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مظهر أفضل شـعور رائع® 

شــــركـــــة

األلــــــو فــــــيـــــرا 

"في شركة فوريفر، نفخر بكوننا أكبر منتج ومنتج 
لمنتجات الصبار في العالم. كل ورقة من الصبار 

يتم حصادها يدوًيا ومعالجتها في غضون ساعات 
لضمان أن تكون الصبار الطازجة ، حسب ما هو 

مقصود من الطبيعة، من الحقل للمنتج لك.

ألكثر من 42 عاًما ، ما زلنا ملتزمين بالحفاظ على 
أعلى مستوى من النقاء في منتجاتنا مع مراقبة 
االبتكار للمستقبل. ستجدوننا اليوم عند تقاطع 

الطبيعة والعلوم ، حيث يتم دمج المكونات 
القوية والتقدم التكنولوجي مع الصبار النقي 

لتعزيز فوائده الخالدة.

عملنا مبني على فعل األشياء بالطريقة الصحيحة. 
نحن نملك قنوات التصنيع والتوزيع الخاصة بنا 

حتى نتمكن من التحكم في التكلفة والجودة 
من خالل كل خطوة من العملية. كانت منتجاتنا 

أول من حصل على شهادة من مجلس األلوة 
الدولي للفاعلية والنقاء. نحن ال نختبر منتجاتنا 

على الحيوانات أبًدا والعديد من منتجاتنا حاصلة 
على شهادة حالل .

نحن واثقون جًدا من أنكم ستحبون منتجاتنا 
بحيث نقدم للعمالء ضمان استعادة األموال لمدة 

30 يوًما.

شهد ماليين األشخاص في أكثر من 160 دولة 
الفوائد المذهلة لمنتجات فوريفر. حان اآلن دورك.

للمزيد من المعلومات حول كيفية تصنيع 
منتجاتنا من األلوة فيرا ، تفضل بزيارة 

" foreverliving.com
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 البيانات الواردة هنا لم تخضع بعُد لتقييم إدارة األغذية واألدوية األمريكية.
 وال تهدف المنتجات المعروضة هنا إلى تشخيص مرض معين أو نوع معين من األمراض أو التخفيف من حدته أو عالجه أو شفائه أو الوقاية منه. 

4

قـــــوة الــــصـــبــــار 
مواد  إضافة  بدون   ٪100 بنسبة  ُمعّقم 
يدعم  جل®  ألوفيرا  فوريفر  حافظة، 
الجهاز  ويحسن  الهضمي  جهازك 
إمتصاص  ويدعم  الصحي  المناعي 
بأعلى  ويزودك   الغذائية  المواد 

مستويات من الطاقة والحيوية.

من  مستخلصة  المحتويات  من   %99.7 +   نسبة 
الورقة الداخلية لنبتة الصبار

+  خالي من المواد الحافظة
+  بدون إضافة سكر 

+  غني بفيتامين سي 
+  خالي من الغلوتين 

من أحضان الطبيعة

مشروبات األلوة



112.70 SAR

169.05 SAR
شامل ضريبة ٪15 و ضريبة السلع المحالة

شامل ضريبة 15٪

 البيانات الواردة هنا لم تخضع بعُد لتقييم إدارة األغذية واألدوية األمريكية.
 وال تهدف المنتجات المعروضة هنا إلى تشخيص مرض معين أو نوع معين من األمراض أو التخفيف من حدته أو عالجه أو شفائه أو الوقاية منه. 
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فوريفر ألوفيرا جل®
عصير األلوفيرا جل هو أول منتج يحصل على اعتماد النقاوة 

النوعية من مجلس علوم األلوة الدولي؛ إذ يدعم الجهاز الهضمي 
ويساعد في إمتصاص العناصر الغذائية. نحن نقوم بإستخالص 
السائل الفعال بعناية من خالل عملية مثالية حاصلة على براءة 

إختراع لتنعموا بقوة الطبيعة.

لتر.    015 

فوريفر ألو بيري نكتار®
إضافة قليلة من التوت البري والتفاح الحلو تضيف نكهة 

طبيعية حلوة والذعة في نفس الوقت. وقد ثبت أن فاعلية 
التوت البري المضادة لألكسدة أعلى من فاعلية فيتامين سي 

بعشرين مرة، كما يحتوي على مركبات البروأنثوسيانيدينز التي 
تدعم الجهاز البولي. ويحتوي التفاح على عنصر غذائي نباتي 
خاص هو الكويرسيتين الذي يعد مادة فعالة أخرى مضادة 
لألكسدة تجعل من نكتار األلوفيرا بالتوت البري خيارًا فعااًل.

لتر.  034 

https://foreverproductsstore.com/
https://foreverproductsstore.com/whatsapp
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مشروبات األلوة

 البيانات الواردة هنا لم تخضع بعُد لتقييم إدارة األغذية واألدوية األمريكية.
 وال تهدف المنتجات المعروضة هنا إلى تشخيص مرض معين أو نوع معين من األمراض أو التخفيف من حدته أو عالجه أو شفائه أو الوقاية منه. 

 حقق األفضل
 من نفسك

التحكم في الوزن

128.80 SAR

فوريفر فايبر®  
يمكنك بسهولة إضافة مزيد من األلياف إلى نظامك 

الغذائي مع عبواتنا الصغيرة الحجم التي تحتوي على 
أربعة أنواع من األلياف منها فركتو أوليجو سكاريدات 

الذي يعد أحد مغذيات البريبيوتيك. ويتميز هذا المسحوق 
بمذاق خفيف وسرعة الذوبان ويضيف 5 جرامات من 
األلياف أي ما يعادل تقريبًا شريحتين من خبز التوست 

المحضر من القمح الكامل ألي مشروب أو طعام. تدعم 
األلياف وظائف القلب واألوعية الدموية وصحة الجهاز 

الهضمي وخسارة الوزن ووظائف الجهاز المناعي.

30 كيس.   464 

شامل ضريبة 15٪

https://foreverproductsstore.com/
https://foreverproductsstore.com/whatsapp
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7  البيانات الواردة هنا لم تخضع بعُد لتقييم إدارة األغذية واألدوية األمريكية.
 وال تهدف المنتجات المعروضة هنا إلى تشخيص مرض معين أو نوع معين من األمراض أو التخفيف من حدته أو عالجه أو شفائه أو الوقاية منه. 

17 جرام من 
البروتين بكل 

حصة

فوريفر اليت ألترا®
باألمينوتين®

بروتين نباتي بنكهة طبيعية متوفرة بنكهتين لذيذتين هما الفانيال 
والشوكوالتة. مخفوق سهل التحضير لوجبة اإلفطار والعشاء ليزودك 

بالكامل بالنسب الموصى بها يوميًا من 18 نوعًا من الفيتامينات والمعادن. 
فوريفر اليت ألترا وجبة سهلة التحضير تحتوي على القليل من الكربوهيدرات 

ويمكن تناولها كبديل ألي وجبة بفضل احتوائها على األمينوتين نظام 
اإلنزيمات الحاصل على براءة اختراع. مع 17 جرامًا من البروتينات هذا المخفوق 

الشهي هو باإلضافة األروع لنظامك الغذائي ونمط حياتك. 

بنكهة الفانيال  | 375 جم.   470 

بنكهة الشوكوالتة | 375 جم.  471 

205.28 SAR

حقق األفضل
شامل ضريبة ٪15 و ضريبة السلع المحالة من نفسك

https://foreverproductsstore.com/
https://foreverproductsstore.com/whatsapp


 البيانات الواردة هنا لم تخضع بعُد لتقييم إدارة األغذية واألدوية األمريكية.
 وال تهدف المنتجات المعروضة هنا إلى تشخيص مرض معين أو نوع معين من األمراض أو التخفيف من حدته أو عالجه أو شفائه أو الوقاية منه. 

8

ذهبي و لذيذ
فوريفر بي هني®

لطالما كان العسل األبيض منذ القدم مميزًا بخصائص معززة للصحة 
والتغذية. فهذا الرحيق المركب يتميز  بمذاق حلو ما يجعله مفيدًا لك، 

فيمكنك أن تعتبره هدية يقدمها النحل إليك لتستمتع به كمصدر 
طبيعي للحصول على الطاقة ويمكنك إضافته إلى شاي براعم األلوة 

باألعشاب أو تناوله بالملعقة، االختيار لك.

٥٠٠ غرام.  207 

75.04 SAR

منتجات النحل

ملعقة طعام من 
العسل  تحتوي على 

70 سعر حراري تقريبًا  
خالية من الدهون و 

المواد الحافظة. 

شامل ضريبة 15٪
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9  البيانات الواردة هنا لم تخضع بعُد لتقييم إدارة األغذية واألدوية األمريكية.
 وال تهدف المنتجات المعروضة هنا إلى تشخيص مرض معين أو نوع معين من األمراض أو التخفيف من حدته أو عالجه أو شفائه أو الوقاية منه. 

فرصة فوريفر
علبة منتجات فوريفر المفضلة:

مجمو عة رائعة لضمان حصولك على المنتجات المفضلة لفوريفر. لقد 
جمعت هذه العلبة بين المنتجات المفضلة األكثر مبيًعا والتي نحن 
على يقين من أنك ستستعملها وتشاركها مع اآلخرين. تتوفر أيضا 

على كتيب المنتجات، المفيد في مبيعاتك وفي مساعدة اآلخرين على 
اكتشاف كل ما تقدمه فوريفر ليفينج.

تخضع المنتجات إلمكانية التغيير.   999 

محتويات عبوة مجموعة فوريفر الشاملة:
٦ فوريفر ألوفيرا جل

٦ فوريفر برايت توث جل
٥ ألو إيفر شيلد

٥ ألو ليبس
٥ أفوكادو فيس آند بادي سوب

٥ ألوفيرا جيلي       
٣ فوريفر بي هني

٣ ألو بروبوليس كريم

طلب  نموذج  اإلنجليزية،  باللغة  الجديد  صدار  باإل  الخاصة  الشركة  سياسة 
كتيب  بالمديرين  الخاص  الكتيب  إلى  للوصول  بسيطة  أولية  خطوات  بالتجزئة 
المنتجات باللغة اإلنجليزية  2016، كتيب المنتجات باللغة العربية،  خطوات أولية 
باللغة  الشركة  سياسة  العربية،  باللغة  المديرين  كتيب  إلى  للوصول  بسيطة 

العربية )تخضع المنتجات إلمكانية التغيير(.

1982.31 SAR 
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منتجات المنزلية

شامل ضريبة 15٪
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علبة الجمال من فوريفر:
علبة بمظهر جديد. أحدث منتجات العناية بالبشرة والعناية الشخصية 

من فوريفر التي تم دمجها في علبة واحدة لضمان استفادتك من 
أحدث إبداعاتنا. تتضمن على كتيبات المنتجات لمساعدة المستعملين 

على معرفة المزيد حول المنتجات المذهلة التي يعتزمون تجربتها.

تخضع المنتجات إلمكانية التغيير.   994 

مجموعة العناية الشخصية تشمل:
سونيا™ نظام العناية اليومية بالبشرة

سونيا™ جل منظف ومنعش من سونيا
سونيا™ جل لبشرة مشرقة

سونيا™ جل ماسك لتنقية الوجه من سونيا
سونيا™ جل ملطف و مرطب من سونيا

فوريفر ألو ليبس
فوريفر ألفا إي-فاكتور

أويكنينج كريم للعين
صابون اليدين ألو هاند سوب

991.01 SAR 

991.01 SAR 

ألو جوجوبا شامبو
 ألو جوجوبا كونديشانينج رينز

ألو بروبوليس كريم
ألو صن سكرين

ألوفيرا جيلي
فوريفر برايث

دليل المنتجات - اإلنجليزية 

15 منتًجا مختلًفا 
لزيادة معرفتك و 

مشترياتك

 مجموعة فوريفر الشاملة
مجموعة فوريفر الصغيرة -  العناية الشخصية

مجموعة مختارة بعناية من المنتجات تشمل منتجات العناية بالبشرة األكثر شهرة لدى فوريفر 
ليفينج. وتقدم هذه العبوة المنتجات الرائعة الغنية بخالصة األلوة التي ابتكرناها لتحسين مظهر 

البشرة. كما تضم العبوة مجموعة من كتيبات المنتجات التي تساعد العمالء في التعرف أكثر على 
مزايا المنتجات التي سيستخدمونها. 

تخضع المنتجات إلمكانية التغيير.   076 

مجموعة فوريفر الصغيرة تشمل:
فوريفر ألو ليبس
 فوريفر توث جل

 ألو هاند آند فيس سوب
 ألو مويستورايزنج لوشن

 ألو هيت لوشن
 فوريفر ألو ستايلنج جيل

 فوريفر ألو سكراب
 ألو جوجوبا شامبو

 ألو جوجوبا كونديشانينج رينز
 آفوكادو فيس آند بادي سوب

 ألو فلور دو جوفينش

سياسة الشركة إصدار جديد باللغة اإلنجليزية، نموذج 
طلب بالتجزئة قرص دي في دي صغير عن مجموعة 

ميني توتش أوف فوريفر لصحتك وجمالك. نموذج طلب 
مالكي أعمال فوريفر مزود برمز شريطي، كتيب منتجات 

فوريفر ليفينج برودكتس باللغة اإلنجليزية، كتيب 
منتجات فوريفر ليفينج برودكتس باللغة العربية، سياسة 

الشركة باللغة العربية.

 البيانات الواردة هنا لم تخضع بعُد لتقييم إدارة األغذية واألدوية األمريكية.10
 وال تهدف المنتجات المعروضة هنا إلى تشخيص مرض معين أو نوع معين من األمراض أو التخفيف من حدته أو عالجه أو شفائه أو الوقاية منه. 

منتجات المنزلية

شامل ضريبة 15٪

شامل ضريبة 15٪
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 مجموعة فوريفر الشاملة
العبوات الشاملة

مقدمة رائعة لجميع منتجات فوريفر ليفينج برودكتس، إذ تضم هذه المجموعة 
المتكاملة 27 منتجًا. ولمن يرغب منكم في تجربة المكمالت الغذائية ومنتجات 

العناية الشخصية من فوريفر، تقدم لكم هذه العبوة جميع منتجاتنا، إضافة إلى 
كتيبات لبعض منتجاتنا والتي يمكن استخدامها كأداة لزيادة المبيعات لتعريف 

اآلخرين بالمنتجات التي تقدمها فوريفر ليفينج.

تخضع المنتجات إلمكانية التغيير .  001 

محتويات عبوة مجموعة فوريفر الشاملة:
 فوريفر ألوفيرا جل

 ألو ليبس
  فوريفر برايت توث جل

  فوريفر أبسوربانت سي
  ألو بروبوليس كريم

  ألو فيرا جيلي
  ألو لوشن

  ألو مويستيرايزنج لوشن
  ألو هيت لوشن

  فوريفر جارليك - ثايم
  ألو إيفر شيلد

  فوريفر ألو بتس آن بيتشيز
  فوريفر بي 12 بلس

  فوريفر فريدم
  ألو صن سكرين

 فوريفر كالسيوم
 فوريفر ألو سكراب
  ألو جوجوبا شامبو

  ألو جوجوبا كونديشانينج رينز
 أفوكادو فيس آند بادي سوب

 فوريفر صن ليبسسياسة الشركة الخاصة بعبوة 
مجموعة توتش أوف فوريفر إصدار جديد باللغة 

اإلنجليزية، نموذج طلب بالتجزئة خطوات أولية 
بسيطة للوصول إلى الكتيب الخاص بالمديرين 

كتيب المنتجات باللغة اإلنجليزية  2016، كتيب 
المنتجات باللغة العربية 2016، خطوات أولية بسيطة 
للوصول إلى كتيب المديرين باللغة العربية، سياسة 

الشركة باللغة العربية )تخضع المنتجات إلمكانية 
التغيير(.

https://foreverliving.com/sau/
en-US/welcome

شامل ضريبة 15٪
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11  البيانات الواردة هنا لم تخضع بعُد لتقييم إدارة األغذية واألدوية األمريكية.
 وال تهدف المنتجات المعروضة هنا إلى تشخيص مرض معين أو نوع معين من األمراض أو التخفيف من حدته أو عالجه أو شفائه أو الوقاية منه. 
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1982.31 SAR 

فرصة لتناسب
أهدافك وأسلوب حياتك

هل تحب استخدام منتجات فوريفر؟
حولها إلى فرصة من خالل مشاركة منتجاتك المفضلة مع 

اآلخرين.
سواء كنت تريد كسب مال إضافي ، أو التأهل لحوافز كبيرة أو 

حضور األحداث كبيرة في جميع أنحاء العالم ، فهذه المجموعة 
مثالية  لبناء عملك مع فوريفر. انضم إلى اآلالف من أصحاب 

األعمال فوريفر في جميع أنحاء العالم الذين يبنون عمل خاًصا 
وفًقا لشروط خاصة.

 ابدأ 
مسيرتك األن

https://foreverproductsstore.com/
https://foreverproductsstore.com/whatsapp


13

هل كنت تعلم؟
جلد دهني أحياًنا ، وأحياًنا قشري أو جاف يشار إليها 

على أنها بشرة مختلطة. يمكن لنظام سونيا اليومي 
للعناية بالبشرة  أن يساعد بشرتك على الحفاظ على 

نعومة ورطوبة  طوال العام.

العناية بالبشرة

نمط حياة للجميع

12
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العناية اليومية بالبشرة 

TMسونيا
جل منظف ومنعش من سونيا

تفادي منظفات البشرة التقليدية. سوف تجد أن جل سونياTM المنعش يضم 
جل الصبار باألضافة إلي عوامل مرطبة مثل زيت البو حباب المستخلص لبارد 

لتترك بشرتك ناعمة ورطبة. مضادات أكسدة غنية مثل األحماض األمينية في 
التفاح والهيدروكسيتوفينون يدعم البشرة المختلطة حيث تساعد المنظفات 

الطبيعية من ثمرة األكاسيا كونسينا إلزالة الخاليا الميتة المتراكمة واألتربة 
ومستحضرات التجميل لعملية تنظيف عميقة ورقيقة. 

118 مل.   605 

101.78 SAR

TMسونيا 
جل لبشرة مشرقة

استعيدي اإلشراقة الطبيعية لبشرتك واعط بشرتك بهاء طبيعي مع 
جل سونياTM الُمشرق بيبتيدات مغلفة في جل سريع االمتصاص الذي 

نقدمه حيث يساعد على إعطاء بشرتك مظهر جمالي ومجموعة من 
خمسة نباتات أسيوية ومنها نبات العرقسوس إلعطاء بشرتك مظهر 
مشرق ومتجانس وتوحيد لون البشرة ليعطيك بشرة ناعمة وإشراقة 

صحية. 

٢٨.٣ جرام.  606 

97.18 SAR

TMسونيا
جل ماسك لتنقية الوجه من سونيا

اتركي الكريم يعمل على صحة واشراقة بشرتك أثناء النوم. الكريم المصمم 
بطريقة علمية لزيادة حيوية البشرة أثناء الليل، ماسك سونيا الُمّنِعم TMالذي 

يدعم التوازن من خالل التحكم في نسبة الترطيب والمظهر النضر لبشرتك. مع 
باقة من المستخلصات النباتات والفواكه والمرطبات الطبيعية ستالحظين بأن 

بشرتك أصبحت أكثر إشراًقا وأصغر سًنا وتوازًنا. 

٥٩ مل.   607 

 101.78 SAR

TMسونيا 
جل ملطف و مرطب من سونيا

جل سونيا المرطب والمنعمTM الغني بمواد نباتية ناعمة ومكونات 
فعالة يتجزأ إلي مواد مائية مرطبة ليعطيك بشرة رطبة ومتألقة. 

أكثر من ١٠ مستخلصات نباتية طبيعية من 10 نباتات طبيعية، زيوت و بيتا 
الجلوكان المستخلص من عيش الغراب باإلضافة للكوالجين المعالج 

مائًيا وخالصة التفاح تعطي هذه التركيبة ترطيب وتنعيم قوي للبشرة 
المختلطة.  

٥٩ مل.   608 

110.98 SAR

TMسونيا
نظام العناية اليومية بالبشرة

الحل النهائي للبشرة المختلطة. مصمم خصيًصا للبشرة ذات الطبيعة 
غير المتجانسة والتي يمكن أن تتغير بشدة، يقدم نظام الرعاية اليومية 

لبشرة سونياTM نظام العناية الصحية للبشرة وتركيزات عالية من نبتة 
الصبار وغيرها من النباتات المرطبة. 

لقاء الطبيعة مع العلوم بجل ثوري قائم على التقنية التي تساعد على 
إعطاء مزايا الصبار في أشد المناطق التي تحتاجها بشرتك مع ملمس 

خفيف يعطيك شعوًرا باالنتعاش والحيوية.

هذه المجموعة تحتوي على:
)1( سونيا™ جل منظف ومنعش من سونيا

)1( سونيا™  جل لبشرة مشرقة
)1( سونيا™ جل ماسك لتنقية الوجه من سونيا

)1( سونيا™ جل ملطف و مرطب من سونيا

4 منتجات.  609  
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تونر متوازن
إنعشي ورطبي واستعيدي التوازن األميني لبشرتك 
مع التقليل من ظهور المسام حيث يقدم خليًطا 

مميًزا من الصبار ومستخلصات أعشاب البحر 
والصوديوم والهيالورونيت لترطيب وتنعيم البشرة 

واستخدام خالصة الخيار للمساعدة في تحسين 
ملمس ولون البشرة وخالصة الشاي األبيض لحماية 

بشرتك من العوامل الجوية الضارة. 

130مل.   560 

89.41 SAR
83.09 SAR

أويكنينج كريم للعين
الكوالجين البحري بمكونات تحمل براءة اختراع 

ومستخلصات نباتية طبيعية مع الصبار مع 
تكنولوجيا الببتيد التي تحسن مظهر وتنعم 
المنطقة الحساسة حول العين لتقلل ظهور 
الخطوط والتجاعيد والهاالت الداكنة بدرجة 

ملحوظة. أواكينينج آي كريم يحتوي على مادة 
البيوتيلين جليكول الذي يقلل من انتفاخات العين 

والهاالت السوداء في فترة أقل من 15 يوًما. 

21 جم.   561 

مقشر لطيف
اعط بشرتك ملمًسا ناعًما ولوًنا موحًدا بدون اإلضرار 

بالمناطق الرقيقة من الجسم بكريم التقشير 
م. بخرز البامبو والجوجوبا وإنزيمات الفواكه  المنعِّ

ومنها البابين والبروملين لتساعدك على التخلص 
من خاليا الجلد الميتة واستعادة شباب البشرة 

وصحتها. 

60مل.   559 

78.49 SAR

14

النتيجة 
المستهدفة

العناية بالبشرة
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229.43 SAR

ألو بيو - سليلوز ماسك
تعرفوا على أحدث التقنيات للعناية بالبشرة مع قناع ألوا بيو سلولوز 

من فوريفر.  يحتوي هذا القناع على تركيبة فائقة الترطيب تجمع بين 
قوة الصبار مع األعشاب البحرية وسيروم مرطب لتستمتعي بتركيبة 

إبتكارية تغذي بشرتك من األعماق. إحصلي على نعومة وترطيب فائق 
وبشرة مشرقة وحيوية. 

5 أوراق من الماسك.   616 

كل من هذه المنتجات 
مصممة لعالج مشاكل 

البشرة الشائعة. ال تترددي 
في إستعمال هذه المنتجات 

لنظامك اليومي لتتميزي. 

ألو أكتيفاتور
ألو أكتيفاتور هو مرطب فريد من نوعه في صيغة سائلة حيث يحتوي 

على أكثر من   ٩٨٪ من جل الصبار. تستخدم هذه التركيبة قوة الصبار 
الذي يعطي بشرتك انتعاًشا ونعومة من لحظة وضعه على وجهك. 

التركيبة العالية من الصبار في هذه التركيبة الفريدة تجعله إضافة 
المثالية لنظامك اليومي في العناية ببشرتك. 

١٣٠ مل.   612 

65.26 SAR
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INTRODUCTION

16

العناية بالبشرة

إعـــــتــــنــــي
بـــبـــــشــــرتــــك 

فوريفر ألفا إي-فاكتور®
إنها تركيبة غنية تحتوي على الفيتامينات أ، إي، سي، ومن 

ثم فإنها تتمتع بقدرة كبيرة على مقاومة عوامل األكسدة. 
كما إن هذا المستحضر المرطب يحتوي على ريتنيل بالميتات، 

مما يساعد على مقاومة ظهور الشقائق الحرة والجفاف. 
فبقطرات معدودة من هذا المستحضر الحامي للبشرة، 

يمكنك تعزيز ليونة البشرة واستعادة رطوبتها وتوازنها.

30 مل.  187 

146.91 SAR

ماسك باودر
عندما تضعي هذا الماسك، ستشعرين بمدى روعته على الفور. 

ويعمل هذا المسحوق على تنظيف المسام ومن ثم يعمل 
على شدها. وفيما يعمل كل من زالل البيض ونشا الذرة على شد 
البشرة، يعمل الكاولين على امتصاص الزيوت الزائدة. كما يعمل 

كل من اآلالنتوين والبابونج على تنعيم البشرة وتجديدها، لدرجة 
إنك ستشعرين باالنتعاش من ما تشطفي وجهك لتظهر بشرتك 

نظيفة وحيوية.

29 جم.  341 

94.01 SAR
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باستخدام 
أفضل ما 

في العلوم 
والطبيعة

فوريفر مارين ماسك®
مهما كانت األسباب التي أدت إلى بهتان وجفاف بشرتك 

سواء الضغوطات البيئية أو المتاعب اليومية أو األحوال 
الجوية، فالقناع البحري من فوريفر هو الحل المثالي الذي 
تبحثين عنه. ويتمتع هذا القناع بقدرة هائلة على الترطيب 

نظًرا الحتوائه على أكثر مكونات البحر فاعلية ومن بينها 
مستخلصات الطحالب الغنية بمركبات نشطة بيولوجًيا 

إلى جانب األعشاب البحرية. كما تم إضافة المزيد من 
مواد التنعيم النباتية مثل األلوفيرا والخيار والروزماري 

والعسل.

113 جم.  234 

100.05 SAR

فوريفر إبيبالنك®
حتى إذا ال تخبري أحًدا بعمرك الحقيقي، فإن بشرتك 
تفشي األمر. فهناك بعض العالمات التي قد تجعل 

البشرة تبدو أكبر من عمرها الحقيقي ومن بينها عدم 
توحد لون البشرة والبقع الداكنة والشوائب، وقد حان 

الوقت لتعملي على تحسين مظهر البشرة وتوحيد 
لونها. فهذا المستحضر يتكون في األساس من جل 

األلوفيرا الطبيعي بنسبة %100 إلى جانب فيتامين إي وعدد 
من المستخلصات النباتية الطبيعية مثل نبات الكربل 

الغربي الذي ينمو في شمال غرب المحيط الهادي والذي 
ٌيعرف بقدرته على توحيد لون البشرة.

28.3 جم.  236 

88.84 SAR

 أر 3 فاكتور®
سكين ديفينس كريم 

تعمل بثالث عوامل هي: االحتفاظ، االستعادة، التجديد.
تعمل األحماض الهيدروكسية التي تعرف باسم أحماض 
الفاكهة على تقشير خاليا الجلد الميت وذلك عن طريق 
إذابة مواد صمغية طبيعية تدفع خاليا الجلد الميت إلى 

االلتصاق بالسطح لفترة طويلة. وفي الحقيقة إن خاليا 
البشرة القديمة عادة ما تشكل حاجًزا، ومن ثم ال بد من 

التخلص منها حتى تبدأ المكونات األخرى مثل فيتامين 
إي وريتنيل بالميتات والكوالجين القابل للذوبان في العمل 

على استعادة رطوبة البشرة وتجديد مظهرها. هذا 
الكريم بمثابة الحارس الشخصي لجمالك.

56.7جم.  069 

146.91 SAR

177.96 SAR

144.61 SAR

ريكافرينج نايت كريم
أنِت  تستعدين  أن  ما  المستحضر  هذا  عمل  وقت  يحين 
متعددة  سكريات  على  يحتوي  المستحضر  فهذا  للنوم. 
ومرطبات قوية تحول دون فقدان بشرتك لرطوبتها. ويتميز 
السوائل  وبعض  الكوالجين  من  بمزيج  المستحضر  هذا 
سيحيي  فإنه  ثم  ومن  المشمش،  لب  زيت  مثل  الطبيعية 
وأكثر  وناعمة  لينة  لتصبح  نضارتها  إليها  ويعيد  بشرتك 

تماسًكا.

57 جم.   342 

سونيا®
 ألو نوريشينج سيرام 

مع الشاي األخضر
وضعه  يمكنك  ثم  ومن  وزنه  بخفة  المصل  هذا  يتميز 
المنتج  هذا  ويعمل  بشرتك.  على  السالسة  بمنتهى 
مزايا  بجميع  االحتفاظ  على  سونيا  من  كالهواء  الخفيف 
الميموزا  نبات  قشرة  وخالصة  األخضر  والشاي  األلوة 
عند  تعب  أي  يكلف  لن  الذي  المصل  وهذا  تينويفلورا. 
وضعه، لن يكلف بشرتك أي جهد كذلك في االمتصاص، 

إال أن تأثيره سيستمر على مدار اليوم.

118 مل.   281 
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718

ألوفيرا جيلي       
إذا كانت بشرتك في حاجة إلى مزيد من العناية، 

عليِك باالعتماد على كريم ألوفيرا جيلي فهو 
مطابق للورقة الداخلية لنبات األلوفيرا. ويعمل 
جل األلوفيرا المستقر بنسبة 100% على تلطيف 

البشرة وترطيبها، كما يعد مثاليًا للتسكين المؤقت 
اللتهابات البشرة البسيطة لذلك يمكن وضعه في 
خزانة الحمام وفي حقيبة اإلسعافات األولية. عند 

استخدام ألوفيرا جيلي ستشعرين بالتأثير الرائع 
لخالصة األلوفيرا.

118 مل.   061 

66.70 SAR

ألو هيت لوشن
كما يقوم كل شيء في هذا العالم على التناقض 

بين السالب والموجب، هذا الكريم المسكن 
للعضالت يحتوي على عناصر باعثة للدفء، إلى 

جانب جل األلوفيرا الباعث للبرودة. ويعد هذا 
المستحضر المكون المثالي لتدليك وتسكين 

العضالت المتعبة بعمق، خاصُة مع رائحة النعناع 
القوية المنبعثة من مادتي المنثول والكافور في 

هذا المستحضر الزيتي المتوازن من حيث القوة 
الهيدروجينية. وعلى الرغم من سرعة امتصاص 

البشرة لهذا المستحضر، فإن تأثيره الباعث للدفء 
يستمر لفترة طويلة حتى بعد انقضاء التدليك.

118 مل.   064 

66.70 SAR

فوريفر ألو سكراب® 
على عكس بعض المقشرات التي تعتمد على 

مكونات حادة وصلبة مثل المكسرات المطحونة 
أو نوى الفواكه أو الميكروبيدات البالستيكية، فهذا 

المقشر يعتمد على جزيئات صغيرة من نبات 
الجوجوبا حتى يتسنى لك وضعه على بشرتك 

برفق. وما أن تفركين هذا المقشر على بشرتك، 
فإنه سيزيل معه بقايا خاليا الجلد الميت لتظهر 
طبقة جلد جديدة أسفلها. هذا المقشر لطيف 

بما يكفي ليناسب االستخدام اليومي، خاصًة 
إنه يساعدك على إزالة الكتل الجلدية التي تسد 

المسام وتتسبب في بهتان بشرتك.

99جم.   238 

ألو موستيريزنج لوشن 
هذا الكريم المخملي السميك ال يكتفي بمهمة 

الترطيب فحسب، بل إنه يساعد البشرة على أن 
تصبح ملساء ولينة بصفة عامة، وذلك بفضل ما 

يحتوي عليه من كوالجين وإالستين. ويمكنك 
استخدام هذا الكريم المتكامل في جوانب عدة 

من بينها وضعه على المناطق المتأذية وعلى 
الجسم بأكمله، وحتى إنه لطيف بما يكفي 

لالستعمال على الوجه قبل وضع المكياج. فيما 
سيعمل كل من فيتامين إي والزيوت وخالصة 
البابونج على استعادة المياه المفقودة وإبقاء 

البشرة في حالتها الطبيعية من حيث توازن القوة 
الهيدروجينية مع الحفاظ على ملمسها األملس 

والناعم.

118 مل.   063 

69.86 SAR

66.70 SAR

ألو إم إس إم جيل 
ُيطلق اسم »إم إس إم« على أحد مركبات الكبريت 
العضوية والذي يمثل ثالث أعلى نسبة من المعادن 
هذا  استخدام  على  احرصي  بالجسم.  الموجودة 
والنقي  الطبيعي  األلوفيرا  جل  مع  المستحضر 
وبذلك  النباتية،  الخالصات  وبعض  إي  وفيتامين 
إم  جل  يحتوي  كما  التهدئة.  على  الجل  سيعمل 
)الروزماري( وهو أحد  إس إم على مستخلص ورقي 
طريق  عن  البشرة  ترطيب  على  تعمل  التي  العناصر 
نقل المياه إلى البشرة. صحيح أن المستحضر سريع 
أن  إال  االستعمال  سهل  يجعله  مما  االمتصاص 
مفعوله ال يذهب بسهولة، فسرعان ما ستشعرين 

بقدرته على التهدئة والتسكين.

118 مل.   205 

ألو بروبوليس كريم
يعد هذا المنتج أحد منتجات الرئيسية المحبوبة 

وذلك ألنه يتضمن اثنين من أهم المكونات 
لدينا، وهما: األلوفيرا والبروبوليس )صمغ النحل(. 

والبروبوليس هو عبارة عن مادة شديدة الصمغية 
يستخدمها النحل لتحصين خليته وحمايتها. ولكن 

بشرتِك أكثر أهمية من خلية النحل، وتحتاج إلى 
هذه الحماية لتشكل حاجًزا طبيعًيا يحول دون 

هروب رطوبة البشرة. وما أن تقربي أنفك من هذا 
الكريم، ستتأكدين بنفسك أنه غني بالمكونات 

العشبية والنباتية مثل البابونج. كما إن هذا الكريم 
السميك غني بالفيتامينات أ، إي.

113 مل.   051 

107.53 SAR

88.26 SAR
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العناية الشخصية

30.19 SAR

83.38 SAR

15.81 SAR

واقي الشمس باأللوفيرا
دع الشمس تشرق وتمتع بأشعتها بفضل واقي 

الشمس بالصبار الذي يقي بشرتك من األشعة 
الضارة. توفر هذه التركيبة المقاومة للماء درجة 

حماية SPF 30 من أشعة UVA و UVB مع حبس 
الرطوبة وخصائص الصبار المهدئة للبشرة. واقي 

الشمس بالصبار منتج فعال ولطيف يعمل على 
حماية جميع أفراد األسرة - أينما كانت المغامرة.  

118 مل .   617 

فوريفر ألو ليبس ® 
مع جوجوبا

ال ترهقي شفتيِك في الحديث عن جمال أي منتج، 
إذا لم يكن هذا المنتج يرضي شفتِيِك. وملمع 

الشفاه هذا معد خصيًصا إلرضاء شفتيك، إذ إنه 
يحتوي على األلوة ونبات الجوجوبا وثالثة أنواع 

مختلفة من الشمع من ثم فإنه يعمل على تنعيم 
شفتيِك وإرخائها مهما كانت جافة ومتشققة. 

كما يحتوي هذا المنتج طويل المفعول على مادة 
ميريستيل ميريستات التي تعمل على ترطيب 

البشرة وتنعيمها. اآلن يمكنك إبراز جمال شفتيك 
والحفاظ على صحتها في آن واحد.

4.25 جم.   022 

أفوكادو فيس آند بادي سوب
يشتهر األفوكادو بأنه أحد أنواع الفاكهة الغنية 
بالعناصر المغذية التي تحمل فوائد ال حصر لها، 
ومن بينها الفيتامينات أ وسي وإي. وتعتمد هذه 

الصابونة على المحتوى العالي من الزيوت الموجود 
في األفوكادو والذي يساعدك على تنعيم بشرتك 

الجافة بعد تنظيفها. ويتميز هذا الصابون بأنه شديد 
اللطف على بشرة الوجه والجسم، كما إن رائحته 

الحمضية المنعشة ستساعدك على االستيقاظ في 
منتهى النشاط صباًحا وسيبقى إحساس النعومة 

الذي تكتسبيه من هذا الصابون مالزًما لك على مدار 
اليوم.

142 جم.    284 

أساسيات
 األلوة
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INTRODUCTION

20

العناية الشخصية

فوريفر برايث® 
إنه المنتج المثالي لألطفال والنباتيين وحتى كل شخص على وجه 

البسيطة! فهذه التركيبة اللطيفة الخالية من الفلوريد تحتوي على 
األلوفيرا وصمغ النحل والنعناع الفلفلي والنعناع البلدي لتستمتعوا 

بمذاق طبيعي عند استخدام هذه التركيبة المبيضة لألسنان. أما صمغ 
النحل الموجود في هذه التركيبة وعادة ما يكمن دوره في حماية خلية 

النحل، فقد أثبتت الدراسات في مجال طب األسنان أن صمغ النحل قد 
يؤدي دوًرا كبيًرا فيما يخص صحة األسنان بصفة عامة. واألهم من ذلك 

أن هذه النكهات الرائعة وهذا اإلحساس بنظافة أسنانك سيالزمك لفترة 
طويلة بعد االنتهاء من تنظيف أسنانك.

130 جم .   028 

34.21 SAR 

نضارة
طبيعية
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78.20 SAR

78.20 SAR

32.20 SAR

75.90 SAR

نضارة
طبيعية

 صابون اليدين ألو
هاند سوب       

صابون لليدين بخالصة األلوة بتركيبة 
جديدة ومحسنة يوفر تجربة مهدئة 

مع كل استخدام، إذ يدخل في 
تركيبته جل األلوفيرا المستقر الصافي 

بنسبة %100 ومواد طبيعية لتنظيف 
اليدين، كما تتميز تركيبته بأنها خالية 

من البارابين وتحتوي على خالصات 
الفواكه اللطيفة على البشرة والتي 

تكسبها ملمسًا ناعمًا ورطبًا.

473 مل.   523 

 بلسم ألو جوجوبا
كونديشينينج رينس

كلما تطور العلم، تطورت تركيباتنا 
معه. فقد طورنا تركيبتنا القديمة 

لتتناسب مع تركيبة شامبو ألو 
جوجوبا. يحتوي هذا البلسم 

المكمل على فيتامين ب المركب 
والماكاداميا والجوجوبا وزيت 
الالفندر من مجموعة فوريفر 

إيسنشيال أويلز ليمنح شعرك لمعانًا 
فائقًا، فضاًل عن سهولة التسريح. 

وبتركيبته المتوازنة الحموضة، 
يغطي هذا البلسم جذور الشعر 

بطبقة تساعد في التخلص من 
النهايات المتقصفة.

296 مل.   522 

شامبو ألو جوجوبا
نقدم لكم هذا الشامبو بتركيبة 

جديدة ومبتكرة! فبداًل من االعتماد 
كليًا على المواد الصناعية الرغوية، 
استخدمنا المكون المفضل لدينا 

وهو األلوة التي تحتوي بشكٍل 
طبيعي على مركبات الصابونين 

التي تساعد في تكوين رغوة لطيفة 
على الشعر. وتكسب الجوجوبا 

الشعر طبقة من الكيراتين تظهر 
لون الشعر ولمعانه الطبيعي. كما 

يساعد هذان المكونان في إزالة 
الزيوت األكثر ثباتًا على الشعر وعالج 

فروة الرأس في نفس الوقت. يحتوي 
هذا الشامبو اآلن على زيت الالفندر 

من مجموعة فوريفر إيسنشيال أويلز 
لتتمتعي بشعر رائع وجذاب.

 521   296 مل.

ألو إيفر شيلد® 
يمكنك استخدام هذا المستحضر 
برفق في منطقة اإلبط خاصًة وإنه 
خاٍل من أمالح األلومنيوم المضادة 
للتعرق الضارة والتي عادة ما تكون 

موجودة في الكثير من مستحضرات 
إزالة العرق. كما يمكنك وضع هذا 

المستحضر مباشرة عقب إزالة الشعر 
سواء بالشفرة أو الشمع دون اإلصابة 

بأي تهيج، نظًرا الحتوائه على نسبة 
كبيرة من األلوة. هذا المستحضر 

يمنحك كل الحماية التي تحتاجينها، 
فال داع إًذا أن تشغلي بالك بشيء 
سوى األمور الهامة التي تنتظرك. 

ويذكر أيًضا أن هذا المستحضر 
يمنحك رائحة نظيفة ومنعشة 

ولكنها ليست قوية إلى حد يدعو 
للنفور.

92.1 جم.   067 
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تونتي فيفث إيديشن®
عطر للنساء

مع هذا العطر، ستتركين انطباعا مذهًلا ورائحة ساحرة ما أن تطأ قدماك أي 
مكان. فهذا العطر السكري الخفيف ما هو إال خليط عميق من بتالت الورود 
والياسمين النجمي والزنبق األبيض والماغنوليا إلى جانب عدد من الخالصات 

النباتية األخرى. يمثل هذا العطر المتميز اللمسة السحرية التي تحتاجينها لتتألقي 
في أبهى حلة، خاصًة وإنه مناسب لالستخدام في المناسبات اليومية والمناسبات 

الخاصة على حد السواء.

50 مل.  209 

195.79 SAR

 تونتي فيفث إيديشن®
عطر للرجال

صحيح أن هذا العطر المنعش طويل المفعول معد ليناسب الذوق 
الرجالي، ولكنه يظل فاتًنا للنساء، خاصًة وإنه يتضمن عصارة عشبية 

وخشبية من السنديان والصندل. كما إن هذا الخليط الرائع من 
المسك مع بعض نفحات الفاكهة ال يمكن أن ينتج عنه إال رائحة 

قوية قوامها الجاذبية واالنتعاش. هذا العطر من شأنه أن يمنحك 
الثقة لتتألق في جميع المناسبات سواء العادية أو الرسمية، خاصًة 

إنه يتسم بقوة رائحته التي ال تصل لدرجة اإلزعاج.

50 مل.  208 
195.79 SAR
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فوريفر هاند سانيتيزر®
باإلضافة إلى األلوة و العسل

 أثبتت الدراسات أن جميع أنواع العدوى تنتقل بنسبة تصل إلى 80% عن طريق 
اليدين. ومن أبسط الطرق التي ستساعدك على االحتفاظ بنظافة يديك هي 

استخدام معقم اليدين من فوريفر الذي يقتل الجراثيم بنسبة 9.99%. ويتميز 
هذا المعقم بصغر حجمه بحيث يمكن وضعه في حقيبة التدريب أو الحقيبة 
العاديةـ. كما يعمل هذا المعقم على ترطيب اليدين بفضل احتوائه على جل 

األلوفيرا الطبيعي والعسل المرطب.

59 مل.  318 
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منتجات المنزلية

فوريفر ألو إم بي دي®
2 إكس ألترا

من يصدق أن هذه الزجاجة المتواضعة هي األكثر قدرة على أداء مهام 
متعددة في آن واحد؛ حيث يتمتع هذا المنتج بقدرات متعددة يمكن 

توظيفها لتنظيف المالبس واألرضيات والحمامات والبالط والسجاجيد 
واألطباق. وال تحتاج هذه التركيبة شديدة التركيز إال على بضع قطرات 

إلتمام مهمتها على أكمل وجه. وُيذكر أن هذا المنتج خالي من الفسفور 
وقابل للتحلل.

946 مل.   307 

ألوة فيرست®
تنصح مؤسسة عيادة مايو بوضع جل األلوفيرا على الحروق الطفيفة، وإننا نتفق 

معهم تماًما في هذا الشأن. لكن هذا المنتج ال تحتوي على األلوفيرا فحسب، بل 
إنه يتضمن أيًضا صمغ النحل إلى جانب إحدى عشر مستخلًصا نباتًيا حصرًيا والتي 
من شأنها أن تساعد في تخفيف آالم الحروق الطفيفة وحروق الشمس والجروح 

الطفيفة والخدوش. أما الرذاذ الموازن للقوة الهيدروجينية، فسيساعدك على 
وضع المستحضرات دون االضطرار إلى حك أو لمس الجلد الحساس.

473 مل.  040 
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 العالمات التجارية المسجلة، مكتب البراءات والعالمات التجارية بالواليات المتحدة األمريكية 
2018 شركة ألوفيرا األمريكية. جميع الحقوق محفوظة.

ضمان أعلى جودة
نملك العديد من براءات االختراع لتثبيت الصبار مما يضمن لكم الحصول على أعلى جودة لمنتجات الصحة 
ختم  على  حصلت  التي  األولى  هي  الصبار  من  والمستخلصة  الغنية  منتجاتنا  إن  بالصبار.  الغنية  والجمال 
الموافقة من مجلس علوم الصبار الدولي لتماسك القوام ونقاوته. تتميز أيًضا العديد من المنتجات بحصولها 
على أختام الموافقة التي ُتفيد أنها حالل ومطابقة ألحكام الشريعة اإلسالمية؛ فكل ذلك من شأنه تعزيز 

االستحسان العالمي لمنتجات فوريفر ليفينج. لم تخضع تلك المنتجات لالختبار على الحيوانات. 

 المقر الرئيسي لفوريفر ليفينج برودكتس الشرق األوسط
و مراكز المنتجات

®




