
FOREVER LIVING PRODUCTS 

  גנ במוצרי פוראוור ליוויאלוורה
  

של חברות בממוצע מכילים מוצרים . אלוורהמוצרי פוראוור ליווינג פרודקטס מכילים אחוז גבוה במיוחד של 
  . באיכות ירודהאלוורה אחוז 2 בשוק אחרות

 שעות בלבד של חשיפה לאוויר 4. ל בתוך המוצר' של הג היא האיכותאלוורהחשובה יותר מכמות ה
.  תתחמצן ותאבד את רוב תכונות המרפא שלהאלוורה כדי שתרכובת החומרים העדינים בתוך עלה המספיקות

שכן הוספת , ל אך לשווא' השנים האחרונות נעשו מאמצים רבים למצוא נוסחה לשמר את תכונות הג130במשך 
עלה בידו של רוקח רק בתחילת שנות השישים . ל את תכונותיו'חימום מופרז או הקפאה שוללים מהג, ליםקכימי

הנוסחה שנרשמה כפטנט . ל'מטקסס בשם ביל קוטס לאחר שנים ארוכות של ניסוים לפתח נוסחה סודית לייצוב הג
בסופו של . ס של חימום וקירור קלים במשך שעות רבותול לריתמ'חושפת את הגורק בחומרים טבעיים משתמשת 

 שנים 4ל הטיבעי ועם חיי מדף של ' לג100% -ט ב מיוצב בעל תכונות זהות כמעאלוורהל 'התהליך מתקבל ג
שאפילו היה מפרסם את מרכיביה לא , קוטס מתאר את הנוסחה שלו כמורכבת וקשה בממידה כזו ליישום. לפחות

  . היה נמצא יצרן שהיה מסוגל לעשות בה שימוש כלשהוא ללא עזרה
 אלוורהל ה'יצוב גי להתהליך שלנועד היום . זוהי הסיבה האמיתית להצלחה של מוצרי פוראוור ליווינג

 נשארה פוראוור ליווינג אלוורהלמרות שאלפי יצרנים מנסים להכניס מוצרים לשוק ה. נשאר ייחודי בעולם כולו
  .  שבמוצריהאלוורהלבדה בכל מה שקשור לאיכות ה

 בשוק העולמי מיוצרים אלוורהממוצרי ה) 90% ( אחוזלא פחות מתשעים: הוכחה לכך מספק השוק
  .יותר משני מיליארד דולר ל2004 -גיע בההיקף המכירות ! ונמכרים על ידי פוראוור ליווינג פרודקטס

 

  אלוורהאחוז   מוצר  מספר קטלוגי
  96.3   לשתיהאלוורהל 'ג  15
  91   ואפרסקיםאלוורהמשקה   77
  89.7  "פרידום "אלוורהמשקה   196
  85   למריחהאלוורהל 'ג  61
  78  אלו פירסט  40
  74  קרם אלו פרופוליס  51
  64  אלו לושן  62
  36  תחליב לחות  63
  35  שפתון אלו ליפס  22
  42  קרם אפטר שייב  70
  43   אקספוליאטינג קלינגסר-חלב פנים   43
  45   רהידרטינג טונר-מי פנים   42
  41  קרם לחות ליום  44
  35  קרם הזנה ללילה  46
  99.6  אקטיבטור  52
  3R   35נים פקטור קרם לפ  69
  37  קרם בודי טונר  56
  36   קרם גוף- אלו בודי  57
  32.8  ) לקמטים מתחת לעין(קרם עיניים   185
  42  לי לאמבט ולמקלחת'ג  14
  31  )פילינג(אלו סקראב   60
  32  אלוורהשמפו   58
  43  אלוורהקונדישיונר   59
  35  משחת שיניים פוראוור ברייט  28
  MSM  40עם  למריחה אלוורה ל'ג  205

  


