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Форевър за него

Форевър за него
Грижата за кожата на мъжа става все по-важна,
особено в общество, в което мъже кинозвезди и
фото модели доминират по страниците на лъскавите списания. Затова не е изненадващо, че натискът върху мъжете да изглеждат винаги отлично
нараства непрекъснато. Пазарът на продукти за
личната хигиена на мъжете се разраства с шеметни темпове – далеч по-бързо от този на продукти,
предназначени за нежния пол. Според маркетинговите проучвания, мъжете на възраст между 18
и 35 години смятат, че използването на продукти
за грижа за кожата е нещо напълно естествено.
Козметични маски, масаж, маникюр и педикюр за
мъже – вече всеки салон за красота предлага тези
услуги. Днес външният вид е много важен, а скъпият костюм и лъскавите обувки вече не стигат. От
значение са тенът и видът на кожата, както и добре
оформените нокти. Тези тенденции неизбежно се
предават от баща на син и можете да си представите какво ще се случи с пазара на продуктите за
мъже през следващите няколко години. Предстои
му експлозивно развитие!
Както обикновено Форевър предлага богата гама от
продукти за съвременния мъж. Нашето емблематично
алое вера има много разнообразни приложения. А тъй
като видът на лицето, косата и цялостното излъчване
на мъжа зависят до голяма степен от вътрешния баланс
и от здравето му, Форевър предлага не само продукти
за грижи за външността, но и разнообразие от хранителни добавки, които ще ви изпълнят с жизненост и ще
повдигнат духа ви.

Грижа за кожата

Освежете се след сън, като се изкъпете с нежния,
овлажняващ гел за вана и душ с алое (код: 014). В
стабилизирания гел от алое вера Форевър добави коктейл от билкови екстракти, който освежава и обновява
кожата. За красивата ви и здрава коса ще се погрижат
шампоанът и балсамът с алое и жожоба (код: 260 и
261). Те поддържа кожата на главата и косата чисти и
здрави, като подпомагат контролирането на дразненето,
предизвикано от проблеми със скалпа. Нежната формула
на шампоана е подходяща за всеки вид коса, а балсамът
има балансирано рН, благодарение на което подхранва,
укрепва и защитава косата.
Ако имате проблеми с врастващи се косъмчета по
брадата, опитайте да смесите равни части от течния
сапун (код: 038) и ексфолианта с алое (код: 238). Нанесете комбинацията върху влажна кожа и я втрийте с леки
кръгови движения. Съсредоточете масажа върху брадата
и врата. Винаги избягвайте областта около очите, защото
ексфолиантът не е
подходящ за нежната кожа в тази част
на лицето. Можете
да използвате съчетанието от тези два
продукти за идеално
гладка кожа по три
пъти на седмица.
Течният сапун
с алое сам по себе
си също е отличен

за измиване на лицето и тийнейджърите го обичат. За
разлика от други подобни продукти на пазара, той не
съдържа вредни основи, които лишават кожата от важни
за здравето ѝ липиди. Чудесен е и като заместител на
пяната или гела за бръснене. Опитайте Алфа-Е фактор
(код: 187) за наистина невероятно гладко бръснене и
дълбоко подхранване на кожата. Втрийте около седем
капки в областта, която ще бръснете и ще почувствате
огромна разлика в сравнение с традиционните продукти,
с които сте свикнали. Течният антиоксидант на Форевър
възстановява и балансира кожата, изравнява тена и
подмладява.
За да подхраните допълнително кожата и да я защитите, след бръснене, нанесете балсама с алое на
Форевър (код: 070). С фино ухание на чистота плюс
овлажняващо и успокояващо действие, афтършейв балсамът с алое без съмнение е един от любимите продукти
на мъжете, които са го опитали. Бръсненето дразни и
уврежда кожата, но балсамът на Форевър я успокоява и
възстановява с лекота. Той не съдържа алкохол, който
допълнително изсушава и дразни кожата, а е нежен и
кадифен. Възстановява кожата след бръснене или след
излагане на сурови външни условия. Формулата му
без спирт включва и специални омекотяващи съставки
като розмарин и лайка за допълнително успокояване.
Въпреки че го нарекохме афтършейв, балсамът с алое
може да се използва по всяко време за облекчаване на
кожни раздразнения, причинени от ножчето за бръснене
или от продължително излагане на слънце или вятър.
Сутрешното освежаване и подготовката за деня можете да продължите с чудесния гел за зъби „Форевър
брайт“ (код: 028). Той подхранва, укрепва и защитава
зъбите и венците, бори се с плаката и нежно избелва.
Неговата успокояваща неабразивна формула има антибактериално действие и не съдържа флуор. За да се
чувствате привлекателни през целия ден, използвайте
сухия дезодорант „Евършилд“ (код: 067). Той осигурява дълготрайна защита без дразнене, защото не
съдържа алуминиеви соли. Чистият му и свеж аромат
се съчетава идеално с мъжкия парфюм на Форевър
(код: 209). Ободряващата му комбинация от плодови,
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тревисти и дървесни нотки е предназначена за чувствения, стилен и изтънчен мъж. Завършете сутрешния си
тоалет, като оформите прическата си с гела за коса с
алое (код: 194). Той фиксира оптимално без слепване,
като през целия ден защитава, укрепва и възстановява
косата. Формулата му не съдържа алкохол и не изсушава.

Добро хранене за добър външен вид

Балансираното хранене е незаменимо за вашето здраве,
то ви зарежда с енергия и жизненост. Качествената и
добре комбинирана храна играе важна роля за оптимизиране на функциите на тялото и за защитата на здравето,
особено, ако се движите редовно. Предизвикателствата
на съвременния начин на живот и агресивната околна
среда пораждат необходимост от малко допълнителна
помощ под формата на хранителни добавки. Можете
да се доверите на висококачествените продукти на
Форевър и с тяхна помощ да откриете точния баланс и
оптималното здраве.
Гелът от алое вера (код: 015) съдържа над 200
полезни съставки – витамини, минерали, аминокиселини и ензими. Продукт на нашия патентован процес
за стабилизация, гелът от алое вера е предпочитан от
хората, които искат да поддържат храносмилателната
си система в оптимално състояние и да бъдат изпълнени с енергия. Той има потенциал да укрепва имунната
система и да действа противовъзпалително. Изберете
чистия гел или някоя от другите ни напитки от алое, за
да се чувствате отлично.
Ако искате да имате под ръка гел от алое винаги,
когато се нуждаете от него, възползвайте се от нашия
продукт Джобно алое (код: 270). Предлагаме ви найдобрия хранителен антиоксидантен коктейл за отлична
форма в удобна за носене опаковка. Комбинацията от
гел от алое и Поместийн пауър допринася за подкрепа
на имунната система и е чудесен източник на енергия,
когато сте в движение. Просто извадете меката опаковка
от джоба си, откъснете горната ѝ част и изпийте вкусната
и полезна комбинация от алое и най-добрите плодови
антиоксиданти.
Здравата храносмилателна система и доброто усвояване на хранителни вещества са от съществено значение
за правилното функциониране на имунната система.
Създаден, за да ви помогне да преодолеете дисбаланса,
причинен от съвременния начин на живот, който може
неволно да доведе до намаляване на количеството
полезни бактерии в организма, активният пробиотик
(код: 222) на Форевър е единственият продукт на пазара,
който съдържа шест вида полезни бактерии и не изисква
съхранение в хладилник. Комбинирайте го с пчелен
прашец (код: 026), за да осигурите на тялото си многобройни съставки, които дават енергия и издръжливост,
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Дипляна „Форевър за него“

Спечелете нови клиенти сред мъжката
част на своето обкръжение с помощта
на стилната дипляна „Форевър за него.“
Запознайте приятелите и близките си с
продуктите за здраве, добра форма и
жизненост, за грижа за лицето, косата и
тялото. Развивайте бизнеса си, като се
възползвате от непрестанно растящото
търсене на продукти за мъже.
Код: 1086, Цена: 0,15 лв.

допринасят за поддържане здравето на кръвоносната,
храносмилателната, имунната и нервната системи.
Поддържайте своят мъжествен имидж с Форевър
мулти-мака (код: 215), която съчетава легендарния перуански корен мака с други полезни билки и внимателно
подбрани съставки. Още инките са използвали мака за
сила и издръжливост, а днес тя е известна като перуанският женшен. Можете да се погрижите за простатата си
с помощта на хранителната добавка Про 6 (код: 263),
която представлява висококачествена комбинация от
шест натурални съставки за здрава простатна жлеза.
Продуктът съчетава силата на екстракти от палма-джудже и пигеум с ликопен, селен и други полезни съставки
и ги концентрира в удобна хранителна добавка за съвременния мъж. Антиоксидантите се борят със свободните
радикали, които могат да причинят умора. А-бета-кеър
(код: 054) осигурява на организма витамин А, селен и
естествен витамин Е – мощни антиоксиданти, жизненоважни за здрава кожа, коса и очи.
Форевър предлага отлична гама от продукти със съставки, които допринасят за поддържане на мускулната
и ставната подвижност. Независимо дали спортувате
активно или просто усещате как годините започват да
ви натежават, продуктите ни могат да ви помогнат да
съхраните своята жизненост по-дълго. Арктическо
море (код: 039) е източник на полезни мастни киселини
омега-3 и омега-9, които не само играят роля за намаляване на риска от сърдечносъдови заболявания и имат
положителен ефект върху нивата на холестерола, но и
помагат за смазване на активно движещите се стави и
намаляват последиците от артрита. Най-добрият спътник на спортуващия мъж е напитката от алое Форевър
фрийдъм (код: 196). Тя съдържа всички полезни качества на гела от алое вера с добавени витамин С, МСМ,
глюкозамин и хондроитин. Предназначена е да помага
на организма да поддържа здрави и подвижни ставите
и да облекчава болката. Гелът от алое вера подсилва
имунната система, облекчава възпалителните процеси
и заздравява съединителните тъкани, а в тази комбинация той образува формула с изразен ефект, която се
усвоява изключително лесно поради течната форма на
Форевър фрийдъм. Хранителната добавка Активна
ХК (код: 264) допълва действието на напитката от алое
с уникална форма на хиалуронова киселина с ниско
молекулярно тегло. Тя има невероятни овлажняващи и
смазващи ставите свойства. Комбинацията с масло от
джинджифил и куркума превръща продукта в една от
най-мощните хранителни добавки на пазара за хидратиране на ставите и кожата.
Както сами виждате, Форевър Ливинг Продъктс предлага цялостно решение за грижата за модерния мъж.
Възползвайте се от тези прекрасни продукти – няма да
съжалявате!
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