04 L.L +11% VAT.

94.76 AED

97.65 SAR

90.25 QAR

9.55 OMR

9.55 BHD

6.50 KWD 19.30 JOD +16% VAT.

42,501.01 L.L +11% VAT.

69.04 AED

71.66 SAR

65.75 QAR

6.95 OMR

6.95 BHD

5.00 KWD 14.10 JOD +16% VAT.

31,001.13 L.L+11% VAT.

142.01 AED

146.48 SAR

135.25 QAR

14.30 OMR

14.30 BHD

10.00 KWD

63,751.52 L.L +11% VAT.

28.95 JOD + 16% VAT.

https://4evershop.ir
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مکمل غذایی گرده زنبور 
عسل )فوراور بی پولن®(

در  موجود  غذاهای  ترین  کامل  از  یکی  عنوان  به  عسل  زنبور  گرده 
طبيعت به شمار می رود. به عالوه، این گرد طالیی حاوی بيوفالونوئيد 
و دیگر ترکيبات آنتی اکسيدان قدرتمند است. این محصول عاری از 
هر گونه مواد نگهدارنده و یا طعم دهنده های مصنوعی بوده که دارای 

طعمی خالص و بی نظير است.
 ۰۲۶ | ۱۰۰ مکمل ها

فوراور رویال ژلی® 
ژل رویال، محصولی انحصاری با کيفيت بسيار باال است. به نظر ميرسد 
که این ماده غذایی منحصر به فرد که ملکه زنبور عسل با آن تغذیه 
می شود که این امر باعث طول عمر آن می باشد، چراکه طول عمر 
بر  است. عالوه  معمولی  کارگر  زنبورهای  برابر  زنبور عسل ۵0  ملکه 
مطالعات  است،  حياتی  ملکه  زنبور  عمر  طول  برای  ماده  این  اینکه 
نشان داده است که ژل رویال همچنين می تواند عملکرد مغز و ایمنی 
بدن را افزایش داده و به حفظ سطح قند خون و کلسترول کمک کند.

 ۰3۶ | ۶۰ مکمل ها

اظهارات موجود در کاتالوگ توسط FDA ارزیابی نشده اند.محصوالت مورد بحث ادعای تشخيص، تسکين، درمان، یا 
پيشگيری از هيچ بيماری خاصی را ندارد. اگر سابقه ی هرنوع بيماری و مشکل پزشکی دارید،قبل از مصرف محصوالت 

با پزشک خود مشورت کنيد.

یک قاشق غذاخوری 
عسل دارای حدود ۷۰ 

کالری بوده و هیچ گونه 
چربی یا نگهدارنده ندارد.

125.48 AED

129.68 SAR

25.60 JOD +16% VAT.

56,499.85 L.L +11% VAT.

119.50 QAR

12.60 OMR

8.50 KWD

12.60 BHD

60.11 AED

61.95 SAR

57.25 QAR

6.05 OMR

6.05 BHD

4.00 KWD 12.20 JOD +16% VAT.

26,998.09  L.L +11% VAT.

129.68 AED

134.14 SAR

123.50 QAR

13.05 OMR

13.05 BHD

9.00 KWD 26.45 JOD +16% VAT.

58,249.11 L.L +11% VAT.

 مکمل غذایی بره موم عسل 
فوراور )فوراور بی پروپولیس®( 

موم ماده ای است که توسط زنبورها برای تقویت و استحکام کندو 
جمع آوری شده و مورد استفاده قرار می گيرد. این ماده شگفت انگيز 
آزاد  های  رادیکال  منفی  اثرات  با  و  بوده  بدن  ایمنی  افزایش  برای 
مبارزه می کند. این محصول با دارا بودن پروتئين سویا و ژل رویال، 

به سالمت شما کمک می کند. این مکمل حاوی سویا و بادام است.
 ۰۲۷ | ۶۰ مکمل ها

https://4evershop.ir
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عسل فوراور )فوراور بی هانی®(
اهميت  از  خود  ای  تغذیه  و  سالم  خواص  دليل  به  عسل  قدیم،  های  زمان  از 
بسياری برخودار بوده است. این شهد نه تنها شيرین است بلکه دارای مزایای 
بسياری برای بدن انسان می باشد. این محصول، هدیه ای از طرف زنبورهای ما 
برای شماست. از این محصول به عنوان یک منبع انرژی طبيعی لذت برده و آن 

را به همراه چای گياهی آلوئه ورا ميل نمایيد.
 ۲۰۷  |  ۵۰۰ گرم

 اظهارات موجود در کاتالوگ توسط FDA ارزیابی نشده اند.محصوالت مورد بحث ادعای تشخيص، تسکين، درمان،
 یا پيشگيری از هيچ بيماری خاصی را ندارد.اگر سابقه ی هرنوع بيماری و مشکل پزشکی دارید،قبل از مصرف محصوالت با پزشک خود مشورت کنيد.

66.15 AED

68.51 SAR

63.00 QAR

6.65 OMR

6.65 BHD

5.00 KWD 13.50 JOD +16% VAT.

29,751.65 L.L +11% VAT.

11

طالی خالص، محصولی 
بی نظیر از زنبور عسل
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 اظهارات موجود در کاتالوگ توسط FDA ارزیابی نشده اند.محصوالت مورد بحث ادعای تشخيص، تسکين، درمان،
 یا پيشگيری از هيچ بيماری خاصی را ندارد.اگر سابقه ی هرنوع بيماری و مشکل پزشکی دارید،قبل از مصرف محصوالت با پزشک خود مشورت کنيد.

فوراور اکتیو پرو - بي®
شامل   CFU، Forever Active Pro-B پروبيوتيک  ميليارد   ۸ از  بيش  حاضر  حال  در 
پروبيوتيک های مورد مطالعه بالينی در یک ترکيب متعادل دارای شش خصوصيت برای بهبود 
این سویه های  بدن است.  ایمنی  از عملکرد  افزایش جذب مواد مغذی و حمایت  هضم سالم، 
 Forever .پروبيوتيکی به طور خاص برای توانایی آنها برای رسيدن به روده ها انتخاب شده اند
Active Pro-B در یک ویال منحصر به فرد برای کنترل رطوبت بسته بندی شده و از گونه 
های باکتری فعال محافظت می کند و اطمينان حاصل می شود که شما حداکثر مزایای این 

محصول را دریافت می کنيد.

 ۶۱۰  |  3۰ کپسول  |   به زودی  

میکروبیوم یک اکوسیستم 
داخلی است که می تواند با 

باکتری های مفید همراه باشد.

تـغـذیـه

12

114.98 AED

118.91 SAR

109.50 QAR

11.55 OMR

11.55 BHD

8.25 KWD 23.45 JOD +16% VAT.

51,751.84 L.L +11% VAT.

مکمل غذایی اکتیوپروبیوتیک
ارگانيسم هایی هستند که در بدن ما زندگی می کنند و به طور کلی در  ميکروب ها، ميکرو 
سالمتی و تندرستی ما نقش به سزایی دارند. در حاليکه برخی از ميکروب ها مضر هستند، اما 
بيشتر آنها برای بدن ما مفيد می باشند. باکتری های مفيد، پروبيوتيک نام دارند که در زبان 
یونانی به معنای "برای زندگی" است. شرکت فوراور طی پژوهش های مختلف دریافته است که 
باکتری های مفيد نفش مهمی در سالمتی انسان ایفا می کنند و برای عملکرد بهتر به پروبيوتيک 
ها نيازمند هستند. به منظور افزایش سطح سالمت دستگاه گوارش، این محصول به صورت قرصی 
کوچک تهيه شده است که به راحتی قابل هضم بوده و به التيام ناهماهنگی های بدن که از طریق 
انتخاب های ما در روش زندگی و مصرف غذاهای مختلف ایجاد می شود، کمک می کند. این 

محصول نيز حاوی سویا است.است.

 ۲۲۲ | 3۰ کپسول

مکمل
های غذایی

جدید!

https://4evershop.ir
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فوراور دیلی® 
این   ،AOS Complex پيشرفته  تکنولوژی  از  استفاده  با 
مولتی ویتامين قدرتمند، پيشرفته ترین سيستم موجود برای 
فرمول  دهد.  می  قرار  شما  اختيار  در  را  بدن  ویتامين  تامين 
مغذی  ازمواد  متعادل  کامال  ترکيب  یک  حاوی  ما  اختصاصی 
معدنی  مواد  و  ها  ویتامين  به  روزانه  نيازهای  شامل  که  است 
ضروری بدن می باشد. این محصول انقالبی در ميان مکمل های 
غذایی برای بهبود سيستم ایمنی بدن است که دارای ۵۵ ماده 
مغذی و بسيار مفيد برای بدن است و ترکيبی از ۲0 نوع ميوه 

جات و سبزیجات خاص است. سالمت ایده آل در یک بطری.
 ۴3۹ | ۶۰ مکمل ها 

 فوراور کلسیم® 
مکمل کلسیم فوراور

این محصول مقادیر الزم از کلسيم و ویتامين D  که  برای حفظ 
می  فراهم  شما  برای  را  مناسب  آن  عملکرد  و  استخوان  ساختار 
آورد. کلسيم کافی و ویتامين D در طول زندگی، به عنوان بخشی 
پوکی  به  ابتال  خطر  است  ممکن  متعادل،  غذایی  رژیم  یک  از 
استخوان را کاهش دهد.این محصول دارای مقادیر زیادی سيترات 
کلسيم است. 4 عدد از این قرص دارای 1000 ميلی گرم کلسيم 
فرمول  است.  نيازمند  روز  مقدار کلسيم در  این  به  بدن  بوده که 
 ،C,D ویتامين  همراه  به  ماليک، دی-کلسيم  اسيد  نمک  جدید 
مس، روی، منگنز و منيزیم، جذب این ماده را تضمين می کند. 

 ۲۰۶ | ۹۰ مکمل ها 

 اظهارات موجود در کاتالوگ توسط FDA ارزیابی نشده اند.محصوالت مورد بحث ادعای تشخيص، تسکين، درمان،
 یا پيشگيری از هيچ بيماری خاصی را ندارد.اگر سابقه ی هرنوع بيماری و مشکل پزشکی دارید،قبل از مصرف محصوالت با پزشک خود مشورت کنيد.

فیبر فوراور®
با اضافه کردن بسته های مکمل فيبر به رژیم غذایی خود، چهار 
که  شود  می  تامين  شما  بدن  در   )FOS( جمله  از  فيبر  نوع 
تامين  این محصول،  توليد  از  ناميده می شود. هدف  پروبيوتيک 
نياز کلی بدن به ۵0 گرم فيبر روزانه بدون نياز به مواد دیگر است. 
این ترکيب شامل 4 نوع فيبر است. این محصول را می توان به 
راحتی با ژل آلوئه ورا ترکيب نمود و یا بر روی غذا پاشيد. حتی 
داشته  همراه  به  جا  همه  و  کرده  ترکيب  آب  با  را  آن  توان  می 
باشيد. اگر فيبر به همراه غذا مصرف شود، احساس سير بودن به 
شما القا کرده و باعث کنترل اشتها و تناسب اندام شما می شود.

 ۴۶۴ | 3۰ بسته ها 

 فوراور نیچرمین® 
مکمل نیچرمین )امالح معدنی(

تقریبا %10 از مردم از کمبود ویتامينها و مواد معدنی رنج می 
و  مواد معدنی ضروری  از 10  بيش  این محصول شامل  برند. 
مفيد که بر گرفته شده از دانه های طبيعی و گياهان دریایی 
است، می باشد. این محصول برای بافت های سلولی و استخوان 

ها و همچنين آزاد سازی انرژی بسيار موثر و مفيد است. 
 ۰3۷ | ۱۸۰ مکمل ها 

DHA  به طور طبیعی در 
سراسر بدن یافت می شود 
و از مغز، چشم و قلب سالم 

محافظت می کند.

90.75 QAR

9.60 OMR

9.60 BHD

6.50 KWD

95.29 AED

98.44 SAR

19.45 JOD +16% VAT.

42,750.91 L.L +11% VAT.

75.50 QAR

8.00 OMR

8.00 BHD

79.28 AED

82.16 SAR

16.20 JOD +16% VAT.

35,499.24 L.L +11% VAT.

114.19 AED

117.60 SAR

108.75 QAR

11.50 OMR

11.50 BHD

8.10 KWD 23.30 JOD +16% VAT.

51,252.05 L.L +11% VAT.

125.74 AED

129.94 SAR

119.75 QAR

12.65 OMR

12.65 BHD

8.95 KWD 25.65 JOD +16% VAT.

56,499.85 L.L +11% VAT.

71.40 AED 

74.03 SAR

68.00 QAR

7.20 OMR

7.20 BHD

5.00 KWD 14.60 JOD +16% VAT.

32,000.71 L.L +11% VAT.

فوراور ارتیک سی® 
اسيدهای  زیادی  مقادیر  از  سرشار  هميشه  کامل  مغذی  برنامه  یک 
از  امگا ۳ که  توازن کامل  ایجاد  با  این محصول  است.  امگا ۳  چرب 
قلب  سيستم  برای  است،  شده  تهيه  مرکب(  )ماهی  کاالماری  روغن 
بينایی و واکنش های طبيعی ضد گر گرفتگی بسيار  و عروق، مغز، 
حائز اهميت است. نوع جدید این محصول هم اکنون شامل ترکيبی 
امگا ۳ خالص  DHA موجود در روغن کاالماری )ماهی مرکب(،  از 
 E موجود در روغن ماهی، روغن زیتون خالص و همچنين ویتامين
می باشد. این ترکيب منحصر به فرد، مختص شرکت فوراور بوده و نه 
تنها بيش از %۳۳ از نياز روزانه بدن به DHA را تامين می کند، بلکه 
تعادل کاملی بين DHA و EPA ایجاد می کند که برای تندرستی 

و سالمت انسان حياتی است.
     3۷۶  | ۱۲۰ سافت ژل 
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 آرجی پالس®  
ال-آرژنین و ویتامین کمپلکس

آرژنين، آمينو اسيدی چنان قدرتمند است که دانشمندان آن را  ال-
"مولکول معجزه گر" می نامند. نام گذاری آن به این علت است که 
باعث شل  تبدیل کرده و  نيتریک  به اکسيد  را  آرژنين  ال -  بدن ما 
شدن و بزرگ تر شدن رگهای خونی شده و گردش خون را در بدن 
از  بسياری  مزایای  تواند  بدن می  بهتر در  برد. جریان خون  باال می 
جمله  ایجاد تعادل در سطح فشار خون سالم، کمک به رشد عضالنی 

و ... به همراه داشته باشد.
 ۴۷3 | 3۰ بسته ها

 اظهارات موجود در کاتالوگ توسط FDA ارزیابی نشده اند.محصوالت مورد بحث ادعای تشخيص، تسکين، درمان،
 یا پيشگيری از هيچ بيماری خاصی را ندارد.اگر سابقه ی هرنوع بيماری و مشکل پزشکی دارید،قبل از مصرف محصوالت با پزشک خود مشورت کنيد.

ال آرژنین می تواند به افزایش 
اکسید نیتریک کمک کرده و 
گردش خون سالم در بدن را 

بهبود می بخشد.

299.78 AED 

309.23 SAR

285.50 QAR

30.10 OMR

30.10 BHD

21.25 KWD

134,749.99 L.L +11% VAT.

61.05 JOD +16% VAT.

چه زمانی نیاز به افزایش
انرژی در بدن دارید
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مکمل A بتاکر®  
به  اساسی  و  کارآمد  فرمول  یک   Forever A-Beta-CarE
همراه ویتامين های A  و E )بتا کاروتن( بوده و همچنين دارای 
اکسيدان  آنتی  باشد.  می  اکسيدانی  آنتی  سلنيوم  معدنی  ماده 
کنند.  می  ایفا  حياتی  نقش  آزاد  های  رادیکال  با  مبارزه  در  ها 
ویتامين E، سال هاست به عنوان یک ماده مغذی قدرتمند برای 
این محصول یک  بينایی و پوست شناخته شده است.  سالمت  
مکمل مغذی ویژه است که ویتامين A مورد نياز بدن را به صورت 
را در  بتاکاروتن  نياز،  بدن در صورت  تامين می کند.  بتاکاروتن 
طول فرایند هضم در روده کوچک به ویتامين A تبدیل می کند. 
بنابراین هيچ ترسی از مصرف بيش از حد ویتامين A وجود ندارد. 
بتاکاروتن همچنين به عنوان یک آنتی اکسيدان شناخته می شود 

که همراه مناسبی برای ویتامين A و سلنيوم است.
 ۰۵۴ |  ۱۰۰ سافت ژل 

 اظهارات موجود در کاتالوگ توسط FDA ارزیابی نشده اند.محصوالت مورد بحث ادعای تشخيص، تسکين، درمان،
 یا پيشگيری از هيچ بيماری خاصی را ندارد.اگر سابقه ی هرنوع بيماری و مشکل پزشکی دارید،قبل از مصرف محصوالت با پزشک خود مشورت کنيد.

 مولتی ویتامین جویدنی 
کودکان فوراور

بچه ها با مصرف این محصول بر این باور خواهند بود که تحت 
درمان هستند و شما نير با آرامش خاطر اطمينان دارید که نياز 
روزانه فرزند شما به انواع ویتامين ها تامين شده است. این مواد 
بروکلی،  کلم  شامل  خام  غذایی  مواد  بهترین  از  گياهی  مغذی 
اسفناج، هویج و کلم بدست می آید. عناصر مواد مغذی گياهی از 
مواد غذایی چون هویج، کلم بروکلی، اسفناج، کلم، سيب، قره قاط 
اخته(، گوجه فرنگی و مرکبات است و حاوی شکر، رنگ  )زغال 
مصنوعی و مواد نگهدارنده نيست. هم شما و هم فرزندانتان عاشق 
برای  مناسب  شد.  خواهيد  آن  در  انگور  و  پرتقال  طبيعی  طعم 

سنين دو سال و باالتر برای کمک به بدن و ذهن در حال رشد.
 3۵۴ | ۱۲۰ مکمل ها

125.74 AED

129.94 SAR

119.75 QAR

12.65 OMR

12.65 BHD

8.95 KWD 25.65 JOD +16% VAT.

56,499.85 L.L +11% VAT.

119.18 AED

122.85 SAR

113.50 QAR

11.95 OMR

11.95 BHD

8.45 KWD 24.25 JOD +16% VAT.

53,501.11 L.L +11% VAT.

111.25 QAR

11.70 OMR

11.70 BHD

8.00 KWD

116.81 AED

120.49 SAR

23.85 JOD +16% VAT.

52,501.53 L.L +11% VAT.

59.33 AED

61.43 SAR

56.50 QAR

6.00 OMR

6.00 BHD

4.21 KWD 12.10 JOD +16% VAT.

26,748.20 L.L +11% VAT.

256.73 AED

264.86 SAR

244.50 QAR

25.75 OMR

25.75 BHD

20.40 KWD 52.40 JOD +16% VAT.

115,248.75 L.L +11% VAT.

 ویتوالیز بانوان
)مکمل ضروری برای بانوان(

در  موجود  اکسيدان  آنتی  زیادی  مقادیر  داری  طبيعی  ترکيب  این 
ميوه ها، گياهان، ویتامين ها و مواد معدنی است که به طور خاص 
زنان  را در  نيازهای یک زن طراحی شده و عملکرد هورمونی  برای 
بهبود می بخشد. این محصول شامل ترکيبی اختصاصی از ترکيبات 
گياهی از جمله پودر سيب، گل ساعتی، شيساندرا و توت است که 
قرن هاست در چين و روسيه به دليل خواص بسيار آن استفاده شده 
توليد شده است که دارای  بانوان  برای  این محصول منحصرا  است. 
ها کمک می  در هورمون  تعادل  ایجاد  به  و  بوده   گياهی  ترکيبات 
کند. با توجه به تکنولوژی ساخت این مکمل، مواد مغذی از طریق 
بدن  جذب  بهتر،  گيری  نتيجه  برای  مشخص  زمانی  مکانيسم  یک 

می شوند.
    3۷۵  | ۱۲۰ مکمل ها

 ویتوالیز
)مکمل ضروری برای آقایان(

این محصول حاوی ترکيبات گياهی مانند نخل باد بزنی و دانه 
کدو تنبل است که به عنوان یک مکمل تمامی نيازهای مردان 
را تامين می کند. این محصول منحصرا برای مردان تهيه شده 
است که شامل ترکيبات گياهی بوده و تعادل مواد مغذی در بدن 
را حفظ کرده و پروستات را تقویت می کند و همچنين باعث 

توليد هورمون در بدن می شود.
     3۷۴  | ۶۰ سافت ژل

مکمل حرکت®
آزادانه حرکت کنيد و با استفاده از جدیدترین و پيشرفته ترین محصول 
شرکت فوراور از مفاصل و عضالت خود به خوبی محافظت کنيد. این 
راه حل طبيعی برای حمایت از عضالت و مفاصل سالم از ویژگی های 
 ترکيب دو ماده قدرتمند است که در هيچ جای دنيا یافت نمی شود؛

   NEM® and **BioCurc*!® 
این محصول ارائه شده توسط شرکت فوراور، از نظر بالينی تقریبا ۵ 
برابر موثرتر از گلوکزامين و کندراتين است که حرکت شما را آسان 
به سالمتی  داده،  افزایش  نيز  را  مفاصل  پذیری  انعطاف  و  تر کرده 
غضروف ها کمک می کند، گرفتگی عضالت و مفاصل را کاهش داده 

و به بازیابی سریع )7 تا 10 روز( پس از ورزش سرعت می بخشد!
فناوری  شرکت  توسط  شده  ثبت  تجاری  عالمت  یک   NEM®  *

ESM ،LLC  می باشد.
شرکت  توسط  شده  ثبت  تجاری  عالمت  یک    BioCurc®  **

Boston BioPharm می باشد.

    ۵۵۱ | ۹۰ سافت ژل 
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مکمل غذایی جینکوپالس® 
این  قدمت  کنيد.  را شکوفا  خود  محصول، خالقيت  این  از  استفاده  با 
باز  قبل  سال  هزاران  به  حافظه  تقویت  برای  فرد  به  منحصر  محصول 
گونه   4 از  نظير  بی  ترکيبی   Forever Ginkgo Plus گردد.  می 
اصلی  جز  که   Ginkgo Biloba برگ  عصاره  است.  نظير  بی  گياه 
ترکيب این محصول به شمار می رود، با گياهان پر خاصيت چينی از 
جمله Ganoderma نوعی قارچ رشی، Schisandrs، و گياه فو-تی 
)پلی گونوم مولتی فوروم( ترکيب شده است. گفته می شود که درخت 
Ginkgo از قدیمی ترین گونه های درخت باز زیستی است. به طور 
عجيبی طول عمر این درختان بيش از هزار سال بوده و در برابر قارچ 
ها و حشرات بسيار مقاوم هستند. Ginkgo Biloba یکی از محبوب 
ترین مکمل های گياهی موجود در اروپا و آمریکای شمالی است.عصاره 
کند.  می  عمل  قوی  اکسيدان  آنتی  یک  عنوان  به   Ginkgo برگ 
تحقيقات بر روی گياه Ginkgo نشان داده است که این ماده، گردش 

خون را در مغز افزایش داده و برای تقویت حافظه بسيار موثر است. 
  ۰۷3 | ۶۰ مکمل ها 

 فوراور گارلیک تایم®   
)مکمل غذایی سیر و آویشن(

قدمت استفاده از سير و آویشن در رژیم غذایی روزانه به هزاران 
سال پيش باز می گردد. سير گياه پيچيده ای است. اصلی ترین 
بسيار  عامل  آليسين  است.  آليسين  خام،  سير  فعال  ترکيب 
قدرتمندی است که وارد جریان خون، روده ها و پوست شده و 
با باکتری ها مبارزه می کند. آليسين مهم ترین ترکيب فعال در 
این مکمل است. آویشن نيز دارای روغنی مفيد است که سرشار 
از ماده تيمول بوده و به عنوان یک ضد عفونی کننده با خاصيت 

ضد باکتریایی و آنتی اکسيدانی قوی عمل می کند.
 ۰۶۵  |  ۱۰۰ سافت ژل

 مکمل غذایی جهت ارتقای 
سیستم ایمنی بدن

های  ویژگی  دارای  جانبه  همه  و  حمایتی  مکمل  این 
و   maitake الکتوفرین،   ،)fructooligosaccharides )FOS
مغذی  مواد  افزایی  هم  ترکيب  است.  روی  و   D، C ویتامين  قارچ، 
اساسی و ترکيبات گياهی طبيعی برای حفظ عملکرد سيستم ایمنی 
بدن بسيار مفيد و موثر است. Maitake، قارچ محبوب ژاپنی، نشان 
داده شده است که می تواند توانایی سلول های ایمنی بدن و افزایش 
پاسخ ایمنی بدن بسيار را افزایش دهد. زندگی به سرعت در گذر است 
از سيستم  باید   بکاهيم. پس  زمان  از سرعت گذر  توانيم  نمی  ما  و 

ایمنی بدن حمایت کنيم.
 3۵۵  |  ۶۰ مکمل ها 

 اظهارات موجود در کاتالوگ توسط FDA ارزیابی نشده اند.محصوالت مورد بحث ادعای تشخيص، تسکين، درمان،
 یا پيشگيری از هيچ بيماری خاصی را ندارد.اگر سابقه ی هرنوع بيماری و مشکل پزشکی دارید،قبل از مصرف محصوالت با پزشک خود مشورت کنيد.

 فوراور ابسوربت سی®   
)مکمل  ویتامین C با سبوس جو دوسر(

استفاده روزانه از ویتامين C مدت هاست که با سالمتی رابطه مستقيم 
دارد، ویتامين C یک آنتی اکسيدان قدرتمند است که سيستم دفاعی 
 ،C بدن را در برابر اثرات رادیکال های آزاد مصون می دارد. ویتامين
یک مکمل قدرتمند است که برای پوست مفيد بوده  و کالژن سازی 
سالم  برای  ویتامين  این  دهد.  افزایش می  را  پوست  برای  نياز  مورد 
نگهداشتن بافت های همبند و یا بافت پيوندی الزم و ضروری است. 
ویتامين C حالل در آب است و از بدن دفع می شود. از آنجایيکه که 
بدن انسان قادر به توليد ویتامين C مورد نياز خود نيست، لذا باید آن 

را از طریق غذا، نوشيدنی و مکمل ها برای بدن تامين کرد. 
 ۰۴۸ | ۱۰۰ مکمل ها 

 فوراور لیسیوم پالس®
 مکمل غذایی لیسیوم پالس 
)حاوی عصاره شیرین بیان(

کننده  تقویت  ماده  یک  عنوان  به  چين  در  ليسيوم  ميوه 
شناخته می شود که از نظر سنتی دارای موارد مصرف بسياری 
برای تامين سالمت می باشد. این محصول از ميوه ای بسيار 
قدیمی تهيه شده است و محققان بر این باورند که این ميوه 
می تواند سطح انرژی و قدرت بينایی را بهبود بخشيده و آنها 

را افزایش دهد.
 ۰۷۲ | ۱۰۰ مکمل ها

مکمل سبزیجات فوراور®  
از  آنها  استفاده  و  افراد  امروزی  های  زندگی  سبک  به  توجه  با 
غذاهای آماده و فست فود، اکثر افراد غالبا استفاده از مواد مغذی 
و تازه را نادیده می گيرند. این محصول، راه حل ساده ای برای 
مصرف  در  افراد  کوتاهی  تواند  می  که  است  یافته  معضل  این 
غذاهای مغذی و تازه را جبران کند. این مکمل غذایی از ترکيب 
از جمله جوانه یونجه،  مواد مغذی و مفيد موجود در جوانه ها 
جوانه گندم، جوانه جو و نوعی فلفل قرمز توليد شده است. دیگر 
ترکيبات این محصول شامل بتاکاروتن، آنزیم ها، آمينو اسيدها، 
ویتامين ها و کلروفيل ها با مقادیر فيبر باالتر نسبت به سبوس 
می  در  محصول،  این  محتویات  بر  اجمالی  مرور  با  باشند.  می 
یابيم که عناصر مغذی موجود در این محصول منحصرا به منظور 
مبارزه با کمبودهای مواد مغذی در بدن بوده که بر اثر مصرف 

بی رویه ی فست فود در بدن ایجاد شده است.
 ۰۶۸ | ۸۰ مکمل ها 

92.40 AED

95.29 SAR

88.00 QAR

9.30 OMR

9.30 BHD

6.55 KWD 18.80 JOD +16% VAT.

41,501.43 L.L +11% VAT.

71.40 AED

74.03 SAR

68.00 QAR

7.20 OMR

7.20 BHD

5.00 KWD 14.60 JOD +16% VAT.

32,000.71 L.L +11% VAT.

69.04 AED

71.66 SAR

65.75 QAR

6.95 OMR

6.95 BHD

4.75 KWD 14.10 JOD +16% VAT.

31,001.13 L.L +11% VAT.

123.38 AED

127.58 SAR

117.50 QAR

12.40 OMR

12.40 BHD

8.50 KWD 25.15 JOD +16% VAT.

55,500.27 L.L +11% VAT.

47.25 AED

49.09 SAR

45.00 QAR

4.75 OMR

4.75 BHD

3.25 KWD 9.70 JOD +16% VAT.

21,250.51 L.L +11% VAT.

129.94 AED

134.40 SAR

123.75 QAR

13.05 OMR

13.05 BHD

9.00 KWD 26.50 JOD + 16% VAT.

58,499.01 L.L +11% VAT.

مکمل های
غذایی
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 مکمل سالمت 
قلب با کوآنزیم ۱۰ 

و عروق  قلب  برای سالمت  مواد الزم  دارای حداکثر  این مکمل 
است. CoQ10 آنزیمی است که برای عملکرد سلول های قلب و 
عروق مورد نياز است. این مکمل همچنين دارای عصاره گياهی، 
و  قلب  تقویت  برای  اکسيدانی  آنتی  های  ویتامين  مغذی،  مواد 
را  خونی  های  رگ  عملکرد  نيز  سویا  لسيتين  باشد.  می  عروق 
بهبود می بخشد. این محصول حاوی سویا است و می توانيد آن 

را با نوشيدنی مورد عالقه خود ترکيب کنيد. 
 3۱۲ | 3۰ بسته ها

 مکمل بینایی® 
Forever Vision، یک مکمل رژیم غذایی است که شامل عصاره سياه 
Zeaxanthin حاصل  و  لوتئين  بلوبری(،  )از خانواده  بيل بری  یا  گيله 
و دیگر مواد مغذی می  اکسيدان ها  آنتی  بهار و سوپبر  از گل هميشه 
گياهی  داروی  یک  بلوبری(،  خانواده  )از  بری  بيل  یا  گيله  سياه  باشد. 
سنتی و معروف است که می تواند قدرت بينایی و خون رسانی به چشم 
ها را بهبود بخشد. لوتئين که در بسياری از ميوه ها و سبزیجات یافت 
می شود، می تواند شبکيه چشم را تقویت کرده و از آن محافظت کند: 
Zeaxanthin و Astaxanthin توليد شده از جلبک های دریایی گونه 
بينایی  و  ها  چشم  سالمتی  برای  که  هستند  کاروتنوئيدها  از  دیگر  ای 
 Forever حائز اهميت می باشند. تنها با مصرف روزانه دو عدد قرص

Vision، از چشم ها و بينایی خوب مراقبت کنيد.

 ۲3۵ | ۶۰ مکمل ها 

 اظهارات موجود در کاتالوگ توسط FDA ارزیابی نشده اند.محصوالت مورد بحث ادعای تشخيص، تسکين، درمان،
 یا پيشگيری از هيچ بيماری خاصی را ندارد.اگر سابقه ی هرنوع بيماری و مشکل پزشکی دارید،قبل از مصرف محصوالت با پزشک خود مشورت کنيد.

مکمل اکتیو HA )مکمل مفاصل(
هيالورونيک اسيد )HA( ماده ای است که به طور طبيعی در بافت 
های همبند وجود دارد که می تواند فضاهای بين سلول ها را پر کند. 
مانند بسياری از مواد دیگر در بدن ما، اسيد هيالورونيک با باال رفتن 
سن دچار تحليل می شود. همگون سازی روغن ریشه زنجبيل، پودر 
زرد چوبه که در چين باستان برای بهبود فعاليت مفاصل مورد استفاده 
را در  تمامی خواص آن  این محصول شما  قرار می گرفته است، در 
به داشتن پوستی  اختيار دارید که سالمت مفاصل، تحرک و کمک 

سالم را برای شما در بر دارد. این محصول نيز حاوی سویا است.
 ۲۶۴ | ۶۰ سافت ژل

مکمل مولتی ماکا® 
)تقویت قوای جنسی(

قرار  استفاده  مورد  پرو  توسط جنگجویان  قدیم  در  محصول  این 
می گرفته است. این محصول حاوی ریشه گياه Maca و دیگر 
استرس  اثرات  دهنده  کاهش  باروری،  در  مؤثر  قدرتمند  گياهان 
روی بدن و جلوگيری از خستگی و ناتوانی روحی و جسمی باعث 
افزایش نيرو، انرژی و اشتياق جنسی می شود. این محصول نيز 

حاوی سویا است.
 ۲۱۵ | ۶۰ مکمل ها 

فوراور بی۱۲ پالس®
مکمل ویتامين بی1۲ و فوليک اسيد

توليد سلول  به  یکدیگر  فوليک در کنار  اسيد  و   B1۲ ویتامين
از  بدن  استفاده  نحوه  و همچنين  کرده  قرمز خون کمک  های 
بدن حمایت می  ایمنی  از سيستم  و  بخشد  بهبود می  را  آهن 
در  و  بارداری  دوران  در  جنين  رشد  برای   B1۲ ویتامين کند. 

رژیم غذایی گياهخواری بسيار ضروری است.
 ۱۸۸ | ۶۰ مکمل ها 

 فوراور جین-چیا® 
مکمل غذایی جینسینگ و گلدن چیا

و  به دليل خواص سالم  افسانه ای است که  جنسينگ یک گياه 
انرژی بخش آن، قرن هاست در شرق توسط آزتک ها کاشت و 
برداشت می شده است. توليد شده از دو نوع داروی گياهی بسيار 
قدیمی: این محصول از ترکيب منحصر به فرد گلدن چيا یک گياه 
غربی و جنسينگ یک گياه شرقی به دست آمده است که هر دو 
ماده ی قدرتمند هستند .این محصول دارای ویتامين ها و مواد 

معدنی فراوان است . این محصول دارای  سویا می باشد.
 ۰۴۷ | ۱۰۰ مکمل ها

104.48 AED

107.63 SAR

99.50 QAR

10.50 OMR

10.50 BHD

7.50 KWD 21.30 JOD +16% VAT.

46,999.12 L.L +11% VAT.

131.78 AED

135.71 SAR

125.50 QAR

13.25 OMR

13.25 BHD

9.33 KWD 26.90 JOD + 16% VAT.

59,248.69 L.L +11% VAT.

60.64 AED

63.00 SAR

57.75 QAR

6.10 OMR

6.10 BHD

4.25 KWD 12.40 JOD +16% VAT.

27,247.99 L.L +11% VAT.

71.40 AED

74.03 SAR

68.00 QAR

7.20 OMR

7.20 BHD

5.00 KWD 14.60 JOD +16% VAT.

32,000.71 L.L +11% VAT.

134.14 AED 

138.08 SAR

127.75 QAR

13.45 OMR

13.45 BHD

9.50 KWD 27.35 JOD +16% VAT.

60,248.27 L.L +11% VAT.

103.69 AED

107.10 SAR

98.75 QAR

10.45 OMR

10.45 BHD

7.50 KWD 21.15 JOD +16% VAT.

46,499.33 L.L +11% VAT.
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 اظهارات موجود در کاتالوگ توسط FDA ارزیابی نشده اند.محصوالت مورد بحث ادعای تشخيص، تسکين، درمان،
 یا پيشگيری از هيچ بيماری خاصی را ندارد.اگر سابقه ی هرنوع بيماری و مشکل پزشکی دارید،قبل از مصرف محصوالت با پزشک خود مشورت کنيد.

همه چیز برای زیبایی و احساس بهتر 
شما در این بسته محیا شده است.

این بسته پیشنهادی دارای سه محصول 
قدرتمند است که برای کمک به مدیریت 

وزن و حمایت از شیوه زندگی سالم و 
بدون توجه به سطح تناسب اندام شما 

طراحی شده است.

 کلین ۹
و  مدیریت  برنامه  گونه  هر  داشتن  برای  گام  اولين  پاک،  بدنی 
پاکسازی دستگاه گوارش شما  به   Clean ۹ .کنترل وزن است
کمک خواهد کرد. این برنامه موثر و آسان که تنها ۹ روز به طول 
می انجامد می تواند شما را به اندام ایده آل و دلخواهتان برساند. 
محصول  این  شد!  خواهد  شروع  همينجا  از  سالم  زندگی  سبک 

دارای دو طعم وانيلی و شکالتی است.

بسته کلین ۹ شامل:
+ ژل نوشيدنی آلوئه ورا )بطری یک ليتری(،

+ الیت اولترافوراور با طعم وانيل یا شکالت در یک پاکت
+ قرص گارسينای فوراور 70 عدد کپسول ژله ای

+ مکمل فيبر فوراور )۳0 بسته(
+ قرص ترم فوراور )۶0 عدد( و نوارمتر

 ۵۴۷ | وانیلی 

 ۵۴۸ | شکالتی 

فیت ۱۵
مهم  بردارید.  بهتر  احساسی  و  داشتن ظاهر  برای  را  بعدی  قدم 
نيست که شما مبتدی هستيد یا حرفه ای، این محصول دارای 
بسته های تغذیه ای و ورزشی متفاوت برای گروه های مختلف از 
مبتدی تا حرفه ای است که شما را در طول مسير تناسب اندام و 
کنترل وزن یاری خواهد کرد. هر برنامه 1۵  روزه با توجه به نياز 
شما طراحی شده که به شما در ایجاد تغييرات دائمی به سوی 

سبک زندگی سالم و ادامه تحول شما کمک خواهد کرد.

ین پکیچ شامل
+ فوراور آلوئه ورا ژل )۲(بطری یک ليتری

+ فوراور الیت اولتراـوانيلی یا شکالتی
+ فوراور گارسينيا پالس ـ۹0 سافت ژل

+ فوراور فيبر ـ1۵ عدد 
+ فوراور ترم۳0- عدد

 ۵۲۸ | مبتدی۱ و۲، وانیلی
 ۵۲۹ | مبتدی۱ و۲، شکالتی

 ۵3۲ | متوسط۱ و۲،وانیلی
 ۵3۴ | متوسط ۱ و۲، شکالتی
 ۵3۶ | پیشرفته۱ و۲، وانیلی

 ۵3۷ | پیشرفته۱ و۲، شکالتی

525.00 AED

541.28 SAR

500.00 QAR

52.65 OMR

52.65 BHD

41.70 KWD 107.05 JOD +16% VAT.

235,750.00 L.L +11% VAT.

627.90 SAR

609.00 AED580.00 QAR

61.10 OMR

61.10 BHD

48.35 KWD 124.20 JOD +16% VAT.

273,498.29 L.L +11% VAT.

 ۴۷۵ | وانیلی 
 ۴۷۶ | شکالتی 

676.73 AED

697.46 SAR

644.50 QAR

67.85 OMR

67.85 BHD 137.65 JOD +16% VAT.

303,999.63 L.L +11% VAT.

 قدرت بدنی شما
را افـزایـش مـی دهـد

محصوالت
کنترل وزن

https://4evershop.ir
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با استفاده از اپلیکیشن 
F.I.T. شروع به ورزش 

کنید

همین امروز این 
اپلیکیشن را از اپ استور 
و گوگل پلی دانلود کنید.

 اظهارات موجود در کاتالوگ توسط FDA ارزیابی نشده اند.محصوالت مورد بحث ادعای تشخيص، تسکين، درمان،
 یا پيشگيری از هيچ بيماری خاصی را ندارد.اگر سابقه ی هرنوع بيماری و مشکل پزشکی دارید،قبل از مصرف محصوالت با پزشک خود مشورت کنيد.

بسته حیاتی®  ۴۵۹  |  ویتال پک با ژل نوشیدنی فریدم فوراور 
با  فوراور است که  پنج محصول شرکت  از  انگيز  ترکيبی شگفت    Vital۵
کمک یکدیگر می توانند کليه مواد مغذی مورد نياز برای بدن شما را تامين 
نموده تا شما اندامی زیباتر و احساس بهتری داشته باشيد. این محصول یک 
پایه محکم از مواد مغذی پيشرفته برای بدن تامين می کند که اساس تمامی 
برنامه های تغذیه ای است. این محصول به همراه برنامه روزانه شما، می تواند 

احساس مطلوب تری را برای شما به ارمغان آورد.

 ۴۵۶  |  ویتال پک با ژل نوشیدنی آلوئه ورا فوراور
 ۴۵۷  |  ویتال پک با نوشیدنی آلوئه بری فوراور

 ۴۵۸  |  ویتال پک با نوشیدنی آلوئه ورا وهلو

1,007.74 AED

1,038.98 SAR

959.75 QAR

101.10 OMR

101.10 BHD

71.10 KWD 205.20 JOD +16% VAT.

452,498.55 L.L +11% VAT.

1,176.00 AED

1,212.49 SAR 

1,120.00 QAR

117.95 OMR

117.95 BHD

84.10 KWD 239.40 JOD +16% VAT.

527,999.85 L.L +11% VAT.

فوراور فیت ۱
 ۴۷۹   پروتئین وانیلی-پرواکس شکالتی

 ۴۸۰    پروتئین شکالتی-پرواکس دارچینی
 ۴۸3   پروتئین شکالتی وانیلی-پرواکس دارچینی

 ۴۸۵   پروتئین وانیلی-پرواکس شکالتی
 ۴۸۶   پروتئین شکالتی - پرواکس شکالتی

 ۴۸۹   پروتئین شکالتی/ وانیلی-پرواکس شکالتی

1,196.48 AED

1,233.75 SAR

1,139.50 QAR

120.00 OMR

120.00 BHD 243.65 JOD +16% VAT.

537,250.68 L.L +11% VAT.
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فوراور فیت ۲
 ۴۹۱   پروتئین وانیلی-پرواکس شکالتی

 ۴۹۲   پروتئین شکالتی-پرواکس دارچینی
 ۴۹۵   پروتئین شکالتی وانیلی-پرواکس دارچینی

 ۴۹۷   پروتئین وانیلی-پرواکس شکالتی
 ۴۹۸   پروتئین شکالتی - پرواکس شکالتی

 ۵۰۱    پروتئین شکالتی/ وانیلی-پرواکس شکالتی

بسته حیاتی حاوی:
+ ژل نوشيدنی آلوئه ورا

   ژل نوشيدنی آلوئه بری
   ژل نوشيدنی آلوئه ورا و هلو

   مکمل فریدم فوراور
+ مکمل روزانه فوراور

+ مکمل اکتيوپروبيوتيک
+ مکمل غذایی امگا ۳ 

+ قوطی آرژنين می باشد.
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 مکمل غذایی الیت اولترا فوراور 
)همراه با آمینوتئین(**

این محصول پروتئينی دارای دو طعم طبيعی وانيل و شکالت است. دو 
بار مصرف روزانه فوراِور الیت اولترا که طبق دستور العمل، با شير فاقد 
چربی آماده می شود، صد درصد ویتامين ها و مواد معدنی و مغذی مورد 
را  تکميلی محصول(  اطالعات  فرد )طبق جدول  روزانه هر  نياز مصرف 
تامين می کند. فوراِور الیت اولترا، 1۸ آمينو اسيد مهم، از جمله آمينو 
اسيدهای پایه ای و غير پایه ای و مشتقات زنجيره ای آنها را تامين می 
نيز  برنامه کلين ۹  از  اولترا، بخش مهمی  به عالوه، فوراِور الیت  نماید. 
تا خودتان مسير سالمتی  امکان می دهد  به شما  این محصول  هست. 
تان را تعيين کنيد و به شيوه ای موثر و پایدار، مدیریت وزن تان را در 

دست بگيرید.
 ۴۷۰  |  طعم وانیلی   | 3۷۵ گرم

 ۴۷۱  |  طعم شکالتی  | 3۷۵ گرم 

%۱۰۰ ارزش روزانه 
۱۸ ویتامین و مواد 

معدنی.

 ۱۷ گرم
 پروتئین در

هر وعده.

121.01 AED 

124.95 SAR

115.25 QAR

12.15 OMR

12.15 BHD

8.60 KWD 24.70 JOD +16% VAT.

54,500.69 L.L +11% VAT.

 بهترین نتیجه
را به دست آورید

 اظهارات موجود در کاتالوگ توسط FDA ارزیابی نشده اند.محصوالت مورد بحث ادعای تشخيص، تسکين، درمان،
 یا پيشگيری از هيچ بيماری خاصی را ندارد.اگر سابقه ی هرنوع بيماری و مشکل پزشکی دارید،قبل از مصرف محصوالت با پزشک خود مشورت کنيد.
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محصوالت
کنترل وزن
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فوراور پرو ایکس
شما با خوردن این شکالت ها به هيچ وجه احساس گناه نمی کنيد به این دليل که این محصول فاقد هر گونه شکر و 
گلوتن است. دارچين و کاکائو، عطر و طعم منحصر به فردی به کيفيت این شکالت های پروتئينی می افزاید. عالوه بر 
کمک به عضله سازی بدون چربی، پروتئين نيز کمک می کند تا اشتهای خود را کنترل نمایيد. هر یک از شکالت ها 
حاوی 1۵ گرم پروتئين بوده که متشکل از پروتئين سویا و کنستانتره پروتئين، به همراه ۲ گرم از فيبر رژیمی ميباشد 

تا به شما در ساخت و پرورش ماهيچه و کنترل ایدهآل وزنتان، کمک کند.
  ۵۱۸ |  طعم دارچینی  |  ۴۵ گرم | جعبه ي ۱۰ تایي 

 ۵۱۹ | طعم شکالتی |  ۴۵ گرم |  جعبه ي ۱۰ تایي 

فوراور ترم®
چای سبز، گوارانا، کافئين طبيعی و کتون تمشک موجود در این 

محصول به افزایش سطح انرژی و سوخت و ساز در بدن شما 
کمک می کند. ویتامين های گروه B نيز به بدن کمک کند تا 
سوخت و ساز کربوهيدرات ها، پروتئين ها و چربی به درستی 

صورت گيرد. این محصول، ترکيبی منحصر به فرد از عصاره 
های گياهی و مواد مغذی بوده که به مدیریت کنترل وزن نيز 

کمک می کند. بنابراین شما می توانيد سریعتر به نتایج بهتری 
برای رسيدن به وزن ایده آل خود برسيد.

 ۴۶3 | ۶۰ مکمل ها 

مکمل کاهش وزن گارسینا پالس® 
این محصول یک مکمل غذایی انقالبی است که حاوی تعدادی مواد 
تشکيل دهنده بوده که ممکن است به کنترل وزن به همراه ورزش 
متوسط و یک رژیم غذایی سالم کمک کند. ماده اوليه این محصول 
یک ماده طبيعی به دست آمده از ميوه درختی در آسيای جنوبی به 
نام گارسينيا کامبوجيا است و همچنين به عنوان تمبر هندی ماالبار 
نيز شناخته شده می شود. در طول فرایند متابوليسم طبيعی در یک 
وعده غذایی، کالری اضافی کربوهيدرات ها که بالفاصله برای توليد 
انرژی استفاده نشده و یا به صورت گليکوژن ذخيره نمی شود، در 
کبد به چربی تبدیل می شود. گارسينيا با مهار آنزیم )لياز سيترات(، 
این کالری ها را به چربی تبدیل می کند. هنگامی که به اندازه کافی 
گليکوژن ایجاد شده و در کبد ذخيره شود، پيام سيری به مغز ارسال 
کرده و از خوردن غذای اضافی توسط فرد جلوگيری می کند. این 

فرایند باعث کاهش اشتها و ميل به خوردن غذا می شود.
 ۰۷۱ | ۷۰ سافت ژل 

مکمل کاهش وزن®
به  ميتواند  که  ميدهد  ارائه  ای  العاده  فوق  ترکيب  این محصول 
کاهش جذب کالری از چربی و کربوهيدراتها کمک کند. به طور 
کل این محصول مانع جذب کالری های موجود در چربی ها و 
کربو هيدرات ها شده  و همچنين به طور موقت مانع جذب کالری 
قندها در بدن می شود. کروِم موجود در این محصول به تنظيم 
قند خون جهت سوخت و ساز سالم بدن کمک می کند. ترکيبات 
اصلی آن شامل فيبر جذب چربی که از گياهان کاکتوس به دست 
امده، اپونتيا فيکوس ایندیکا، پروتئين به دست آمده  از گياهان 
فازئولوس وولگاریس )لوبيای سفيد کيدنی- لوبيای سبز – لوبيا 

چيتی(، کروميوم تری کلرید می باشد.
 ۲۸۹ | ۱۲۰ کپسول 

شکالت رژیمی فست بریک®
این محصول حاوی حداقل ميزان شکر و حداکثر ميزان فيبر است. به جای صرف نظر از هر وعده غذایی در طول روز، 
شما می توانيد فست بریک را به عنوان جایگزینی مناسب و کم کالری با مواذ مغذی بسيار برای هر وعده غذایی خود 
در نظر بگيرید. این محصول می تواند جایگزین بسيار مناسبی و ایده آل برای افرادی باشد که زندگی روزمره آنها پر 
مشغله بوده و در طول مدت روز در حال فعاليت و تکاپو هستند. این محصول حاوی سویا و شير نيز می باشد و ممکن 

است از تخم مرغ، آجيل و گندم نيز در آن استفاده شده باشد.
 ۵۲۰ |  ۵۶ گرم  |  جعبه ي ۱۲ تایي 

129.94 AED

134.40 SAR

26.50 JOD +16% VAT.

123.75 QAR

13.05 OMR

13.05 BHD

9.00 KWD

58,499.01 L.L +11% VAT.

165.38 AED

170.63 SAR

157.50 QAR

16.60 OMR

16.60 BHD

12.00 KWD 33.65 JOD +16% VAT.

74,251.82 L.L +11% VAT.

112.88 AED

116.55 SAR

107.50 QAR

11.40 OMR

11.40 BHD

8.00 KWD 23.00 JOD +16% VAT.

50,752.26 L.L +11% VAT.

22.05 AED

22.84 SAR

21.00 QAR 2.20 OMR

2.20 BHD 1.75 KWD

4.50 JOD +16% VAT.

10,000.52 L.L +11% VAT.

17.85 AED

18.38 SAR

17.00 QAR 1.80 OMR

1.80 BHD 1.40 KWD

3.65 JOD +16% VAT.

8,001.36 L.L +11% VAT.

 اظهارات موجود در کاتالوگ توسط FDA ارزیابی نشده اند.محصوالت مورد بحث ادعای تشخيص، تسکين، درمان،
 یا پيشگيری از هيچ بيماری خاصی را ندارد.اگر سابقه ی هرنوع بيماری و مشکل پزشکی دارید،قبل از مصرف محصوالت با پزشک خود مشورت کنيد.
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تاچ آف فوراور کمبو پک
این بسته ترکيبی، کامل ترین معرف محصوالت شرکت فوراور بوده که شامل ۲۵ 
محصول این شرکت است. برای افرادی که تمایل دارند از هر دو محصوالت تغذیه 
ای و مراقب شخصی به طور همزمان استفاده کنند، این محصول می تواند طيف 
گسترده ای از محصوالت مختلف را در اختيار آنها قرار دهد. با جستجو در کاتالوگ 
های این شرکت، شما می توانيد بهترین محصوالتی که شرکت فوراور به شما ارائه 

می دهد را انتخاب کنيد.
 ۰۰۱ 

تاچ آف فوراور کمبو پک:
فوراو ر آلوبری نکتار®

مرطوب کننده لب آلوئه ورا با جوجوبا
فوراور بی پولن®

فوراور برایت توث ژل
فوراور آلوبری نکتار®

فوراور رویال ژلی®
صابون دست آلوئه ورا

اسپری آلوئه فرست
فوراور ابسوربت سی®
کرم بره موم آلوئه ورا

آلوئه ورا ژلی
الو لوشن®

لوسيون مرطوب کننده آلوئه ورا
آلو هيت لوشن

فوراور گارليک تایم®
مام زیر بغل آلوئه®

شامل بسیاری از 
محصوالت مورد 

عالقه ما است.
اظهارات موجود در کاتالوگ توسط FDA ارزیابی نشده اند.محصوالت مورد بحث ادعای تشخيص، تسکين، 

درمان، یا پيشگيری از هيچ بيماری خاصی را ندارد.اگر سابقه ی هرنوع بيماری و مشکل پزشکی دارید،قبل از 
مصرف محصوالت با پزشک خود مشورت کنيد.

فوراور بيتس اند پيچس®
فوراور بی1۲ پالس®

فوراور فریدوم®
کرم ضد آفتاب آلوئه ورا

فوراور کلسيم®
اسکراب آلوئه ورای فوراور

شامپوی آلوئه ورا و جوجوبا
نرم کننده و حالت دهنده آلوئه ورا و جوجوبا

صابون صورت و بدن آووکادو
فوراور ارتيک سی®

مرطوب کننده لب ضد آفتاب فوراور®

و بسته ترکيبی تاف می باشد.
های  سياست  بارکد،  توزیع،  درخواست  فرم 
 DVD انگليسی، فرم سفارش فروش،  شرکت 

تاف و بروشور انگليسی محصوالت می باشد.

1,755.08 AED

1,809.94 SAR 

1,671.50 QAR

175.95 OMR

175.95 BHD

139.30 KWD 357.25 JOD +16% VAT.

788,248.99 L.L + 11% VAT.
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بسته محصوالت مراقبت های شخصی فوراور
این بسته، برگزیده ای از محصوالت شرکت فوراور است که شامل برخی از محبوب ترین 
العاده  این بسته، بهترین و خارق  باشد.  اندازه کامل می  محصوالت مراقبت شخصی  در 
ترین محصوالت پوستی بر پایه آلوئه ورا که توسط شرکت فوراور توليد شده را به همگان 
معرفی می کند. کاتالوگ محصوالت و نحوه استفاده از آنها نيز در بسته قرار دارد تا مصرف 

کنندگان بتوانند در صورت نياز از آنها برای اطالعات بيشتر استفاده کنند.
 ۰۷۶ 

این بسته شامل:
مرطوب کننده لب آلوئه ورا با جوجوبا

فوراور برایت توث ژل
صابون صورت و بدن آووکادو

لوسيون مرطوب کننده آلوئه ورا
آلو هيت لوشن

ژل حالت دهنده مو®
اسکراب آلوئه ورای فوراور

شامپو جوجوبا 
نرم کننده جوجوبا

صابون صورت و بدن آووکادو
آلوئه فلوردوژوانس®

عسل،  زنبور  گرده  غذایی  مکمل  ورا،  آلوئه  نوشيدنی  ژل  شامل  ای  تغذیه  بسته  این 
آلوئه بری، مکمل امالح معدنی نيچرمين، مکمل  بره موم عسل، نوشيدنی  مکمل غذایی 
جينکوپالس، مکمل سير و آویشن نوشيدنی آلوئه ورا و هلو، مکمل فریدم و مکمل کلسيم 
فرم  انگليسی،  های شرکت  سياست  بارکد،  توزیع،  درخواست  فرم  تاف،  جعبه  باشد.  می 

سفارش فروش، DVD تاف)تاچ آف فوراور( و بروشور انگليسی محصوالت می باشد.

بسته غذایی کوچک فوراور
این بسته، برگزیده ای از محصوالت شرکت فوراور است که شامل برخی از محبوب ترین 
العاده  این بسته، بهترین و خارق  باشد.  اندازه کامل می  محصوالت مراقبت شخصی  در 
ترین محصوالت پوستی بر پایه آلوئه ورا که توسط شرکت فوراور توليد شده را به همگان 
معرفی می کند. کاتالوگ محصوالت و نحوه استفاده از آنها نيز در بسته قرار دارد تا مصرف 

کنندگان بتوانند در صورت نياز از آنها برای اطالعات بيشتر استفاده کنند. 
  ۰۷۵ 

این بسته شامل:
فوراور ژل خالص آلوئه ورا®

فوراور بی پولن®
فوراور آلوبری نکتار®

فوراور نيچرمين®
فوراور گارليک تایم®

فوراور ليسيوم پالس®
مکمل غذایی جينکوپالس®

فوراور فریدوم®
فوراور کلسيم®

فوراور ارتيک سی®

این بسته، برگزیده ای از محصوالت شرکت فوراور است که شامل برخی از محبوب ترین 
العاده  این بسته، بهترین و خارق  باشد.  اندازه کامل می  محصوالت مراقبت شخصی  در 
ترین محصوالت پوستی بر پایه آلوئه ورا که توسط شرکت فوراور توليد شده را به همگان 
معرفی می کند. کاتالوگ محصوالت و نحوه استفاده از آنها نيز در بسته قرار دارد تا مصرف 

کنندگان بتوانند در صورت نياز از آنها برای اطالعات بيشتر استفاده کنند.

۱۵ محصول مختلف 
برای افزایش دانش و 

فروش محصوالت خود

اظهارات موجود در کاتالوگ توسط FDA ارزیابی نشده 
اند.محصوالت مورد بحث ادعای تشخيص، تسکين، درمان، 
یا پيشگيری از هيچ بيماری خاصی را ندارد.اگر سابقه 
ی هرنوع بيماری و مشکل پزشکی دارید،قبل از مصرف 
محصوالت با پزشک خود مشورت کنيد.

877.54 AED

904.84 SAR 

835.75 QAR

88.00 OMR

88.00 BHD

69.65 KWD 178.65 JOD +16% VAT.

393,999.55 L.L +11% VAT.

877.54 AED835.75 QAR

88.00 OMR

88.00 BHD 69.65 KWD

178.65 JOD

393,999.55 L.L +11% VAT.
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 اظهارات موجود در کاتالوگ توسط FDA ارزیابی نشده اند.محصوالت مورد بحث ادعای تشخيص، تسکين، درمان،
 یا پيشگيری از هيچ بيماری خاصی را ندارد.اگر سابقه ی هرنوع بيماری و مشکل پزشکی دارید،قبل از مصرف محصوالت با پزشک خود مشورت کنيد.

بازگرداندن تعادل رطوبت پوست، تحریک 
سطح کالژن سالم و کاهش خطوط و چین و 

چروک ها

 بـا اسـتفـاده از بهـترین عـلم
و مـواد طـبیـعی

پوست خشک پوست هیدراته شده

24
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کرم پاک کننده و مرطوب کننده پوست
اسيدهای چرب  و  آمينه سيب  اسيد  مانند عصاره سيب،  این محصول دارای مواد مغذی و طبيعی 
نارگيل است که آبرسانی پوست را افزایش داده و گرد و خاک و چربی را بدون خشک شدن پوست و 
به آرامی از بين می برد. این پاک کننده شيری و مالیم، حس پاکی، رطوبت و نرمی را برای پوست 

شما به ارمغان می آورد و بستری مستحکم برای روند ضد پيری به شما هدیه می دهد.
 ۵۵۴ | ۱۱۸ میلي لیتر 

مکمل زیبایی پوست 
مکمل  اولين  گردد.  می  آغاز  پوست  تغذیه  با  زیبایی  واقع  در  است؛  پوست  ژرفای  از  فراتر  زیبایی، 
زیبایی و منحصر به فرد شرکت فوراور به شما کمک می کند تا روند پيری پوست را کنترل کنيد. 
این محصول دارای یک ترکيب اختصاصی کنسانتره خربزه فرانسوی، فيتوسراميدها و کالژن دریایی 
برای حمایت از آبرسانی پوست است که چين چروک صورت را کاهش داده و انعطاف پذیری پوست 

را افزایش می دهد.
 ۵۵۶ | ۶۰ مکمل ها 

729.75 AED

752.33 SAR

695.00 QAR

73.20 OMR73.20 BHD

57.95 KWD148.85 JOD +16% VAT.

327,749.08 L.L +11% VAT.

127.58 AED

131.51 SAR

121.50 QAR

12.80 OMR

12.80 BHD

10.15 KWD 26.05 JOD +16% VAT.

57,249.53 L.L  +11% VAT.

201.60 AED 

207.90 SAR

192.00 QAR

20.25 OMR

20.25 BHD

16.00 KWD 41.20 JOD +16% VAT.

90,499.71 L.L +11% VAT.

سرم سفت کننده پوست 
این محصول با هدف ضد پيری توليد شده و با پپتيد اسيد آمينه بالينی به اثبات رسيده است که روند 
طبيعی پوست را شبيه سازی می کند و ثبات و استحکام پوست را نيز افزایش می دهد. در کنار مواد 
طبيعی قدرتمند و آلوئه ورا، سرم سفت کننده، پوست را مرطوب ساخته و همزمان لطافت، ثبات، 

استحکام و ضخامت پوست را افزایش داده و باعث جوان تر شدن آن می شود.
 ۵۵۵ | 3۰ میلي لیتر 

کرم ترمیم کننده پوست
این محصول با دارا بودن بيش از 1۵ مواد مرطوب کننده و مغذی برای پوست، کرم سفت کننده این 
مواد را به سرعت جذب کرده و پوست شما را مرطوب و لطيف می کند. کرم ترميم کننده پوست 
با بهره گيری از آخرین دستاوردهای علمی مرتبط با گياه آلوئه ورا، قدرت آنتی اکسيدانی و انار و 
همچنين ترکيب روغن ضد پيری، جوانی را به پوست شما هدیه می دهد. پس این محصول می تواند 

ضربه نهایی برای روند پيری باشد.
 ۵۵۸ | ۴۸.۲ گرم 

202.65 AED

208.95 SAR

193.00 QAR

20.35 OMR

20.35 BHD

16.10 KWD 41.35 JOD +16% VAT.

90,999.50 L.L +11% VAT.

233.10 SAR

226.01 AED215.25 QAR

22.70 OMR

22.70 BHD

17.95 KWD 46.10 JOD +16% VAT.

101,499.81 L.L +11% VAT.
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بـهـتـریـن هـا
را ببینید

سیستم پیشرفته مراقبت از پوست  
ممکن است شما از مزایای گياه آلوئه ورا آگاه باشيد، اما هرگز شاهد عملکرد آن به این صورت نبوده اید! هدف محصوالت بی نهایت شرکت 

فوراور با فرمول انقالبی خود، کاهش خطوط و چين و چروک و ترویج سطوح کالژن بوده تا شما ظاهری زیباتر و احساسی بهتر داشته باشيد.
 ۵۵3  | ۵ منتجات 
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 تعادل پوست خود
را حفظ کنید
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ژل پاک کننده پوست سونیا
این محصول فراتر از محصوالت پاک کننده سنتی است. ژل پاک 
کننده سونيا دارای ویژگی های ژل آلوئه ورا است، به عالوه حاوی 
لطافت  باعث  که  بوده  بائوبات  روغن   مثل  کننده  مرطوب  مواد 
قوی  های  اکسيدان  آنتی  می شود.  آن  مرطوب شدن  و  پوست 
مانند اسيدهای آمينه موجود در سيب و هيدروکسی آتوفنون، از 
ترکيبات پوست محافظت کرده در حالی که پاک کننده طبيعی 
و عصاره ميوه   acacia concinna، سلول های مرده پوست، 

گرد و خاک و آرایش را از بين می برد.

 ۶۰۵ | به زودي 

ژل مرطوب کننده پوست سونیا
با استفاده از گياهان دارویی و مواد مغذی قدرتمند، ژل مرطوب کننده پوست سونيا به یک حامل 
حاوی هيدرا تبدیل شده و پوست مرطوب را به ارمغان می آورد. با ترکيب بيش از 10 عصاره طبيعی 
گياهی و روغن و بتا گلوکان از قارچ ها به همراه کالژن هيدروليز شده و عصاره ميوه سيب، این فرمول 

نرم کننده و مرطوب کننده قوی برای ترکيب پوست را فراهم می کند.
 ۶۰۸ | به زودي

ژل روشن کننده پوست سونیا
و  کرده  بازسازی  را  پوست  طبيعی  درخشش  محصول  این 
پپتيدهای  گرداند.  می  باز  شما  به  را  پوست  طبيعی  درخشش 
کمک  ما  به  سریع،  جذب  سرعت  با  ژل  این  در  شده  کپسوله 
پنج  ترکيب  و  پوست  تکنولوژی  آخرین  از  استفاده  با  تا  ميکند 
گياه آسيایی، از جمله ریشه شيرین بيان، پوستی زیباتر، جوان تر 

و سالم تر داشته باشيم.
 ۶۰۶ | به زودي  

سیستم مراقبت پوست روزانه سونیا
است.  داده شده  مطابقت  آن  نياز  مورد  مواد  با  پوست  ترکيبات 
این محصوالت به طور خاص برای ترکيبات پوست ساخته شده، 
در پوست نوساناتی ایجاد کرده و می تواند بسيار متفاوت باشد و 
سيستم مراقبت پوست روزانه  سونيا دارای غلظت باالیی از آلوئه 

ورا و سایر گياهان مرطوب کننده است.
انقالبی  است یک محصول  توانسته  تکنولوژی  به همراه  طبيعت 
توليد کند تا مزایای آلوئه ورا که پوست به آن نيازمند است به 

پوست رسانده و پوست را تازه تر کند. 

  ۶۰۹ | به زودي 
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مـراقـبـت روزانه پوست
اگر کلمه ژل را بر روی هر یک از محصوالت مشاهده نمودید، به این 

دليل است که تمام محصوالت بر پایه ژل می باشد.
این حامل علمی پيشرفته، آلوئه، رطوبت و مواد گياهی را به طور 

مستقيم به سویی هدایت می کند که پوست به آنها نياز دارد.

ماسک ژل جوانسازی پوست سونیا
بهينه سازی و نحوه  برای  به لحاظ علمی  برای"زیبایی خواب" است.  این محصول معنای جدیدی 
عملکرد پوست در شب، ماسک ژل  جوانسازی با کنترل روغن و روشن شدن ظاهر پوست، تعادل را 
حفظ می کند. با استفاده از فواید گياهان دارویی، عصاره ميوه ها و مرطوب کننده ها، پوست به نظر 

روشن تر، جوان تر و متعادل تر به نظر می رسد.
 ۶۰۷ | به زودي 
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هر یک از این محصوالت هدفمند با توجه به نگرانی پوستی 
معمولی طراحی شده است. این محصول را به کارهای روزانه 

خود اضافه کنيد تا برای شما منحصر به فرد باشد.

75.86  SAR

73.50  AED70.00  QAR

7.40  OMR

7.40  BHD

5.85  KWD 17.40  JOD +16% VAT.

 36,635.55  L.L +11% VAT.

روال عادی زندگی 
خود را تغییر دهید

کرم دور چشم
کالژن دریایی، مواد ثبت شده، گياهان دارویی طبيعی، آلوئه ورا و ترکيب 
آن با تکنولوژی پپتيد، خطوط، چين و چروک و نواحی تيره دور چشم را 
این  که  بوده  گليکول  بوتيلن  حاوی  همچنين  محصول  این  دهد.  کاهش 

ترکيبات نواحی تيره و پف دور چشم را طی 1۵ روز کاهش می دهد.
 ۵۶۱ | ۲۱ گرم 

فعال کننده آلوئه ورا
به  و  فرد  به  ورا یک مرطوب کننده منحصر  آلوئه  فعال کننده 
صورت مایع است و حاوی بيش از %۹۸ ژل آلوئه ورا می باشد. 
تا پوست را  آلوئه استفاده می کند  از قدرت  این فرمول ساده، 
غلظت  آورد.  ارمغان  به  لطافت  شما  پوست  برای  و  کرده  تميز 
شود  می  باعث  فرد  به  منحصر  فرمول  این  در  ورا  آلوئه  باالی 
ژل آلوئه ورا را به یک محصول ایده آل برای مراقبت از پوست 

تبدیل کند.
 ۶۱۲ | به زودي 
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کرم الیه بردار پوست
بافت پوست خود را بدون آسيب زدن به آن و با استفاده از کرم 
الیه بردار، صاف و لطيف کنيد. دانه های بامبو، جوجوبا و آنزیم 
های ميوه، از جمله پاپائين و برمليان، به حذف سلول های مرده و 

جوان سازی و تغذیه پوست کمک می کنند.
 ۵۵۹ | ۶۰ میلي لیتر 

تونر متعادل کننده پوست
پوست خود را با استفاده از این محصول تازه کرده و آبرسانی کنيد 
و با تنظيم pH پوست، روزنه های پوست خود را کاهش دهيد. 
آلوئه، عصاره  از  فرد  به  ترکيب منحصر  متعادل کننده، یک  تونر 
جلبک دریایی و هيالورونات سدیم برای لطافت و رطوبت پوست و 
عصاره خيار برای کمک به بافت پوست و عصاره چای سفيد برای 

حمایت از پوست شما در برابر رادیکال های آزاد می باشد.
 ۵۶۰ | ۱3۰ میلي لیتر 

133.09 SAR

128.89 AED122.75 QAR

12.95 OMR

12.95 BHD

10.25 KWD 30.51 JOD +16% VAT.

64,243.47 L.L +11% VAT.

71.66 SAR

69.30 AED66.00 QAR

7.00 OMR

7.00 BHD

5.50 KWD 16.41 JOD +16% VAT.

34,542.09 L.L +11% VAT.

81.64 SAR

79.01 AED75.25 QAR

7.95 OMR

7.95 BHD

6.30 KWD 18.73 JOD +16% VAT.

39,383.36 L.L +11% VAT.

لوسیون روزانه
SPF ۲۰  کرم ضد آفتاب

تشکيل  مواد   ۲0 از  بيش  و  قارچ  عصاره  ورا،  آلوئه  از  استفاده  با 
دهنده دیگر، از پوست خود در برابر اشعه های مضر UV محافظت 
و  گياهان  و  ميوه  طبيعی  عصاره  حاوی  روزانه  لوسيون  کنيد. 
همچنين دارای کرم ضد آفتابSPF ۲0  به منظور بهبود بافت و 

محافظت از پوست شما می باشد.
 ۵۵۷ | ۵۰ میلي لیتر
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ار تری فکتور
با استفاده از این محصول که کرمی برای محافظت از پوست است، اجازه 
دهيد پوست تان رطوبت طبيعی خود را حفظ کند، انعطاف پذیری اش 
احيا شده و ظاهر خود را حفظ نماید. این کرم، ترکيبی فوق العاده از ژل 
غنی شده آلوئه ورا، کالژن محلول و اسيدهای آلفا هيدورکسی است که 
با ویتامين های A و E، تقویت شده است زیرا هر یک از این ویتامين 
آنتی  یک   ،E ویتامين  هستند.  ضروری  سالم،  پوستی  داشتن  برای  ها 
کمک  پوست  سالمت  حفظ  به   A ویتامين  و  است  قدرتمند  اکسيدان 
می کند و برای نرم نگه داشتن پوست، بسيار مفيد است. اسيدهای آلفا 
هيدروکسی، از گياهان طبيعی گرفته می شوند و به همين دليل است 
این اسيدهای ميوه  نيز می گویند. در مجموع،  "اسيد ميوه"  آنها  به  که 

عناصری هستند که سلول های مرده ی سطح پوست را دفع می کنند.
 ۰۶۹ | ۵۶.۷ گرم

کرم اپی بالنک )لکه بر(
سبک  حال،  این  با  داریم.  پاکيزه  و  نرم  پوستی  داشتن  آرزوی  ما  اکثر 
زندگی های ما و قرار گرفتن مان در معرض عناصر مختلف، معموال منجر 
شود.  می  آن  شادابی  و  طراوت  رفتن  دست  از  و  پوست  شدن  لک  به 
این محصول به طور خاص بدین منظور طراحی  به فرد  فرمول منحصر 
آلوورای 100  را بهبود بخشد.  شده است که ظاهر چهره و پوست شما 
و  گياهی  مواد  برای  عالی  بسيار  مبنایی  ما،  غنی شده  و  طبيعی  درصد 
موثری چون آربوتين )زرشک(، رومکس اوکسيدنتاليست ها، و ویتامين 
E به شمار می رود که حاصل ترکيب این مواد و عناصر، همين محصول 

خارق العاده است. 
 ۲3۶ | ۲۸.3 گرم 

ماسک دریایی فوراور
یک روز کاری طوالنی، یا یک روز سخت توام با ورزش و تحرک ممکن 
است سبب شود پوست تان تيره و خشک به نظر برسد. افزودن رطوبت و 
پاکيزگی به پوست، راه حلی آشکار برای احيای پوست و بازگرداندن نرمی 
و لطافت به بافت طبيعی پوست است. "فوراور مارین ماسک" )یا ماسک 
دریایی فوراور(، سبب تنظيف پوست شده و تعادل بافت پوست را با مواد 
معدنی دریایی که از اشنه ها و خزه های دریایی به دست می آیند، برقرار 
می سازد و افزون بر آن، به خاطر برخورداری از آلوئه ورا، عسل و عصاره 
خيار، دارای خاصيت نرم کنندگی و مرطوب کنندگی فوق العاده ای است. 
این ماسک که استفاده از آن بسيار راحت است، به پوست تان اجازه می 

دهد تا احساس شادابی و طراوت را حس کرده و خود را از نو زنده کند.
 ۲3۴ | ۱۱3 گرم  

کرم مرطوب کننده عمیق سونیا
آلوئه سونيا که حاوی عصاره پوست درخت کاج است،  کرم مرطوب کننده عميق 
عطش پوست شما به رطوبت را به کامال رفع می کند و پوست تان را سيراب تر از 
هميشه می نماید. عصاره پوست درخت کاج، حاوی موادی طبيعی است که اُ پی 
سی )اوليگومریک پرونتو سيانيدینس( ناميده می شوند. این مواد دارای برخی از قوی 
نتيجه، عصاره پوست  آنتی آکسيدانِی موجود در طبيعت هستند. در  ترین خواص 
درخت کاج، دشمنی سرسخت برای رادیکال های آزاد به شمار می رود و می تواند 
کالژن پوست را حفظ و تقویت نماید. کالژن، سرشارترین پروتئين موجود در بدن 
آزاد،  رادیکال های  با  مبارزه  اند که  نتيجه رسيده  این  به  دانشمندان  است.  انسان 
بهترین راه مقابله با عالیم پيری است. ترکيب عصاره پوست درخت کاج با آلوئه ورای 
خالی و غنی شده، سراميدها و آخرین نسل مرطوب کننده ها که در کرم مرطوب 
کننده عميق آلوئه سونيا گرد آمده اند، می تواند رطوبت را تا عمق پوست شما و الیه 

های زیرین آن رسانده و از این طریق، جوانی را به پوست شما بازگرداند. 
 3۱۱ | ۷۱ گرم  

129.68 AED 

134.14 SAR

123.50 QAR

13.05 OMR

13.05 BHD

10.35 KWD 26.45 JOD +16% VAT.

58,249.11 L.L +11% VAT.

131.78 AED

135.71 SAR

125.50 QAR

13.15 OMR

13.15 BHD

10.45 KWD 26.90 JOD +16% VAT.

59,248.69 L.L +11% VAT.

88.46 AED

91.35 SAR

84.25 QAR

8.90 OMR

8.90 BHD

7.30 KWD 18.05 JOD +16% VAT.

39,752.17 L.L +11% VAT.

78.75 AED 

81.11 SAR

75.00 QAR

7.90 OMR

7.90 BHD

6.45 KWD 16.05 JOD +16% VAT.

35,499.24 L.L +11% VAT.

129.68 AED

134.14 SAR

123.50 QAR

13.05 OMR

13.05 BHD

10.35 KWD 26.45 JOD +16% VAT.

58,249.11 L.L +11% VAT.

31

 محلول آلفا ای فکتور 
)ترمیم کننده پوست(

است  غنی  ترکيباتی  حاوی  است،  پوست  کننده  احيا  که  فاکتور"  ای  آلفا  "فوراور 
اند و هيچ ترکيب دیگری نمی تواند جایگزین  که جهت تقویت پوست تهيه شده 
 آن شود. این محصول، پوست را عميقا مرطوب کرده و نرمی را به پوست شما باز

ميگرداند تا ظاهر پوست تان جوان تر و شاداب تر شود. این مایع سبک و نرم کننده، 
سرشار از ویتامين های A، C، E و حاوی روغن گل گاو زبان و بيسابولول است. 
رادیکال  های  آسيب  مانع  تواند  می  که  است  اکسيدان  آنتی  مایعی  محصول،  این 

های آزاد شود.
۵۵۹ | ۶۰ میلي لیتر
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126.79 AED 

130.46 SAR

120.75 QAR

12.70 OMR12.70 BHD

10.10 KWD

25.80 JOD +16% VAT.

56,999.64 L.L  +11% VAT. 162.49 SAR 

157.50 AED150.00 QAR

15.85 OMR15.85 BHD

12.60 KWD

32.15 JOD + 16% VAT.

70,748.58 L.L +11% VAT.
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 سرم آلوئه ورا سونیا 
)حاوی چای سفید(

سرم ویتامينه  آلوئه تهيه شده از چای سفيد رطوبت مورد نياز پوست را تامين می کند 
وعناصرحياتی و مغذی مورد نياز پوست را فراهم می کند و پوست را تغذیه ، آبرسانی و 
مرطوب نموده و مواد مغذی و مورد نياز پوست را به سلولها می رساند و از پيری زودرس 
آنها جلوگيری نموده و سبب می شود تا پوست شما هميشه جوان و شاداب بماند. همچنين 

تسکين دهنده و آرام بخش پوست های ملتهب و آسيب دیده می باشد .
 ۲۸۱ | ۱۱۸ میلي لیتر  

کرم پاک کننده آلوئه ورا سونیا
اولين گام در روش های مراقبت های پوستی سونيا، این پاک کننده فوق العاده است که حاوی عصاره 
آلوئه و ميوه جات مختلف است و برای پاک کردن مواد آرایشی طراحی شده است بی آن که نيازی به 
خشک کردن پوست داشته باشد. پاک کننده پيرایشگر آلوئه سونيا احساس نرمی، پاکی و تازگی فوق 
العاده ای به پوست تان می دهد. برای رسيدن به بهترین نتيجه، پس از مصرف این پاک کننده، از 
احيا کننده پوست آلوئه سونيا)تونر( و سایر محصوالِت ارایه شده در پکيج مراقبت های پوستی سونيا 

استفاده نمایيد.
 ۲۷۷ | ۱۷۷ میلي لیتر 

 مراقبت از
 پوست

پوست خود
را احیا کنید
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 تونر بازسازی کننده آلوئه ورا سونیا
)حاوی چای سفید(

این محصول تهيه شده از چای سفيد و مرطوب کننده های حياتی برای پوست جهت حفظ رطوبت 
مورد نياز آن و بدون الکل می باشد. به پوست های خشک نرمی و لطافت بخشيده، آنرا عميقا تغذیه 
می کند و موجب تقویت حالت ارتجاعی پوست می گردد واز پوست در برابر عوامل مخرب محيطی و 

رادیکال های آزاد محافظت کرده و رطوبت پوست را به حالت طبيعی باز می گرداند .
 ۲۷۹ | ۱۷۷ میلي لیتر  

126.79 AED

130.46 SAR

120.75 QAR

12.70 OMR

10.10 KWD

25.80 JOD +16% VAT.

12.70 BHD

56,999.64 L.L +11% VAT.

کرم متعادل کننده آلوئه ورا سونیا
کرم تعادلی آلوئه سونيا حاوی آلوئه و عصاره های احيا کننده پوست و مرطوب کننده های پيشرفته 
این  اگر  کنند.  می  کمک  آن  ظاهری  شادابی  و  پوست  رطوبت  تعادل  به  غنی،  ترکيبات  این  است. 
محصول را با سرم تقویتی آلوئه استفاده کنيد، پوست شما احساس نرمی، صافی و شادابی بی نظيری 

می کند که تا کنون هرگز آن را تجربه نکرده اید. 
 ۲۸۰ | ۷۱ میلي لیتر   

120.75 AED

124.69 SAR

115.00 QAR

12.15 OMR12.15 BHD

9.50 KWD

24.65 JOD +16% VAT.

54,250.79 L.L +11% VAT.

کرم الیه بردار قوی آلوئه ورا سونیا
قرار گرفتن روزانه در معرض محيط های صنعتی امروزی می تواند خيلی سریع، اثرات زیان باری بر 
پوست شما بر جای گذارد. در دوره ای که پوست شما نياز به الیه برداری بيشتر دارد و از التهاب های 
مواد الیه بردار، آزار می بيند، الیه بردار عميق آلوئه سونيا می تواند گزینه ای عالی باشد. این الیه 
بردار عميق که حاوی آلوئه و دانه های طبيعی جوجوبا است، ترکيبی کامل است که احساس نرمی و 
طراوت را به پوست شما باز می گرداند. آلوئه، فرایند مرطوب سازی پوست را به بهترین نحو انجام می 
دهد و در عين حال، دانه های جوجوبا، پاکيزگی عميق و فراوانی برای پوست شما به ارمغان می آورد.

 ۲۷۸ | ۱۱۸ میلي لیتر  

95.29 AED

98.18 SAR

90.75 QAR

9.60 OMR9.60 BHD

7.55 KWD

19.45 JOD +16% VAT.

42,750.91 L.L +11% VAT.

با استفاده از بهترین های علم و 
طبیعت، تعادل رطوبت را به پوست خود 

بازگردانيد، سطح کالژن سالم را تحریک کرده و 
خطوط و چين و چروک ها را کاهش دهيد.
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593.25 AED

611.63 SAR

565.00 QAR

59.55 OMR59.55 BHD

47.05 KWD

120.85 JOD +16% VAT.

266,501.23 L.L +11% VAT.

 مجموعه مراقبت های پوستی سونیا یک موفقیت
و پیشرفت در تکنولوژی ضد پیری است. 

این مجموعه دارای پنج عنصر کاربردی است. این محصول عنصری است که کاربردی فراتر از زیبایی 
دارد: سونيا، نماد جوانی دوباره، شگفتی و عشق است. فرمول ترکيبات این مجموعه، حاوی آلوئه ورا، 
عصاره های ميوه، چای سفيد و مرطوب کننده هایی عالی است که رطوب و شادابی را به پوست شما 

باز می گردانند. این ترکيبات، پوست شما را جوان تر و مرطوب تر از هميشه خواهند کرد. 
 ۲۸۲ | این بسته  شامل ۵ محصول می باشد

پوست خود
را احیا کنید

ت
وال

حص
گ م

الو
کات

 ۱۹
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۰۱
۸https://4evershop.ir



آلو هیت لوشن
این لوسيون نرم کننده غنی، حاوی عناصر گرمابخشی است که برای 
اند.  آل  ایده  بسيار  تان  و پوست خشک  دادن عضالت خسته  ماساژ 
لوسيون گرمایی آلوئه، متعادل کننده پی هاش )pH( پوست است و 
به منظور استفاده جهت ماساژ بدن و آرام بخشی به پوست طراحی 
و توليد شده است. قدرت این لوسيون در نفوذ دادن آلوئه ورا به الیه 
های زیرین پوست سبب خواهد شد تا عضالت تان بعد از ورزش و 

کارهای سخت روزانه به آرامش برسد.
 ۰۶۴ | ۱۱۸ میلي لیتر 

با ماساژ دادن صورت خود با 
استفاده از این محصوالت که 

حاوی مواد گرمایی عمیق برای 
تسکین عضالت خسته هستند، 

پوست خود را زنده نگه دارید.

26,248.41 L.L +11% VAT.

58.54 AED

60.90 SAR

55.75 QAR

5.90 OMR

5.90 BHD

4.75 KWD 11.95 JOD +16% VAT.
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آلوئه ورا ژلی 
اگر پوست شما نياز به مراقبت بيشتری دارد، ما ژل آلوئه ورا را 
ورا در  آلوئه  از برگ گياه  استفاده  با  به شما پيشنهاد می کنيم. 
این محصول، این ژل %100 تثبيت شده نرمی و لطافت خاصی 
ناراحتی  برای تسکين موقت  به پوست های حساس می بخشد. 
های پوستی، این محصول می تواند گزینه ای مناسب در جعبه 
کمک های اوليه و در حمام شما باشد. پس از اعمال این کرم، به 
دليل احساسی که در پوست شما ایجاد می شود، شما را شگفت 

زده خواهد کرد.
 ۰۶۱ | ۱۱۸ میلي لیتر 

ژل MSM آلوئه
هر وقت به دنبال تسکين و آرامش مفاصل بودید، به سراغ ژل ام 
اس ام آلوئه بروید. ام اس ام مخفف متيل سولفات متان است، که 
زنده  های  ارگانيسم  تمام  در  و  بوده  ارگانيک  سولفور  یک  خود، 
به  که  است  ای  ماده  سومين  واقع،  در  سولفور  شود.  می  یافت 
وفور در بدن وجود دارد. ماده اصلی دیگری که در ژل ام اس ام 
آلوئه وجود دارد، آلوئه ورای خالص و غنی شده است. ژل ام اس 
سایر  و  گياهی  های  عصاره  با  را  قدرتمند  ماده  دو  این  آلوئه،  ام 
مواد دستچين شده و عالی برای آرامش بخشيدن به شما در هم 

آميخته است. 
 ۲۰۵ | ۱۱۸ میلي لیتر 

الو لوشن® 
یکی از محصوالت صاحب نام ما، لوسيون آلوئه است که لوسيونی 
خارق العاده و چند منظوره برای پوست بوده و حاوی آلوئه غنی 
و  آلو  زرد  هسته  روغن  جوجوبا،  روغن  همراه  به  خالص،  و  شده 
ویتامين E می باشد که برای مرطوب کردن و تسکين پوست به 
این ترکيب اضافه شده اند. به عالوه، کالژن و االستين نيز به این 
محصول افزوده شده اند تا ترکيب نهایی »لوسيون آلوئه« پوست 
را نرم و انعطاف پذیر نماید. این لوسيون، گزینه ای ایده آل برای 

کسانی است که پوستی خشک، سایشی و متورم دارند.
 ۰۶۲ | ۱۱۸ میلي لیتر  

اسکراب آلوئه ورای فوراور
است.  پوست  به  ظاهری  رسيدگی  از  بيش  چيزی  محصول  این 
به  جامِد  مواد  و  ورا  آلوئه  شده  غنی  ژل  ترکيب  با  محصول  این 
برای  موثر  بسيار  ای  کننده  پاک  جوجوبا،  روغن  از  آمده  دست 
پوست است که می توان آن را هر روز استفاده کرد و با استفاده 
کلی  به  را  پوست  منافذ  در  شده  جمع  های  آلودگی  آن،  منظم 
پاک کرد. ترکيب دو ماده فوق الذکر، با پاک کردن پوست، امکان 
فرآیند نوسازی پوست را فراهم می آورند و در عين حال، از پوست 
پاک کننده های  از  ناشی  و آسيب های  برابر خشک شدگی  در 

مصنوعی حمایت می کنند.
 ۲3۸ | ۹۹ گرم 

کرم بره موم آلوئه ورا
مرطوب  و  کننده  نرم  کرم  یک  عنوان  به  پروپوليس  آلوئه  کرم 
کننده، ترکيبی عالی از ژل غنی شده آلوئه ورا با پروپوليس زنبور 
عسل است که با عناصر دیگری که همگی برای سالمت و بهداشت 
که  بابونه  اند.  شده  آميخته  هم  در  هستند،  مفيد  بسيار  پوست 
یکی از معروف ترین گياهان برای سالمت پوست است نيز به این 
ترکيب اضافه شده است. چيزی که این فرمول را تکميل می کند، 
ویتامين های A و E است که هر دو دارای خواص طبيعی نرم 
کنندگی  پوست را دارند . اگر خواهان سالمت بافت پوست خود 
این کرم را  امتحان کنيد.  را  آلوئه پروپوليس  هستيد، حتما کرم 
برای تسکين و مرطوب کردن پوست های زبر و خشک استفاده 

نمایيد. 
 ۰۵۱ | ۱۱3 میلي لیتر 

لوسیون مرطوب کننده آلوئه ورا
العاده ای  این لوسيون منحصر به فرد، دارای ویژگی های خارق 
این  است.  پوست  در  رطوبت  جذب  و  پوست  کردن  مرطوب  در 
محصول، حاوی کالژن و االستين است که پوست را نرم و منعطف 
نگه می دارند و در عين حال، تعادل طبيعِی پی هاش)pH( در 
لوسيون  از  تر  غليظ  این محصول که  برقرار می سازد.  را  پوست 
از دست رفته  برای تجدید و احيای نرمی و رطوبِت  آلوئه است، 
آلوئه،  کننده  مرطوب  لوسيون  است.  آل  ایده  بسيار  پوست، 
محصولی بسيار عالی برای صورت، دست ها و بدن بوده و مقاومتی 
عالی در برابر آلودگی ها و محيط از خود نشان می دهد. به محض 
این که لوسيون مرطوب کننده آلوئه بر روی پوست قرار گرفته و 

جذب پوست شود، می توان به راحتی بر روی آن آرایش نمود.
 ۰۶3 | ۱۱۸ میلي لیتر 

58.54 AED

60.90 SAR

55.75 QAR

5.90 OMR

5.90 BHD

4.75 KWD 11.95 JOD +16% VAT.

26,248.41 L.L +11% VAT.

58.54 AED

60.90 SAR

55.75 QAR

5.90 OMR

5.90 BHD

4.75 KWD 11.95 JOD +16% VAT.

26,248.41 L.L +11% VAT.

42,750.91 L.L +11% VAT.

95.29 AED

98.18 SAR

90.75 QAR

9.60 OMR

9.60 BHD

7.30 KWD 19.45 JOD +16% VAT.

61.69 AED

63.79 SAR

58.75 QAR

6.25 OMR

6.25 BHD

5.30 KWD 12.60 JOD +16% VAT.

27,747.78 L.L +11% VAT.

77.96 AED

80.59 SAR

74.25 QAR

7.85 OMR

7.85 BHD

6.45 KWD 15.85 JOD +16% VAT.

34,999.45 L.L +11% VAT.

58.54 AED

60.90 SAR

55.75 QAR

5.90 OMR

5.90 BHD

4.75 KWD 11.95 JOD +16% VAT.

26,248.41 L.L +11% VAT.
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 مرطوب کننده لب ضد 
آفتاب فوراور™ 

لب ها یکی از حساس ترین مناطق پوست شما به شمار می رود. با 
استفاده از محافظ لب فوراور، از آنها را به خوبی در برابر اشعه های 
UVA و UVB محافظت کنيد. لب ها ممکن است با در معرض 
قرار گرفتن اشعه ماوراء بنفش خورشيد، حالت و زیبایی خود را از 
دست بدهد. بنابراین با استفاده از این محصول بی نظير آلوئه ورا و 

نعنا، احساس شادابی را به لب ها خود هدیه دهيد.
 ۴۶۲ | ۴.۲۵ گرم

  UVA از تابش اشعه های
و UVB به پوست خود 

جلوگیری کنید.
ماده   4 حاوی    Forever Sun Lips
 Avobenzone، Homosalate فعال، 
Octisalate،  و Octocrylene است که 
و   UVA های  اشعه  از  پوست  محافظت  به 

UVB کمک می کند.

19.95 AED

21.00 SAR

19.00 QAR

2.05 OMR

2.05 BHD

1.60 KWD 4.10 JOD +16% VAT.

9,000.94 L.L +11% VAT.
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افتر شیو فوراور®
این کرم بعد از اصالح که در قالب لوسيونی نرم ارایه شده است، 
نرمی پوست را دو برابر می کند تا پوست شما بعد از اصالح، تازه 
شود. ترکيب آلوئه ورا با نرم کننده های طبيعی و ویژه ای چون 
رزماری و بابونه به طراوت و شادابی پوست شما کمک خواهد کرد. 
وقتی تيغ خود تراش روی صورت تان به حرکت در می آید، می 
تواند باعث بریدگی، خراشيدگی یا »تيغ سوختگی« شده و پوست 
تان را خشک و ملتهب کند. با رطوبت موجود در افترشيِو بدون 
الکِل جنتلمن پراید، نرمی، رطوبت، آرامش و پاکيزگی را به صورت 
خود هدیه دهيد. نشاط و خنکی این ترکيب منحصر به فرد از نرم 
کننده ها و مرطوب کننده های بی نظير که از آميخته شدن با 
ژل خالص و غنی شده آلوئه ورا به دست آمده اند را تجربه کنيد.

 ۰۷۰ | ۱۱۸ میلي لیتر

اسپری ضد آفتاب آلوئه
کافی است هميشه یک اسپری ضد آفتاب آلوئه به همراه داشته 
خورشيد  برابر  در  محافظت  فاکتور  حاوی  اسپری  این  باشيد. 
)فاکتور ۳0( و آلوئه ورای طبيعی است تا پوست شما را در برابر 
به  دارد.  نگه  خورشيدی  پرتوهای  از  ناشی  اثرات  و  سالخوردگی 
 عالوه، این اسپری در برابر آب مقاوم است و از این رو به راحتی

می توانيد بدون هيچ نگرانی، زیر آفتاب شنا کنيد. فقط کافی است 
افشانه را فشار دهيد و آن گاه آماده رفتن باشيد. داشتن پوست 

سالم در تابستان، هيچ گاه تا این حد ساده نبوده است.
 3۱۹ | ۱۷۸ میلي لیتر

کرم ضد آفتاب آلوئه ورا
این محصول بی نظير دارای باالترین قدرت برای حفاظت پوست 
در برابر اشعه های مضر UVA و UVB می باشد. وقتی پوست 
تنها  نه  گيرد،  قرار  اشعه خورشيد  معرض  در  شما طوالنی مدت 
موجب سوختگی پوست شده بلکه خشکی پوست و از دست دادن 
رطوبت آن را نيز به همراه دارد. این فرمول جدید حاوی هامکتانت 
را کاهش  پوست  رطوبت  دادن  از دست  که  است  قدرتمند  های 
می دهد. با دارا بودن ژل تثبيت شده آلوئه ورا و دیگر عوامل نرم 
کننده پوست، این محصول احيا کننده پوست شماست. با استفاده 

از این محصول، از پوست خود محافظت کنيد.
 ۱۹۹ | ۱۱۸ میلي لیتر 

بسته های مسافرتی فوراور
شرکت فوراور، بسته ای را برای شما تهيه کرده که می توانيد در 

هر زمان و هر مکان آن را به همراه داشته باشيد.
این بسته شامل:
ژل استحمام آلوئه

لوسيون مرطوب کننده آلوئه ورا
شامپوی آلوئه ورا و جوجوبا

نرم کننده و حالت دهنده آلوئه ورا و جوجوبا
فوراور برایت توث ژل

  ۵۲۴ | ۵۰ مل / 3۰ گرم

 مرطوب کننده لب آلوئه 
ورا با جوجوبا

خاصيت نرم کنندگی آلوئه ورا برای استفاده بر روی لب ها جهت 
مرطوب نگه داشتن و جلوگيری از خشکی لب ها بسيار مناسب 
کليه  استفاده در  قابل  و  مؤثر  توليد یک محصول  برای  ما  است. 
زنبور  موم  و  جوجوبا  روغن  مانند  ترکيبات  بهترین  سال،  فصول 

عسل را نيز به این فرآورده افزوده ایم.
 ۰۲۲ | ۴.۲۵ گرم 

58.54 AED55.75 QAR

60.90 SAR5.90 OMR

5.90 BHD

4.75 KWD 11.95 JOD +16% VAT.

26,248.41 L.L +11% VAT.

83.21 AED

85.84 SAR

79.25 QAR

8.35 OMR

8.35 BHD

6.60 KWD 16.95 JOD +16% VAT.

37,498.40 L.L +11% VAT.

13.91 AED

14.44 SAR

13.25 QAR

1.40 OMR

1.40 BHD

1.10 KWD 2.85 JOD +16% VAT.

6,252.09 L.L +11% VAT.45,999.54 L.L +11% VAT.

102.64 AED

105.81 SAR

97.75 QAR

10.28 OMR

10.28 BHD

8.14 KWD 20.93 JOD +16% VAT.

58.54 AED

60.90 SAR

55.75 QAR

5.90 OMR

5.90 BHD

4.75 KWD 11.95 JOD +16% VAT.

26,248.41 L.L +11% VAT.
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شامپو جوجوبا
و  بوده  ورا  آلوئه  حاوی  محصول  این  جدید!  فرمول  با  ای  کننده  پاک 
ساپونين را به طور طبيعی تامين می کند و دارای کف بسيار مالیم است. 
رنگ  و  آورد  می  ارمغان  به  شما  موهای  برای  را  کراتينه  تاثير  جوجوبا 
طبيعی و درخشش مو را به همراه دارد. ترکيبات این شامپو باعث کاهش 
التهاب پوست سر شده و چربی اضافی را از بين می برد. شادابی موهای 

خود را با محصول جدید شرکت فوراور تجربه کنيد.
 ۵۲۱ | ۲۹۶ میلي لیتر 

نرم کننده جوجوبا 
محصوالت ما نيز با پيشرفت های علمی روز دنيا همگام است. ما فرمول 
قدیمی محصول را با جوجوبا و آلوئه ورا در آميخته ایم. این محصول حاوی 
اسطوخودوس  روغن  اسانس  و  ماکادميا، جوجوبا  کمپلکس،   B ویتامين 
با  این محصول  کند.  مو کمک می  العاده  فوق  به درخشندگی  که  بوده 
دارا بودن فرمول متعادل pH از ایجاد مو خوره در مو جلوگيری می کند.

 ۵۲۲ | ۲۹۶ میلي لیتر 

69.04 AED

71.40 SAR

65.75 QAR

6.95 OMR

6.95 BHD

5.60 KWD 14.10 JOD +16% VAT.

31,001.13 L.L +11% VAT.

69.04 AED

71.40 SAR

65.75 QAR

6.95 OMR

6.95 BHD

5.60 KWD 14.10 JOD +16% VAT.

31,001.13 L.L +11% VAT.
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Aloe Shave کف اصالح
کننده  مرطوب  کنيد.  تجربه  را  جدید  اصالحی  العاده  فوق  ژل  این  از  استفاده  با 
لطافت  و  شادابی  احساس  شما  به  دارد،  وجود  محصول  این  در  که  متعددی  های 
در پوستتان می بخشد. کوکوآمفواسيتيد دی سدیم که از مشتقات اسيدهای چرب 
احساس  اصالح  هنگام  که  آورده  وجود  به  نظير  بی  محصولی  است  نارگيل  روغن 

شادابی و طراوت در پوست ایجاد می کند.
 ۵۱۵ | ۱۴۲ گرم 

روغن نارگیل به همراه 
آلوئه ورا، فوم نرم و 

لوکسی ایجاد کند.
روغن نارگيل همچنين یک منبع 

عالی از ویتامين  A، C  و E است.

صابون دست آلوئه ورا
ای  تجربه  فرمول جدید،  با  ورا  آلوئه  از صابون  استفاده  بار  با هر 
ورای  آلوئه  پایه ژل  بر  این محصول  باشيد.  داشته  آرامش بخش 
100% تثبيت شده و خالص و همچنين پاک کننده های طبيعی 
بوده و این فرمول بدون پارابن با عصاره ميوه شادابی و لطافت را 

به پوست شما باز می گرداند.
 ۵۲3 | ۴۷3 میلي لیتر

صابون صورت و بدن آووکادو
نقطه آغاز زیبایی طبيعی، پاکيزگی و سالمت پوست است؛ و نقطه 
آغاز سالمتی و پاکيزگی پوست، طبيعت است. کمپانی فوراِور ليوینگ 
به مدت ۳0 سال است که پيشگاِم یافتن و استفاده از منابع طبيعی 
برای کمک به نرمی، سالمت و زیبایی پوست است. نمونه بارز این 
تالش ها را می توان در صابون دست و صورت آووکادو دید. صابون 
دست و صورت آووکادو که از کره %100 طبيعی آووکادو توليد شده 
است، با پوست شما سازگاری کامل دارد و آن را با خواص ميوه ای 
و طبيعی خود، مرطوب و پاکيزه می کند. آووکادو تقریبا برای تمام 
به  را  شما  چرب  منافذپوست  تمام  و  است  مناسب  ها  پوست  انواع 
نرمی و بدون ایجاد هر گونه عوارض و التهاب، تميز و سالم می کند. 
از طرفی، این محصول، پوست های حساس و خشک را به سرعت نرم 
نموده و در پوست نفوذ می کند تا آن را تغذیه و مرطوب کند. از آن 
جا که صابون دست و صورت آووکادو، نرم کننده و مرطوب کننده نيز 
هست، می توان پس از استحمام نيز از آن استفاده کرد. بوی مرکبات 
تازه در این محصول، نشانه ای از آن است که این صابون، در تمام 

طول روز، یاوری برای نرم و سالم نگه داشتن پوست است.
 ۲۸۴ | ۱۴۲ گرم

67.20 AED

69.30 SAR

64.00 QAR

6.75 OMR

6.75 BHD

5.35 KWD 13.70 JOD +16% VAT.

30,251.44 L.L +11% VAT.

26.78 AED

27.56 SAR

25.50 QAR

2.70 OMR

2.70 BHD

2.25 KWD 5.55 JOD +16% VAT.

11,999.68 L.L +11% VAT.

69.83 AED

71.93 SAR

66.50 QAR

7.00 OMR

7.00 BHD

5.55 KWD 14.25 JOD +16% VAT.

31,500.92 L.L +11% VAT.

12,749.36 L.L +11% VAT.

28.35 AED

29.40 SAR

27.00 QAR

2.85 OMR

2.85 BHD

2.50 KWD 5.80 JOD +16% VAT.

شامپوی آلوئه ورا و جوجوبا
به  است،   pH کننده  متعادل  که  خالص  ورای  آلوئه  فرمول  با 

موهایی درخشان، نرم و قابل حالت دهی دست یابيد.
 ۲۶۰ | ۲۹۶ میلي لیتر 

نرم کننده و حالت 
دهنده آلوئه ورا و جوجوبا

پروتئين  و  ب-کمپلکس  ویتامين  با  شده  غنی  کننده  نرم  این 
هيدروليزه شده می باشد. فرمول منحصر به فرد این نرم کننده  
و  صافی  برای  را  باالیی  کنندگی  نرم  و  کنندگی  مرطوب  قدرت 

حالت دهی بيشتر به مو می دهد.
 ۲۶۱ | ۲۹۶ میلي لیتر 

69.04 AED

71.40 SAR

65.75 QAR

6.95 OMR

6.95 BHD

5.60 KWD 14.10 JOD +16% VAT.

31,001.13 L.L +11% VAT.
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مام زیر بغل آلوئه®
و  خطرات  و  است  ورا  آلوئه  ژل  حاوی  کننده  خوشبو  مام  این 
مضرات ضد عرق های حاوی نمک آلومينيم موجود در فروشگاهها 
که  است  فلز سمی خطرناک  یک  ندارد،آلومينيوم  را  داروخانه  و 
نفوذ کند. قرار گرفتن در معرض ضد  به داخل پوست  تواند  می 
عرق ها بطور دائم می تواند خطر ابتال به سرطان سينه، آلزایمر و 
ناتوانی کليه و بيماری های استخوانی را باال ببرد .به دليل تاثيرات 
به  کلسيم  غلظت  روی  بر  پاراتيروئيد  غده  فعاليت  بر  آلومينيم 
طوری که افزایش این سم موجب افزایش کلسيم خون و به نوبه 

خود درد های استخوانی،مشکالت روانی و پوست می شود.
 ۰۶۷ | ۹۲.۱ گرم 

ت
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 ۱۹
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۰۱
۸https://4evershop.ir



ژل استحمام آلوئه
وقتی خستگی های روزمره، شما را به سمت حمام می کشانند تا زیر دوش، بدن خود را به آرامش برسانيد، اجازه 
دهيد تا ژل حمام آلوئه، بانی این آرامش باشد. این ژل که سرشار از آلوئه ورای خالص است، حاوی عصاره هایی 
گياهی می باشد که همگی به منظور تازه کردن و آرامش بخشيدن به بدن شما در این ژل با هم ترکيب شده اند. 

 ۰۱۴ |  ۲۵۱ میلي لیتر  

32,250.60 L.L +11% VAT.

71.66 AED

74.81 SAR

68.25 QAR

7.25 OMR7.25 BHD

5.60 KWD

14.70 JOD +16% VAT.

کرم سفت کننده بدن
این کرم مخصوص، برای زیباسازی و سفت کردن پوست طراحی شده و مواد تشکيل دهنده آن به 
گونه ای انتخاب شده اند که به بهترین نحو ممکن، احساس گرما و سفت شدگی را به پوست بدهند. 
راز این محصول را می توان در ترکيب آلوئه و دستچينی از گياهان اروپایی با دو عامل گرم کننده، 
یعنی روغن دارچين و فلفل دلمه ای یافت. آلوئه بادی تونر یا تنظيم کننده بدن آلوئه، کرمی شگفت 
انگيز برای گرم کردن و تقویت پوست است. این محصول، ترکيبی از ژل غنی شده آلوئه ورا است که 
با هدف شکل دهی و تقویت پوست ارایه شده است. این کرم که برای استفاده به همراه نوار سلوفونی 
تهيه شده است، حاوی مواد امولسيونی، مرطوب کننده، جذب کننده رطوبت و عوامل گرم کننده است.

 ۰۵۶  | ۱۱3 گرم 

کرم مرطوب کننده بدن آلوئه ورا
کرم نرم کننده بدن آلوئه، همراهی ایده آل برای تنظيم کننده بدن آلوئه )آلوئه بادی تونر( 
است که احساس نرمی و انعطاف پذیری را به پوست تان می دهد. این عناصِر مکمل کيت 
تنظيم بدن، اگر با رژیمی مناسب و ورزش مستمر و منظم همراه شوند، می توانند سبب 
کاهش بروز سلوليت ها شوند. بروز سلوليت، دالیل مختلفی دارد. اصلی ترین عوامل بروز 

سلوليت، عدم تعادل در فعاليت هورمون ها و افزایش سطح استروژن ها هستند.
 ۰۵۷ | ۱۱3 گرم

مجموعه ضد سلولیت آلوئه
اگر می خواهيد با بدنتان مهربانتر باشيد، از نوار بدن ) پک 
ضد سلوليت ( که برای استفاده در منزل و جهت سفت کردن 
و تنظيم)اندام( بدنتان طراحی شده است، استفاده کنيد. این 
نوار، بُروز و پيدایش سلوليت را به حداقل می رساند. ترکيب 
بدن  ویژه  بدن، سالح  عوامل گرم کننده  و  اروپایی  گياهان 
شما در مبارزه با پيدایش سلوليت هاست. ما به این مجموعه 
عالی افتخار می کنيم چرا که بدنتان را به نحوی شایسته، 
تنظيم می کند. کيت تنظيم بدن آلوئه، عالی ترین چيزی 

است که می تواند بدنتان را به بهترین حالت برساند.
 ۰۵۵  |   شامل 3 محصول  

345.98 AED

357.26 SAR

329.50 QAR

34.75 OMR

34.75 BHD

27.70 KWD 70.45 JOD +16% VAT.

155,500.70 L.L +11% VAT.

115.76 AED

119.70 SAR

110.25 QAR

11.65 OMR11.65 BHD

9.25 KWD

23.65 JOD +16% VAT.

52,001.74 L.L +11% VAT.

142.80 AED

147.26 SAR

136.00 QAR

14.35 OMR14.35 BHD

11.20 KWD

29.10 JOD +16% VAT.

64,251.31 L.L +11% VAT.
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شامپو آرام بخش بدن حمام
با استفاده از ژل آرامش بخش الیه برداری مالیمی در سطح پوست 
از  را  پوست  مرده  های  سلول  که  صورت  بدین  گيرد  می  انجام 
سطح پوست جدا کرده وآنرا التيام می دهد و باعث ظاهر شدن 
ژل  حاوی  بخش  آرامش  ژل  این  شود.  می  نرم  و  صاف  پوستی 
آلوئه ورا، روغن های ضروری و عصاره های گياهی مفيد از جمله 
اسطوخودوس، ترنج، پرتقال و خيار می باشد. این محصول آرامش 

بخش، مرطوب کننده و پاک کننده ی پوست بدن است.
 ۲۸۷ | ۱۹۲ میلي لیتر

لوسین ماساژ آرام بخش
با استفاده از لوسيون ماساژ آرامش بخش و معطر رطوبت مورد نياز 
پوست تأمين شده و پایانی عالی برای یک آروماتراپی لذت بخش 
می باشد .این محصول حاوی آلوئه ورا ،  روغن های ضروری، چای 
سفيد و عصاره ی ميوه ها می باشد. ماده اصلی تشکيل دهنده این 
لوسيون چای سفيد است و همانطور که می دانيم چای سفيد از 
آفتاب سوختگی جلوگيری می کند عملکرد سلول های پوست را 
باال برده و از تخریب پوست در مقابل نور ماورای بنفش محافظت 
می کند. همچنين، پوست را جوان می سازد. چای سفيد دارای 
مقدار زیادی آنتی اکسيدان می باشد. آنتی اکسيدان ها در برابر 
آسيب رادیکال های آزاد، از بدن محافظت می کنند. رادیکال های 

آزاد موجب پير شدن و تخریب سلول های پوستی می شوند.
 ۲۸۸ | ۱۹۲ میلي لیتر 

90.30 AED

93.19 SAR

86.00 QAR

9.10 OMR

9.10 BHD

7.30 KWD 18.40 JOD +16% VAT.

40,501.85 L.L +11% VAT.

102.11 AED

105.26 SAR

97.25 QAR

10.25 OMR

10.25 BHD

8.40 KWD 20.85 JOD +16% VAT.

45,999.54 L.L +11% VAT.

نمک دریایی آرام بخش حمام 
)بحر  از نمک دریای مرده  آرامش بخش حمام که  با نمک های 
الميت(، سنبل و روغن های گياهی به دست آمده است، بدن خود 
را خيس کنيد. از زمان مصریان باستان، مردم از سراسر دنيا به 
بحر الميت سفر می کردند تا از تاثيرات درمانی نمک های این دریا 
بهره مند شوند. نمک های بحر الميت، منبعی عالی برای آرامش 

بخشيدن و مرطوب سازی پوست است. 
 ۲۸۶ | 3۵۰ گرم 

108.68 AED

112.35 SAR

103.50 QAR

10.95 OMR

10.95 BHD

8.70 KWD 22.20 JOD +16% VAT.

48,998.28 L.L +11% VAT.

مجموعه اروما سپا فوراور
با سه محصولی که در یک مجموعه جمع شده اند و در واقع باید نام شان 
را محصوالت عطردرمانی)آروماتراپی= معالجه توسط ماساژ با روغن معطر( 
محصول  سه  شامل  مجموعه  این  کنيد.  رها  را  خود  های  نهاد، حس  نام 
است: نمک های آرامش بخش حمام، ژل آرامش بخش حمام و لوسيون 
آرامش بخش ماساژ. این محصوالت چه به تنهایی استفاده شوند و چه در 
کنار یکدیگر مورد استفاده قرار گيرند، لذت فراوانی را از تجربه عطردرمانی 
نصيب شما خواهند کرد و این همه لذت و آرامش را می توانيد در منزل 

خود تجربه کنيد.
 ۲۸۵  |  شامل 3 محصول 

299.78 AED

309.23 SAR

285.50 QAR

30.10 OMR

30.10 BHD

24.10 KWD 61.05 JOD +16% VAT.

134,749.99 L.L +11% VAT.
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آلوئه فلوردوژوانس®
هر محصول در مجموعه آلوئه فلور دو ژوانس، با دقت فراوان تهيه شده است 
از ژل خالص و  نيازهای روزانه پوست شما را تامين نماید. برای شروع،  تا 
غنی شده آلوئه استفاده کرده ایم و آن را با منحصر به فردترین ماده سلولی 
نرم کننده  ایم و مرطوب کننده ها و  طبيعت، یعنی کالژن ترکيب نموده 
هایی استثنایی را به ترکيب فوق افزوده ایم. این ترکيب، منحصر به فردترین 
محصول در زمينه مراقبت های پوستی است که با خطرات پيری، آب و هوا 
و عناصر آلوده زای محيطی مبارزه می کند. مجموعه ای   )آلوئه فلور دو 
ارائه می کند که خصلت  از پوست  مراقبت  برای  را  روزانه  رژیمی  ژوانس( 
های جوانی، تازگی و درخشندگی را به صورتی کامال طبيعی در پوست ارتقا 
می دهد. آلوئه ورا هميشه برای پوست عالی بوده است. حال، با محصوالت 
فوراِِورليوینگ و با پکيج آلوئه فلور دو ژوانس، به پوست تان احساس طروات 

و جوانی را هدیه کنيد.
* این بسته همچنین شامل یک کاسه برای مخلوط کردن، قاشق و برس مى باشد 

 33۷  | شامل ۶ محصول 

محلول پاک کننده آلوئه ورا
پاک کننده آلوئه از مواد ضد حساسيت تشکيل شده است تا لوسيونی سبک، غير چرب و ضد حساسيت در اختيار شما قرار دهد که 
رطوبت و پی هاش )pH( پوست را متعادل نگه می دارد. این لوسيون به سرعت، آرایش و آلودگی های پوست را پاک می کند. این 
محصول را به عنوان اولين لوسيون پاک کننده مورد استفاده قرار دهيد، یا حتی می توانيد آن را به صورت روزانه در برنامه روتين 
مراقبت های پوستی و رژیم زیبایی خود قرار دهيد. پاک کننده آلوئه حاوی ميزان مناسبی از روغن جوجوبا و آب است تا احساس 

طراوت را به پوست تان برگرداند و بدون خشک کردن پوست، آن را پاکيزه نماید. 
 33۹ | ۱۱۸ میلي لیتر

کرم سفت کننده روز
لوسيون تقویت کننده روزانه، شاهکاری در مراقبت های پوستی است که فرمولی ویژ جهت استفاده در مجموعه رژیم زیبایی 
الوئه فلور دو ژوانس دارد. این لوسيون برای استفاده روزانه و مبارزه با عناصر مضر پوست، بسيار ایده آل است زیرا دانش پوست 
شناسی را با هنر زیباشناسی در هم آميخته تا محصولی بسيار موثر برای کاهش نشانه های سالخوردگی در پوست ارایه نماید و 
برای این کار، پوست را تقویت می کند، بافت های پوست را بازسازی کرده و منافذ پوستی را پر می کند تا پوست صورت شما را 

برای آرایش آماده سازد.
 3۴۰ | ۵۹ میلي لیتر

کرم ریکاوری شب )برطرف کننده چین و چروک پوست(
کرم ریکاوری شبانه، یکی از بخش های اصلی مجموعه " آلوئه فلور دو ژوانس" است. این کرم حاوی پلی ساکاریدها و سایر مواد 
جذب کننده رطوبت است و الیه ای محافظ در برابر فقدان رطوبت پوست را ایجاد می کند. برای برقراری تعادل آب و روغن پوست، 
ليپيدهای طبيعی که از گليسيریدهای گندم و روغن هسته زردآلو گرفته شده اند به این کرم اضافه شده است. کالژن محلول نيز 
برای حفظ ساختار پوست و کاهش چروکيدگی های ظاهری پوست و عالیم کهنسالی به این کرم افزوده شده است. به عالوه، این 

کرم حاوی تقویت کننده های ویژ پوست است که از گياهان طبيعی و عصاره های محصوالت زنبور عسل به دست آمده است.
 3۴۲ | ۵۷ گرم 

آلوئه اکتیویتور
آلوئه اکتيویتور حاوی ژل غنی شده آلوئه ورا و آالنتونين است. آالنتونين عاملی ارگانيک در بازسازی سلول هاست. آلوئه اکتيویتور 
یک مرطوب کننده عالی است که حاوی آنزیم ها، آمينو اسيدها و پلی ساکاریدهاست. این محصول برای ترکيب با ماسک پودر، 
محصولی ایده آل برای مرطوب سازی، پاکسازی و نرمی پوست است. ماسک پودر، سلول های مرده را از بين می برد و سلول 
های جدید را شاداب و انعطاف پذیرتر از قبل می سازد. آلوئه ورای غنی شده، پوست صورت شما را تا نزدیک چشم تان نرم و 

لطيف می کند. 
 3۴3 | ۵۹ میلي لیتر 

432.86 AED

447.56 SAR

412.25 QAR

43.40 OMR

43.40 BHD

34.45 KWD 88.15 JOD +16% VAT.

194,498.47 L.L +11% VAT.

58.54 AED

60.64 SAR

55.75 QAR 5.90 OMR

5.90 BHD4.65 KWD

11.95 JOD +16% VAT.

26,248.41 L.L +11% VAT.

58.54 AED

60.90 SAR

55.75 QAR 5.90 OMR

5.90 BHD4.65 KWD

11.95 JOD +16% VAT.

26,248.41 L.L +11% VAT.

91.90 AED

93.98 SAR

86.75 QAR 9.20 OMR

9.20 BHD7.25 KWD

18.60 JOD +16% VAT.

41,001.64 L.L +11% VAT.

83.21 AED

85.84 SAR

79.25 QAR 8.35 OMR

8.35 BHD6.60 KWD

16.95 JOD +16% VAT.

37,498.40 L.L +11% VAT.

127.84 AED

132.04 SAR

121.75 QAR 12.85 OMR

12.85 BHD10.15 KWD

26.10 JOD + 16% VAT.

57,499.43 L.L +11% VAT.

58.54 AED

60.64 SAR

55.75 QAR 5.90 OMR

5.90 BHD4.65 KWD

11.95 JOD +16% VAT.

26,248.41 L.L +11% VAT.

پودر ماسک
پودر ماسک، ترکيبی منحصر به فرد از مواد و عناصری غنی است که هر یک از آنها به خاطر خواص ویژ و تاثيرشان بر وضعيت 
پوست و پاکيزگی منافذ پوستی انتخاب شده اند. این پودر به طور خاص به منظور ترکيب شدن با آلوئه اکتيویتور تهيه شده است 
تا پودری سبک خلق نماید که به راحتی می توانيد آن را برای پوست صورت و گردن استفاده نمایيد. نشاسته و سفيده تخم مرغ 
دارای خواص تقویتی هستند و کائولين نيز برای جذب بيشتر روغن و چربی به این محصول اضافه شده است. به عالوه، آالنتونين 

و بابونه نيز به نرم کنندگی و جوانی پوست کمک می کنند.
 3۴۱ |  ۲۹ گرم
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آب رسان
این محصول یک فرمول بدون الکل و غير خشک کننده است که حاوی آلوئه ورای طبيعی و نارون کوهی است که با مرطوب کننده 
های مخصوص پوست و عصاره های گياهی ترکيب شده تا پوست را تقویت نماید. این محصول، برای نرم کردن سلول های پوستی، 
حاوی کالژن و آالنتونين نيز هست. این کرم آخرین آثار باقی مانده از مواد آرایشی و تنظيفی دیگر را از بين می برد و آلودگی ها  
سلول های مرده سطح پوست را دفع می کند و به همين خاطر، می تواند نقش پاک کننده و تقویت کننده منفذهای پوستی را 
نيز ایفا نماید. این محصول، چربی ها و آلودگی های پوست را از بين برده و پوست را تميز، نرم، متعادل و شاداب نگه می دارد. ری 

هيدریتينگ که در واقع به معنای آبدهی و مرطوب سازی است، کار پاکسازی پوست را نيز به انجام می رساند.
 33۸ | ۱۱۸ میلي لیتر 
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خط چشم مایع سونیا 
چشمان خود را با خط چشم های سونيا زیباتر و جذاب تر کنيد. این 
محصول با دارا بودن یک برس نازک، به شما برای کشيدن خطوط 
نازک کمک می کند. نه ترکيب مواد مغذی پوست از جمله آلوئه ورا، 
روغن کرچک، ویتامين E و روغن دانه آفتابگردان به شما کمک می 

کند که به راحتی از این خط چشم استفاده کنيد. 
 ۵۶۹ | مشکی |  به زودي  
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43.31 AED

44.63 SAR

41.25 QAR

4.40 OMR

4.40 BHD

3.65 KWD 8.85 JOD +16% VAT.

19,501.24 L.L +11% VAT.

173.25 AED

178.76 SAR

165.00 QAR

17.35 OMR

17.35 BHD

13.70 KWD 35.30 JOD +16% VAT.

77,750.35 L.L +11% VAT.

173.25 AED

178.76 SAR

165.00 QAR

17.35 OMR

17.35 BHD

13.70 KWD 35.30 JOD +16% VAT.

77,750.35 L.L +11% VAT.

۲۵ نمونه عطر زنانه
نمونه ۲۵ ادکلن خوشبو کننده زنانه نيز رایحه گل های سفيد است که از گلبرگ گل 
های گرم و مشکبار به دست آمده تا حس و شخصيتی زنانه به این محصول ببخشد. این 
محصول منحصر به فرد، از ترکيب گل کاکتوس و گل فریزیای زرد به عمل آمده است که 
برگ های پاپيتال نيز به عنوان رایحه ای شاداب کننده به این ترکيب افزوده شده است. 
مکمل این ترکيب منحصر به فرد، گلبرگ های رز، یاسمين، الله سفيد، و مگنولياست. در 
نهایت، با اضافه شدن عصاره چوب گيالس، ُمشک پوست و نعنای هندی، تمام حس های 

زنانه را می توان از این ادکلن گياهی استشمام کرد.
 ۲۰۸ | ۵۰ میلي لیتر  

۲۵ نمونه ادکلن مردانه
که  است  خوشبو  و  معطر  مایعی  مردانه،  کننده  خوشبو  ادکلن   ۲۵ نمونه 
حس و بوی مردانگی را به شما می بخشد. این عطر مردانه، ترکيبی از ميوه 
ها و گياهان است که بوی آن برای مدت های طوالنی بر جای می ماند. 
این محصول خوشبو، حاصل ترکيب ریحان خرد شده، سنبل مدیترانه ای، 
آناناس خنک و نارنج کاالبریایی است. رایحه الیت و ميوه ای این محصول، تا 
قلب انسان نفوذ می کند و عصاره برگ چای و شمعدانی، حسی نوستالژیک 
این محصول، بوی مردانه ای که  نماید. در نمونه ۲۵  بيدار می  را در فرد 
از چوب درخت بلوط، چوب درخت صندل ميسوری و چوب درخت سدر 

ویرجينيا به دست آمده، اضافه گردیده است.
 ۲۰۹ | ۵۰ میلي لیتر  

پاک کننده آرایش چشم آلوئه سونیا
پوست دور چشم ۶ تا 10 بار نازک تر و حساس تر از پوست سایر 
پاک  برای  دور چشم  اطراف  پوست  .کشيدن  ميباشد  نقاط صورت 
کردن ارایش باعث اسيب زدن به ان ميشود،با استفاده از این ارایش 
پاک کننده سونيا به راحتی تمام ارایش چشم و ریمل خود را می 

توانيد به راحتی پاک کنيد 
 ۱۸۶ | ۱۱۸ میلي لیتر 

ریمل حجم دهنده سونیا 
که  زیبای شما  های  دیدن چشم  از  پس  مردم  های  چشم 
از  تر شده است،  زیباتر و جذاب  از ریمل سونيا  استفاده  با 
از موم طبيعی: موم  نوع مختلف  حسادت می درخشد. سه 
محصول  این  فرمول  به  کندليال،  و  کارناوبا  عسل،  زنبور 
انعطاف پذیری می بخشد وهمين امر باعث می شود که به 
راحتی به ال به الی مژه های شما حرکت کند. عالوه بر این، 
موم یک روش طبيعی برای اضافه کردن ضخامت است و هر 

تار مژه را پر پشت تر نشان می دهد.
 ۵۶۸ | به زودي  
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فوراور برایت توث ژل
برای تمام اعضای خانواده فرموله شده است و بهترین مواد اوليه درآن بکار 
رفته است و عالوه بر ماده اصلی آن که همان ژل پایدار آلوئه ورا است حاوی 
بی پروپوليس یا آنتی بيوتيک زنبور عسل نيز می باشد. وجود این دو ترکيب 
ضد باکتری در آن موجب خواص ضد باکتری و جرم شده، دهان را خوشبو 
می کند و به علت ضد التهاب بودن برای لثه ها و بافت درونی نازک شده 
دندانها مفيد است. در خونریزی های لثه و زخم های دهانی بکار می رود 
و هنگامی که مسواک زدن موجب درد می شود می توان آن را به تنهایی 

استفاده کرد.

 ۰۲۸ | ۱3۰ گرم 

30.19 AED

31.24 SAR 

28.75 QAR

3.10 OMR

3.10 BHD

2.50 KWD 6.15 JOD +16% VAT.

13,499.05 L.L +11% VAT.
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 ضدعفونی کننده دست آلوئه ورا
)حاوی آلوئه ورا و عسل(

۸0٪ از تمام عفونت توسط دست منتقل می شود. یک راه آسان برای تميز نگه داشتن 
دست، استفاده از ژل ضد عفونی کننده فوراور است که %۹۹.۹۹ ميکروب ها را از بين 
می برد. با توجه به سایز کوچک آن، به راحتی قابل حمل بوده و همچنين با از بين 

بردن ميکروب ها، دست ها نيز مرطوب نگه می دارد.

 3۱۸ | ۵۹ میلي لیتر 

اسپری آلوئه فرست
اوليه  برای تمام جعبه های کمک های  آلوئه فرست، مکملی عالی 
است. دارای فرمولی منحصر به فرد برای تسکين پوست و بهترین 
گزینه اوليه برای آرام کردن سوزش های خفيف پوستی است. آلوئه 
حاوی  است،  شده  تهيه  ورا  آلوئه  شده  غنی  ژل  پایه  با  که  فرست 
است.  فرد  به  منحصر  گياهی  عصاره  یازده  و  آالنتوین  پرپوليس، 
پاک  و  پوست  بخشی  تسکين  خواص  طبيعی  طور  به  پروپوليس، 
کنندگی ژل آلوئه ورا را افزایش می دهد و به همين دليل به این 

فرمول اضافه شده است. 

 ۰۴۰ | ۴۷3 میلي لیتر 

 MPD ultra ۲X 
)شوینده چند منظوره آلوئه ورا(

این محصول، شوینده و پاک کننده چند منظوره است. قدرت تميز کنندگی آن برای از بين بردن جرم و رفع 
آلودگی بوده و قابل استفاده بر روی سطوح حمام می باشد و دست ها و لباس ها را نرم و لطيف می کند. 
با تنها چند قطره، قدرت پاکيزگی این محصول را مشاهده کنيد. این پاک کننده از لحاظ زیست محيطی 

دوستار طبيعت می باشد و کامال ارگانيک است.

 3۰۷ | ۹۴۶ میلي لیتر 

فرمول دامپزشکی آلوئه ورا 
حيوانات خانگی بخشی از خانواده ما به شمار می روند. با استفاده از 
این محصول شما قادر خواهيد بود تا زخم های جزئی حيوانات خود 
را به راحتی التيام بخشيده و تسکين دهيد. ژل تثبيت شده آلوئه ورا 
به همراه آالتونين تسکين دهنده بسيار قوی را به وجود می آورد. 

این اسپری برای هر سایز حيوانی مناسب است.

 ۰3۰ | ۴۷3 میلي لیتر  

77.96 AED

80.59 SAR

74.25 QAR

7.85 OMR

7.85 BHD

6.45 KWD 15.85 JOD +16% VAT.

34,999.45 L.L +11% VAT.

77.96 AED

80.59 SAR

66.25 QAR

7.00 OMR

7.00 BHD

5.55 KWD 14.20 JOD +16% VAT.

34,999.45 L.L +11% VAT.

95.29 AED

98.44 SAR

90.75 QAR

9.60 OMR

9.60 BHD

7.55 KWD 19.45 JOD +16% VAT.

42,750.91 L.L +11% VAT.

17.06 AED

17.59 SAR

16.25 QAR

1.75 OMR

1.75 BHD

1.35 KWD 3.55 JOD +16% VAT.

7,751.46 L.L +11% VAT.
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TMبسته 3 تایی روغن های حیاتی
این مجموعه شامل سه اسانس ۵ ميلی ليتری بوده که هر سه از محبوب ترین روغن 
این محصول در  ليمو و اسطوخودوس.  نعناع،  های حياتی است؛ دارای سه رایحه 

بسته بندی بسيار زیبا و ایمن در اختيار شما قرار دارد.

 ۵۱۲ | 3 بطری | ۵ میلي لیتر 

بسته روغن های حیاتی فوراور
وقتی می توانيد همه روغن های حياتی را یک جا در اختيار داشته باشيد پس چرا فقط به 
یک نوع از آن بسنده کنيد؟ این بسته کامل شامل سه اسانس ليمو، اسطوخدوس و نعناع )1۵ 
ميلی ليتر( و همچنين سه ترکيب دیگر شامل روغن آسودگی فوراور، روغن محافظ فوراور و 
روغن آرامش بخش فوراور است. با استفاده از این بسته کامل می توانيد از تمامی روغن ها 
استفاده نمایيد. این شش روغن حياتی، تجربه ای کامل از نيازهای سالمتی و زیبایی طبيعی 

را در اختيار شما قرار می دهد.

 ۵۱3 |  3 بطری  ۱۵ میلي لیتر |  3 بطری ۱۰ میلي لیتر 

ما به تمام جهان سفر میکنیم تا 
خالص ترین و مرغوب ترین مواد 

را برای استفاده در محصوالت 
جمع اوری کنیم 

کمتر از %۱ از کل گونه های 
گیاهی، روغن های ضروری 

تولید می کنند 

 اظهارات موجود در کاتالوگ توسط FDA ارزیابی نشده اند.محصوالت مورد بحث ادعای تشخيص، تسکين، درمان،
 یا پيشگيری از هيچ بيماری خاصی را ندارد.اگر سابقه ی هرنوع بيماری و مشکل پزشکی دارید،قبل از مصرف محصوالت با پزشک خود مشورت کنيد.

825.30 AED 

850.76 SAR

786.00 QAR

82.80 OMR

82.80 BHD

65.50 KWD 168.00 JOD +16% VAT.

370,499.99 L.L +11% VAT.

161.70 AED

166.95 SAR

154.00 QAR

16.25 OMR

16.25 BHD

12.90 KWD 33.00 JOD +16% VAT.

72,497.84  L.L +11% VAT.

 قدرت طبیعت
را مهار کنید
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لیموی فوراور™
قرنها است که ليمو در سراسر دنيا به عنوان یکی از مرکبات بسيار خوشبو 
که خاصيت پاکسازی و زیباسازی پوست را دارد مورد استفاده قرار ميگيرد. 
محصول ليموی مورد استفاده این شرکت، در ایاالت متحده آمریکا کشت 
ميشود  نگهداری  مناسب  هوای  در  متوالی  روزهای  و  ميشود  برداشت  و 
و  آبدار شده  رسيد،  کامال  ميوه  وقتی  گردد.  رسيده  کامال  ليمو  ميوهی  تا 
باالترین کيفيت الزم را به دست ميآورد و روغن حياتِی آن گرفته ميشود. 
شرکت فوراور ليوینگ، خالص ترین روغن ليموی موجود در طبيعت را تهيه 
ایمنی بدن شما تقویت گردد و  این محصول، سيستم  با مصرف  تا  ميکند 

سيستم گوارشی شما در سالمت کامل بماند.

 ۵۰۷ | ۱۵ میلي لیتر 

روغن حیاتی آرامش فوراور™
روغن آسودگی فوراور از روغن های گياهِی کامال دستچين شده به 
ارائه دهد. این  دست آمده است تا بتواند بهترین نتيجه را به شما 
محصول از بهترین منابع در سراسر جهان گردآوری شده، و هر یک 
از ترکيبات آن برای دارا بودن باالترین قدرت و کارایی ترکيبی به 
صورت علمی انتخاب شده است. روغن آسودگی فوراور از مجموعه 
ای از روغن های گياهِی خالص تهيه شده است که این گياهان در 
سراسر دنيا، از جمله در فرانسه، روسيه، چين، آمریکا، مصر و اسپانيا 

رشد می کنند.

 ۵۰۹ | ۱۰ میلي لیتر 

روغن های آرام بخش فوراور™
نعنای  خالصترین  از  متعادل  ترکيبی  فوراور  بخش  آرامش  روغن 
تمام  هرچه  دقت  با  که  است  بابونه  و  کانانگا  وینترگرین،  کوهی، 
تا به راحتی در پوست نفوذ کرده و خاصيت  تر دستچين ميشوند 
روغنهای  از  بخش  آرامش  روغن  این  باشند.  داشته  بخش  آرامش 
گياهِی کامال دستچين شده به تهيه شده که این گياهان در سراسر 

دنيا، از جمله در هند، چين، ماداگاسکار و مصر رشد ميکنند.

 ۵۱۱ | ۱۰ میلي لیتر

روغن های حیاتی محافظ فوراور™
هر یک از روغنهای حياتی فوراور ليوینگ، ترکيبی از چندین روغن است 
که با دقت فراوان انتخاب و دستچين شدهاند تا بيشترین نتيجه و خواص 
را در بر داشته باشند. این روغنها که از بهترین منابِع موجود در تمام دنيا 
گردآوری ميشوند، بر مبنای روشی کامال علمی انتخاب و ترکيب شده تا این 
محافظ  روغن  باشد.  داشته  را  کارایی  و  وری  بهره  بيشترین  بتواند  ترکيب 
فوراور ليوینگ، روغنهایی گياهی و کامال خالص هستند که از بهترین منابع 
از سراسر دنيا، از جمله هند، نپال، سومالی، ایاالت متحده آمریکا، ماداگاسکار 

و مجارستان گردآوری شده اند.

 ۵۱۰ | ۱۰ میلي لیتر 

روغن حیاتی حامل فوراور
این روغن، یک مایع نرم کننده غنی شده با برخی از بهترین مواد 
طبيعی و آنتی اکسيدان است. روغن حامل مشتقی از روغن نارگيل 
)کاپریليک / کاپریک تری گليسرید( است که بی رنگ و بی بو بوده 
و به راحتی جذب پوست می شود. از این رو، این محصول یک روغن 
ویتامين  حاوی  حامل،  روغن  رود.  می  شمار  به  خالص  و  آل  ایده 
با روغن گل گاوزبان، روغن گل نسترن،  E همراه  و    A،C های  
قدرتمند که  ترکيب  این  است.  زردآلو  و روغن هسته  روغن کنجد 
به  آنتی اکسيدانی و روغن های طبيعی است  دارای ویتامين های 
جوانسازی پوست کمک کرده و همچنين شما را از مزایای بسياری 
بهره مند می سازد. پایه و اساس اصلی روغن حامل به دليل وجود 
به طور  تثبيت شده عصاره برگ صبر زرد است که  و  ماده خالص 
طبيعی به پوست نفوذ کرده و مواذ مغذی و مورد نياز پوست را تامين 
می کند که یکی از کامل ترین حامل ها در نوع خود به شمار می 
رود. این محصول به گونه ای طراحی و توليد شده است که بتواند 

بهترین کيفيت با حداکثر کارایی را به شما ارائه دهد.

 ۵۰۵ | ۱۰ میلي لیتر 

روغن حیاتی نعنای فوراور™
روغن نعنا از گياهانی تهيه شده است که در مزرعه ای به قدمت ۸۵ سال کاشت 
و برداشت ميشوند و این مزرعه، دارای غنی ترین و طبيعيترین مواد مغذی برای 
نعنای  از  را بر جای ميگذارد که  تاثيری  رشد گياه بوده و محصول آن همان 
طبيعی انتظار داریم. شرکت فوراور طبيعی ترین روغن نعنای موجود در طبيعت 

را تهيه ميکند تا به مصرف کننده، روحی تازه ببخشد.

 ۵۰۸ | ۱۵ میلي لیتر 

روغن حیاتی اسطوخدوس فوراور™
بلغارستان، در این کشور کاشت  ایدهآل  این گياه به دليل آب و هوا و خاک 
و برداشت ميشود. پایه اصلی این محصول روغن اسطوخودوس است و حاوی 
مقادیر بسيار زیادی لينالیل اسيتات می باشد و همين امر سبب رایحه شيرین 
و خوش روغن اسطوخودوس شده که وقتی با ترپنها ترکيب شود، خواص آن 

به حداکثر ميرسد.

 ۵۰۶ | ۱۵ میلي لیتر 

 اظهارات موجود در کاتالوگ توسط FDA ارزیابی نشده اند.محصوالت مورد بحث ادعای تشخيص، تسکين، درمان،
 یا پيشگيری از هيچ بيماری خاصی را ندارد.اگر سابقه ی هرنوع بيماری و مشکل پزشکی دارید،قبل از مصرف محصوالت با پزشک خود مشورت کنيد.

108.15 AED

111.83 SAR

103.00 QAR

10.85 OMR

8.60 KWD

10.85 BHD

22.05 JOD +16% VAT.

48,498.49 L.L +11% VAT.
76.91 AED

79.28 SAR

73.25 QAR

7.75 OMR

7.75 BHD

6.15 KWD 15.75 JOD +16% VAT.

34,499.66  L.L +11% VAT.

146.21 AED

151.20 SAR 

139.25 QAR

14.70 OMR

11.60 KWD 29.80 JOD +16% VAT.

65,750.68 L.L + 11% VAT.14.70 BHD

150.86 AED

155.14 SAR

143.50 QAR

15.15 OMR

15.15 BHD

12.00 KWD 30.70 JOD +16% VAT.

67,749.84 L.L +11% VAT.

91.35 AED

94.76 SAR

87.00 QAR

9.20 OMR

9.20 BHD

7.30 KWD 18.65 JOD +16% VAT.

41,001.64 L.L +11% VAT.

129.41 AED

133.61 SAR

123.25 QAR

13.00 OMR

13.00 BHD

10.30 KWD 26.40 JOD +16% VAT.

57,999.22 L.L +11% VAT.

215.25 AED

222.34 SAR

205.00 QAR

21.65 OMR

21.65 BHD

17.10 KWD 43.85 JOD +16% VAT.

96,751.80 L.L +11% VAT.
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عالیم تجاری،ثبت اختراع امریکا. شرکت آلوئه ورای آمریکا.تمام حقوق محفوظ است

ضمانت کيفيت
ما دارنده حقوق انحصاری برای تثبيت آلوئه ورا هستيم که به شما اطمينان ميدهد 
باالترین کيفيت محصوالت سالمت و زیبایی بر پایه آلوئه ورا است. آلوئه ورای فوراور 
برای  را  ورا  آلوئه  المللی  بين  علمی  شورای  تایيد  مهر  که  بودند  محصوالتی  اولين 
محصوالت ناب و خالص دریافت کردند.بيشتر محصوالت ما همه ویژگی های حالل 
و تایيدیه اسالمی را دارا هستند، فور اور هرگز محصوالتش را روی حيوانات تست 

نکرده است.

foreverliving.com

محصوالت فوراور لیوینگ،دفتر خاورمیانه و مراکز کاال
DUBAI - MIDDLE EAST HEAD OFFICE

Indigo Central 8, Al Manara, Sheikh Zayed Road,  
P.O. BOX # 54305, Dubai, UAE

Tel: +971 4 520 5800

SHARJAH
No.3, Abdulaziz Building, Behind Al Nahda Street

Al Nahda - Sharjah, UAE
Tel: +971 6 561 7296

ABU DHABI
Villa 3 / 7, Al Muroor Street, Near Al Fardan Exchange 

same line with Abu Dhabi Cooperative Society,  
Abu Dhabi, UAE

Tel: +971 56 808 3394

QATAR
Al Duhail - Ezdan 24 building N.2

Zone name: Alrehayyat, Zone N.31, Street N.978
Tel:+974 44789234 | Fax:+974 44870935

SALMIYAH - KUWAIT
Dalal Complex, Mezzanine Floor,

Salmiyah, Salem Mubarak Street, Kuwait
Tel: +965 2 220 4142

KUWAIT CITY - KUWAIT
Fahad Salem Street, Dawliah Commerial Complex

Kuwait City, Kuwait
Tel: +965 2 240 2015

MUSCAT - OMAN
Villa No. 240, Azaibah Street, backside of 

Zubair Automotives, Azaibah, Muscat.
Tel: +968 2 461 8098

IBRI - OMAN
Opposite to Al Sulaif Park, Land No. 7338,

Muscat-Ibri Highway, Ibri.
Tel: +968 2 578 4990

SALALAH - OMAN
Al Wadi Area, Plot No. 31, Block G, Building No. 188,  

Thamreet Street (13052), Near Salalah Public Park, Salalah.
Tel: +968 2 336 1330

MANAMA - BAHRAIN
Al AAli Mall, Shop No: 1F 07-08, main Gate 1st Floor,  

Shaikh Khalifa Bin Salman Highway, Seef District  
Manama, Kingdom of Bahrain 

Tel: +973 175 64171

AMMAN - JORDAN 
Rana Center, Ground Floor, Opp. Ibn Al Haytham  

Hospital Al Madina St.,  Amman
Tel: +962 655 23338 | Fax: +962 655 23138

IRBID - JORDAN
Al Adl Building, 2nd Floor, Al Madinah Avenue,  

Infront of SOS Village
Tel: +962 790 376 492

RIYADH - SAUDI ARABIA
Al Sulimaniyah, Mossa Bin Nussair St., 

In front of Al Jazeerah Shopping Center, Riyadh, KSA
Tel: +966 11 2151970 | Fax: +966 11 21 51971

AL KHOBAR  - SAUDI ARABIA
Ground Floor shop #65, Al Khobar Mall

King Abdulazeez Street along Dammam 
Al Khobar High Way Beside Signature Hotel & Redtag

Tel: +966 13 8878458 | Fax: +966 13 8878462

JEDDAH - SAUDI ARABIA
Al Woroud Commerial Center, Prince Majid Road

 Al Woroud 3 District, Jeddah-21531, KSA
Tel: +966 50 606 1621

AL AHSA - SAUDI ARABIA
Star Mall - Office No#. SF18, 2nd Floor

Prince Talal Bin Abdulaziz St. Crossing with  
King Khaled St. East and King Fahd Rd. West, Al Ahsa, KSA

Tel: +966 135731819 |  Fax: +966 135731817

LEBANON
Beirut - Zalka - Main Internal  

Commercial Road - Lebanon
Tel: +961 81 335 530

https://4evershop.ir


