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نتعامل في مزارعنا  ا�لوة فإننا  بنبات  انطالق� من شغفنا 
نبات  مليون   50 عددها  يبلغ  التي  ا�لوفيرا  نباتات  مع 
ا�لوة  بجني  نقوم  إذ  الشيء؛  بعض  مختلفة  بطريقة 
النبات  ورقة  من  برفق  ا�لوفيرا  جل  استخالص  ليتم   �يدوي
قبل أن يصبح مستقرF من خالل عملية خاصة حائزة على 
براءة اختراع. ويتم ذلك خالل ساعات من جني المحصول 
من  مباشرًة  وصفاًء  نقاًء  ا�كثر  ا�لوفيرا  جل  لنستخلص 

النبات إلى المنتج الذي يصل إليك.

مكونات فعالة

المصادر  أفضل  على  للحصول  جهودنا  كرسنا  لقد 
مع  ومشاركتها  والجمال  الصحة  لتحقيق  الطبيعية 
كانت  نقدمها  التي  ا�لوفيرا  فمنتجات  أجمع.  العالم 
والنقاوة  الجودة  ختم  على  لتحصل  نوعها  من  ا�ولى 

النوعية من مجلس علوم ا�لوة الدولي.

النقية  بالجمع بين خالصة ا�لوفيرا  تتميز منتجات فوريفر 
لتعزيز وتحسين  ومكونات طبيعية مطورة علمي� مختارة 
مزجه  يتيح  مما  بالتنوع  ا�لوفيرا  نبات  ويتميز  ا�لوة.  فوائد 
بمكونات مختلفة الستخدامه بعدة طرق لمساعدتك أنَت 

وعائلتك في التألق بمظهر أفضل واكتساب شعور رائع. 

ممارسات موثوقة

هناك  أن  كما  الحيوانات،  على  منتجاتها  فوريفر  تختبر  ال 
الدولي  كوشر  ختم  على  حائزة  منتجاتنا  من  العديد 

لتصنيف الحالل وختم موافقة الجمعية اcسالمية.

تقدم  التي  بمنتجاتنا  سيعجب  الجميع  أن  ثقة  على  نحن 
لعمالئنا ضمان السترجاع ا�موال خالل ثالثين يوم� إذا لم 

ينل المنتج رضاهم.

منفعة  حققت  منتجاتنا  أن  فخرنا  دواعي  لمن  وإنه 
دولة   150 من  أكثر  وفي  المتحدة  الواليات  في  للماليين 
الرائعة  المزايا  لتجربة  دورك  يأتي  أن  ونتمنى  العالم،  حول 

التي تقدمها خالصة ا�لوفيرا.
 

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

العالم  أنحاء  جميع  في  بالبحث   �عام أربعين  مدى  على  فوريفر  التزمت 
الستخالص أنقى المنتجات من الطبيعة ومزجها بأحدث التطورات العلمية 

من أجل غرض واحد هو:
 مساعدتك أنَت وعائلتك على التألق بمظهٍر أفضل واكتساب شعور 

رائع.

في محاصيلنا، مزارعنا، طريقتنا.

منتجات مستوحاة من نبات ا�لوة

النقاء

ابحثوا عن هذه العالمة في كتالوج
 منتجات فوريفر للتعرف على

 المنتجات المفضلة لدينا وا2كثر مبيع-.
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 4 / المشروبات 

هذا هو ما دفعه cنشاء شركة فوريفر ليفينج برودكتس عام 
.1978

ا�لوفيرا  لنبات  الكثيرة  المزايا  لتقديم  رؤية  لديه  ريكس  كان 
التألق  على  لمساعدتهم  العالم  أنحاء  جميع  في  للناس 
على  اxخرين  ومساعدة  رائع  شعور  واكتساب  أفضل  بمظهر 

ذلك.
بالشكل الصحيح � بما  بإنجاز ا�مور  أول يوم كان يهتم  فمن 
في ذلك إيجاد المكونات المثالية من أجود المصادر والتعاون 
مع خبراء مختصين في جميع مجاالت ا�عمال واتخاذ قرارات 

صائبة.

شركة  مؤسس  موغان  ريكس  السيد  رؤية 
فوريفر لحياة أكثر صحة للجميع.

فوريفر،  هوية  يشكل  الذي  الزاوية  حجر  هو  المبدأ  وهذا 
بهذه  ا�مر  إنجاز  علينا  بأن  أخبرنا  من  هناك  �ن  ليس 
الطريقة وال �ن هذا هو االتجاه السائد، ولكن �ننا نؤمن 
به  تقوم  أن  عليك  فيجب  بأمر  ستقوم  كنت  إذا  بأنك 

بالطريقة الصحيحة.

منتجات مستوحاة من 
نبات ا�لوة

http://bit.ly/2hxjuOI
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مالكو أعمال فوريفر الموقرون،

 !�كتالوج منتجات فوريفر ليفينج برودكتس 2017 متوفر حالي

تدخل  التي  منتجاتنا  المميز  بتصميمه  الجديد  الكتالوج  يضم 
العناية  ومنتجات  المشروبات  وهي  االلوفيرا  خالصة  فيها 
والمكمالت  بالحيوانات  والعناية  الشخصية  والعناية  بالبشرة 
لكم  إلهام  مصدر  لتكون  التجميل  ومستحضرات  الغذائية 
وتوفر احتماالت جديدة لتوسيع قاعدة مالكي أعمال فوريفر 

الخاصة بكم.

جميع  في  برودكتس  ليفينج  فوريفر  منتجات  كتالوج  يتوفر 
االطالع   �أيض يمكنكم  ا�وسط.  الشرق  في  المنتجات  مراكز 
وسائل  طريق  عن  اcنترنت  على  من  وتنزيله  الكتالوج  على 
السريع  للطلب  فوريفر.  مكتبة  عنوان:  االجتماعي/  التواصل 

للمنتجات وتوصيلها خالل 24 ساعة، 

يرجى الدخول على الموقع اcلكتروني للشركة
                         أو عبر عنوان البريد اcلكتروني الخاص بنا لخدمة 
التوصيل للمنازل                                                      للحصول على المنتجات 

سريع� وبدون تأخير.

أقوى  ا�وسط  الشرق  فوريفر  وواعد.  مشرق  المستقبل 
لتجاوز  تام  استعداد  وعلى  مضى  وقت  أي  من   Lحالي

الحدود.

خالد الخياطي 
مدير العمليات في الشرق ا�وسط 

فوريفر الشرق ا�وسط 
foreverliving.com

foreverliving.ae

orders@foreverliving.ae

http://bit.ly/2hxjuOI
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015

196 262

94.75 AED98.00 SAR

94.75 QAR

10.00 OMR
6.75 KWD
20.30 JOD 
+ 16% VAT.

135.25 AED139.50 SAR

135.25 QAR

14.30 OMR
10.00 KWD
28.95 JOD 
+ 16% VAT.

90.25 AED93.00 SAR

90.25 QAR

9.55 OMR
6.50 KWD
19.30 JOD 
+ 16% VAT.

015 196 262
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المشروبات

فوريفر بومستين باور®
لمضادات  فاعلية  وأقصى  مذاق  أقوى  على  الحصول  لضمان 
ا�كسدة ابتكرنا تركيبة مميزة بإضافة سبعة أنواع من الفاكهة 
على  احتوائه  وبفضل  القوية.  التوت  بنكهة  المشروب  هذا  في 
مزيج متنوع من الثمار اللبية، يعزز مشروب فوريفر بومستين باور 
رشفة.  كل  مع  ج  وفيتامين  والزانثون  الفينول  متعدد  مركبات 
والتوت  والمانغوستين  والكمثرى  الرمان  خالصات  مزيج  يوفر 
فائقة  حماية  العنب،  وبذور  ا�زرق  والتوت  العليق  وتوت  ا�سود 

لخاليا الجسم ضد أي هجوم ويجعلك تستمتع بمذاق لذيذ.

فوريفر فريدوم®
انعموا بالحركة والحيوية مع رشفات قليلة من مشروب فوريفر 
مركب  من   �يومي بها  الموصى  الكميات  على  لتحصلوا  فريدوم 
عناصر  وهي  الكوندرويتين  وكبريتات  الجلوكوزامين  كبريتات 
وسالسة  المفاصل  صحة  على  الحفاظ  في  تساعد  أساسية 
الحركة. يمكن أن يضاف إلى هذا المشروب خالصة ا�لوة النقية 
على  يعمل  الذي  ميثان  سلفونيل  ميثيل  ومركب  ج  وفيتامين 
تعزيز صحة ا�نسجة الضامة ليصبح لديك مشروب� متنوع�. يحتوي 

على المحاريات (الروبيان والسلطعون والكركند). 

فوريفر ألوفيرا جل®

النقاوة  اعتماد  على  يحصل  منتج  أول  هو  جل  ا�لوفيرا  عصير 
الجهاز  يدعم  إذ  الدولي؛  ا�لوة  علوم  مجلس  من  النوعية 
نقوم  نحن  الغذائية.  العناصر  امتصاص  في  ويساعد  الهضمي 
بعناية من خالل عملية مثالية  الفعال  والسائل  اللب  باستخالص 

حاصلة على براءة اختراع لتنعموا بقوة الطبيعة.

البيانات الواردة هنا لم تخضع بعُد لتقييم إدارة ا�غذية وا�دوية ا�مريكية. وال تهدف المنتجات المعروضة هنا إلى تشخيص مرض معين أو نوع معين من ا�مراض أو التخفيف 
من حدته أو عالجه أو شفائه أو الوقاية منه. ويجب استشارة الطبيب في حال مواجهة مشكلة طبية.

http://bit.ly/2hxjuOI
http://bit.ly/2vvzPJr


321 440

077

14.75 AED / 177.00 AED

14.75 QAR / 177.00 QAR

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

18.25 AED / 219.00 AED

18.25 QAR / 219.00 QAR

1.95 OMR / 23.40 OMR
3.90 JOD / 46.80 JOD 12 + 16% VAT.

94.75 AED98.00 SAR

94.75 QAR

10.00 OMR
6.75 KWD
20.30 JOD 
+ 16% VAT.

321 440 077
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فوريفر ألو بيتس آند 
بيتشيز®

لماذا تنتظر فصل الصيف لتتمتع بنكهة الخوخ الناضج في أشعة 
مع  وقت  أي  في  بها  االستمتاع  يمكنك  عندما  الدافئة  الشمس 
إليها  تضاف  ا�لوة  مزايا  بيتشيز؟  آند  بيتس  ألو  فوريفر  مشروب 
لذيذة  بنكهة  مشروب  في  المركزة  الطبيعية  الخوخ  نكهة 
مغذي ومفيد. يتميز الخوخ باحتوائه طبيعي� على مركبات مضادة 
بنكهة  تنعم  لن  فإنك  لذلك  الجسم.  صحة  لدعم  ل�كسدة 
بالطاقة  ستشعر  ولكنك  فقط،  الحيوية  على  الباعثة  الخوخ 

.�والنشاط أيض

فاب إكس فوريفر 
أكتيف بوست®

اللذيذة  التوت  نكهة  من  القليل  إضافة  مع  طبيعية  بنكهات 
سعرات  إضافة  بدون  تحتاجها  التي  الطاقة  إكس  فاب  يمنحك 
أحد  إكس  فاب  ابتكر  وقد  سكريات.  أو  كربوهيدرات  أو  حرارية 
بالفيتامينات  غنية  بتركيبة  الرياضة  مجال  في  الكبار  العلماء 
وا�حماض ا�مينية واcلكترواليت لتعزيز مستوى الطاقة بشكٍل 
على  المشروب  هذا  يحتوي  طويلة.  لفترة  بها  واالحتفاظ  سريع 
السنين  مئات  منذ  يستخدم  الذي  السيبيري  الجنسنج  خالصة 

لزيادة الطاقة.

فاب فوريفر أكتيف 
بوست®

النكهات المليئة بالحيوية لمشروب فاب تشعرك بأنك ستحصل 
خاص  بمزيج  المشروب  هذا  يتميز  الطاقة.  من  كاٍف  قدر  على 
ربونتيكوم  نبات  ومنها  المهدئة  ا�عشاب  من  ليفينج  بفوريفر 
آثار  التخلص من  أنه يساعد الجسم في  الذي ثبت  كارثامويدس 
التي  المميزة  تركيبته  أن  المعروف  من  والذهني.  البدني  اcرهاق 
صحة  تعزز  وإلكتروليت،  أمينية  وأحماض  فيتامينات  على  تحتوي 
أن  لَك  130 ميدالية.  بأكثر من  الفوز  الرياضيين مما ساعدهم في 

تتخيل ما يمكن أن يحققه لك فاب فوريفر أكتيف بوست! 

البيانات الواردة هنا لم تخضع بعُد لتقييم إدارة ا�غذية وا�دوية ا�مريكية. وال تهدف المنتجات المعروضة هنا إلى تشخيص مرض معين أو نوع معين من ا�مراض أو التخفيف 
من حدته أو عالجه أو شفائه أو الوقاية منه. ويجب استشارة الطبيب في حال مواجهة مشكلة طبية.

 صندوق من 12 عبوة  صندوق من 12 عبوة 

 صندوق من 12 عبوة  صندوق من 12 عبوة 

 صندوق من 12 عبوة  صندوق من 12 عبوة 

 صندوق من 12 عبوة  صندوق من 12 عبوة 
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517516

516

200034

517

52.25 AED54.00 SAR

52.25 QAR

5.50 OMR
4.35 KWD
11.20 JOD 
+ 16% VAT.

65.75 AED68.25 SAR

65.75 QAR

6.95 OMR
5.00 KWD
14.10 JOD 
+ 16% VAT.

94.75 AED98.00 SAR

94.75 QAR

10.00 OMR
6.75 KWD
20.30 JOD 
+ 16% VAT.

357.50 AED369.00 SAR

357.50 QAR

37.70 OMR
26.60 KWD
76.40 JOD 
+ 16% VAT.

428.75 AED441.75 SAR

428.75 QAR

45.15 OMR
31.89 KWD
91.60 JOD 
+ 16% VAT.

306 270

جوست™

وتحسين  المفضل  مشروبك  إلى  جديدة  نكهة  إضافة  يمكنك 
مستوى الترطيب في جسمك وزيادة نسبة فيتامين ب من خالل 
الفواكه  مزيج  من  نوعان  جوست.  عبوة  على  بسيطة  ضغطة 
 �كلي جديد  مستوى  إلى  مشروبك  مذاق  لتغيير  طبيعية  بنكهة 
الستيفيا  نبات  خالصة  على  جوست  يحتوي  اللذيذ.  المذاق  من 
الفوليك  وحمض  وب12  ب6  لفيتامين   Fممتاز  Fمصدر يعد  الذي 
حاسة  ويرضي  للجسم  الالزم  الترطيب  ليمنحك  ج  وفيتامين 

التذوق لديك.

فوريفر ألو بيري نكتار®

516 بنكهة التوت ا�زرق
517 بنكهة ا�ناناس

صندوق يحتوي على 30 عبوة

إضافة قليلة من التوت البري والتفاح الحلو تضفي نكهة طبيعية 
البري  التوت  أن فاعلية  ثبت  الوقت. وقد  حلوة والذعة في نفس 
مرة،  بعشرين  ج  فيتامين  فاعلية  من  أعلى  ل�كسدة  المضادة 
حماية  توفر  التي  البروأنثوسيانيدينز  مركبات  على  يحتوي  كما 
خاص  نباتي  غذائي  عنصر  على  التفاح  ويحتوي  البولي.  للجهاز 
الذي يعد مادة فعالة أخرى مضادة ل�كسدة  هو الكويرسيتين 

تجعل من نكتار ا�لوفيرا بالتوت بالبري خيارF فعاًال.

ألو بلوسوم هيربال تي®
من   �كلي الطبيعية  التوليفة  هذه  مع  والحيوية  بالتجديد  انعم 
التوابل  أن  الدراسات  أظهرت  فقد  والتوابل،  وا�عشاب  ا�وراق 
مساوية  ا�كسدة  مضادات  من  نسبة  على  تحتوي  أن  يمكن 
أنواع  بعض  في  المتوفرة  ا�كسدة  مضادات  من  كاملة  لحصة 
من الفاكهة. ويحتوي هذا الشاي الخالي من الكافيين على مزيج 
صحي من القرفة والقرنفل والزنجبيل والهال والفلفل اcفرنجي 

وبدون أي سعرات حرارية.

فوريفر ألو تو جو®
عصير  عبوة  اصطحاب  في  سترغب  تذهب  أينما  أنك  نعلم  نحن 
سترغب  �نك  باور  بومستين  فوريفر  عصير  وعبوة  جل  ا�لوفيرا 
دائم� في الحصول على المزايا الرائعة المتوفرة في المشروبين. 
اصطحب المشروبات المفضلة لديك أينما ذهبت مع عبوة عصير 
فوريفر ألو تو جو السهلة الحمل. أفضل الخصائص المتوفرة في 
تحتوي  المفضض  الورق  من  عبوة  في  ممزوجة  المشروبين  كال 

على حصة واحدة لتتناولها خارج المنزل.

فوريفر فريدوم تو جو®
الشعور  في  سيساعدك  فريدوم  فوريفر  عصير  أن  نعرف  �ننا 
يمكنك  الحمل  سهلة  عبوة  بابتكار  قمنا  والنشاط،  بالحيوية 
على  باحتوائه  المشروب  هذا  ويتميز  ذهبت.  أينما  معك  أخذها 
عبوة  في  ا�كسدة  مضادات  لتعزيز  االستوائية  الرمان  نكهة 
أو  اليد  حقيبة  في  وضعها  يسهل  ما  فردية  حصة  على  تحتوي 
حقيبة مالبس الرياضة، وهكذا فإنك لن تغادر المنزل دون أخذها 

معك! يحتوي على المحاريات (الروبيان والسلطعون والكركند).

البيانات الواردة هنا لم تخضع بعُد لتقييم إدارة ا�غذية وا�دوية ا�مريكية. وال تهدف المنتجات المعروضة هنا إلى تشخيص مرض معين أو نوع معين من ا�مراض أو التخفيف 
من حدته أو عالجه أو شفائه أو الوقاية منه. ويجب استشارة الطبيب في حال مواجهة مشكلة طبية.
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026

036027

207

57.25 AED

123.50 AED119.50 AED

63.00 AED 59.00 SAR

127.75 SAR123.50 SAR

65.25 SAR

57.25 QAR

123.50 QAR119.50 QAR

63.00 QAR

6.05 OMR

13.05 OMR12.60 OMR

6.65 OMR
4.00 KWD

9.00 KWD8.50 KWD

5.00 KWD
12.20 JOD 
+ 16% VAT.

26.45 JOD 
+ 16% VAT.

25.60 JOD 
+ 16% VAT.

13.50 JOD 
+ 16% VAT.

فوريفر بي بولين® 
أن  عن  فضًال  الطبيعة،  تقدمها  التي  تكامًال  ا�كثر  ا�غذية 
هذا المسحوق الذهبي يحتوي على الفالفونيدات الحيوية 
من   �تمام خاٍل  وفعالة.  ل�كسدة  مضادة  أخرى  ومركبات 
أي مواد حافظة أو نكهات صناعية، وكأنه مستخلص للتو 

من الخلية.

فوريفر رويال جيلي®

ليمنحك   �خصيص مصنوع  فوريفر  النحل  ملكات  غذاء 
النحل،  لملكة  الحصري  الغذاء  أن  يعتقد  ملكية!  امتيازات 
فهي  الطويل  عمرها  وراء  السبب  هو  الملكي،  الهالم 
العامل!  النحل  من  مرة   50 من  بأكثر  أطول  لعمر  تعيش 
وإضافًة إلى أنه عامل حيوي cطالة عمر ملكة النحل، فقد 
على  يعمل  أن  يمكن  الملكي  الهالم  أن  الدراسات  أظهرت 
على  الحفاظ  في  ويساعد  والمناعة  المخ  وظائف  تحسين 

مستوى صحي للسكر في الدم والكولسترول.

فوريفر بي بروبوليس® 
النحل  يجمعها  التي  الواقية  المادة  هي  البروبوليس 
أن هذه  تبين  الخلية وحمايتها. وقد  لتعقيم  ويستخدمها 
المناعة  تعزيز  في  خاص  بشكٍل  تساعد  الرائعة  المادة 
احتوائه  خالل  ومن  الحرة.  للجذور  السلبية  اxثار  ومكافحة 
على مكونات مثل بروتين الصويا والهالم الملكي يساعدك 
والنشاط  بالحيوية  التمتع  في  الغذائي  المكمل  هذا 

الدائمين. يحتوي على الصويا والمكسرات (اللوز). 

فوريفر بي هني®
بخصائص   Fمميز القدم  منذ  ا�بيض  العسل  كان  لطالما 
معززة للصحة والتغذية. فهذا الرحيق المركب يتميز بمذاق 
حلو ما يجعله مفيدF لك، فيمكنك أن تعتبره هدية يقدمها 
على  للحصول  طبيعي  كمصدر  به  لتستمتع  إليك  النحل 
الطاقة ويمكنك إضافته إلى شاي براعم ا�لوة با�عشاب أو 

تناوله بالملعقة، االختيار يرجع إليك.

فالنحل يزودنا بإكسير الكهرمان الحلو، فضًال عن أنه ينتج مجموعة 
 �متنوعة من المركبات القيمة. جميع منتجات النحل الطبيعية كلي
أعظم  من  باثنين  استمتع  ا�لوفيرا.  لخالصة  المثالي  المكمل  هي 

عطايا الطبيعية في مزيج واحد.

البيانات الواردة هنا لم تخضع بعُد لتقييم إدارة ا�غذية وا�دوية ا�مريكية. وال تهدف المنتجات المعروضة هنا إلى تشخيص مرض معين أو نوع معين من ا�مراض أو التخفيف 
من حدته أو عالجه أو شفائه أو الوقاية منه. ويجب استشارة الطبيب في حال مواجهة مشكلة طبية.

النحل المنِتج للعسل هو كنز 
ذهبي حقيقي تزخر به الطبيعة.

9 / منتجات النحل 
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 10 / التغذية 

معلومة شيقة

يعمل علماؤنا باستمرار للتوصل إلى أفضل 
بخالصة  مزجها  يمكن  التي  المكونات 
سنوات  مدى  وعلى  النقية.  ا�لوفيرا 
اكتشفنا أن هناك خالصات نباتية طبيعية 
ا�لوة،  أداء  وتحسن  تدعم  أن  يمكن 
ا�لوة  مع  الخالصات  هذه  تمتزج  فعندما 
أقوى  تركيبات  الناتج  يكون  بنا  الخاصة 
في  تساعدك  طبيعية  بعناصر  مدعومة 
التألق بمظهر أفضل واكتساب شعور رائع.

البيانات الواردة هنا لم تخضع بعُد لتقييم إدارة ا�غذية وا�دوية ا�مريكية. وال تهدف المنتجات المعروضة هنا إلى تشخيص مرض معين أو نوع معين من ا�مراض أو التخفيف 
من حدته أو عالجه أو شفائه أو الوقاية منه. ويجب استشارة الطبيب في حال مواجهة مشكلة طبية.

فوريفر فايبر®  464
نظامك  إلى  ا�لياف  من  مزيد  إضافة  بسهولة  يمكنك 
على  تحتوي  التي  الحجم  الصغيرة  عبواتنا  مع  الغذائي 
أربعة أنواع من ا�لياف منها فركتو أوليجو سكاريدات الذي 
يعد أحد مغذيات البريبيوتيك. ويتميز هذا المسحوق بمذاق 
خفيف وسرعة الذوبان ويضيف 5 جرامات من ا�لياف أي ما 
يعادل تقريب� شريحتين من خبز التوست المحضر من القمح 
الكامل �ي مشروب أو طعام. تدعم ا�لياف وظائف القلب 
الوزن  وخسارة  الهضمي  الجهاز  وصحة  الدموية  وا�وعية 

ووظائف الجهاز المناعي.

108.75 AED112.00 SAR
108.75 QAR
11.50 OMR

8.10 KWD
23.30 JOD 
+ 16% VAT.

فوريفر كيدز® 354
ستنعم  وأنَت  الحلوى  يتناولون  أنهم  أطفالك  سيشعر 
اليومية  بالجرعة  تزودهم  أنك  تعرف  عندما  البال  براحة 
بنكهة  الحبوب  هذه  والمعادن.  الفيتامينات  من  الالزمة 
مغذيات  على  تحتوي  المضغ  السهلة  الطبيعية  العنب 
والجزر  والبنجر  والسبانخ  البروكلي  من  مستخلصة  نباتية 
مناسب  المغذية.  والخضراوات  الفواكه  من  أخرى  وأنواع 
ل�طفال من عمر سنتين فيما فوق (لن نمانع إذا تناولته أنَت 
أيض� مع ا�طفال!) ليساعد في نمو أجسامهم وعقولهم. 

56.50 AED58.50 SAR
56.50 QAR
6.00 OMR

4.21 KWD
12.10 JOD 
+ 16% VAT.

http://bit.ly/2hxjuOI
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المنتجات المفضلة
من فوريفر

البيانات الواردة هنا لم تخضع بعُد لتقييم إدارة ا�غذية وا�دوية ا�مريكية. وال تهدف المنتجات المعروضة هنا إلى تشخيص مرض معين أو نوع معين من ا�مراض أو التخفيف 
من حدته أو عالجه أو شفائه أو الوقاية منه. ويجب استشارة الطبيب في حال مواجهة مشكلة طبية.

376L®فوريفر أركتيك سي
زيوت:  من  الفاعلية  فائق  حصري  مزيج  على  يحتوي 
نسبة  على  يحتوي  الذي  الزيتون  وزيت  والكاالماري  السمك 
ومكمل   ،3 ا�وميجا  تركيبة  أي  ا�وليك،  حمض  من  عالية 
والدوكوساهيكسانويك   (EPA) اcيكوسابينتينويك 
هـ  فيتامين  على  سي  أركتيك  فوريفر  ويحتوي   .(DHA)
النقية:  ا�سماك  زيوت  من  أنواع  ثالثة  من  المستخلص 
الغذائي  المكمل  ا�نشوجة والسلمون والقد. ويدعم هذا 
وا�وعية  القلب  مثل  الرئيسية  الجسم  أجهزة  المتنوع 
المخ  وصحة  المناعي  والجهاز  الهضمي  والجهاز  الدموية 

119.75 AED123.75 SAR
119.75 QAR
12.65 OMR

8.95 KWD
25.65 JOD 
+ 16% VAT.

فوريفر دايلي®439
يتميز  اليومي  الفعال  الفيتامينات  المتعدد  المكمل  هذا 
باحتوائه على مركب ا�لو أوليجوسكاريد، كما يوفر النظام 
تركيبتنا  وتحتوي  الغذائية.  العناصر  لتوصيل   Fتطور ا�كثر 
مثالي  نحٍو  على  متوازنة   �غذائي  Fعنصر  55 على  الخاصة 
الموصى  اليومية  القيم  ذلك  في  بما  با�لوة،  ومغطاة 
هذا  يحتوي  كما  ا�ساسية.  والمعادن  الفيتامينات  من  بها 
للمساعدة  والخضراوات  الفواكه  من  مزيج  على  المكمل 
الصحة  القيمة.  النباتية  بالمغذيات  الجسم  تزويد  في 

المثالية في عبوة.

75.50 AED78.25 SAR
75.50 QAR
8.00 OMR

16.20 JOD 
+ 16% VAT.

فوريفر كالسيوم®206
من   �إكلينيكي المثبتة  الكميات  كالسيوم  فوريفر  يوفر 
العظام  بنية  على  للحفاظ  د  وفيتامين  الكالسيوم 
ثنائي  ماالت  على  الحصرية  تركيبتنا  وتحتوي  ووظائفها. 
الكالسيوم وهو ا�ساس ا�فضل لبناء العظام الذي يبقى 
يحتوي  كما  الكالسيوم.  من  أطول  لفترة  الدم  مجرى  في 
أيض� على معادن سهلة امتصاص، تجعلك تشعر بفارق في 

صحة عظامك. 

90.75 AED93.75 SAR
90.75 QAR
9.60 OMR

6.50 KWD
19.45 JOD 
+ 16% VAT.

http://bit.ly/2hxjuOI
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473

285.50 AED294.50 SAR

285.50 QAR

30.10 OMR
21.25 KWD
61.05 JOD 
+ 16% VAT.
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البيانات الواردة هنا لم تخضع بعُد لتقييم إدارة ا�غذية وا�دوية ا�مريكية. وال تهدف المنتجات المعروضة هنا إلى تشخيص مرض معين أو نوع معين من ا�مراض أو التخفيف 
من حدته أو عالجه أو شفائه أو الوقاية منه. ويجب استشارة الطبيب في حال مواجهة مشكلة طبية.

آرجي+® مجموعة فيتامينات 
بحمض ا�رجينين

كيس من آرجي+® بتركيبة محسنة

 �يزودك آرجي+ بالجرعة الموصى بها يومي� من «الجزيء المعجزة» الذي يعرف أيض
 Fبدء الجسم،  أميني أساسي يلعب دورF مهم� في  ا�رجينين وهو حمض  باسم 
الذي  النيتروجين  إنتاج أحادي أكسيد  زيادة  إلى  الخاليا ووصوًال  من دعم وظائف 
يساعد في زيادة وصول الدم إلى ا�عضاء الرئيسية. ويتميز هذا المكمل المتنوع 
تدعم  التي  للطاقة  المعززة  والفواكه  الفيتامينات  من  مجموعة  على  باحتوائه 

جسمك بالكامل مع إضافة نكهة التوت اللذيذة لمشروبك المفضل.

http://bit.ly/2hxjuOI
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065

375L

047188

374L

048312

68.00 AED

119.75 AED

70.50 SAR

123.75 SAR

68.00 QAR

119.75 QAR

7.20 OMR

12.65 OMR

5.00 KWD

8.95 KWD

14.60 JOD 
+ 16% VAT.

25.65 JOD 
+ 16% VAT.

65.75 AED68.25 SAR

65.75 QAR

6.95 OMR
4.75 KWD
14.10 JOD 
+ 16% VAT.

125.50 AED129.25 SAR

125.50 QAR

13.25 OMR
9.33 KWD
26.90 JOD 
+ 16% VAT.

113.50 AED117.00 SAR

113.50 QAR

11.95 OMR
8.45 KWD
24.25 JOD 
+ 16% VAT.

57.75 AED60.00 SAR

57.75 QAR

6.10 OMR
4.25 KWD
12.40 JOD 
+ 16% VAT. 68.00 AED70.50 SAR

68.00 QAR

7.20 OMR
5.00 KWD
14.60 JOD 
+ 16% VAT.

فوريفر جارليك-ثيم®
يمكنك مقاومة آثار اcجهاد التأكسدي مع الكبسوالت الهالمية 
العديمة الرائحة والسهلة البلع التي تحتوي على مزيج مميز من 
وا�وعية  القلب  لجهاز  كثيرة  فوائد  الثوم  ويوفر  والزعتر.  الثوم 
 Fعنصر لتنتج  اcنزيمات  تتفاعل  تقطيعه  يتم  وعندما  الدموية، 
فعاًال يعمل على تحسين مناعة الجسم. أما الزعتر الذي يزرع في 
على  بقدرته  القدم  منذ  يشتهر  الترابية  المتوسط  البحر  منطقة 

زيادة مناعة الجسم. يحتوي على الصويا.

فوريفر أبسوربانت سي®
يقاوم فيتامين ج الجذور الحرة ويفيد البشرة وا�نسجة الضامة. 
الذي  سي  أبزوربنت  فوريفر  مع  جسمك  صحة  تعزيز  يمكنك 
الشوفان.  ونخالة  ا�بيض  والعسل  البابايا  خالصة  على  يحتوي 
نوعها  من  فريدة  أكسدة  مضادات  على  الشوفان  ويحتوي 
تسمى أفينانثرامايد يمكن أن تخلص جسمك من الجذور الحرة. 
استثنائية،  عملية  خالل  من  المطور  المميز،  المزيج  هذا  ويساعد 

في إتمام عملية االمتصاص.  

فيتوليز®    مكمل غذائي
لدعم حيوية المرأة

بمضادات  الغنية  الفواكه  خالصات  من  الطبيعي  المزيج  هذا 
 �خصيص مصمم  والمعادن  والفيتامينات  وا�عشاب  ا�كسدة 

لتلبية احتياجات المرأة ودعم وظائف الهرمونات لديها.
الخالصات  ليفينج من  بفوريفر  يحتوي فيتوليز� على مزيج خاص 
وهو  الشزندرة  وتوت  اxالم  وزهرة  التفاح  مسحوق  منها  النباتية 
الخصائص  بفضل  قرون  منذ  وروسيا  الصين  في  يستخدم  نبات 
العديدة التي يتميز بها لتعزيز الصحة. كما يحتوي على مسحوق 
حمض  إلى  إضافًة  البولي،  الجهاز  صحة  لدعم  البري  التوت 

الفوليك ليوفر بذلك الدعم الكامل لجسم المرأة.

فوريفر جين-شيا®
والشيا  الجنسنج  خالصة  بين  يجمع  الذي  المكمل  هذا  يتميز 
أحد  كان  لطالما  الذي  الجنسنج  نبات  من  نوعين  على  باحتوائه 
يزرعه  وكان  قرون  منذ  الشرق  في  ا�سطورية  ا�عشاب  أنواع 
الطاقة في  التي تعزز مستوى  اxزتك لخصائصه الصحية  شعب 
الوقت  في  المميزة  ا�غذية  أحد  تعد  التي  الشيا  أما  الجسم. 
كغذاء  أمريكا  في  ا�صليون  السكان  يقدرها  كان  الحالي 
ا�يقونتين  هاتين  بين  بالمزج  قمنا  وقد  الطاقة.  يوفر  مستدام 
وصحة  التحمل  على  قدرتك  يدعم   �منتج لنقدم  الحضاريتين 

جسمك. يحتوي على الصويا.

فوريفر بي 12 بلس®
كرات  إنتاج  لتحفيز   �مع الفوليك  وحمض  ب12  فيتامين  يتحد 
الدم الحمراء وتحسين االستفادة من الحديد في الجسم ودعم 
الجنين  لنمو   �ضروري المكمل  هذا  يكون  المناعي.  الجهاز  صحة 
الغذائية  وا�نظمة  النباتية  الغذائية  ا�نظمة  وفي  الحمل  أثناء 
بلس  بي12  فوريفر  يجمع  إذ  الحيوانية،  المنتجات  تشمل  ال  التي 
هذين النوعين من الفيتامينات ا�ساسية في تركيبة مميزة توفر 

الكميات المطلوبة للجسم.

فيتوليز®       مكمل غذائي
لدعم حيوية الرجل

مثل  النباتية  الخالصات  على  تحتوي  بتركيبة  المكمل  هذا  يتميز 
البلميط المنشاري ولحاء شجرة الخوخ ا�فريقي وبذور القرع ليلبي 
جميع احتياجات الرجل. يحتوي فيتوليز على كافة العناصر التي 
وا�عشاب  الفيتامينات  من  والهرمونات  البروستاتا  صحة  تدعم 
 �والمعادن، فضًال عن مادة الليكوبين التي ثبت أن لها دورF حاسم

في دعم صحة البروستاتا.

فوريفر كارديوهيلث® 
بمساعد ا`نزيم كيو 10

القلب.  لصحة  المفيدة  المكونات  من  مجموعة  على  يحتوي 
الرئيسية  الوظائف  تعزيز  في   10 كيو  اcنزيم  مساعد  يساهم 
وحمض  ب  فيتامين  كارديوهيلث  فوريفر  يوفر  كما  للخاليا، 
الدموية.  وا�وعية  القلب  جهاز  تدعم  عشبية  وخالصات  الفوليك 
وإضافة إلى ذلك يساعد ليسيثين الصويا في تسهيل سريان الدم 
في ا�وعية. يمكنك إضافته إلى مشروب فوريفر المفضل لديك. 

يحتوي على الصويا. 

البيانات الواردة هنا لم تخضع بعُد لتقييم إدارة ا�غذية وا�دوية ا�مريكية. وال تهدف المنتجات المعروضة هنا إلى تشخيص مرض معين أو نوع معين من ا�مراض أو التخفيف 
من حدته أو عالجه أو شفائه أو الوقاية منه. ويجب استشارة الطبيب في حال مواجهة مشكلة طبية.

13 / التغذية 

http://bit.ly/2hxjuOI
http://bit.ly/2vvzPJr
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068073

072 037

222

45.00 AED46.75 SAR

45.00 QAR

4.75 OMR
3.25 KWD
9.70 JOD 

+ 16% VAT.

117.50 AED121.50 SAR

117.50 QAR

12.40 OMR
8.50 KWD
25.15 JOD 
+ 16% VAT.

68.00 AED

109.50 AED

70.50 SAR

113.25 SAR

68.00 QAR

109.50 QAR

7.20 OMR

11.55 OMR

5.00 KWD

8.25 KWD

14.60 JOD 
+ 16% VAT.

23.45 JOD 
+ 16% VAT.

123.75 AED128.00 SAR

123.75 QAR

13.05 OMR
9.00 KWD
26.50 JOD 
+ 16% VAT.

التغذية 
فوريفر جينكجو بلس®

ا�داء  انخفاض  أو  التركيز  على  القدرة  ضعف  من   �جميع نعاني 
الجسماني أو اcرهاق، والتي قد تكون جميعها دليًال على ضعف 
الدوري  الجهاز  يدعم  الجنكو  نبات  أن  ثبت  وقد  الدموية.  الدورة 
واالنتباه.  التركيز  تحسن  إلى  يؤدي  ما  العصبي  والجهاز  والمخ 
وجذور  الشزندرة  وتوت  الريشي  فطر  على  احتوائه  وبفضل 
الحس  تغذية  على  للمخ  المغذي  المكمل  هذا  يعمل  فو-تي، 
االبتكاري ويساعدك في التمتع بأفضل نشاط ذهني وجسماني. 

فوريفر فيلدز أوف جرينز®
نعرف جميع� مدى أهمية تناول أطعمة خضراء طازجة. وبما أنك 
مكمل  تناول  يمكنك  وجبة،  كل  مع  السلطة  تناول  تستطيع  ال 
القمح  وحشيش  الشعير  حشيش  على  يحتوي  يومي  غذائي 
والفصفصة. هذا المزيج المغذي الغني با�غذية الخضراء يمكن 
أن يساعد في سد الفجوات في النظام الغذائي. يمكن إضافته 
إلى الفليفلة الحريفة للحفاظ على صحة الدورة الدموية ويمكن 
الطاقة. يحتوي على  لتعزيز مستوى  ا�بيض  العسل  إلى  إضافته 

القمح.

فوريفر نيتشر-مين®
الفيتامينات  في  نقص  من  يعانون  ا�شخاص  %10من  هناك 
 10 من  أكثر  على  نيتشر-مين  فوريفر  يحتوي  لذلك  والمعادن، 
الموجودة  المركزات  من  مستخلصة  ودقيقة  أساسية  معادن 
في قاع البحار والنباتات البحرية الطبيعية. تتميز تركيبة المعادن 
امتصاصها  يتم  بأنها   �أحيائي والمتوفرة  المتطورة  المخلبية 
بالكامل. وتؤدي هذه المعادن عدة وظائف منها دعم العظام 

والخاليا والتزويد بالطاقة.

فوريفر أكتيف بروبيوتيك®
1 مليار وحدة تشكيل مستعمرة من بكتيريا  يحتوي بشكٍل مثير لالهتمام على 
بكتيريا  من  أنواع  ستة  من  الرائع  المزيج  هذا  يساعد  أن  ويمكن  البروبيوتيك. 
العناصر  امتصاص  وتحسين  الهضمي  الجهاز  صحة  تعزيز  في  البروبيوتيك 
الغذائية ودعم وظائف الجهاز المناعي. ويتميز فوريفر أكتيف بروبيوتيك بتقنية 
النافعة  البكتيريا  التي تضمن نقل  اختراع  براءة  الحاصلة على  الدقيقة  الكبسلة 
إلى ا�جزاء ا�كثر أهمية في الجهاز الهضمي. وال يتطلب ا�مر تخزين المنتج في 
الثالجة. وتساعد هذه الكبسوالت السهلة البلع التي تحتوي على «بكتيريا نافعة» 
في التغلب على االختالل الناتج عن اختيارات ا�غذية أو نمط الحياة. يحتوي على 

الصويا.

فوريفر ليسيم بلس®
الليسيم، الذي يعرف في الصين باسم «ين تونيك»، هو مادة قوية 
التي  الليكوريس،  مادة  مع  الليسيم  ويمتزج  ل�كسدة.  مضادة 
المكمل  في  ا�خرى،  ا�عشاب  آثار  تحسين  على  بقدرتها  تعرف 
الغذائي فوريفر ليسيم بلس لتحسين مظهر البشرة والمساعدة 

في الحفاظ على الطاقة ودعم صحة العينين.

البيانات الواردة هنا لم تخضع بعُد لتقييم إدارة ا�غذية وا�دوية ا�مريكية. وال تهدف المنتجات المعروضة هنا إلى تشخيص مرض معين أو نوع معين من ا�مراض أو التخفيف 
من حدته أو عالجه أو شفائه أو الوقاية منه. ويجب استشارة الطبيب في حال مواجهة مشكلة طبية.

http://bit.ly/2hxjuOI
http://bit.ly/2vvzPJr
Osama
Typewritten Text
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235054

215 264

355

99.50 AED102.50 SAR

99.50 QAR

10.50 OMR
7.50 KWD
21.30 JOD 
+ 16% VAT.

111.25 AED114.75 SAR

111.25 QAR

11.70 OMR
8.00 KWD
23.85 JOD 
+ 16% VAT.

98.75 AED

88.00 AED

102.00 SAR

90.75 SAR

98.75 QAR

88.00 QAR

10.45 OMR

9.30 OMR

7.50 KWD

6.55 KWD

21.15 JOD 
+ 16% VAT.

18.80 JOD 
+ 16% VAT.

127.75 AED131.50 SAR

127.75 QAR

13.45 OMR
9.50 KWD
27.35 JOD 
+ 16% VAT.

 فوريفر فيجن®
على  فللحفاظ  الضغط.  من  كبير  لقدر  يوم  كل  أعيننا  تتعرض 
صحة العينين يمكنك استخدام فوريفر فيجن الذي يحتوي على 
ا�كسدة  ومضادات  والزيازانثين  واللوتين  ا�حراج  عنب  خالصة 
للعين  الدعم  الغذائي  المكمل  هذا  ويقدم  الفاعلية.  الفائقة 
بالكامل، من خالل مادة اللوتين التي تساعد في حماية الشبكية 
العين  إلى  الدموية  الدورة  وصول  يحسن  الذي  ا�حراج  وعنب 
أن  ا�مر  يتطلب  ال  العين.  بقعة  صحة  يدعم  الذي  والزيازانثين 

يكون نظرك 20/20 لترى أن هذا المكمل منتج رائع. 
 

فوريفر أكتيف إتش أيه®
في  طبيعي  بشكٍل  متوفرة  مادة  هو  الهيالورونيك  حمض 
ا�نسجة الضامة التي تعمل على حماية الخاليا وملء المسافات 
المتوفرة  المواد  من  الكثير  مثل  ومثله  وبعضها.  الخاليا  بين 
التقدم  مع  الهيالورونيك  حمض  إنتاج  يقل  اcنسان،  جسم  في 
حمض  بين  أيه  إتش  أكتيف  فوريفر  تركيبة  وتجمع  العمر.  في 
في  يستخدمان  اللذان   � والكركم  الزنجبيل  وزيت  الهيالورونيك 
المفاصل  صحة  لدعم   � المفاصل  صحة  على  للحفاظ  الصين 
على  يحتوي  البشرة.  صحة  على  والحفاظ  الحركة  وسهولة 

الصويا.

فوريفر مالتي-ماكا®
كغذاء  الماكا  يستخدمون  بيرو  في   �قديم اcنكا  محاربو  كان 
مؤكدة  فاعليتها  ومازالت  الجنسية،  الصحة  لتحسين  وكمادة 
حتى اليوم في الدراسات اcكلينيكية. وتتميز الماكا بأنها مفيدة 
على  ماكا  مالتي  فوريفر  يحتوي  لذلك   ،�مع والنساء  للرجال 
مزيج تقليدي من جذور الماكا ولحائها وثمارها ليزودك بالطاقة 

والحيوية الالزمة. يحتوي على الصويا.

فوريفر أيه-بيتا-كير®
من  فاعليته  على  يحصل  التأثير  الواسع  الغذائي  المكمل  هذا 
 Fدور أ  فيتامين  يلعب  إذ  والسيلينيوم،  هـ  وفيتامين  أ  فيتامين 
مهم� في دعم النظر ونمو العظام وانقسام الخاليا بينما يوفر 
المكمل  هذا  خصائص  ولتعزيز  أ.  لفيتامين  الحماية  هـ  فيتامين 
بين  تجمع  مادة  وهي  السيلينيوم،  مادة  إليه  أضفنا  المميز، 
التي تتحد مع المكونات  خصائص مضادات ا�كسدة والمعادن 
ا�خرى في التركيبة لتغذية البشرة والشعر والنظر. يحتوي على 

الصويا.

فوريفر إيميوبلند®
هذا المكمل الغذائي يحتوي على جميع العناصر التي تدعم الجهاز المناعي بفضل احتوائه 
المايتاكي وفطر الشيتاكي وفيتامين د  على فركتو أوليجو سكاريدات والكتوفيرين وفطر 
وج والزنك. مزيج فعال من العناصر الغذائية ا�ساسية وخالصات النباتات الطبيعية التي تعمل 
مع� للحفاظ على الجهاز المناعي في أقصى أداء له. وقد ثبت أن فطر المايتاكي، وهو نوع 
شهير من الفطر في اليابان، يحفز قدرة الخاليا المناعية وزيادة االستجابة المناعية. أصبحت 
الحياة مزدحمة بشكٍل كاٍف ولم يعد لديك وقت للتمهل. بادر اxن بدعم جهازك المناعي 

مع فوريفر إيميوبلند. 

البيانات الواردة هنا لم تخضع بعُد لتقييم إدارة ا�غذية وا�دوية ا�مريكية. وال تهدف المنتجات المعروضة هنا إلى تشخيص مرض معين أو نوع معين من ا�مراض أو التخفيف 
من حدته أو عالجه أو شفائه أو الوقاية منه. ويجب استشارة الطبيب في حال مواجهة مشكلة طبية.

http://bit.ly/2hxjuOI
http://bit.ly/2vvzPJr
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470 بنكهة الفانيال
471 بنكهة الشوكوالتة

470

267

465466

463071289

471

115.25 AED19.00 AED

12.25 AED

107.50 AED

123.75 AED

157.50 AED

119.00 SAR19.50 SAR

13.00 SAR

111.00 SAR

128.00 SAR

162.50 SAR

115.25 QAR19.00 QAR

12.25 QAR

107.50 QAR

123.75 QAR

157.50 QAR

12.15 OMR2.05 OMR

1.35 OMR

11.40 OMR

13.05 OMR

16.60 OMR

8.60 KWD1.45 KWD

1.00 KWD

8.00 KWD

9.00 KWD

12.00 KWD

24.70 JOD 
+ 16% VAT.

4.10 JOD 
+ 16% VAT.

2.70 JOD 
+ 16% VAT.

23.00 JOD 
+ 16% VAT.

26.50 JOD 
+ 16% VAT.

33.65 JOD 
+ 16% VAT.

التحكم في الوزن

فوريفر برو إكس2®
فوريفر برو إكس2 يحتوي على مزيج برو إكس2 المملوك لفوريفر 
مصل  وبروتين  المعزول  الصويا  بروتين  من  والمكون  ليفينج 
الحليب المعزول والمركز، إضافًة إلى جرامين من ا�لياف الغذائية 
وتحقيق  العضالت  بناء  في  للمساعدة  شهي  قالب  كل  في 

أهداف خسارة الوزن.
465 بنكهة الشوكوالتة 466 بنكهة القرفة

فوريفر فاست بريك®
قالب لتعزيز الطاقة

وجبة  �ي  رائع  بديل  هي  بريك  فاست  فوريفر  الطاقة  قوالب 
والوسيلة  اليوم،  نعيشه  الذي  «السريع»  الحياة  لنمط  ومناسب 
من  السريع  العالم  لمواكبة  النشطاء  ل�شخاص  المثالية 
يحتوي   .�حراري  Fسعر  220 على  الواحد  القالب  يحتوي  حولهم. 

على الفول السوداني والحليب والصويا.

فوريفر ثيرم®
الطبيعي  والكافيين  والجوارانا  ا�خضر  الشاي  مزيج  يساعد 
وتحفيز  الطاقة  مستويات  تعزيز  في  العليق  توت  من  والقليل 
أيض  في  الجسم  ب  فيتامين  يساعد  كما  ا�يض.  عملية 
الفعال  المزيج  هذا  يساعد  والدهون.  والبروتينات  الكربوهيدرات 
أهداف  تحقيق  في  الغذائية  والعناصر  النباتية  الخالصات  من 

خسارة الوزن.

فوريفر جارسينيا بلس®
الهيدروكسي  حمض  على  كامبوجيا  جارسينيا  ثمرة  تحتوي 
قيام  مؤقت  بشكٍل  يمنع  أنه  ثبت  الذي  المركب  وهو  ستريك، 
تخزين  من  فبدًال  دهون.  إلى  الكربوهيدرات  بتحويل  الجسم 
مخزون  من  الحرارية  السعرات  بحرق  الجسم  يقوم  الدهون، 
الدراسات  الوزن. وتقترح  المتوفر مما يساعد في خسارة  الدهون 
وقد  الشهية.  تقليل  في  يساعد  كامبوجيا  الجارسينيا  نبات  أن 
مركب  آسيا  قارة  في  المنتشرة  الفاكهة  هذه  إلى  أضفنا 
بقدٍر  الجسم  في   Fمتوفر يكن  لم  إذا  والذي  الكروم  بيكولينات 
على  يحتوي  الدهون.  إنتاج  وزيادة  باcرهاق  الشعور  يسبب  كاٍف 

الصويا.

فوريفر لين®
المؤكد  فمن  تحقيقها،  إلى  نسعى  التي  ا�هداف  كانت  مهما 
أننا جميع� تناولنا ذات مرة طعام� ثم ندمنا بعد ذلك. لذلك قمنا 
نوع  وهو  الهندي  التين  في  المتوفرة  التسامح  قوة  باستخالص 
ثم  بالدهون.  ويلتصق  ا�كسدة  بمضادات  غني  ا�لياف  من  فريد 
الجسم بشكٍل  تمنع  التي  الفعالة  البيضاء  الفاصوليا  إليه  أضفنا 
 Fوأخير السكريات.  من  الحرارية  السعرات  امتصاص  من  مؤقت 
السعرات  امتصاص  وقف  في  الغذائي  المكمل  هذا  يساعد 

الحرارية بعد تناولها.

فوريفر اليت ألترا® 
با�مينوتين® **

هما  لذيذتين  بنكهتين  متوفرة  طبيعية  بنكهة  نباتي  بروتين 
اcفطار  لوجبة  التحضير  سهل  مخفوق  والشوكوالتة.  الفانيال 
 �والعشاء ليزودك بالكامل بالنسب الموصى بها يومي� من 18 نوع
من الفيتامينات والمعادن. فوريفر اليت ألترا وجبة سهلة التحضير 
تحتوي على القليل من الكربوهيدرات ويمكن تناولها كبديل �ي 
وجبة بفضل احتوائها على ا�مينوتين** نظام اcنزيمات الحاصل 
المخفوق  هذا  البروتينات  من   �جرام  17 مع  اختراع.  براءة  على 

الشهي هو اcضافة ا�روع لنظامك الغذائي ونمط حياتك. 

عالمة  إندستريز.  ترياركو  شركة  من  مسجلتان  تجاريتان  عالمتان  هما  وأمينوجن  أمينوتين   @@
أمينوجن التجارية محمية بموجب براءة االختراع ا�مريكية رقم 5.387.4422

البيانات الواردة هنا لم تخضع بعُد لتقييم إدارة ا�غذية وا�دوية ا�مريكية. وال تهدف المنتجات المعروضة هنا إلى تشخيص مرض معين أو نوع معين من ا�مراض أو التخفيف 
من حدته أو عالجه أو شفائه أو الوقاية منه. ويجب استشارة الطبيب في حال مواجهة مشكلة طبية.

http://bit.ly/2hxjuOI
http://bit.ly/2vvzPJr


519

518

520

17 / التحكم في الوزن

525200

518519520

21.00 AED21.75 SAR

21.00 QAR

2.20 OMR
1.75 KWD
4.50 JOD 

+ 16% VAT.

17.00 AED17.50 SAR

17.00 QAR

1.80 OMR
1.40 KWD
3.65 JOD 

+ 16% VAT.

فوريفر برو إكس2®

خاٍل  �نه  بالبروتين  الغني  القالب  هذا  لتناول   Fأبد بالندم  تشعر  لن 
المشِبعة  الخفيفة  الوجبة  هذه  وتتوفر  والغلوتين.  السكر  من 
بنكهة الشوكوالتة والقرفة وتحتوي على 15 جرام� من ثالثة أنواع 
من البروتين: بروتين الصويا المعزول وبروتين مصل الحليب المركز 
إكس2  برو  فوريفر  يحتوي  كما  المعزول.  الحليب  مصل  وبروتين 
على جرامين من ا�لياف المستخلصة من اcينولين وهو نوع خاص 
بين  المزج  يساعد  البريبيوتيك.  مواد  خصائص  يجمع  ا�لياف  من 
البروتينات وا�لياف الغذائية في بناء عضالت مشدودة. مكمل رائع 
التمارين  ممارسة  قبل  تتناولها  التي  الخفيفة  الوجبات  مثل  مثله 

الرياضية وبعدها. يحتوي على الصويا والحليب.

فوريفر فاست بريك®     

قالب جديد بنسبة سكر أقل ومزيد من ا�لياف. مع هذا القالب المزود 
بنكهة أجود من الشوكوالتة اللذيذة المغطاة بزبدة الفول السوداني، 
زيادة  من  التخلص  فيها  يمكنك  التي  الجنة  إلى  انتقلت  أنك  ستعتقد 
الوزن. وتحتوي هذه القوالب المشِبعة على 11 جرام� من البروتين لذلك 
طاقتك.  زيادة  إلى  تحتاج  عندما  أو  وجبة  �ي  كبديل  تناولها  يمكن 
الفوسفور  فيها  بما  والمعادن،  الفيتامينات  على  القالب  هذا  ويحتوي 
في  يساعدك  مما  والكربوهيدرات؛  الدهون  أيض  عملية  يحفز  الذي 
تحقيق أهدافك الخاصة بالصحة واللياقة البدنية. يحتوي على الصويا 

والحليب. قد يحتوي على البيض والمكسرات والقمح.

519 بنكهة الشوكوالتة
518 بنكهة القرفة

http://bit.ly/2hxjuOI
http://bit.ly/2vvzPJr


http://bit.ly/2vvzPJr
http://bit.ly/2hxjuOI
http://bit.ly/2wkPcSl


19 / التحكم في الوزن

528529532533536537

598.00 SAR 580.00 AED

580.00 QAR

61.10 OMR
48.35 KWD
124.20 JOD 
+ 16% VAT.

مجموعة إف 15 
رائع.  شعور  واكتساب  أفضل  بمظهر  التألق  إلى  المؤدي  الطريق  في  التالية  الخطوة  لتتخذ 
 15 إلى مرحلة متقدمة، فمجموعة إف  أنك وصلت  إذا كنت قد بدأت رحلتك اxن أم  وال يهم 
في  لتساعدك  والمتقدم  والمتوسط  المبتدئ  للمستوى  رياضية  وتمارين  تغذية  برامج  تشمل 
رحلتك لخسارة الوزن والتمتع باللياقة البدنية. وقد تم تصميم كل برنامج مدته 15 يوم� ليزودك 
بالمعلومات التي تحتاجها لتكون مصدر إلهام لك وتساعدك في عمل تغييرات مستدامة نحو 

اتباع نمط حياة أكثر صحة واستكمال عملية تغيير مظهر الجسم.

محتويات عبوة إف 15:
عصير ا�لوفيرا جل من فوريفر - زجاجتان/ 1 لتر

فوريفر اليت ألترا شيك ميكس - بنكهة الفانيال أو الشوكوالتة
فوريفر جارسينيا بلس - 90 كبسولة هالمية لينة

�فوريفر فايبر - 15 كيس
�فوريفر ثيرم - 30 قرص

528 مبتدئ 1 و 2 نكهة الفانيال
529 مبتدئ 1 و 2 نكهة الشوكوالتة

532 متوسط 1 و 2 نكهة الفانيال
533 متوسط 1 و 2 نكهة الشوكوالتة

536 متقدم 1 و 2 نكهة الفانيال
537 متقدم 1 و 2 نكهة الشوكوالتة

البيانات الواردة هنا لم تخضع بعُد لتقييم إدارة ا�غذية وا�دوية ا�مريكية. وال تهدف المنتجات المعروضة هنا إلى تشخيص مرض معين أو نوع معين من ا�مراض أو التخفيف 
من حدته أو عالجه أو شفائه أو الوقاية منه. ويجب استشارة الطبيب في حال مواجهة مشكلة طبية.

http://bit.ly/2hxjuOI
http://bit.ly/2vvzPJr


1,671.50 AED1,723.75 SAR

1,671.50 QAR

175.95 OMR
139.30 KWD
357.25 JOD 
+ 16% VAT.

835.75 AED

835.75 QAR

88.00 OMR

69.65 KWD
178.65 JOD 
+ 16% VAT.

835.75 AED861.75 SAR

835.75 QAR

88.00 OMR
69.65 KWD
178.65 JOD 
+ 16% VAT.

001

075076

 20 / العبوات الشاملة

العبوات الشاملة
مجموعة فوريفر الشاملة

هذه  تضم  إذ  برودكتس،  ليفينج  فوريفر  منتجات  لجميع  رائعة  مقدمة 
المجموعة المتكاملة 27 منتج�. ولمن يرغب منكم في تجربة المكمالت 
هذه  لكم  تقدم  فوريفر،  من  الشخصية  العناية  ومنتجات  الغذائية 
يمكن  والتي  منتجاتنا  لبعض  كتيبات  إلى  إضافة  منتجاتنا،  جميع  العبوة 
التي  بالمنتجات  اxخرين  لتعريف  المبيعات  لزيادة  كأداة  استخدامها 

تقدمها فوريفر ليفينج.

محتويات عبوة مجموعة فوريفر الشاملة: فوريفر ألوفيرا جل، ألو ليبس، 
فوريفر بي بولين، فوريفر برايت توث جل، فوريفر ألو بيري نكتار، فوريفر رويال 
ألو  سي،  أبسوربانت  فوريفر  فيرست،  ألو  سوب،  فيس  آند  هاند  ألو  جيلي، 
بروبوليس كريم، ألو فيرا جيلي، ألو لوشن، ألو مويستيرايزنج لوشن، ألو هيت

بيتشيز،  آن  بتس  ألو  فوريفر  شيلد،  إيفر  ألو  ثايم،   - جارليك  فوريفر  لوشن، 
كالسيوم،  فوريفر  سكرين،  صن  ألو  فريدم،  فوريفر  بلس،   12 بي  فوريفر 
رينز،  كونديشانينج  جوجوبا  ألو  شامبو،  جوجوبا  ألو  سكراب،  ألو  فوريفر 
ليبس،  صن  فوريفر  سي،  اركتيك  سوب،فوريفر  بادي  آند  فيس  أفوكادو 
سياسة الشركة الخاصة بعبوة مجموعة توتش أوف فوريفر إصدار جديد 
باللغة اcنجليزية، نموذج طلب بالتجزئة خطوات أولية بسيطة للوصول إلى 
الكتيب الخاص بالمديرين كتيب المنتجات باللغة اcنجليزية  2016 كتيب 
إلى كتيب  للوصول  أولية بسيطة  2016، خطوات  العربية  باللغة  المنتجات 
المديرين باللغة العربية، سياسة الشركة باللغة العربية (تخضع المنتجات 

`مكانية التغيير).    

مجموعة منتجات فوريفر الغذائية 
الصغيرة

فوريفر  لدى  شهرة  ا�كثر  الشخصية  العناية  منتجات  تشمل  المنتجات  من  بعناية  مختارة  مجموعة 
مظهر  لتحسين  ابتكرناها  التي  ا�لوة  بخالصة  الغنية  الرائعة  المنتجات  العبوة  هذه  وتقدم  ليفينج. 
التعرف أكثر على  التي تساعد العمالء في  المنتجات  البشرة. كما تضم العبوة مجموعة من كتيبات 

مزايا المنتجات التي سيستخدمونها. 
منتجات مجموعة منتجات فوريفر الغذائية الصغيرة: فوريفر ألوفيرا جل، فوريفر بي بولين، فوريفر 
بلس،  جينكجو  فوريفر  جرينز،  أوف  فيلدز  فوريفر  جارليك-ثايم،  فوريفر  نيتشر-مين،  نكتار،  بيري  ألو 
فوريفر فريدم، فوريفر كالسيوم، فوريفر أركتيك سي، سياسة الشركة إصدار جديد باللغة اcنجليزية، 
فوريفر  منتجات  كتيب  شريطي،  برمز  مزود  فوريفر  أعمال  مالكي  طلب  نموذج  بالتجزئة  طلب  نموذج 
ليفينج برودكتس باللغة اcنجليزية 2016، كتيب منتجات فوريفر ليفينج برودكتس باللغة العربية 2016 

سياسة الشركة باللغة العربية.
 (تخضع المحتويات `مكانية التغيير).  

مجموعة فوريفر الصغيرة - العناية
 الشخصية

مجموعة مختارة بعناية من المنتجات تشمل منتجات العناية بالبشرة ا�كثر شهرة لدى فوريفر ليفينج. 
وتقدم هذه العبوة المنتجات الرائعة الغنية بخالصة ا�لوة التي ابتكرناها لتحسين مظهر البشرة. كما 
تضم العبوة مجموعة من كتيبات المنتجات التي تساعد العمالء في التعرف أكثر على مزايا المنتجات 

التي سيستخدمونها. 
ألو  ، فوريفر توث جل،  ألو ليبس  الشخصية: فوريفر  العناية   - الصغيرة  منتجات مجموعة فوريفر 
ألو  فوريفر  جيل،  ستايلنج  ألو  فوريفر  لوشن،  هيت  ألو  لوشن،  مويستورايزنج  ألو  سوب،  فيس  آند  هاند 
سكراب، ألو جوجوبا شامبو، ألو جوجوبا كونديشانينج رينز، آفوكادو فيس آند بادي سوب، ألو فلور دو 
جوفينش، سياسة الشركة إصدار جديد باللغة اcنجليزية، نموذج طلب بالتجزئة قرص دي في دي صغير 
مزود  فوريفر  أعمال  مالكي  طلب  نموذج  وجمالك.  لصحتك  فوريفر  أوف  توتش  ميني  مجموعة  عن 
برمز شريطي، كتيب منتجات فوريفر ليفينج برودكتس باللغة اcنجليزية 2016، كتيب منتجات فوريفر 

ليفينج برودكتس باللغة العربية 2016، سياسة الشركة باللغة العربية.
(تخضع المحتويات `مكانية التغيير).  

البيانات الواردة هنا لم تخضع بعُد لتقييم إدارة ا�غذية وا�دوية ا�مريكية. وال تهدف المنتجات المعروضة هنا إلى تشخيص مرض معين أو نوع معين من ا�مراض أو التخفيف 
من حدته أو عالجه أو شفائه أو الوقاية منه. ويجب استشارة الطبيب في حال مواجهة مشكلة طبية.

http://bit.ly/2hxjuOI
http://bit.ly/2vvzPJr


456457458459

959.75 AED

1,120.00 AED

989.50 SAR

1,154.00 SAR

959.75 QAR

1,120.00 QAR

101.10 OMR

117.95 OMR

71.10 KWD

84.10 KWD

205.20 JOD 
+ 16% VAT.

239.40 JOD 
+ 16% VAT.

21 / العبوات الشاملة

مجموعة فايتال5®

البيانات الواردة هنا لم تخضع بعُد لتقييم إدارة ا�غذية وا�دوية ا�مريكية. وال تهدف المنتجات المعروضة هنا إلى تشخيص مرض معين أو نوع معين من ا�مراض أو التخفيف 
من حدته أو عالجه أو شفائه أو الوقاية منه. ويجب استشارة الطبيب في حال مواجهة مشكلة طبية.

عائلة 
عالمية.

الطبيعة 
البشرية.

يمثل فوريفر عائلة مكونة من أكثر من عشرة ماليين من مالكي أعمال فوريفر، أشخاص مثلك 
في أكثر من 150 دولة يتشاركون نفس الشغف لمساعدة اxخرين في التألق بمظهر أفضل 

واكتساب شعور رائع وعيش الحياة التي لطالما كانوا يحلمون بها.

من طبيعة البشر أن يتشاركوا ا�شياء الجيدة، لذلك عليك أن تخبر أحد أصدقائك عن مجموعة 
فيت وتنشر الفوائد الصحية التي تتميز بها. هكذا ندير أعمالنا االجتماعية. قصة واحدة يمررها 

كل شخص إلى غيره.

تضم مجموعة فايتال5® خمسة منتجات مميزة من فوريفر تعمل مع� لسد الفجوات الغذائية وتوفير 
.�العناصر الغذائية الرئيسية التي يحتاجها جسمك لتتألق بمظهر أفضل وتكتسب شعورF رائع

محتويات عبوة فايتال5®:
4 زجاجات فوريفر ألوفيرا جل أو 4 زجاجات من عصير نكتار ا�لوفيرا بالتوت البري أو 4 زجاجات من عصير 
فوريفر ألو بتس آن بيتشيز أو 4 زجاجات من عصير فوريفر فريدوم + عبوة فوريفر ديلي، علبة من فوريفر 

أكتيف بروبيوتيك، عبوة من فوريفر أركتيك سي وعبوة من أيه آر جي آي بلس.

456 عبوة فايتال5® مع فوريفر ألوفيرا جل
457 عبوة فايتال5® مع فوريفر ألو بيري نكتار

458 عبوة فايتال5® مع فوريفر ألو بتس آن بيتشيز

459 عبوة فايتال5® مع عصير فوريفر فريدوم®

http://bit.ly/2hxjuOI
http://bit.ly/2vvzPJr


524

97.75 AED100.77 SAR

97.75 QAR

10.28 OMR
8.14 KWD
20.93 JOD 
+ 16% VAT.

 22 / منتجات العناية الشخصية

منتجات العناية 
الشخصية

مجموعة العناية الشخصية 
المناسبة للسفر

وأينما  متى  معِك  فوريفر  منتجات  ببعض  احتفظي 
جلي  باث  ألو  للسفر:  فوريفر  مجموعة  تضم  سافرتي! 
جوجوبا  ألو  شامبو،  جوجوبا  ألو  لوشن،  موستيجيرينج  وألو 
هذه  وتأتي  جل.  توث  برايت  فوريفر  رينز،  كونديشانينج 
�حجام  مناسبة  الحمل  سهلة  حقيبة  في  المجموعة 

حقائب السفر.

البيانات الواردة هنا لم تخضع بعُد لتقييم إدارة ا�غذية وا�دوية ا�مريكية. وال تهدف المنتجات المعروضة هنا إلى تشخيص مرض معين أو نوع معين من ا�مراض أو التخفيف 
من حدته أو عالجه أو شفائه أو الوقاية منه. ويجب استشارة الطبيب في حال مواجهة مشكلة طبية.

http://bit.ly/2hxjuOI
http://bit.ly/2vvzPJr


061194062

286287288

285

103.50 AED107.00 SAR

103.50 QAR

10.95 OMR
8.70 KWD
22.20 JOD 
+ 16% VAT.

86.00 AED88.75 SAR

86.00 QAR

9.10 OMR
7.30 KWD
18.40 JOD 
+ 16% VAT.

285.50 AED294.50 SAR

285.50 QAR

30.10 OMR
24.10 KWD
61.05 JOD 
+ 16% VAT.

97.25 AED100.25 SAR

97.25 QAR

10.25 OMR
8.40 KWD
20.85 JOD 
+ 16% VAT.

42.50 AED43.75 SAR

42.50 QAR

4.50 OMR
3.65 KWD
9.15 JOD 

+ 16% VAT.

55.75 AED58.00 SAR

55.75 QAR

5.90 OMR
4.75 KWD
11.95 JOD 
+ 16% VAT.

55.75 AED58.00 SAR

55.75 QAR

5.90 OMR
4.75 KWD
11.95 JOD 
+ 16% VAT.

23 / منتجات العناية الشخصية

ألوفيرا جيلي       
مزيد  إلى  حاجة  في  بشرتك  كانت  إذا 
كريم  على  باالعتماد  عليِك  العناية،  من 
للورقة  مطابق  فهو  جيلي  ألوفيرا 
جل  ويعمل  ا�لوفيرا.  لنبات  الداخلية 
على   100% بنسبة  المستقر  ا�لوفيرا 
 �تلطيف البشرة وترطيبها، كما يعد مثالي
البشرة  اللتهابات  المؤقت  للتسكين 
البسيطة لذلك يمكن وضعه في خزانة 
الحمام وفي حقيبة اcسعافات ا�ولية. 
ستشعرين  جيلي  ألوفيرا  استخدام  عند 

بالتأثير الرائع لخالصة ا�لوفيرا.

وتكونين   �مصفف شعرك  يكون  عندما 
وتنسين   Fمتطاير «لتتركيه  مستعدة 
جل  ستايلينج  ألو  فوريفر  يعمل  أمره»، 
طريق  عن  الشعر  حالة  تحسين  على 
هذا  ويتميز  الالزمة.  بالعناصر  تغذيته 
بأنه خاٍل من الكحول ومعزز بزيت  الجل 
والبانثينول  هـ  وفيتامين  الجوجوبا  بذرة 
والذي يعد  أنواع فيتامين ب5  أحد  وهو 
ومعالجة  للسكون  مضادة  رائعة  مادة 
ومثالي  متنوع  مستحضر  للشعر. 
للرجال والسيدات يمكن استخدامه أثناء 
عند  أو  الساخن  بالهواء  الشعر  تجفيف 

تصفيفه بأصابع اليد.  
 

هـ  فيتامين  ا�لوة  خالصة  إلى  أضفنا 
وزيت الجوجوبا والكوالجين واcيالستين 
 .�البشرة وإكسابها ملمس� طري لترطيب 
زيت  على  المنعم  الكريم  هذا  ويحتوي 
منع  في  يساعد  الذي  المشمش  نوى 
حاجز  تكوين  خالل  من  الماء  فقدان 

خفيف الوزن على البشرة.

ريالكسيشين
 باث سولتس

عالم  إلى  تنقلك  االستحمام  تجربة  اجعلي 
الميت  البحر  أمالح  مع  همومك  اغمري  آخر. 
أنها  يقال  والتي   � القدم  منذ  المعروفة 
تحسين  على  وقادرة  بالمغنسيوم  غنية 
أثبتت  دراسة  وهناك  البشرة.  حاجز  وظيفة 
إيجابية  آثار  له  أن االستحمام في ماء دافئ 
فقط  الماء  هنا  والمقصود   � الجسم  على 
الفوائد  تتخيلي  أن  فلِك  إضافات،  أي  دون 
التي تتمتعين بها عند إضافة هذه المكونات 

الطبيعية. 

ريالكسيشين 
شاور جل

باتخاذها  مميزة  استحمام  بتجربة  انعمي 
وذهنك.  جسمك  نشاط  لتجديد  كوقت 
الغنية  الخيار  يحتوي هذا الجل على خالصة 
تهدئ  والتي  الكافيك  وحمض  ج  بفيتامين 
البشرة وتعالج البشرة المرهقة. يتميز برائحة 
الالفندر  من  ولمسات  للجنسين  مناسبة 
التي تبعث على الشعور  الفواكه  وخالصات 
 Fوشعور رائحة  وتمنحك  والراحة،  بالسكون 

 .�رائع

ريالكسيشين 
ماساج لوشن

أنواع  أربعة  على  يحتوي  للتدليك  لوشن 
على  بسالسة  ينساب  تجعله  الزيوت  من 
اللوشن على خالصة  جسمك. ويحتوي هذا 
ا�بيض  الشاي  إلى  إضافًة  الغنية،  ا�لوفيرا 
ونبات الكاميليا الصينية التي ثبت أنها تقاوم 
البشرة.  إتالف  إلى  تؤدي  التي  الحرة  الجذور 
في  الشمس  دوار  زيت  استخدام  ويساعد 
فقدان  وإبطاء  البشرة  حاجز  على  الحفاظ 
ملمس  تحسين  في  يساعد  مما   - الماء 

البشرة عموم� ومنع جفافها. 

مجموعة أروما سبا
 من فوريفر

تضم هذه المجموعة ثالثة منتجات تساعد في االسترخاء وبتركيبة تحتوي 
 �منتج تختاري  ال  والسكينة.  بالهدوء  مليئة  تجربة  يوفر  الذي  الالفندر  على 
واحدF فقط، بل استمتعي بالمنتجات الثالث مع�! يمكنك تقديم مجموعة 
أروما سبا كهدية رائعة �حبائك، ولكننا نتفهم ا�مر تمام� إذا فضلتي أن 
تحتفظي بها لنفسك! تضم المجموعة هذه المنتجات: ريالكسيشين باث 

سولتس، ريالكسيشين شاور جل، ريالكسيشين ماساج لوشن.

فوريفر ألو
ألو لوشن ستايلينج جل®

http://bit.ly/2hxjuOI
http://bit.ly/2vvzPJr


65.75 AED

65.75 AED

68.00 SAR

68.00 SAR

65.75 QAR

65.75 QAR

6.95 OMR

6.95 OMR

5.60 KWD

5.60 KWD

14.10 JOD 
+ 16% VAT.

14.10 JOD 
+ 16% VAT.

65.75 AED68.00 SAR

65.75 QAR

6.95 OMR
5.60 KWD
14.10 JOD 
+ 16% VAT.

522

521

260

261

 24 / منتجات العناية الشخصية

شامبو ألو جوجوبا

ألو جوجوبا شامبو

ألو جوجوبا كونديشانينج رينز

من  فبدًال  ومبتكرة!  جديدة  بتركيبة  الشامبو  هذا  لكم  نقدم 
المكون  استخدمنا  الرغوية،  الصناعية  المواد  على   �كلي االعتماد 
المفضل لدينا وهو ا�لوة التي تحتوي بشكٍل طبيعي على مركبات 
الشعر.  على  لطيفة  رغوة  تكوين  في  تساعد  التي  الصابونين 
الشعر  لون  تظهر  الكيراتين  من  طبقة  الشعر  الجوجوبا  وتكسب 
الزيوت  إزالة  في  المكونان  هذان  يساعد  كما  الطبيعي.  ولمعانه 
ا�كثر ثبات� على الشعر وعالج فروة الرأس في نفس الوقت. يحتوي 
هذا الشامبو اxن على زيت الالفندر من مجموعة فوريفر إيسنشيال 

أويلز لتتمتعي بشعر رائع وجذاب.

هذه  مع  تصفيفه  وسهولة  ولمعانه  شعرك  بنعومة  تمتعي 
التركيبة ذات الحامضية المتوازنة، والغنية بصبار ألو فيرا. 

تتمتع هذه التركيبة الغنية بفيتامين ب المركب والبروتين المهدرج 
بقدرتها الفائقة على ترطيب الشعر وتنعيمه وسهولة تصفيفه.

بلسم ألو جوجوبا 
كونديشينينج رينس

تركيبتنا  طورنا  فقد  معه.  تركيباتنا  تطورت  العلم،  تطور  كلما 
هذا  يحتوي  جوجوبا.  ألو  شامبو  تركيبة  مع  لتتناسب  القديمة 
البلسم المكمل على فيتامين ب المركب والماكاداميا والجوجوبا 
وزيت الالفندر من مجموعة فوريفر� إيسنشيال أويلز ليمنح شعرك 
المتوازنة  وبتركيبته  التسريح.  سهولة  عن  فضًال   ،�فائق  �لمعان
في  تساعد  بطبقة  الشعر  جذور  البلسم  هذا  يغطي  الحموضة، 

التخلص من النهايات المتقصفة.

شامبو وجوبا

http://bit.ly/2hxjuOI
http://bit.ly/2vvzPJr


515

523

66.50 AED68.50 SAR

66.50 QAR

7.00 OMR
5.55 KWD
14.25 JOD 
+ 16% VAT.

64.00 AED66.00 SAR

64.00 QAR

6.75 OMR
5.35 KWD
13.70 JOD 
+ 16% VAT.

25 / منتجات العناية الشخصية

منتجات العناية الشخصية

التقليدية  اليومية  الحالقة  مهمة  من  يجعل  غنية  برغوة  جل 
المرطبة  العناصر  من  الكثير  على  احتوائه  فبفضل  ممتعة.  تجربة 
 Fشعور ويكسبها  ورطب  ناعم  بملمس  بشرتك  الكريم  هذا  يترك 
كوكو  مركب  على  الكريم  هذا  تركيبة  وتحتوي  باالنتعاش. 
ا�حماض  من  المستخلص  الصوديوم  ثنائي  ا�سيتات  ثنائي  أمفو 
رغوة  تكوين  في  ليساعد  الهند،  جوز  زيت  في  المتوفرة  الدهنية 
غنية وإنعاش البشرة، هذا فضًال عن خالصة ا�لوفيرا المغذية التي 

.Fمتجدد Fبالرطوبة ومظهر Fتكسب بشرتك شعور

صابون اليدين
ألو هاند سوب       

كريم ألو شيف      

صابون لليدين بخالصة ا�لوة بتركيبة جديدة ومحسنة يوفر تجربة 
ا�لوفيرا  جل  تركيبته  في  يدخل  إذ  استخدام،  كل  مع  مهدئة 
اليدين،  لتنظيف  طبيعية  ومواد   100% بنسبة  الصافي  المستقر 
خالصات  على  وتحتوي  البارابين  من  خالية  بأنها  تركيبته  تتميز  كما 

 .�الفواكه اللطيفة على البشرة والتي تكسبها ملمس� ناعم� ورطب

http://bit.ly/2hxjuOI
http://bit.ly/2vvzPJr


014

055

187

056057

68.25 AED71.25 SAR

68.25 QAR

7.25 OMR
5.60 KWD
14.70 JOD 
+ 16% VAT.

110.25 AED114.00 SAR

110.25 QAR

11.65 OMR
9.25 KWD
23.65 JOD 
+ 16% VAT.

136.00 AED140.25 SAR

136.00 QAR

14.35 OMR
11.20 KWD
29.10 JOD 
+ 16% VAT.

329.50 AED340.25 SAR

329.50 QAR

34.75 OMR
27.70 KWD
70.45 JOD 
+ 16% VAT.

123.50 AED127.75 SAR

123.50 QAR

13.05 OMR
10.35 KWD
26.45 JOD 
+ 16% VAT.

 26 / منتجات العناية الشخصية

منتجات العناية الشخصية

فوريفر ألفا إي فاكتور®

ثم  ومن  سي،  إي،  أ،  الفيتامينات  على  تحتوي  غنية  تركيبة  إنها 
إن  كما  ا�كسدة.  عوامل  مقاومة  على  كبيرة  بقدرة  تتمتع  فإنها 
بالميتات، مما يساعد  هذا المستحضر المرطب يحتوي على ريتنيل 
على مقاومة ظهور الشقائق الحرة والجفاف. فبقطرات معدودة 
البشرة  ليونة  تعزيز  يمكنك  للبشرة،  الحامي  المستحضر  هذا  من 

واستعادة رطوبتها وتوازنها.

ألو بادي تونر كيت

ألو بادي كونديشانينج 
كريم

ناعم  ملمس  على  احصلي 
المستحضر  هذا  مع  لبشرتك 
بمستخلصات  الغني  السميك 
والكوالجين  ا�وروبية  ا�عشاب 
المواد  من  وغيرها  واcيالستين 
ا�لوفيرا  كريم  ويعمل  المنعمة. 
توحيد  على  البشرة  لتنعيم 
تحفيز  طريق  عن  البشرة  ملمس 
يساعد  مما  الدموية،  الدورة 
العالقة  السوائل  تفكيك  على 
ينتج  التي  الدهنية  وا�نسجة 
السيلوليت. وللحصول على  عنها 
نتيجة مثالية، يمكنك استخدامه 
بعد تونر الجسم با�لوفيرا، وذلك 
لينة  بشرة  يمنحك  أن  شأنه  من 

ومتجددة.

ألو بادي تونر
عن  الكثير  معرفة  يمكنك 
حالتك الصحية عن طريق مظهر 
يمنح  المستحضر  وهذا  بشرتك. 
بشرتك اcحساس بالدفء، ويذكر 
بفضل  فاعليته  يكتسب  إنه 
بينها  ومن  الطبيعية  مكوناته 
أحد  وهو  والفليفلة  القرفة  زيت 
التونر  هذا  ويعمل  الفلفل.  أنواع 
نظًرا  البشرة  تنعيم  على  أيًضا 
ا�عشاب  بعض  يتضمن  �نه 
مستخلص  بينها  ومن  ا�وروبية 
ُتعرف  التي  المروج  إكليلة  زهرة 
تنعيم  على  الكبيرة  بقدرتها 
المستحضر  البشرة. ويمكن لهذا 
وتنسيق  تنحيف  في  يساهم  أن 
استخدامه  عند  وذلك  الجسم، 
ُيباع  (الذي  السيلوفان  ورق  مع 

منفصًلا).

ألو باث جيلي
جلدك  تنظيف  اxن  يمكنك 
الطبيعة  قوى  على  باالعتماد 
خالل  من  وذلك  بنفسها  ا�م 
من  المعد  المستحضر  هذا 
جانب  إلى  النقية  ا�لوفيرا  عصارة 
أخرى؛  نباتية  خالصات  خمس 
المستحضر  تأكيد  بكل  إنه 
إنه  خاصًة  لالستحمام،  ا�فضل 
في  البشرة  ترطيب  على  يعمل 
البشرة  تنظيف  على  عمله  أثناء 
تركيبة  وتضم  اللطف.  بمنتهى 
هذا المستحضر خالصة العشقة 
ا�وراق  من  المأخوذة  المتسلقة 
بقدرتها  تشتهر  والتي  والسيقان، 
وهذه  والتسكين.  التهدئة  على 
التركيبة الغنية إلى جانب الرائحة 
هذا  بها  يتميز  التي  المنعشة 
المستحضر ستجعلك بكل تأكيد 
تتوقين إلى وقت االستحمام في 

كل وقت وحين.

لن تحصلي على التناسق والتناغم الذي تحلمين به دون هذه المجموعة التي تعمل على تحسين درجة ليونة البشرة. وتحتوي 
على  تعمل  لوفة  مع  االستحمام  أثناء  واالسترخاء  السكون  على  يساعدك  الذي  لالستحمام  ا�لوة  جل  على:  مجموعة  كل 
تنعيم البشرة وتعزيز الدورة الدموية. وبعد االنتهاء من االستحمام، استخدمي المنتجات الهامة ا�خرى التي تتضمنها هذه 
استخدمي  وأخيًرا  المجموعة)،  هذه  عليه  (تشتمل  السلوفان  ورق  مع  ُيستخدم  الذي  با�لوة  الجسم  تونر  وهي:  المجموعة 

كريم تنعيم الجسم با�لوة. وُيذكر أن جميع هذه المنتجات التجميلية ُتكّمل بعضها اxخر في دورها للعناية بالبشرة. 

057  ألو بادي كونديشانينج كريم
056  ألو بادي تونر

014  ألو باث جيلي

http://bit.ly/2hxjuOI
http://bit.ly/2vvzPJr


319199

462

022

55.75 AED58.00 SAR

55.75 QAR

5.90 OMR
4.75 KWD
11.95 JOD 
+ 16% VAT.

79.25 AED81.75 SAR

79.25 QAR

8.35 OMR
6.60 KWD
16.95 JOD 
+ 16% VAT.

19.00 AED20.00 SAR

19.00 QAR

2.05 OMR
1.60 KWD
4.10 JOD 

+ 16% VAT.

13.25 AED13.75 SAR

13.25 QAR

1.40 OMR
1.10 KWD
2.85 JOD 

+ 16% VAT.

27 / منتجات العناية الشخصية

ألو صن سكرين سبراي

بالشمس  يتعلق  فيما  تالحقك  التي  المخاوف  جميع  من  تخلصي 
أضرارها.  من  االستعمال  سهل  السبراي  هذا  سيخلصك  كما  تماًما 
الثرية  التركيبة  فهذه  الشاطئ،  إلى  الذهاب  في  اxن  تترددي  ال 
ستحميِك من ا�شعة فوق البنفسجية الطويلة والمتوسطة وتبلغ 
نسبة الوقاية من الشمس 30 درجة. كما إنه يتمتع بخاصية مقاومة 
المياه وبذلك يمكنك االستمتاع بالمياه دون فقدان مصدر حمايتك. 
تمثل البشرة العضو ا�كبر من بين جميع أعضاء جسمك، ومع هذا 

المستحضر يمكنك حمايته بإيقاف الشمس عند حدها.

ألو صن سكرين كريم

ال يعمل هذا المستحضر على حمايتك من ا�شعة فوق البنفسجية 
بشرتك  ترطيب  على  يعمل  إنه  بل  فحسب،  والمتوسطة  الطويلة 
التعرض  أثناء  بها  التفكير  من  بد  ال  أخرى  مسائل  فهناك  أيًضا. 
للشمس إلى جانب حرق البشرة ومن بينها الجفاف وفقدان المياه، 
وهي أمور عادة ما تصيبك أثناء التعرض للحرارة. فهذا المستحضر 
يحتوي على مغذيات قوية تحول دون فقدان رطوبة البشرة. ومع 
تنعيم  عناصر  من  عدد  جانب  إلى  الطبيعي  ا�لوفيرا  جل  وجود 
البشرة، هذا المستحضر سيكون بمثابة ا�مطار المتساقطة في عز 
الصيف. ال تترددي إًذا في اقتناء هذا المستحضر المقاوم للمياه من 

أجل توازن بشرتك وحمايتها.

فوريفر ألو ليبس ® ويز 
جوجوبا

ال ترهقي شفتيِك في الحديث عن جمال أي منتج، إذا لم يكن هذا المنتج يرضي 
إنه يحتوي على  إذ  شفتِيِك. وملمع الشفاه هذا معد خصيًصا cرضاء شفتيك، 
ا�لوة ونبات الهوهوبا 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. اxن يمكنك إبراز جمال شفتيك والحفاظ على صحتها في آن واحد.

TM فوريفر صن لبس

تعد الشفاه من أكثر المناطق الحساسًة بالبشرة، لذا احرصي على االعتناء بها 
واستعيدي الخطوط المحددة لها باستخدام واق الشمس للشفاه من فوريفر 
فوق  ا�شعة  من  شفتيك  فيحمي   30 قدره  وقاية  عامل  على  يحتوي  الذي 
البنفسجية الطويلة والمتوسطة. ويذكر أن الشفاه قد تفقد قدًرا من انتفاخها 
الطبيعي بفعل ا�شعة فوق البنفسجية، فإنه من الرائع أن بلسم الشفاه هذه 
ستحظى  والنعناع،  ا�لوفيرا  فبفضل  الشمس.  من  الحماية  على  القدرة  لديه 

شفتيِك بالدالل الذي يليق بها.

هناك من يضع ا2لوة عقب التعرض للشمس، ولكن ا2شخاص 
الواعون بطبيعة الشمس يعرفون ضرورة استخدام 

ن البشرة ويحميها،  المستحضر قبل التعرض لها حتى ُيسكِّ
ولهذا السبب تحديًدا تحتوي جميع المستحضرات الواقية من 

الشمس على مادة ا2لوة المحسنة للبشرة.

http://bit.ly/2hxjuOI
http://bit.ly/2vvzPJr


339338 340342343341

337

339

338

340

343341

342

55.75 AED58.00 SAR

55.75 QAR

5.90 OMR
4.65 KWD
11.95 JOD 
+ 16% VAT.

86.75 AED89.50 SAR

86.75 QAR

9.20 OMR
7.25 KWD
18.60 JOD 
+ 16% VAT.

121.75 AED125.75 SAR

121.75 QAR

12.85 OMR
10.15 KWD
26.10 JOD 
+ 16% VAT.

55.75 AED57.75 SAR

55.75 QAR

5.90 OMR
4.65 KWD
11.95 JOD 
+ 16% VAT.

55.75 AED57.75 SAR

55.75 QAR

5.90 OMR
4.65 KWD
11.95 JOD 
+ 16% VAT.

79.25 AED81.75 SAR

79.25 QAR

8.35 OMR
6.60 KWD
16.95 JOD 
+ 16% VAT.

412.25 AED426.25 SAR

412.25 QAR

43.40 OMR
34.45 KWD
88.15 JOD 
+ 16% VAT.

 28 / منتجات العناية الشخصية

منتجات العناية الشخصية
ألو فلور دو جوفينش®

إنها المجموعة الشاملة التي تحتوي على ستة من أقوى منتجات العناية بالبشرة، وكل منتج منها 
هذه  من  منتج  كل  شراء  يمكنك  الوجه.  ببشرة  للعناية  المتكامل  نظامك  في  خاًصا  دوًرا  يؤدي 
المنتجات على حدة، إال إنها تؤدي دوًرا تكميلًيا لبعضها اxخر  فيما يخص العمل على تعزيز الصفات 

الطبيعية لبشرتك ومنها شبابها وحيويتها ونضارتها وإشراقها. 

339 منظف ا�لوة 
338 تونر الوجه المرطب 

340 اللوشن النهاري لشد البشرة 
342  كريم الليل المرمم  

343 المنشط با�لوة 
341 مسحوق ماسك الوجه 

@تشمل المجموعة وعاء وملعقة للخلط وفرشة لوضع المستحضرات.

ألو كلينزر
هذا  يالمس  أن  ما  التأرج.  ضعيف  بأنه  يتميز  كريمي  حليبي  منظف 
أن  ستعرفين  اللوشن،  لطبيعة  المشابه  الملمس  ذو  المستحضر 
ل�بد، ولن تعد مشدودة بعد  الخشونة والجفاف  بشرتك ستنسى 
اxن. كما إنه سيساعدك على إزالة المكياج وجميع ا�وساخ والزيوت، 

في غضون عمله على موائمة البشرة وتنظيفها وترطيبها.

ريهايدريتنج تونر
قبل أن تضعي أي نوع من الماسكات، ال بد أن تتأكدي أوًلا من خلو 
بشرتك من أي بقايا للمكياج أو الزيوت. ولمزيد من التنظيف، يعمل 
إزالة  على  للجفاف  المسبب  غير  الكحوليات  من  الخالي  التونر  هذا 
لسطح  المكونة  الخاليا  ترطيب  إلى  يؤدي  مما  متبقية،  شوائب  أي 
على  يحتوي  المهدئ  التونر  هذا  أن  ويذكر  المسام.  وشد  البشرة 
الزهور  ومستخلصات  الفاكهة  وبعض  الويتشهازل  ونبتة  ا�لوفيرا 
وبذلك  الخاليا.  تنعيم  على  يعمل  الذي  الكوالجين  جانب  إلى 

ستصبح بشرتك جاهزة ومستعدة لما قد تواجهه مهما كان.

فيرمنج داي لوشن
قبل أن تقدمي على مواجهة العالم وما يحمله من آثار بيئية، عليِك بالتسلح 
بمستحضر اللوشن النهاري لشد الوجه لحماية وجهك. وقد تم إعداد هذا 
وذلك  العمر  في  التقدم  عالمات  من  للحد  علمي  أساس  على  المستحضر 
على  يعمل  فإنه  ذلك  جانب  إلى  البشرة،  تماسك  على  الحفاظ  خالل  من 
المستحضر  هذا  بترك  وُينصح  الطبيعي.  مظهرها  واستعادة  المسام  شد 
للخطوة ا�خيرة قبل وضع المكياج، خاصًة إنه غني بالكوالجين والفيتامينات 

سي، إي، وبي 5. 

ألو أكتيفاتور
إلى  ا�لوة  منشط  إضافة  طريق  عن  بنفسك  جديد  ماسك  إعداد  يمكنك 
با�ساس  الطبيعي  ا�لوفيرا  جل  من  المعد  الجل  وهذا  الماسك،  مسحوق 
أمينية وسكريات متعددة، مما يجعله  إنزيمات وأحماض  أيًضا على  يحتوي 
الجلد  خاليا  من  التخلص  على  سيساعدك  الذي  ا�مثل  الترطيب  مستحضر 
هذا  استخدام  يمكنِك  كما  بشرتِك.  تنعيم  على  أيًضا  وسيعمل  الميت، 
يمكنك  أو  الماسك  مكونات  ضمن  ا�سبوع  في  مرات   3-2 لـ  المنشط 

استخدام الماسك منفصال مع كرة قطنية يوميا.

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

بشرتك ويعيد إليها نضارتها لتصبح لينة وناعمة وأكثر تماسًكا.

ماسك باودر
الفور. ويعمل  الماسك، ستشعرين بمدى روعته على  أن تضعي هذا  ما 
هذا المسحوق على تنظيف المسام ومن ثم يعمل على شدها. وفيما 
الكاولين  البشرة، يعمل  الذرة على شد  البيض ونشا  يعمل كل من زالل 
على امتصاص الزيوت الزائدة. كما يعمل كل من اxالنتوين والبابونج على 
تنعيم البشرة وتجديدها، لدرجة إنك ستشعرين باالنتعاش ما تشطفي 

وجهك لتظهر بشرتك نظيفة وحيوية.

http://bit.ly/2hxjuOI
http://bit.ly/2vvzPJr
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352

55.75 AED58.00 SAR

55.75 QAR

5.90 OMR
4.75 KWD
11.95 JOD 
+ 16% VAT.

90.75 AED89.25 SAR

90.75 QAR

9.60 OMR
7.30 KWD
19.45 JOD 
+ 16% VAT.

27.00 AED28.00 SAR

27.00 QAR

2.85 OMR
2.50 KWD
5.80 JOD 

+ 16% VAT.

90.75 AED93.75 SAR

90.75 QAR

9.60 OMR
7.55 KWD
19.45 JOD 
+ 16% VAT.

90.75 AED93.75 SAR

90.75 QAR

9.60 OMR
7.55 KWD
19.45 JOD 
+ 16% VAT.

90.75 AED93.75 SAR

90.75 QAR

9.60 OMR
7.55 KWD
19.45 JOD 
+ 16% VAT.

90.75 AED93.75 SAR

90.75 QAR

9.60 OMR
7.55 KWD
19.45 JOD 
+ 16% VAT.
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سونيا هيدريت شامبو® 

إذا كنِت تعانين من الشعر الجاف أو كنِت أصحاب الشعر المصبوغ، 
المرطب  سونيا  شامبو  أن  ويذكر  لِك!  ا�مثل  الشامبو  هو  فهذا 
يعمل  فإنه  ثم  ومن  النحل،  ملكات  وغذاء  ا�لوفيرا  على  يحتوي 
على ترطيب فروة الرأس وموازنة القوة الهيدروجينية بها للتخلص 
من الجفاف المتسبب في وجود قشرة الشعر. وتساعدك خالصات 
البانثينول وزيت عباد الشمس على استعادة لمعان شعرك مجدًدا، 
الهند  جوز  زيت  من  المأخوذ  غليكوزيد  الكوكو  مادة  تعمل  فيما 
على تحويل الشامبو إلى رغوة رائعة. باختصار، يعمل هذا الشامبو 

على تنظيف شعرك وترطيبه من الجذور وحتى ا�طراف.

سونيا هيدريت
كونديشينار®

سونيا�  بلسم  يعمل  ا�وفى.  صديقك  الملون  شعرك  اجعلي 
المرطب على مواجهة العالمات الواضحة لجفاف الشعر وتلفه. لذا 
احرصي على استخدام بسلم سونيا� عقب االنتهاء من استخدام 
المرطب، فهما بمثابة خطوتان متالزمتان من أجل  شامبو سونيا� 
جانب  إلى   - البلسم  هذا  ويحتوي  وتقويته.  الجاف  الشعر  ترطيب 
الذي  المتحلل  القمح  جنين  على    - النحل  ملكات  وغذاء  ا�لوفيرا 
يكسب الشعر الرطوبة ويحتفظ بها، كما إنه ُينّعم الشعر الذي قد 
أضعفته التركيبات الكيميائية. أما الزيوت الثالثة الموجودة في هذا 
بعض  إضفاء  على  فتعمل  الهوهوبا،  بذور  زيت  بينها  ومن  البلسم 

اللمعان على شعرك وتقلل ما به من تجعد.

سونيا فوليوم شامبو®

يمكنك  لكن  الحال،  بطبيعة  خفيًفا  شعرك  كان  إذا  ذنبك  ليس 
على  تستخدمينها  التي  بالمنتجات  جسمك  تعويض  ا�قل  على 
ا�قل. ومن بين هذه المنتجات شامبو سونيا� الذي سيمنح شعرك 
وصالت  لتركيب  الحاجة  دون  بها  ترغبين  التي  والخفة  الكثافة 
الشعر اcضافية، إذ يعمل فيتامين بي5 على تحسين ملمس الشعر 
ومظهره، فضًلا عن تعزيز كتلة الشعر وتجميل تركيبته. كما يعد 
هذا الشامبو المصنوع من ا�لوفيرا وغذاء ملكات النحل آمًنا للشعر 
رونقه فحسب. مع  الذي في حاجة الستعادة  أو للشعر  المصبوغ 

هذا الشامبو، ستشعرين بسعادة ال مثيل لها.

سونيا فوليوم 
كونديشينار®

بعد استخدام شامبو سونيا� لكثافة الشعر، تذكري إنك في حاجة 
إلى مزيٍد من الكثافة إلى شعرك، فال تترددي في استخدام بلسم 
سونيا� لكثافة الشعر. تكمن اللحظة ا�هم في روتين استحمامك 
الذي  البلسم  هذا  تستخدمين  إذ  منه،  ا�خيرة  الخطوة  في 
يساعدك على إصالح شعرك التالف ويضيف إليه مزيد من الكثافة 
في مظهر صحي متكامل. امنحي شعرك النعومة واللمعان التي 
متعدد  المكاديميا  شجرة  بذور  بزيت  تغذيته  طريق  عن  يحتاجها 
آمن  البلسم  هذا  أن  ويذكر  البلسم.  هذا  في  والموجود  الفوائد 

لالستخدام مع الشعر المصبوغ.

ألو إم إس إم ألو هيت لوشن
جيل 

ألو إيفر شيلد® 
كما يقوم كل شيء في هذا العالم 
والموجب،  السالب  بين  التناقض  على 
للعضالت  المسكن  الكريم  هذا 
إلى  للدفء،  باعثة  عناصر  على  يحتوي 
للبرودة.  الباعث  ا�لوفيرا  جل  جانب 
ويعد هذا المستحضر المكون المثالي 
المتعبة  العضالت  وتسكين  لتدليك 
بعمق، خاصُة مع رائحة النعناع القوية 
المنبعثة من مادتي المنثول والكافور 
المتوازن  الزيتي  المستحضر  هذا  في 
وعلى  الهيدروجينية.  القوة  حيث  من 
البشرة  امتصاص  سرعة  من  الرغم 
الباعث  تأثيره  فإن  المستحضر،  لهذا 
لفترة طويلة حتى بعد  للدفء يستمر 

انقضاء التدليك.

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

والتسكين.

المستحضر  هذا  استخدام  يمكنك 
وإنه  خاصًة  اcبط  منطقة  في  برفق 
المضادة  ا�لومنيوم  أمالح  من  خاٍل 
تكون  ما  عادة  والتي  الضارة  للتعرق 
مستحضرات  من  الكثير  في  موجودة 
هذا  وضع  يمكنك  كما  العرق.  إزالة 
إزالة الشعر  المستحضر مباشرة عقب 
اcصابة  دون  الشمع  أو  بالشفرة  سواء 
نسبة  على  الحتوائه  نظًرا  تهيج،  بأي 
المستحضر  هذا  ا�لوة.  من  كبيرة 
تحتاجينها،  التي  الحماية  كل  يمنحك 
بشيء  بالك  تشغلي  أن  إًذا  داع  فال 
تنتظرك.  التي  الهامة  ا�مور  سوى 
المستحضر  هذا  أن  أيًضا  ويذكر 
ومنعشة  نظيفة  رائحة  يمنحك 
يدعو  حد  إلى  قوية  ليست  ولكنها 

للنفور.

http://bit.ly/2hxjuOI
http://bit.ly/2vvzPJr
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284
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16.25 AED16.75 SAR

16.25 QAR

1.75 OMR
1.35 KWD
3.55 JOD 

+ 16% VAT.

165.00 AED170.25 SAR

165.00 QAR

17.35 OMR
13.70 KWD
35.30 JOD 
+ 16% VAT.

165.00 AED170.25 SAR

165.00 QAR

17.35 OMR
13.70 KWD
35.30 JOD 
+ 16% VAT.

25.50 AED26.25 SAR

25.50 QAR

2.70 OMR
2.25 KWD
5.55 JOD 

+ 16% VAT.

74.25 AED76.75 SAR

74.25 QAR

7.85 OMR
6.45 KWD
15.85 JOD 
+ 16% VAT.
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فوريفر هاند سانيتيزر®
ويز ألو آند هاني 

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 
%9.99. ويتميز هذا المعقم بصغر حجمه بحيث  الجراثيم بنسبة 
يعمل  كما  العاديةـ.  الحقيبة  أو  التدريب  حقيبة  في  وضعه  يمكن 
هذا المعقم على ترطيب اليدين بفضل احتوائه على جل ا�لوفيرا 

تونتي فيفث إيديشن® 
بيرفيم سبراي للنساء

أن  ما  ساحرة  ورائحة  مذهًلا  انطباعا  ستتركين  العطر،  هذا  مع 
إال  هو  ما  الخفيف  السكري  العطر  فهذا  مكان.  أي  قدماك  تطأ 
ا�بيض  والزنبق  النجمي  والياسمين  الورود  بتالت  من  عميق  خليط 
يمثل  ا�خرى.  النباتية  الخالصات  من  عدد  جانب  إلى  والماغنوليا 
في  لتتألقي  تحتاجينها  التي  السحرية  اللمسة  المتميز  العطر  هذا 
أبهى حلة، خاصًة وإنه مناسب لالستخدام في المناسبات اليومية 

والمناسبات الخاصة على حد السواء.

مجموعة االسعافات ألوة 
فيرست® 

تونتي فيفث إيديشن®
كولوجن سبراي للرجال

الحروق  على  ا�لوفيرا  جل  بوضع  مايو  عيادة  مؤسسة  تنصح 
الطفيفة، وإننا نتفق معهم تماًما في هذا الشأن. لكن هذا المنتج 
النحل  صمغ  أيًضا  يتضمن  إنه  بل  فحسب،  ا�لوفيرا  على  تحتوي  ال 
إلى جانب إحدى عشر مستخلًصا نباتًيا حصرًيا والتي من شأنها أن 
تساعد في تخفيف آالم الحروق الطفيفة وحروق الشمس والجروح 
الهيدروجينية،  للقوة  الموازن  الرذاذ  أما  والخدوش.  الطفيفة 
أو  حك  إلى  االضطرار  دون  المستحضرات  وضع  على  فسيساعدك 

لمس الجلد الحساس.

أفوكادو فيس آند بادي سوب

التي تحمل  المغذية  بالعناصر  الغنية  الفاكهة  أنواع  أحد  بأنه  ا�فوكادو  يشتهر 
فوائد ال حصر لها، ومن بينها الفيتامينات أ وسي وإي. وتعتمد هذه الصابونة على 
المحتوى العالي من الزيوت الموجود في ا�فوكادو 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 
هذا  من  تكتسبيه  الذي  النعومة  إحساس  وسيبقى  صباًحا  النشاط  منتهى  في 

الصابون مالزًما لك على مدار اليوم.

ليناسب  معد  المفعول  طويل  المنعش  العطر  هذا  أن  صحيح 
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 اcزعاج.

http://bit.ly/2hxjuOI
http://bit.ly/2vvzPJr
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58.75 AED60.75 SAR

58.75 QAR

6.25 OMR
5.30 KWD
12.60 JOD 
+ 16% VAT.

84.25 AED87.00 SAR

84.25 QAR

8.90 OMR
7.30 KWD
18.05 JOD 
+ 16% VAT.

90.75 AED93.75 SAR

90.75 QAR

9.60 OMR
7.55 KWD
19.45 JOD 
+ 16% VAT.

123.50 AED127.75 SAR

123.50 QAR

13.05 OMR
10.35 KWD
26.45 JOD 
+ 16% VAT.

55.75 AED58.00 SAR

55.75 QAR

5.90 OMR
4.75 KWD
11.95 JOD 
+ 16% VAT.

75.00 AED77.25 SAR

75.00 QAR

7.90 OMR
6.45 KWD
16.05 JOD 
+ 16% VAT.
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فوريفر ألو سكراب® 
حادة  مكونات  على  تعتمد  التي  المقشرات  بعض  عكس  على 
وصلبة مثل المكسرات المطحونة أو نوى الفواكه أو الميكروبيدات 
نبات  من  صغيرة  جزيئات  على  يعتمد  المقشر  فهذا  البالستيكية، 
الهوهوبا 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 
الكتل  إزالة  على  يساعدك  إنه  خاصًة  اليومي،  االستخدام  ليناسب 

الجلدية التي تسد المسام وتتسبب في بهتان بشرتك.

فوريفر ألورينج أيز® 
تستحق  فإنها  ثم  ومن  الروح،  نافذة  هي  العين  إن  ُيقال  ما  عادًة 
إعداد منتج خصيًصا لها. فنظرة واحدة من عينيِك يمكنها أن تنقل 
الكثير من الرسائل إال أن هناك رسالة واحدة ال ترغبين بالتأكيد في 
وانتفاخات  رفيعة  وخطوط  تجاعيد  تحمل  عيناك  أن  وهي:  نقلها 
المنطقة  أن  جيًدا  نعلم  �ننا  ونظًرا  سوداء.  وهاالت  العين  تحت 
المستحضر  فهذا  للغاية،  رقيقة  تكون  ما  عادًة  بالعين  المحيطة 
يحتوي على مواد مرطبة مثل زيت جوز الهند وفيتامين إي وا�لوفيرا 
ونبات الهوهوبا. وهذه المواد المرطبة تستهدف المنطقة شديدة 
تحسين  في  تساهم  فإنها  ثم  من  بالعين،  المحيطة  الحساسية 

مظهرها وليونتها بصفة عامة. 

أر 3 فاكتور® سكين ديفينس 
كريمر 

تعمل بثالث عوامل هي: االحتفاظ، االستعادة، التجديد.
تعمل ا�حماض الهيدروكسية التي تعرف باسم أحماض الفاكهة 
على تقشير خاليا الجلد الميت وذلك عن طريق إذابة مواد صمغية 
لفترة  بالسطح  االلتصاق  إلى  الميت  الجلد  خاليا  تدفع  طبيعية 
تشكل  ما  عادة  القديمة  البشرة  خاليا  إن  الحقيقة  وفي  طويلة. 
حاجًزا، ومن ثم ال بد من التخلص منها حتى تبدأ المكونات ا�خرى 
في  للذوبان  القابل  والكوالجين  بالميتات  وريتنيل  إي  فيتامين  مثل 
العمل على استعادة رطوبة البشرة وتجديد مظهرها. هذا الكريم 

بمثابة الحارس الشخصي لجمالك.

فوريفر مارين ماسك® 
سواء  بشرتك  وجفاف  بهتان  إلى  أدت  التي  ا�سباب  كانت  مهما 
فالقناع  الجوية،  ا�حوال  أو  اليومية  المتاعب  أو  البيئية  الضغوطات 
البحري من فوريفر� هو الحل المثالي الذي تبحثين عنه. ويتمتع هذا 
القناع بقدرة هائلة على الترطيب نظًرا الحتوائه على أكثر مكونات 
بمركبات  الغنية  الطحالب  مستخلصات  بينها  ومن  فاعلية  البحر 
نشطة بيولوجًيا إلى جانب ا�عشاب البحرية. كما تم إضافة المزيد 
من مواد التنعيم النباتية مثل ا�لوفيرا والخيار والروزماري والعسل.

فوريفر إبيبالنك® 

تفشي  بشرتك  فإن  الحقيقي،  بعمرك  أحًدا  تخبري  ال  إذا  حتى 
ا�مر. فهناك بعض العالمات التي قد تجعل البشرة تبدو أكبر من 
عمرها الحقيقي ومن بينها عدم توحد لون البشرة والبقع الداكنة 
البشرة  مظهر  تحسين  على  لتعملي  الوقت  حان  وقد  والشوائب، 
جل  من  ا�ساس  في  يتكون  المستحضر  فهذا  لونها.  وتوحيد 
من  وعدد  إي  فيتامين  جانب  إلى   100% بنسبة  الطبيعي  ا�لوفيرا 
المستخلصات النباتية الطبيعية مثل نبات الكربل الغربي الذي ينمو 
توحيد  على  بقدرته  ٌيعرف  والذي  الهادي  المحيط  غرب  شمال  في 

لون البشرة.

جنتل مانز برايد® 
قد تعتقد إنه ليس إال كريم رطب وناعم، ولكنك ما أن تضعه على 
مزايا  نفس  لك  سيقدم  الكريم  هذا  أن  بنفسك  ستالحظ  بشرتك، 
التهدئة والتجديد التي يمنحها إياك غسول ما بعد الحالقة. وهذه 
ويرجع  بالبرودة،  إحساًسا  استخدامه  بعد  ُتخّلف  الثنائية  القدرات 
الفضل في ذلك إلى جل ا�لوفيرا المستخرج بطريقة طبيعية. ومع 
وجود مستخلصات نباتية أخرى مثل الروزماري والبابونج، فإن كريم 
جنتلمان برايد سيساعدك على الحصول على ملمس رائع لبشرتك 
الذي  المنتج  هو  الكريم  هذا  قبل.  من  حالقتها  يتم  لم  لو  كما 
يرضي الجميع، فإنه المنتج المثالي لبشرة الرجل وتنبع منه الرائحة 

الساحرة التي ُتفتن لها أي امرأة.

http://bit.ly/2hxjuOI
http://bit.ly/2vvzPJr


051

028186

282

063

74.25 AED76.75 SAR

74.25 QAR

7.85 OMR
6.45 KWD
15.85 JOD 
+ 16% VAT.

28.75 AED29.75 SAR

28.75 QAR

3.10 OMR
2.50 KWD
6.15 JOD 

+ 16% VAT.

41.25 AED42.50 SAR

41.25 QAR

4.40 OMR
3.65 KWD
8.85 JOD 

+ 16% VAT.

565.00 AED582.50 SAR

565.00 QAR

59.55 OMR
47.05 KWD
120.85 JOD 
+ 16% VAT.

55.75 AED58.00 SAR

55.75 QAR

5.90 OMR
4.75 KWD
11.95 JOD 
+ 16% VAT.

 32 / منتجات العناية الشخصية

منتجات العناية الشخصية

فوريفر برايث® توث جل 

وجه  على  شخص  كل  وحتى  والنباتيين  ل�طفال  المثالي  المنتج  إنه 
على  تحتوي  الفلوريد  من  الخالية  اللطيفة  التركيبة  فهذه  البسيطة! 
لتستمتعوا  البلدي  والنعناع  الفلفلي  والنعناع  النحل  ا�لوفيرا وصمغ 
أما  ل�سنان.  المبيضة  التركيبة  هذه  استخدام  عند  طبيعي  بمذاق 
في  دوره  يكمن  ما  وعادة  التركيبة  هذه  في  الموجود  النحل  صمغ 
أن  ا�سنان  طب  مجال  في  الدراسات  أثبتت  فقد  النحل،  خلية  حماية 
بصفة  ا�سنان  صحة  يخص  فيما  كبيًرا  دوًرا  يؤدي  قد  النحل  صمغ 
اcحساس  وهذا  الرائعة  النكهات  هذه  أن  ذلك  من  وا�هم  عامة. 
تنظيف  من  االنتهاء  بعد  طويلة  لفترة  سيالزمك  أسنانك  بنظافة 

أسنانك.

ألو بروبوليس كريم
يعد هذا المنتج أحد منتجات الرئيسية المحبوبة وذلك �نه يتضمن 
اثنين من أهم المكونات لدينا، وهما: ا�لوفيرا والبروبوليس (صمغ 

النحل). 
يستخدمها  الصمغية  شديدة  مادة  عن  عبارة  هو  والبروبوليس 
من  أهمية  أكثر  بشرتِك  ولكن  وحمايتها.  خليته  لتحصين  النحل 
خلية النحل، وتحتاج إلى هذه الحماية لتشكل حاجًزا طبيعًيا يحول 
الكريم،  هذا  من  أنفك  تقربي  أن  وما  البشرة.  رطوبة  هروب  دون 
مثل  والنباتية  العشبية  بالمكونات  غني  أنه  بنفسك  ستتأكدين 

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

ألو موستيجيرينج 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 
على  وضعه  بينها  من  عدة  جوانب  في  المتكامل  الكريم  هذا 
بما  لطيف  إنه  وحتى  بأكمله،  الجسم  وعلى  المتأذية  المناطق 
سيعمل  فيما  المكياج.  وضع  قبل  الوجه  على  لالستعمال  يكفي 
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 ا�ملس والناعم.

سونيا® ألو آي ميك أب ريموفر   

عادة ما يكون الجلد الرقيق المحيط بمنطقة العين أخف بمعدل 6 
- 10 مرات من البشرة في باقي منطقة الوجه. لكن الشد والجذب 
cزالة بقايا المكياج صعبة المراس لن يفيدك بالمرة. ومع استخدام 
مزيل مكياج العين سونيا، لن تحتاجي إلى مثل هذا التعامل الحاد. 
اxن يمكنك إزالة المكياج والزيوت بمنتهى البساطة مع العمل على 
جل  مادة  إلى  ذلك  في  الفضل  ويرجع  وترطيبها،  البشرة  تهدئة 

ا�لوفيرا الطبيعي.

مجموعة سونيا® للعناية 
277  ألو بيوريفاينج كلينزر

279  ألو ريفريشينج تونر ويز وايت تي
281  ألو نوريشينج سيرام ويز وايت تي

280  ألو باالنسينج كريم 
278  ألو ديب كلينزينج إكفوليلتور

مجموعة سونيا® سكين كير كولكشن   
تعد إنجاًزا في عالم محاربة عالمات تقدم العمر. 

التي  العناصر  جميع  قطع  خمس  من  المكونة  المستقلة  المجموعة  هذه  تضم 
حيث  العمر؛  تقدم  عالمات  بمقاومة  المعنية  للعلوم  وفًقا  ببشرتك  للعناية  تحتاجينها 
تعمل هذه المنتجات على تنظيف البشرة وترطيبها والحفاظ عليها جميلة ومشرقة وفي 

صحة جيدة.

http://bit.ly/2hxjuOI
http://bit.ly/2vvzPJr


277

281

278

280

311

279

120.75 AED124.25 SAR

120.75 QAR

12.70 OMR
10.10 KWD
25.80 JOD 
+ 16% VAT.

150.00 AED154.75 SAR

150.00 QAR

15.85 OMR
12.60 KWD
32.15 JOD 
+ 16% VAT.

90.75 AED93.50 SAR

90.75 QAR

9.60 OMR
7.55 KWD
19.45 JOD 
+ 16% VAT.

115.00 AED118.75 SAR

115.00 QAR

12.15 OMR
9.50 KWD
24.65 JOD 
+ 16% VAT.

125.50 AED129.25 SAR

125.50 QAR

13.15 OMR
10.45 KWD
26.90 JOD 
+ 16% VAT.

120.75 AED124.25 SAR

120.75 QAR

12.70 OMR
10.10 KWD
25.80 JOD 
+ 16% VAT.
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ألو بيوريفاينج كلينزر
في  البداية  أو  الباكر  الصباح  في  ا�ولى  الخطوة  الغسول  هذا  يمثل 
من  المنقي  ا�لوة  منظف  �ن  وذلك  المساء،  في  ذاتك  تدليل  طقوس 
في  يتسبب  أن  دون  والزيوت  وا�وساخ  المكياج  إزالة  على  يعمل  سونيا 
الخطوة  هي  ا�ولى  الخطوة  أن  يقال  ما  وعادًة  للبشرة.  مفرط  جفاف 
ا�هم، وهكذا هي الحال مع مجموعة مكافحة عالمات تقدم العمر 
من سونيا، إذ تعمل الخطوة ا�ولى على تجهيز وتنظيف بشرتك لتصبح 
المجموعة.  هذه  في  الموجودة  ا�خرى  المنتجات  الستقبال  مستعدة 
عصير  وخالصة  والخيار  ا�لوفيرا  جل  من  المستحضر  هذا  ويتكون 

الليمون، مما يجعل هذا المنظف الحليبي خفيًفا على بشرتك.

ألو نوريشينج سيرام ويز وايت تي
يتميز هذا المصل بخفة وزنه ومن ثم يمكنك وضعه بمنتهى السالسة 
على  سونيا  من  كالهواء  الخفيف  المنتج  هذا  ويعمل  بشرتك.  على 
نبات  قشرة  وخالصة  ا�خضر  والشاي  ا�لوة  مزايا  بجميع  االحتفاظ 
الميموزا تينويفلورا. وهذا المصل الذي لن يكلف أي تعب عند وضعه، لن 
يكلف بشرتك أي جهد كذلك في االمتصاص، إال أن تأثيره سيستمر على 

مدار اليوم.

ألو ديب كلينزينج إكفوليلتور
بمنتهى  الميت  الجلد  خاليا  إزالة  بعد  جديد  من  بشرتك  ستشرق 
على  الوجه  على  تمريرها  عند  الهوهوبا  حبات  تعمل  إذ  الرفق، 
جمع خاليا الجلد الميت، فيما يعمل كل من ا�لوة والخيار وخالصة 
أن  وُيذكر  أسفلها.  المنبثقة  الجديدة  البشرة  ترطيب  على  الليمون 
هذا المستحضر فّعال للغاية، لذا ينصح باستخدامه لثالث مرات في 
الذي يخلفه  الرائع  أن اcحساس  ا�سبوع على ا�كثر، ولكننا نعلم 

هذا المستحضر سيلح عليك لتستخدميه بمعدل أكثر من ذلك.

ألو ريفريشينج تونر ويز وايت تي
تفتح  قبل  حصاده  يتم  �نه  نظًرا  لونه  ا�بيض  الشاي  يكتسب 
على  والتجفيف،  للتبخير  ا�بيض  الشاي  هذا  يخضع  ثم  البراعم، 
ا�كسدة،  عملية  تكتمل  حتى  ُيترك  الذي  ا�سود  الشاي  عكس 
مضادات  من  كبيرة  بكمية  يحتفظ  ا�بيض  الشاي  فإن  وبالتالي 
وخالية  فريدة  تقنية  على  المستحضر  هذا  ويعتمد  ا�كسدة. 
العالية  المعدالت  امتصاص  سرعة  إلى  يؤدي  مما  الكحول،  من 
لتشعر  الخروع،  وزيت  والخيار  ا�لوفيرا  وكذلك  ا�كسدة  لمضادات 
بشرتك بالحيوية والتجدد على الفور، بل وتصبح مستعدة الستقبال 

المزيد من الفوائد المتعلقة بالبشرة.

ألو باالنسينج كريم
لكن  البشرة،  لتلطيف  الحقيقي  الشعور  تعرفين  أنك  تظنين  ربما 
الساحر  الكريم  هذا  يتسم  توقعاتك.  تعريف  cعادة  استعدي 
بكثافته الكبيرة لدرجة إنه يصنع كتل صلبة ما ترفعي عنه الغطاء 
المذهل  فمن  الكريم،  هذا  كثافة  من  الرغم  وعلى  البالستيكي. 
رقيقة،  لو كان مادة حريرية  ينساب بسهولة على بشرتك كما  إنه 
ليترك لديك أحساس طويل المدى من النعومة والترطيب. ويتكون 
ا�لوفيرا  من  كبيرة  درجة  إلى  علمية  تركيبة  من  المستحضر  هذا 
تخليص  على  تعمل  فإنها  ثم  ومن  الليمون،  وخالصة  الطبيعي 

بشرتك من متاعبها.

سونيا® كريم الترطيب 
العميق با�لوة

المياه،  قطرات  تشبه  التي  الترطيب  مستحضرات  من  الكثير  هناك 
إال أن هذا المستحضر يشبه في كثافته 10 أنابيب إطفاء مجتمعين. 
سيمنح  الذي  السيراميد  على  الكثيف  المرطب  هذا  ويحتوي 
تحتاجه.  الذي  العميق  الترطيب  البشرة  من  السطحية  الطبقات 
بفعل  الشبابية  نضارتها  بشرتك  ستستعيد  المستحضر،  هذا  ومع 
الصنوبر.  قشرة  خالصة  توفرها  التي  القوية  ا�كسدة  مضادات 
وُينصح باستخدام هذا المستحضر عقب مصل تغذية البشرة من 

سونيا ليحتفظ بما يقدمه من عناصر غذائية.

http://bit.ly/2hxjuOI
http://bit.ly/2vvzPJr


307

90.75 AED93.75 SAR

90.75 QAR

9.60 OMR
7.55 KWD
19.45 JOD 
+ 16% VAT.
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فوريفر ألو إم بي دي® 2 إكس ألترا
مهام  أداء  على  قدرة  ا�كثر  هي  المتواضعة  الزجاجة  هذه  أن  يصدق  من 
متعددة في آن واحد؛ حيث يتمتع هذا المنتج بقدرات متعددة يمكن توظيفها 
لتنظيف المالبس وا�رضيات والحمامات والبالط والسجاجيد وا�طباق. وال تحتاج 
هذه التركيبة شديدة التركيز إال على بضع قطرات cتمام مهمتها على أكمل 

وجه. وُيذكر أن هذا المنتج خالي من الفسفور وقابل للتحلل.

http://bit.ly/2hxjuOI
http://bit.ly/2vvzPJr


030

66.25 AED68.00 SAR

66.25 QAR

7.00 OMR
5.55 KWD
14.20 JOD 
+ 16% VAT.

35 / منتجات العناية الشخصية

تركيبة ا�لوة لrغراض البيطرية
ال شك أن الحيوانات ا�ليفة تعد فرًدا من أفراد العائلة، لذا احرصي أن توفري 
لهم تركيبة سريعة التسكين للتعامل مع ما يصيبهم من خدوش طفيفة، 
خاصًة إنها معدة من مكونات تعرفينها وتثقين بها. ففي هذا المستحضر، 
وجود  إن  كما  المسكن.  اxالنتوين  مع  الطبيعي  ا�لوفيرا  جل  يجتمع 
المستحضر في زجاجة رذاذ سهلة التحكم سيساعدك على التعامل مع أي 
حيوان مهما بلغ حجمه. وهذا المستحضر سيثبت لحيوانك ا�ليف أنك تهتم 

�مره بحق أكثر من اللعب والدغدغة.

http://bit.ly/2hxjuOI
http://bit.ly/2vvzPJr


الزيوت
ا2ساسية

512

506507508

154.00 AED159.00 SAR

154.00 QAR

16.25 OMR
12.90 KWD
33.00 JOD 
+ 16% VAT.

73.25 AED75.50 SAR

73.25 QAR

7.75 OMR
6.15 KWD
15.75 JOD 
+ 16% VAT.

103.00 AED106.50 SAR

103.00 QAR

10.85 OMR
8.60 KWD
22.05 JOD 
+ 16% VAT.

139.25 AED144.00 SAR

139.25 QAR

14.70 OMR
11.60 KWD
29.80 JOD 
+ 16% VAT.

 36 / الزيوت ا�ساسية

زيوت ليمون العطرية
 من فوريفر™ 

أينما كان موقع الذي تنمو به أجود المكونات، فإننا سنتجه صوبها. 
وفي حالة الالفندر، فوجهتنا هي بلغاريا حيث يتوفر المناخ والتربة 
المثلى لزراعته. ونظًرا �ننا نعتمد على الالفندر الذي ينمو في ظروف 
رائعة، فإنه يحتوي على مستويات عالية من أسيتات الليناليل، وهو 
المكون الرئيسي لالفندر.  وُيذكر أن هناك استخدامات عدة لالفندر 

ومن بينها قدرته الكبيرة على التهدئة والتسكين واالسترخاء.

زيوت بيبرمينت العطرية
 من فوريفر™ 

هي  وهذه  سواه،  نستخدم  ال  فإننا  فاعليته،  شيء  أي  يثبت  عندما 
الحال مع مورد النعناع الفلفلي، وهذا المورد هو عبارة عن مزرعة 
موثوقة تعمل في زراعة وحصاد النعناع الفلفلي لما يقارب 100 عام. 
وهذا النوع من النعناع الفلفلي يحتوي على نسبة أعلى من المنثول 
بصورة طبيعية، وهو المكون ا�ساسي لنبتة النعناع الفلفلي. ومن 
الفلفلي  النعناع  القدامي،  اcغريق  عصر  إلى  رجوًعا  الزمن  قديم 
على  الكبيرة  لقدرته  نظًرا  ا�غراض  من  العديد  في  ُيستخدم 

التهدئة والتسكين. 

 
زيوت الفندر العطرية

 من فوريفر™ 
نظًرا �ن الفرع الرئيسي للشركة في جنوب غرب الواليات المتحدة 
نستخدمها.  التي  الحمضيات  طبيعة  لكم  نضمن  فإننا  ا�مريكية، 
وقبل أن يتحول هذا الليمون إلى زيت، فأشجار الليمون التي نعتمد 
التقاط  من  االنتهاء  وبعد  با�يدي.  إال  معها  التعامل  يتم  ال  عليها 
وبذلك  نضجها،  يكتمل  حتى  للمعالجة  تخضع  برفق،  الليمون 
ومن  الجودة.  مستويات  أعلى  على  العطري  الزيت  إعداد  يمكن 
التنظيف  أمور  في  يساعد  الحال  بطبيعة  الليمون  أن  المعروف 

وتقوية المناعة والهضم بطريقة صحية.

زيوت تراي-باك العطرية من 
فوريفر™

الزيوت  استخدام  في  المبتدئين  ل�شخاص  خصيًصا  معدة  مناسبة  عينة 
العطرية، إذ تحتوي هذه العبوة على ثالث عينات بحجم 5 ملليمتر من أشهر 
اxتية:  بالنكهات  وهي  منفردة  تباع  والتي  نقدمها  التي  الكالسيكية  الزيوت 
النعناع والليمون والالفندر. وُتطرح هذه الزيوت في علبة عرض جميلة الشكل 

والتي ستساعدك على االحتفاظ على الزجاجات في وضع آمن ومنظم.

البيانات الواردة هنا لم تخضع بعُد لتقييم إدارة ا�غذية وا�دوية ا�مريكية. وال تهدف المنتجات المعروضة هنا إلى تشخيص مرض معين أو نوع معين من ا�مراض أو التخفيف 
من حدته أو عالجه أو شفائه أو الوقاية منه. ويجب استشارة الطبيب في حال مواجهة مشكلة طبية.

http://bit.ly/2hxjuOI
http://bit.ly/2vvzPJr


509

510

505

513

511

123.25 AED127.25 SAR

123.25 QAR

13.00 OMR
10.30 KWD
26.40 JOD 
+ 16% VAT.

143.50 AED147.75 SAR

143.50 QAR

15.15 OMR
12.00 KWD
30.70 JOD 
+ 16% VAT.

87.00 AED90.25 SAR

87.00 QAR

9.20 OMR
7.30 KWD
18.65 JOD 
+ 16% VAT.

786.00 AED810.25 SAR

786.00 QAR

82.80 OMR
65.50 KWD
168.00 JOD 
+ 16% VAT.

205.00 AED211.75 SAR

205.00 QAR

21.65 OMR
17.10 KWD
43.85 JOD 
+ 16% VAT.

الزيوت ا�ساسية/ 37

الزيت العطري آت إيز
من فوريفر™ 

مختلف  في  العطرية  الزيوت  أنقى  عن  البحث  على  عزمنا  لقد 
العالم، وقد عملنا متسلحين بخبرتنا على مزجها بعدد من  أنحاء 
الخلطات المفيدة والفعالة. وقد تم جمع مكونات هذا المنتج من 
وإسبانيا.  مصر  ا�مريكية،  المتحدة  الواليات  الصين،  روسيا،  فرنسا، 
خاصًة  الداخلي،  والسالم  بالتناغم  إحساسك  سيعزز  المنتج  وهذا 
إنه معد بمنتهى الدقة والعناية بمزج عدد من المكونات الطبيعية 
والروزماري  واللبان  والكزبرة  والكينا  والالفندر  الينترغرين  بينها  من 

والبابونج الروماني والنعناع الفلفلي والريحان والمردقوش.

الزيت العطري سوذ
 من فوريفر™ 

النقي  البري  النعناع  من  المتوازن  الطبيعي  الخليط  هذا  يتكون 
والتي ُجمعت من مختلف  والبابونج  والينترغرين والكافور واcيلنغ 
ُتعرف  ومصر.  ومدغشقر  والصين  الهند  بينها  ومن  العالم  بلدان 
الزيوت  التهدئة والتسكين؛ ومع إضافة  اcيلنغ بقدرتها على  زهرة 

النقية، سيعمل هذا الخليط النفاذ على تهدئة روحك وتسكينها.

الزيت العطري ديفنس
 من فوريفر™

يتكون هذا الخليط الدفاعي من براعم القرنفل والبرتقال وقشرة 
جمعها  تم  وقد  والعرعر،  والكينا  واللبان  والروزماري  القرفة 
والواليات  والصومال  ونيبال  الهند  وهي  مختلفة  بلدان  من  جميًعا 
بميزاته  القرنفل  وُيعرف  وهنغاريا.  ومدغشقر  ا�مريكية  المتحدة 
البناء عليه  العديدة منذ قرون عدة، مما يجعله أساس رائع يمكن 
المناعة  المعزز  الخليط  هذا  إن  كما  ا�خرى.  الزيوت  استخدام  قبل 

سيساعدك على زيادة قوتك وحيويتك.

الزيوت ا�ساسية 
كاريل أويل 

بد  فال  كبير،  حد  إلى  مركزة  تكون  ما  عادة  زيوتنا  جميع  �ن  نظًرا 
من استخدامها مع زيت الكاريل، وذلك حرًصا على االستفادة من 
لوضع  فعالة  وسيلة  الكاريل  زيت  ويعد  آمن.  نحو  على  وظائفها 
هذه  وتتكون  البشرة.  تنعيم  في  أيًضا  وتساهم  وتدليكه،  الزيت 
الطبيعية  والزيوت  ا�كسدة  مضادات  من  خاص  مزيج  من  الزيوت 

وا�لوفيرا والفيتامينات إي، أ، سي.

باقة - الزيوت ا�ساسية

المتكاملة  العبوة  فهذه  جميًعا؟  عليهم  الحصول  بإمكانك  إذا  فقط،  بواحدة  تكتفين  لم 
تحتوي على ثالث عبوات من هذه الزيوت المنفردة (حجمها 15 ملليمتر): الفندر، ليمون و بيبرمينت 
إلى جانب ثالثة من زيوتنا المتميزة (حجمها 10 ملليمتر): سوذ، ديفنس، آت إيز. وتوضع هذه الزيوت 
الزيوت  هذه  فمع  بأكملها؛  المجموعة  تجربة  يمكنك  وباقتنائها  وبسيطة  جميلة  علبة  في 
الصحية  احتياجاتك  جميع  تلبية  إلى  ترمي  وغامرة  متكاملة  تجربة  ستعيشين  الست،  العطرية 

والجمالية بصورة طبيعية.

البيانات الواردة هنا لم تخضع بعُد لتقييم إدارة ا�غذية وا�دوية ا�مريكية. وال تهدف المنتجات المعروضة هنا إلى تشخيص مرض معين أو نوع معين من ا�مراض أو التخفيف 
من حدته أو عالجه أو شفائه أو الوقاية منه. ويجب استشارة الطبيب في حال مواجهة مشكلة طبية.

http://bit.ly/2hxjuOI
http://bit.ly/2vvzPJr
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جمال

مستلهم

من ألو فيرا

http://bit.ly/2hxjuOI
http://bit.ly/2vvzPJr


371 373372

413-410

373 372 371

102.25 AED105.25 SAR

102.25 QAR

10.80 OMR
8.55 KWD
21.90 JOD 
+ 16% VAT.

149.50 AED154.25 SAR

149.50 QAR

15.75 OMR
12.50 KWD
32.05 JOD 
+ 16% VAT.

373372

413-410

102.25 AED105.25 SAR

102.25 QAR

10.80 OMR
8.55 KWD
21.90 JOD
+ 16% VAT.

منتجات فلوليس باي سونيا/ 39

منتجات فلوليس باي سونيا®

مينيرال ميك آب
أو  بذاتها  قائمة  ا�ساس  كريم  من  طبقة  هو  آب  ميك  مينيرال 
للحصول  ا�ساس  كريم  أنواع  جميع  على  يوضع  الذي  المسحوق 
على المظهر النهائي المثالي، وهو متاح في أربع درجات غاية في 
قد  االستخدامات  ومتعدد  الخفيف  الرائع  المسحوق  هذا  الجمال. 
وُيذكر  المتبعة.  الطريقة  بحسب  كبيرة  أو  ضئيلة  طبقة  يعطيِك 
أن هذا المنتج سهل المزج، فال داع للقلق بشأن أي خطوط. وأخيًرا، 

استمتعي بمظهره المعتدل وبريقه الرقيق.

كريم ألو بي بي 
اعملي  بل  عيوب،  من  بوجهك  ما  cخفاء  المكياج  إلى  تلجئي  ال 
ترطيب  على  سيعمل  با�لوة  بي  بي  كريم  فإن  لذا  إصالحها.  على 
طبيعي  مظهر  ذات  طبقة  وإضفاء  البشرة  لونها  وتوحيد  البشرة 
بشرتك  حماية  جانب  إلى  وذلك  التوهج،  بعض  مع  البشرة  على 
من  المكون  المرطب  المستحضر  هذا  يعد  ثم  ومن  الشمس.  من 
عليه  االعتماد  يمكنك  الذي  المثالي  المنتج  الزيتون  وأوراق  ا�لوفيرا 

في بداية رحلتك للوصول إلى وجه خاٍل من العيوب!

فاتح 410

طبيعي 411

كهرمان 412

كراميل 413

نيود كاكاو  رملي

http://bit.ly/2hxjuOI
http://bit.ly/2vvzPJr


418

419
418419

415

386387

414

385-377

45.75 AED47.00 SAR

45.75 QAR

4.85 OMR
3.85 KWD
9.80 JOD 

+ 16% VAT.

84.75 AED87.25 SAR

84.75 QAR

8.95 OMR
7.15 KWD
18.15 JOD 
+ 16% VAT.

112.25 AED116.00 SAR

112.25 QAR

11.85 OMR
9.40 KWD
24.10 JOD 
+ 16% VAT.

86.50 AED89.25 SAR

86.50  QAR

9.15 OMR
7.20 KWD
18.55 JOD 
+ 16% VAT.

84.75 AED87.75 SAR

84.75 QAR

8.95 OMR
7.10 KWD
18.15 JOD 
+ 16% VAT.

84.75 AED87.25 SAR

84.75 QAR

8.95 OMR
7.15 KWD
18.15 JOD 
+ 16% VAT.

 40 / منتجات فلوليس باي سونيا

منتجات فلوليس باي سونيا®

قلم تحديد ا�عين 
هذا المحدد للعين سيوجه كامل طاقته لتجميل عيناِك. فهذا القلم المحدد 
المنطقة  على  بلطف  فيمر  القرطم،  وزيت  الهوهوبا  نبات  من  معد  للعين 

الرقيقة المحيطة بالعين لتساعدك على إبراز أحد اهم المالمح بوجهك.

فلوليس ليجسينينج ماسكارا بالك
حتى  لتصل  الرموش  تطويل  من  تتمكني  حتى  الماسكرا  هذه  استخدمي 
السماء. فهذه الماسكرا معدة من الشمع الطبيعي، مما يجعلها تعمل على 
تطويل الرموش ومدها. وكما يعمل زيت القرطم على تنعيم الرموش ليمنح 

عيناِك مظهًرا فاتًنا. 

كريم تو باودر فاونديشن
استمتعي بالملمس المخملي الذي يمنحك إياه كريم ا�ساس الكريمي مع إمكانية 
االستعمال  سهل  المنتج  هذا  أي  البودرة،  من  اللون  مطفية  طبقة  على  الحصول 
يتضمن نوعين مختلفين تماًما من كريم ا�ساس. ومع احتوائه على ا�لوفيرا وخالصة 
السحلبيةـ فإن هذا المنتج سيمنح بشرتك ملمس ناعم وبريق صحي طبيعي لدرجة أن 
كل من سيراِك سيحتار ما إذا كنت تستخدمين كريم أساس أم أن بشرتك بهذه الروعة.

ديليكيت فينيشينج باودر
هذا  استخدام  بعد  المكياج  بوضع  بالك  تشغلي  �ن  داع  ال 
الذي  المنتج  فهذا  وضعه.  على  سيحافظ  �نه  الرقيق  المسحوق 
يعمل على االمتصاص سيتحكم بدرجة اللمعان في وجهك تارًكا 

البريق الذي تحتاجينه.

فلوليس فويميز ماسكارا بالك
اصنعي مع هذا المنتج شكل ملتوي لرموشك بأكملها، خاصًة إنه 
يعمل على زيادة كثافة كل رمش منها. وهذه الماسكرا المكونة 
كانت  لو  كما  كثافتها  وتزيد  رموشك  على  تمر  زيوت  خالصات  من 
ومزينة  الجمال  رائعة  رموش  سوى  ورائها  تترك  ال  ساحرة  أداة 

بالكامل.

قلم كحل سائل دقيق
استخدام  في  تترددي  ال  ا�ضواء،  جميع  خطف  في  ترغبين  إذا 
برسيشن  باسم  المعروف  والجريء  الثقيل  السائل  العين  محدد 
لدقته العالية. كما إن الفرشة الرفيعة شديدة الرقة تساعدك على 
السائل  يجف  وكذلك  استخدامها،  عند  التفاصيل  بأدق  االهتمام 
بسرعة بالغة. فيما إن ا�نبوب المريح الذي يحتوي على هذا السائل، 
كنجمات  عينيِك  لترسمي  تحتاجينها  التي  المرونة  سيمنحك 

السينما وتتألقي في مظهر ال ُينسى.

للبشرة البيضاء / الحنطية

للبشرة السمراء

 | 386

 | 387

بورسلين 377

378 روز بيج

صن سيت  379

جولدن صن 380

موكا 381

ريزين 382

ناتشورال بيج 383

فانيليا بيسك 384

رملي 385

http://bit.ly/2hxjuOI
http://bit.ly/2vvzPJr


| 420

| 421

| 422

420

421

422

423 424 425 426 427

407 405 400 434 409

403

435

401

402

408

404

406

422-420

427-423

409-400 
435-434

57.75 AED59.25 SAR

57.75 QAR

6.10 OMR
4.80 KWD
12.40 JOD 
+ 16% VAT.

87.75 AED90.50 SAR

87.75 QAR

9.25 OMR
7.40 KWD
18.75 JOD 
+ 16% VAT.

69.00 AED71.25 SAR

69.00 QAR

7.30 OMR
5.75 KWD
14.80 JOD 
+ 16% VAT.

منتجات فلوليس باي سونيا/ 41

قلم شفاه ديليشس
مع هذا المنتج الغني بنكهة الفانيليا، ستحصلين على مظهر فاتن 
متكاملة  مجموعة  في  المنتج  هذا  يتوفر  كما  لشفتيِك.  ومذهل 
الصباحية  المناسبات  لتناسب  الجريء  إلى  المحايد  من  ا�لوان  من 
من  معد  الشفاه  أحمر  �ن  ونظًرا  السواء.  حد  على  والمسائية 
قد  إنك  حتى  النعومة  بمنتهى  شفتيك  على  سيمر  فإنه  ا�لوفيرا، 

تظنين إنه بلسم الشفاه وليس مجرد ملمع شفاه.  

403 الكرز ا�حمر - 435 برقوق - 401 جمشت - 402 شوكوالتة
408 نحاس - 404 برونز - 406 بطيخ - 407 جوافة

405 خوخ  - 400 رمان - 434 لوز - 409 الذهبي

لون شفاه فاتن
البريق  لتمنح شفتيك  الجذابة  المت�لئة  بألوانها  التركيبة  تتميز هذه 
أكثر  تبدو  شفتيِك  سيجعلك  المبلل  المظهر  وهذا  بها،  يليق  الذي 
هذا  وضع  يمكنك  مضيئة،  وضع  وأداة  مرآة  وجود  ومع  امتالًء. 

الملمع في أي وقت وفي أي مكان لتت�� شفتاك على الفور. 

423 الماس المزدوج                         424 البرتقالي الالمع 
425 البنفسجي المت�لئ              426 الوردي المثالي 

427 الكابتشينو

قلم تحديد الشفاه 
ابرزي جمال شفتيك باستخدام هذا القلم المحدد للشفاه، خاصًة 
وتساعدك  الشفاه  ملمع  دور  تكمل  المالءمة  شديدة  درجاته  وإن 
على المحافظة على لون شفتيِك كما هي. كما أن تركيبته الغنية 

با�لوة ستمنح شفتيك النعومة وستزيد حجمها ليبرز جمالهما.

بيري

آلور

نيود

http://bit.ly/2hxjuOI
http://bit.ly/2vvzPJr


 | 393

 | 390

 | 392| 388

| 389

| 391

393-388

436 417 416

399-394

72.75 AED75.00 SAR

72.75  QAR

7.70 OMR
6.10 KWD
15.60 JOD 
+ 16% VAT.

74.50 AED76.75 SAR

74.50 QAR

7.85 OMR
6.25 KWD
15.95 JOD 
+ 16% VAT.

78.50 AED81.00 SAR

78.50 QAR

8.30 OMR
6.60 KWD
16.80 JOD 
+ 16% VAT.
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| 399 

| 396

غابة

صوفيا

بيال

آنيامايا

ليلى

للبشرة البيضاء للبشرة الحنطية للبشرة السمراء

أوليفيا

محيط

شالل398 |

كونسيلر ديو
أو تفتيح  في كثيٍر من ا�حيان، تحتاجين إلى إخفاء بعض الشوائب 
الهاالت السوداء أسفل العين، ومن هنا تظهر مهمة هذه ا�قالم 
أما  وتلوينها.  عيوب  أي  تحديد  على  تساعدك  التي  التصحيحية 
القوام الكريمي الناعم الذي يتحلى به هذا المنتج، فيجعله ينساب 
المستحضرات  من  المزيد  الستخدام  المجال  فاتًحا  البشرة  داخل 
التجميلية cخفاء أي عيوب أو شوائب. ويحتوي كل قلم على لونين 

ليساعدك على تحديد الدرجة المثلى بالنسبة لك.

بيرفيكت بير آي شادو
تكمل  بحيث  بعناية  المختارة  ا�لوان  من  الزوج  بهذا  استمتعي 
العين،  اxخر لعمل درجات حول  اxخر وتندمج مع بعضها  بعضها 
العين.  حول  وكونتور  تحديد  عمل  في  استخدامهما  عن  فضًلا 
وسواء استخدمِت أحدهما أو كليهما، فإنك ستتألقين بمظهر رائع، 
خاصة وإن تركيبتهما المعدة من ا�لوفيرا تجعل المسحوق ينساب 
التلك  مادة  تساعد  فيما  العين.  حول  الرقيقة  بالمنطقة  بسهولة 
ون كتل أسفل العين. ويمكنك استخدام  على االمتصاص ومنع تك�

هذا المنتج على مدار النهار.

بريليانت بالش
هذه  مثل  مع  مجدًدا  للحياة  عادا  قد  خديِك  وكأن  ستشعرين 
مع  والكونتور  التحديد  أعمال  كل  إجراء  ويمكنك  القوية.  الدرجات 
الطبيعية،  ل�لوان  أقرب  ألوان  تتضمن  التي  المجموعة  هذه  مثل 
منتجات  ضمن  هذا  الخدود  أحمر  مع  جديد  من  وجهك  ليشرق 

فلوليس التي تقدمها سونيا.

كتبان رملية 397 |

شاطئ 394 |

سماء الليل 395 |

منتجات فلوليس باي سونيا®
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