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ESSENCE
Aloe Barbadensis Miller, husk det navn. 
Der er omkring 400 Aloe-arter i verden, og alle har deres 
egne gode egenskaber. Men kun én eneste sort har været 
elsket af menneskeheden siden tidernes begyndelse: 
Aloe Barbadensis Miller. Vores Aloe vera. 

Aloe vera er en subtropisk plante, som kan lagre meget 
vand. I dens blad er der en tyktflydende gelé, som udover 
vand indeholder en helt unik blanding af stoffer. Gelen kan 
enten drikkes som et kosttilskud eller blandes med andre 
ingredienser til forskellige hud- og hårplejeprodukter. 

I dag er Aloe vera hovedingrediensen i de fleste af 
vores fantastiske produkter. F.eks. disse to:

Ja, man kan faktisk sige, at Aloe vera er selve kernen  
i vores virksomhed. Forever Living Products er nemlig  
verdens største avler, producent og distributør af Aloe 
vera. Siden starten i USA i 1978 har vi udviklet os til en af 
direkthandlens mest fremgangsrige og hurtigvoksende 
virksomhed med forhandlere i mere end 150 lande  
verden over.

Forever Gel Original

Den originale! Vores populære Aloe vera-drik 
består af håndplukkede, økologisk dyrkede 
Aloe vera. Nydes dagligt af millionvis af  
mennesker over hele verden.  

1000 ml. | Art. nr. 6000

Aloe Vera Gelly

Planten på tube. Tør hud, solskoldet 
eller kløende insektstik? Aloe Vera Gelly 
absorberes hurtigt af huden, hvor den 
beroliger, plejer og bevarer fugtigheden. 

118 ml. | Art. nr. 61

Forever  
favoritter

Vil du vide mere om os? 
Se vores produktfilm:
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WELLNESS
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WELLNESS
Hvordan har du det? Vi vil selvfølgelig alle gerne have det godt. 
Men i dagens hektiske og kravfyldte samfund, er det ikke altid så 
nemt. Alle ved, hvad velvære indebærer, men vi glemmer ofte, 
hvordan vi opnår det. Vi på Forever mener, at de første skridt på vejen 
mod velvære handler om at tage hånd om dig selv og dine nære.  
I de følgende kategorier har vi udvalgt vores bedste produkter med 
dette mål for øje.
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Hverdagens puslespil stiller høje krav, og mange af os går rundt med en dårlig  
samvittighed over, at vi ikke når at spise ”rigtigt”. Så kan det være godt med et  
ekstra tilskud. Er du i tvivl om, hvad der passer bedst til dig? Spørg din forhandler.

TILSKUD

Forever Gel Cranberry
Samme fine produkt som originalen:  
Håndplukkede og økologisk dyrkede Aloe vera,  
men her med en god smag af tranebær og æble, 
som passer til hele familien.!

1000 ml. | Art. nr. 6001

Forever Gel Peach 
En frugtig smagssensation! Aloe vera-drik 
med en sommerlig smag af solmodne 
ferskner og små stykker Aloe vera  
– økologisk dyrkede, selvfølgelig.
1000 ml. |  Art. nr. 6002

Forever Gel Original 
Vores største bestseller har været med  
siden starten og er i dag mere populær 
end nogensinde. Håndplukkede, økologisk 
dyrkede Aloe vera. En god start på dagen!
1000 ml. | Art. nr. 6000

Ekstra lækker  
med et par is-

terninger i glasset!

Forever  
favorit
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Vit♂lize™ Men 
Et kosttilskud med fuldt fokus på mandens 
helbred og velvære. To kapsler giver ham 
dagsbehovet af de vigtige vitaminer C, D, E 
og B6 samt mineralerne selen og zink.
60 kapsler | Art. nr. 374

Vit♀lize™ Women
Produceret med tanke på kvindens behov. 
Vitamin C, D og E og B-vitaminerne B6, B12 
og folsyre er alle vigtige vitaminer. I dette 
kosttilskud kombineres de blandt andet med 
jern og vores egen frugt- og urteblanding. 
120 tabletter | Art. nr. 375



8

Forever Arctic-Sea® 

Kosttilskuddet med et omega-3-indhold, som er specielt 
tilpasset til at efterligne en kost, som er rig på fisk og skaldyr. 
Indeholder en unik kombination af omega-3-fedtsyrerne DHA 
og EPA og har en frisk smag af citron og lime.
120 kapsler | Art. nr. 376

Følger gerne  
med i kufferten!

TILSKUD

Forever Active Probiotic 
Meget populært kosttilskud, som indeholder en 
kombination af seks forskellige bakteriestammer. 
Små kapsler som er lette at synke. Behøver ikke 
opbevares i køleskab.
30 kapsler | Art. nr. 222

Forever Lean
Forever Lean indeholder sporstoffet chrom,  
som bidrager til en normal omsætning af makro-
næringsstoffer, dvs. protein, kulhydrater og fedt 
og til at vedligeholde normale blodsukkerniveauer. 
Desuden indeholder Forever Lean ekstrakt fra 
figenkaktus og hvide bønner.
120 kapsler | Art. nr. 289

Forever  
favorit

Forever  
favorit
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Forever  
favoritForever Garlic

Gennem historien har hvidløg og timian både været 
brugt til at forhøje smagen på maden og for deres 
velgørende egenskaber. En daglig dosis Forever Garlic 
giver dig cirka 3 gram hvidløg og 150 mg timian  
– i bløde og lugtfrie kapsler.
100 kapsler | Art. nr. 6004

Forever Fields of Greens
Grønnere end det her bliver det ikke. 
I Forever Fields of Greens finder du 
nemlig både byggræs, lucerne,  
og hvedegræs i kombination med 
honning og cayennepeber.
80 tabletter | Art. nr. 68

Forever Calcium
Kvinder, specielt midaldrende og ældre, 
samt personer som ikke spiser mælke-
produkter, kan have brug for et ekstra 
tilskud af calcium. Forever Calcium 
optages nemt af kroppen og indeholder 
også bl.a. magnesium, zink og vitami-
nerne C og D. Tabletterne er lette at 
synke og har en god vaniljesmag.
90 tabletter | Art. nr. 206

Forever Absorbent-C
Vi mennesker kan ikke selv 
danne C-vitamin, men skal  
have det gennem kosten.  
Forever Absorbent-C er  
en tyggetablet med citrus- 
smag, som indeholder 60 mg 
vitamin C pr. tablet samt fibre  
i form af havreklid.
100 tabletter | Art. nr. 48

Forever Daily™ 
To tabletter giver dig dagsbehovet af 12 vigtige vitaminer. Men 
Forever Daily indeholder også 8 mineraler samt vores egen frugt- og 
grønsagsblanding, som giver dig et mix af 20 forskellige frugter, bær og 
grøntsager. Aloe vera, lycopen og coenzym Q10 er nogle af de andre 
ingredienser. En multivitamintablet, som virkelig lever op til navnet!
60 tabletter | Art. nr. 439

Lette at sluge  
og med  

vaniljesmag. 

Calcium behøves 
for at vedligeholde 

normale knogler.

Forever  
favorit
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Forever Aloe2Go
En læskende drik, som kombinerer vores fineste Forever 
Gel Original med Pomesteen Powers frugtige indhold af 
granatæble, pære, mangostan, hindbær, brombær og blå-
bær. Klar til at drikke når som helst – og hvor som helst.
88,7 ml x 30 stk. | Art. nr. 270

ARGI+
Argi+ er et innovativt kosttilskud udviklet specielt til dig, 
som lever et aktivt liv. Indeholder aminosyren L-arginin 
samt en juice- og frugtekstraktmix fra frugter og bær, 
blandt andet blåbær, hindbær, vindruer og granatæble. 
Giver dig desuden den daglige dosis af de vigtige 
vitaminer C, D, B6, B12 og folsyre.
300 g/30 doser | Art. nr. 320

Forever  
favorit

Forever  
favorit

Forever Pomesteen Power
Giv dig selv et C-vitaminkick! Frugtig og  
god drik med Aloe vera og en herlig blanding  
af juicekoncentrat fra granatæble, pære,  
mangostan, hindbær, brombær og blåbær.
473 ml. | Art. nr. 262

TILSKUD

Aloe vera + 
frugtjuice = 

kærlighed ved 
første slurk!
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Forever Bee Honey
En lækker, mørk ravfarvet honning, som vi henter 
fra verdens mest eftertragtede honningproducenter 
på Nordspaniens bjergstrækninger. Takket være  
sit høje fruktoseindhold har honning lavere GI  
end almindeligt sukker, hvilket gør den til et godt 
alternativ at søde drikke eller bagværk med. 
500 g. | Art. nr. 207

Forever Bee Propolis
Står til din tjeneste – direkte fra bikuben. 
Propolis er et stof, som bierne bruger til  
at beskytte deres bikube mod urenheder. 
Antikkens grækere havde et godt kendskab  
til propolis, og det siges, at være dem  
navnet kommer fra: pro polis = foran byen.
60 tabletter | Art. nr. 27

Forever Royal Jelly
Et kosttilskud som er en dronning værdigt. I bikuben 
mader bierne deres dronning med en specialkost de 
selv har produceret: Royal Jelly. På dansk kalder vi 
dette stof for bidronningegelé, og det indeholder  
blandt andet vitamin B5 (Pantotensyre).
60 tabletter | Art. nr. 36

Forever Bee Pollen
Pollen fra vilde blomster som 
indsamles af flittige bier for at 
blive til et kosttilskud i en bekvem 
tabletform til dig. Godt!
100 tabletter | Art. nr. 26

Vi mennesker har altid elsket den søde og gode 
honning. Men bikuben gemmer også på andre 
hemmeligheder, som vi kan have glæde af f.eks. 
bidronningegelé, propolis og bipollen.

Bikubens mirakel

Husk at kosttilskud ikke kan erstatte 
en varieret kost. Hvis du tager 
medicin, bør du kontakte din læge, 
inden du begynder med kosttilskud 
og tag aldrig en større dosis, end 
den forpakningen angiver.
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Forkæl dig selv en stund – du er det værd. Med vores skønne 
aromaterapiprodukter kan du nemt forkæle dig selv med en skøn 
spaoplevelse. Du kan endda sagtens blive i hjemmet. 

SPA

Relaxation Bath Salts
To spiseskefulde i badet = total afslapning.  
Med blandt andet hudplejende havsalt fra  
Det Døde Hav og dejlig lavendel for at give dig  
en badeoplevelse ud over det sædvanlige.

350 g. | Art. nr. 286

Relaxation Massage Lotion
Velduftende massagelotion med blandt 
andet Aloe vera, lavendel og hvid te. 
Dejlig konsistens som plejer din hud 
uden at føles fed. 
192 ml. | Art. nr. 288

Aroma Spa Collection
Alle vores herlige aromaterapiprodukter i en æske. 
Indeholder Relaxation Bath Salts, Relaxation Shower 
Gel og Relaxation Massage Lotion – alle i original 
størrelse.  Den perfekte gave til alle livsnydere!
Art. nr. 285

Forever  
favorit

Relaxation Shower Gel
Eksklusiv Showergel med Aloe vera og 
et udsøgt mix af duftende essentielle 
olier og ekstrakt af agurk og citron. 
Silkeglat formel som rengør og plejer 
din hud. Dufter vidunderligt! 
192 ml. | Art. nr. 287
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Aloe Body Toner
Opstrammende og styrkende creme med Aloe 
vera og en specielt udvalgt blanding af urter, 
som bruges under plastfolie for at hjælpe huden 
med at få en fastere og spændstigere form.
113 g. | Art. nr. 56

Aloe Body Conditioning Crème
Den perfekte partner til Aloe Body Toner indeholder  
blødgørende, udjævnende og fugtighedsbevarende  
ingredienser og dufter herligt af kanel. Passer også  
godt som massagecreme. 
113 g. | Art. nr. 57

Forstærk din 
 spaoplevelse 

Brug en tilpas grov  
loofah svamp for at få  
en skøn eksfoliering.

Aloe Bath Gelée
Mild og behagelig bade- og showergel med frisk, grøn 
og lidt maritim duft. Indeholder blandt andet Aloe vera 
og urteekstrakt, som beroliger din hud og hjælper den 
med at bevare sin fugt. Du bliver selvfølgelig også ren.
251 ml. | Art. nr. 14
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Ok, vi indrømmer det – der er sjovere ting i livet end at gøre rent, vaske op og  
vaske tøj. Men med gode produkter såsom Forever Aloe MPD 2XUltra går alt så 
meget lettere. Og et rent hjem kan faktisk gøre underværker for hele familiens  
velvære. Aloe Veterinary Formula fokuserer på vores firbenede familiemedlemmers 
velvære: de fortjener jo også det allerbedste.

HJEM & HUSDYR

Forever Aloe MPD 2XUltra
Et multirengøringsmiddel som virkelig fortjener sit navn.  
Det kan bruges både til tøjvask, såvel som til rengøring af gulv, 
badeværelse, kakler og til når du vasker op i hånden. Desuden  
er Forever Aloe MPD 2XUltra skånsom mod både hud og miljø.

0,95 liter | Art. nr. 307

God til at pudse 
vinduer med!

Aloe Veterinary Formula
Skabt med tanke på dit kæledyr. Aloe Veterinary Formula 
rengør og plejer tør hud, pels, poter, dievorter, hove, manke 
og hale. Hovedingrediens? Aloe vera selvfølgelig.

473 ml. | Art. nr. 30
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FITNESS
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FITNESS
For os på Forever handler fitness om en kombination  
af flere forskellige ting, som får dig til at føle dig godt 
tilpas. Det handler om at bevæge sig, om at finde sin  
form og om at finde balancen i livet. I de efterfølgende  
tre kategorier – træning, form og balance – finder du  
vores fineste produkter til at opnå dette.
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Vores kroppe elsker bevægelse! Når du bevæger dig, starter hele dit system ligesom en  
motor. Blodcirkulationen øges, og cellerne kan optage mere ilt. Din krop får lettere ved at 
tage hånd om forhøjede blodfedter og stresshormoner. Og færre stresshormoner aflaster 
hjertet og forbedrer både humøret og søvnen. Du bliver friskere, gladere og stærkere.

TRÆNING

ARGI+
Vi har udviklet ARGI+ specielt til dig, som lever et 
aktivt liv. Indeholder aminosyren L-arginin samt en 
juice- og frugtekstraktmix fra frugter og bær, blandt 
andet blåbær, hindbær, vindruer og granatæble. 
Desuden får du den daglige dosis af vitaminerne C, 
D, B6, B12 og folsyre.

300 g /30 doser. | Art. nr. 320

Aloe Ever-Shield Deodorant
Behold den rene, friske følelse! Aloe Ever-Shield er 
både skånsom og effektiv med en mild duft, som 
passer både til mænd og kvinder. Den klistrer ikke, 
og den efterlader ikke pletter på tøjet.
92,1 g. | Art. nr. 67

Forever  
favorit
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Aloe Heat Lotion
De ømme musklers bedste 
ven. Skøn massagelotion 
med Aloe vera, mentol og 
eukalyptusolie, som desuden 
gør huden blød og glat.  
Dufter godt af pebermynte.
118 ml. | Art. nr. 64

Aloe MSM Gel 
Dybdegående massagegel med  
beroligende og styrkende egenskaber. 
Indeholder blandt andet MSM (metyl-
sulfonylmetan, en organisk svovlforbin-
delse som findes i næsten alle levende 
organismer) og Aloe vera. Duftfri.
118 ml | Art. nr. 205

Skønt til kolde 
fødder!Forever  

favorit
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Forever Natural Detox 
Und din krop en ny start! I sættet indgår fem af vores 
fineste kosttilskud, en flot taske og al den information 
du har brug for, for at opnå et vellykket resultat.

I sættet indgår:

2 Forever Gel Original
1 Forever Calcium
1 Forever Arctic Sea
1 Forever Active Probiotic
1 Forever Fields of Greens
+ detoxbrochuren og en flot taske  
som er perfekt til dine madkasser.
Art.nr. 4255
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Alt handler ikke om kilo og centimeter her og der. Det handler snarere om at finde din form.  
Forestil dig, at du hele tiden går rundt i ubekvemt tøj i den forkert størrelse. Forestil dig  
derefter, at du prøver noget tøj, som har en perfekt pasform! Det er næsten sådan, det  
føles. Når du er dit stærkeste, sundeste og smukkeste jeg, så har du fundet din form.  
Helt enkelt – dit rigtige jeg.

FORM

Forever  
favoritForever Ultra 

En god shake med fuldværdigt sojaprotein, 
vigtige vitaminer og mineraler. Maksimal 
med næring og minimalt med kalorier gør, at 
den passer godt som både måltidserstatning 
ved vægtkontrol, mellemmåltid, proteintilskud 
efter træningen eller når du helt enkelt har 
lyst til noget godt. Blandes med letmælk 
(eller vand). Vælg mellem to gode smags-
varianter: vanilje eller chokolade.

524 g  Vanilla | Art.nr. 324  
 Chocolate | Art.nr. 325

Forever Lean
Forever Lean indeholder spor- 
stoffet chrom, som bidrager til  
en normal omsætning af makro-
næringsstoffer, dvs. protein,  
kulhydrater og fedt og til at  
vedligeholde normale blodsukker-
niveauer. Desuden indeholder  
Forever Lean ekstrakt fra  
figenkaktus og hvide bønner.
120 kapslar | Art.nr. 289

Tilsæt knust is  
og få en lækker 

milkshake!

Aloe Body Toning Kit
Find din smukkest form frem! Aloe Body 
Toning Kit er et komplet sæt til hjemme- 
behandling og er designet for at hjælpe 
din hud med at blive fastere og spænd-
stigere og samtidigt mindske fore- 

komsten af cellulitis.  
Brugsanvisning medfølger.

Produkterne sælges også  
separat, se side 13.
Art.nr. 55
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Nogle mener, at tilfreds er et grimt ord. Vi er ikke enige. For tilfreds behøver overhovedet ikke 
betyde, at man skal ”lade sig nøje med”, eller at man skal have dårlig samvittighed over, at 
man under sig sager. Vi mener, at tilfreds betyder balance. Balance mellem arbejde og fritid, 
mellem aktivitet og afkobling. Harmoni mellem vores indre og vores ydre. At spise godt og  
at sove godt. Tilfreds når det er allerbedst. 

BALANCE

Relaxation Shower Gel
Rigtig hverdagsluksus! Showergel med 
Aloe vera og et udsøgt mix af duftende 
essentielle olier og ekstrakt af agurk og 
citron. Silkeglat formel som rengør og 
plejer din hud. 
192 ml. | Art. nr. 287

Relaxation Massage Lotion
Herlig massagelotion med blandt andet 
Aloe vera, lavendel og hvid te. Dejlig 
konsistens som plejer din hud uden at 
føles fed. Dufter vidunderligt.
192 ml. | Art. nr. 288

Forever  
favorit

Vital 5
En smart basispakke som gør vejen til velvære på 
en daglig basis nemmere. Indeholder fem af vores 
mest populære kosttilskud: Forever Gel Original, 
Forever Arctic Sea, Forever Daily, Forever Active 
Probiotic og Argi+.

Art.nr. 4250
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Forever Active Probiotic
Meget populært kosttilskud som indeholder en 
kombination af seks forskellige bakteriestammer. 
Små kapsler som er lette at synke. Behøver ikke 
opbevares i køleskab.
30 kapsler | Art. nr. 222

Forever Daily
Den lille tablet med det omfattende indhold.  
Med Forever Daily får du vigtige vitaminer  
og mineraler, men også vores egen frugt-  
og grønsagsblanding, som giver dig et mix  
af ikke mindre end 20 forskellige frugter,  
bær og grøntsager. Desuden indeholder den  
Aloe vera, lycopen og coenzym Q10.
60 tabletter. Art. nr. 439

Dagsbehovet  
af  vitamin D  
med mere.

Forever Arctic-Sea®

Kosttilskud med et omega-3-indhold, 
som er specielt tilpasset til at efterligne 
en kost, som er rig på fisk og skaldyr. 
Indeholder en balanceret kombination af 
omega-3-fedtsyrerne DHA og EPA og har 
en frisk smag af citron og lime - ingen 
eftersmag af fisk. 
120 kapslar | Art nr 376
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BEAUTY
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BEAUTY
Hvad er skønhed egentlig? Psykologer, historikere og  
antropologer har altid forsket i emnet og er nået frem til,  
at selvom historiske og kulturelle faktorer spiller en rolle,  
så findes der alligevel nogle træk, som mennesker over  
hele verden synes er smukke. Det gælder f.eks. en ren  
og velplejet hud og et tykt og glansfuldt hår. Her finder  
du produkterne, som hjælper naturen lidt på vej. Og  
som gør det nemt for dig at finde din helt egen unikke  
skønhed frem.
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Vær sød mod din hud – du har kun en. Nogle påstår, at din hud viser, hvordan du har  
det på indersiden, da faktorer som f.eks. stress og mangel på søvn kan påvirke hudens 
udseende. Præcis som med resten af kroppen, kan huden lide, når du spiser sundt, får  
en god nats søvn og bevæger dig regelmæssigt. Sjusk ikke med rengøringen, giv den 
godt med fugt og brug solfaktor - resultatet vil kunne ses.

HUD

Forever  
favorit

Aloe Propolis Creme
Et af vores mest populære produkter, som er  
udmærket til tør hud på hele kroppen. Både blød-
gørende og fugtighedsbevarende med rigtig cremet  
konsistens og en herlig honningduft.

113 g. l Art nr 51
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 God til tørre 
neglebånd!

Forever Bright Toothgel
Aloe vera-baseret tandpasta, som rengør 
effektivt, samtidigt med at den plejer tandkød 
og slimhinder og giver en frisk ånde som 
varer længe! Ekstra god til følsomt tandkød. 
Indeholder ikke fluor.
130 g. | Art. nr. 28

Aloe Lips
Hold smilet i form i al slags vejr! Kombinationen 
af Aloe vera, jojobaolie og bivoks gør, at læberne 
bliver bløde og beskytter dem mod vejr og vind. 
Kan f.eks. også anvendes på neglebånd og ved 
kløe som følge af insektstik.
4,25 g. | Art. nr. 22
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Forever  
favorit

 Bland den med 
Aloe Propolis 

Creme og få en 
skøn natcreme.

HUD

Forever  
favorit

Avocado Face & Body Soap
Mild, fugtighedsbevarende sæbe med avokadosmør som  
passer til alle hudtyper. Rengør både skånsomt og effektivt  
og har en uimodståelig og opfriskende citrusduft.
142 g. | Art. nr. 284

Aloe Moisturizing Lotion
Silkeglat lotion, som gør din hud blød og smidig.  
Udover Aloe vera indeholder den blandt andet  
effektive hudplejere såsom abrikoskerneolie  
og jojobaolie samt antioxidanten vitamin E.  
Passer ligeså godt til ansigtet som til hele  
kroppen. Let og behagelig duft.
118 ml. | Art. nr. 63

Forever Aloe Scrub
En rigtig dybderengøring som er så mild, at den  
kan anvendes hver dag. Med sin kombination af 
stabiliseret Aloe Vera Gel og perler af ren jojobaolie 
fjerner Forever Aloe Scrub døde hudceller og  
snavs, som blokerer porerne og finder en ny, 
strålende hud frem.
99 g. | Art. nr. 238

Aloe Vera Gelly
Tør hud, solskoldet eller kløende insekt-
stik? Aloe Vera Gelly indeholder stabiliseret 
Aloe Vera Gel, som hurtigt absorberes af 
huden og virker beroligende, plejende og 
fugtighedsbevarende. Anvend på hud, som 
har brug for den. Fra top til tå
118 ml. | Art. nr. 61
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Aloe Lotion
En lidt lettere lotion til hele kroppen, selv 
ansigtet. Indeholder blandt andet Aloe vera, 
jojobaolie og vitamin E. Den er fugtigheds-
bevarende, beroligende og gør huden blød. 
Diskret duft.
118 ml. | Art. nr. 62

Gentleman’s Pride
Opfriskende after shave-lotion med blandt  
andet Aloe vera, rosmarin og agurk som 
varsomt beroliger og genfugter din hud  
– og gør den herligt blød og glat. Frisk, 
maskulin duft. 
118 ml. | Art. nr. 70

Aloe First
Skøn spray med Aloe vera, propolis og udvalgte urter, 
som svaler og beroliger din hud. F.eks. efter en dag 
i solen, efter et insektstik eller i den tørre luft på 
flyrejsen. Passer også godt til hår og hovedbund.
473 ml. | Art. nr. 40

Hæld den i en 
mindre flaske, 

så det bliver 
nemmere altid 
at have noget 
svalende ved 

hånden.

Forever  
favorit
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Aloe Heat Lotion
Træt i kroppen? Prøv Aloe Heat Lotion. Skøn massagelotion med 
Aloe vera, mentol og eukalyptusolie, som desuden gør huden 
blød og glat. Dufter friskt af pebermynte. 
118 ml. | Art. nr. 64

Aloe Hand & Face Soap
Hele familiens favorit! Vores Aloe vera-sæbe er  
så mild, at den kan anvendes dagligt over hele 
kroppen af både børn og voksne – selv af dem  
med følsom hud. Skummer herligt og giver din  
hud en ren, blød og silkeglat følelse. Diskret duft.
473 ml. | Art. nr. 38

Forever  
favorit

HUD

Bedst i test 
ifølge det 

svenske blad 
ToppHälsa!

Forever  
favorit
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Aloe Sunscreen
Silkeglat sollotion med Aloe vera og vitamin E. Den er 
skånsom, hudplejende og fugtighedsbevarende, beskytter 
mod både UVA- og UVB-stråling. Vandresistent. SPF 30.
178 ml | Art. nr. 199

Aloe Sunscreen Spray
Smidig solspray til hele familien med Aloe vera og vitamin E. 
Den er ekstra vandfast, så du kan have det sjovt i vandet uden 
at bekymre dig om at blive solskoldet. SPF 30.
118 ml. | Art. nr. 319

Aloe MSM Gel
Duftfri, dybdegående massagegel med 
beroligende, styrkende og opfriskende 
egenskaber. Indeholder blandt andet 
MSM (metylsulfonylmetan, en organisk 
svovlforbindelse som findes i næsten 
alle levende organismer), Aloe vera og 
forskellige urter.
118 ml. | Art. nr. 205

Aloe Ever-Shield Deodorant
En skånsom og effektiv deodorant som 
dufter friskt i lang tid. Den fedter ikke, 
og den har en mild duft, som passer 
både til mænd og kvinder. 
92,1 g. | Art. nr. 67

 Glem ikke at forny 
din solbeskyttelse  

i løbet af dagen!

Klar gel – giver 
ingen pletter.

Forever  
favoritter
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Vores ansigter lever et udsat liv. Sol, luftforurening og aldring påvirker os alle, såvel  
mænd som kvinder. Gode produkter, som rengør og genfugter, hjælper også den 
følsomste ansigtshud med at holde sig i form. Længe.

ANSIGT

Sonya Aloe Purifying 
Cleanser
Mild rengøringslotion, som varsomt 
vasker snavs og makeup af uden at 
irritere eller udtørre huden. Baseret  
på Aloe vera, indeholder også ekstrakt 
fra citron og agurk.
177 ml. | Art. nr. 277

Sonya Aloe Deep- 
Cleansing Exfoliator
Mild peeling som effektivt fjerner al 
slags snavs. Din hud bliver ren og blød 
som silke. Udover hovedingrediensen 
Aloe vera indeholder den blandt andet 
jojobaolie, citron- og agurkekstrakt.
118 ml. | Art. nr. 278

Forever  
favorit

Sonya Aloe Deep  
Moisturizing Cream
Fremragende genfugtende creme til hud, som  
vil have lidt ekstra omsorg. Passer perfekt som 
natcreme til alle hudtyper og som dagcreme til  
tør/normal hud. Med blandt andet Aloe vera,  
olier fra macadamianødder og solsikkefrø  
samt fyrbarkekstrakt.

71 g. | Art nr 311
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Forever  
favorit

Sonya Aloe  
Refreshing Toner
Opfriskende og genfugtende ansigtsvand 
som absorberes hurtigt af huden. Inde-
holder blandt andet Aloe vera, jojoba, hvid 
te og agurkekstrakt. Anvendes med fordel 
efter Sonya Aloe Purifying Cleanser.
177 ml. | Art. nr. 279

Sonya Aloe  
Nourishing Serum
Silkeblødt, fugtighedsbevarende  
serum som giver huden sin glød tilbage. 
Absorberes hurtigt og er ikke klistret. 
Indeholder blandt andet Aloe vera,  
vitamin E, hvid te og mimoseekstrakt.
118 ml. | Art. nr. 281
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Forever Marine Mask 
Herlig ansigtsmaske som rengør i dybden med hjælp af 
mineraler fra tang og alger. Aloe vera, honning, agurk, 
rosmarin og vitamin E sørger for, at huden genfugtes 
og bliver glat og smidig.
113 g. | Art. nr. 234

Anvend den  
sammen med Aloe 
Nourishing Serum 

for at få det  
bedste resultat.

Sonya Aloe Balancing Cream
Styrkende ansigtscreme som gør din hud blød og smidig. 
Hjælper også huden med at beholde sin fugtbalance.  
Baseret på Aloe vera, og indeholder desuden hvid te,  
vitamin E og citronekstrakt.
71 g. | Art. nr. 280

Sonya Skin Care Collection
En kærlighedserklæring til din hud! Sonya Skin Care 
Collection er en avanceret hudplejeserie baseret på Aloe 
vera, som plejer din hud og hjælper den med at beholde 
sin glans og friskhed. 
Art. nr. 282

HUD

Forever  
favorit
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Forever Alpha-E Factor
Plejende kur som giver din hud ny spændstighed. 
Vitamin A, C og E, kamilleekstrakt og hjulkroneolie er 
nogle af de ingredienser, som gør træt hud frisk, glat og 
smidig igen. Passer også til følsom hud.
30 ml. | Art. nr. 187

Forever Epiblanc
Epiblanc udjævner og lysner huden 
og modvirker pigmentpletter. Giver din 
hud et klarere og mere ungdom-
meligt udseende. Indeholder blandt 
andet Aloe vera, vitamin E, hvid te og 
naturlige planteekstrakter.
28,3 g. | Art. nr. 236

R3 Factor Skin Defence Creme
Den perfekte creme til lidt grovere hud. Peeler døde 
hudceller fra huden, så nydannelsen af friske celler 
fremskyndes. Genopretter hudens fugtbalance og  
elasticitet. Med blandt andet Aloe vera, AHA-syrer, 
vitamin A, C og E samt collagen.
56 g. | Art. nr. 69

Forever  
favorit

Med  
hudplejende 

vitamin E.

Forever Alluring Eyes
De første fine linjer og rynkerne viser  
sig i den følsomme hud omkring øjnene.  
Alluring Eyes beroliger, plejer og øger hudens 
smidighed for at modvirke dette. Dæmper også 
hævelser og mørke rander under øjnene. Med 
blandt andet Aloe vera, jojoba og vitamin E.
28,3 g. | Art. nr. 233
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Mask Powder
En absorberende og eksfolierende ansigtsmaske som 
giver en frisk hud med glød. Indeholder en kombination 
af effektive ingredienser, som fjerner døde hudceller og 
urenheder og samtidigt har en beroligende effekt på 
huden. Bruges sammen med Aloe Activator. 
29 g. | Art. nr. 341

Aloe Activator
Udviklet til brug sammen med ansigtsmasken (art. nr. 341), 
men er samtidigt et mildt og plejende allroundprodukt. 
Skønt afkølende og beroligende f.eks. ved poser under 
øjnene. Indeholder hovedsageligt Aloe vera og allantoin. 
118 ml. | Art. nr. 343

Aloe Cleanser
Mild rengøringslotion som effektivt fjerner snavs og makeup. 
Huden bliver ren og blød uden at føles det mindste tør. Hoved-
ingrediensen er Aloe vera og desuden indgår blandt andet 
jojobaolie, allantoin og vitamin C. 
118 ml. | Art. nr. 339

Rehydrating Toner
Opfriskende og fugtighedsbevarende ansigtsvand, som styrker 
huden og mindsker porernes størrelse. Baseret på Aloe vera. 
Andre ingredienser er forskellige urteekstrakter, hyaluronsyre 
samt collagen og allantoin. 
118 ml. | Art. nr. 338

HUD

Forever  
favoritter

Anvend den 2–3 
gange om ugen  

for at få den  
bedste effekt.
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Aloe Fleur de Jouvence Sæt
Udsøgt sæt med samtlige seks produkter i 
serien. Blandingsskål, ske og appliceringsbørste 
medfølger også.
Art. nr. 337

Firming Day Lotion
Plejende dagcreme som holder huden blød og smidig.  
Den genfugter, styrker og beskytter mod vejr og vind.  
Perfekt som underlag til makeup. Indeholder udover 
hovedingrediensen Aloe vera blandt andet urteekstrakt, 
hyaluronsyre og vitaminerne C og E. 
59 ml. | Art. nr. 340

Recovering Night Cream
Fløjlsblød, styrkende natcreme som tager hånd om din hud, 
mens du sover. Baseret på Aloe vera og desuden indgår 
blandt andet collagen, planteolier, vitaminerne C og E samt 
provitamin B5.
57 g. | Art. nr. 342

 Indeholder 
ingen  

parabener.

Glem ikke 
halsen – den vil 

også være en 
del af din hud-

plejerutine! 

Forever  
favorit
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Håret er ofte hovedsagen, det som sætter prikken over i’et i dit look. Husk at beskytte 
det, både mod sol og varme og mod kulde. Anvend skånsomme og plejende produkter, 
og vær ekstra forsigtig når håret er vådt og lettere skades.

HÅR

Sonya Hydrate Shampoo  
og Conditioner
Ekstra plejende produkter som gør dit hår blødt, glans-
fuldt og nemt at style. Indeholder blandt andet Aloe vera, 
Royal Jelly, jojobaolie og hvedeproteiner. Rengør helt uden 
parabener, propylenglykol, SLS og SLES. Dufter herligt og 
passer også godt til farvet hår.

355 ml.  Shampoo | Art.nr. 349   ·  Conditioner | Art.nr. 350

Sonya Volume Shampoo og Conditioner
Giv dit hår et løft! Sonya Volume-serie giver dig et sundt, glansfuldt hår – 
uanset din hårtype. Med blandt andet Aloe vera, Royal Jelly, solsikkeolie og 
hvedeproteiner. Indeholder ikke parabener, SLS eller SLES. Dufter frisk og 
passer også godt til farvet hår.
355 ml.  Shampoo | Art. nr. 351  ·  Conditioner | Art. nr. 352

Forever  
favoritter
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God til at  
tæmme krøllet 

hårpragt!

Aloe-Jojoba Shampoo og Conditioning Rinse
Plejende og blødgørende til alle hårtyper. Vent gerne et par minutter, 
inden du skyller den ud for at opnå den bedste effekt. Indeholder 
blandt andet Aloe Vera Gel og jojoba. Rækker længe. 
296 ml.  Shampoo | Art. nr. 260   ·  Conditioner | Art. nr. 261

Forever Aloe Styling Gel
Aloe vera-baseret styling gel som plejer dit hår 
og giver fylde, glans og form. Passer både til 
kort og langt hår, både til mænd og til kvinder.
227 g. | Art. nr. 194
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Opdag følelsen af aloeinspireret skønhed! I det gamle Egypten malede kvinderne ringe 
rundt om øjnene med kul og havde øjenskygge lavet af kobber og bly (!) Heldigvis er der 
sket en del siden dengang. I vores makeupserie flawless by Sonya™ kombineres Aloe  
veraens gode egenskaber med de seneste innovationer, som naturen og videnskaben 
kan tilbyde. Rigtig gode produkter – både til dig og til dit look.

MAKEUP

Luscious Lip Colour
Plejende læbeglans i fem gnistrende farver beriget 
med Aloe vera. Glimter, reflekterer lyset og giver dig et 
strålende smil! Og med indbygget spejl og lys, fikser du 
altid perfekte læber – hvor du end er …
6,5 g.

423 |  
Double Diamond

424 |  
Orange Glow

425 |  
Party Purple

426 |  
Perfect Pink

427 |  
Cappuccino

Forever  
favorit

Delicious Lipstick
Helt uimodståelig læbestift beriget med Aloe 
vera. Delicious Lipstick giver en smuk farve med 
en luksuriøs følelse. Tolv farver, fra gennemsigtig 
til dramatisk og en mild smag af vanilje, giver dig 
lækre læber i dobbeltbetydning.
3,5 g.

435 | Plum

434 | Almond

409 | Rose Gold

408 | Copper

407 | Guava

406 | Watermelon

405 | Peach

404 | Bronze

403 | Cherry Red

402 | Chocolate

401 | Amethyst

400 | Pomegranate
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Defining Lip Pencil
Læbepen med cremet konsistens, specielt designet til at 
fremhæve dine læbers form. Tre smagfulde nuancer, som 
smelter fint sammen med flawless by Sonya™ Delicious 
Lipstick og Luscious Lip Colour. Med Aloe vera, selvfølgelig.
1,2 g.

420 | Nude 421 | Allure 422 | Berry

416 | Light

   417 | Medium

      436 | Dark

Concealer Duets
Små skønhedsfejl skjuler du nemt med Concealer Duets! 
Smarte dobbeltsidede concealerpenne med to nuancer, 
som supplerer hinanden. Cremet konsistens med Aloe vera 
gør pennene nemme at bruge - og de dækker perfekt.
2,9  g.  

Anvend som  
primer til øjenlågene. 
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MAKEUP

Cream to Powder Foundation
Herlig cremet foundation som overgår i et silkeblødt pudder, 
når du applicerer den på huden.  Ekstrakt af Aloe vera og 
orkidéer samvirker for at skabe en skøn konsistens, som 
nemt absorberes af huden og giver en glat og fejlfri finish.
7 g. 

Mineral Makeup
Mineralpudder i fire fine nuancer – nemt at finde  
den rette til lige præcis din hudtone. Fløjlsblød formel 
dækker tilpas og giver en strålende glød.  
Med Aloe vera.
6 g. 

Delicate Finishing Powder
Prikken over i’et! Let pudder med Aloe vera, som  
fastholder og fuldender din makeup. Det hjælper  
dig med at få kontrol over uønsket glans og skaber  
et friskt look. To fine nuancer at vælge imellem:  
Light-Medium og Dark.
10 g. 

Forever  
favorit377 | Porcelain

378 | Rose Beige

379 | Sunset Beige

380 | Golden Sun

381 | Mocha

382 | Raisin

383 | Natural Beige

384 | Vanilla Bisque

385 | Sandy

410 | Light                  411 | Natural                   412 | Amber                  413 | Caramel
387 | Dark

386 | Light-Medium
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Brilliant Blush
Silkeblød rouge med Aloe vera. Løfter frem, definerer og former dine 
kinder, samtidigt med at det giver en naturlig, frisk og smuk glød. 
Blandt de seks nuancer er der farver til alle hudtoner, og den lette 
formel er nem at tone ud.
3,2 g. 

Aloe BB crème 
Hemmeligheden bag fuldendt skønhed? aloe BB crème. 
Den genfugter og udjævner din hudtone, men ikke nok 
med det. Cremen fungerer både som primer, concealer  
og makeupbase, samt beskytter din hud mod solen.  
Resultatet bliver glat og jævnt - et naturligt fejlfrit look! 
Vælg mellem farverne Nude (SPF 20) og Cocoa (SPF 10).
45 g.

388 | Aanya  389 | Layla   390 | Bella 391 | Olivia 392 | Mia 393 | Sofia

Kan blandes med 
hinanden for  
at opnå lige  
præcis din  

perfekte nuance. 

371 | Nude 373 | Cocoa
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MAKEUP

Perfect Pair Eyeshadow
Duoøjenskygge i seks herlige farvekombinationer. Letappliceret formel med 
Aloe vera, specielt fremstillet til at give dig et glimrende resultat. Anvend øjen-
skyggerne sammen eller hver for sig for at skygge, indramme og fremhæve.
3 g. 

395 | Night Sky394 | Beach

397 | Sand Dune

396 | Ocean

399 | Forest398 | Waterfall

Flawless Volumizing Mascara
Få dramatiske øjenvipper! Flawless by  
Sonya™ Volumizing Mascara med Aloe vera 
skaber luksuriøs volumen og smukt bøjede  
og fyldige øjenvipper, som giver et smukt  
og glamourøst look.
10 g.  415 | Black

Flawless Lengthening Mascara
Få et uforglemmeligt blik! Forlæng dine  
øjenvipper med Aloe vera-beriget flawless by 
Sonya™ Lengthening Mascara. Giver lange, 
veldefinerede og adskilte øjenvipper, som ser 
naturlige ud. 
8 g.   414 | Black

Forever  
favoritter

Defining Eye Pencil
Makeuppens svar på ”den lille sorte”: den klassiske  
sorte eyeliner. Udformet til at indramme og definere.  
Defining Eye Pencil med Aloe vera er den perfekte  
måde at fremhæve dine øjne på.
1 g.  

418 | Black
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Sonya Aloe Eye Makeup 
Remover
Mild og let, Aloe vera-baseret remover 
som effektivt fjerner din øjenmakeup. 
Den effektive oliefrie formel efterlader 
ingen spor.
118 ml. | Art. nr. 186

Aloe Hand & Face Soap
Vores fine Aloe vera-sæbe passer også udmær-
ket til at fjerne makeup med. Mild nok til at 
kunne bruges af folk med følsom hud. Skummer 
herligt og giver din hud en ren, blød og silkeglat 
følelse uden at irritere den. Diskret duft.
473 ml. | Art. nr. 38
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CARING
Da Aloe vera er en sukkulent plante, optager den næring fra den jord, den vokser i. Derfor 
begynder vi i Forever fra bunden med at dyrke vores Aloe vera på frugtbare jorder, som giver god vækst og 
meget næring til planterne. Vi ejer plantagerne og al dyrkning foregår økologisk og med vekseldrift for ikke  
at udpine jorden. Får og geder står for den naturlige ukrudtsbekæmpelse i forbindelse med at de græsser, 
og de giver 100% naturlig gødning tilbage til plantage. Godt for dyrene, for Aloe veraen – og for miljøet. 

Følg med til plantagen! 
Skan QR-koden eller 
besøg foreverliving.dk.

Forevers Aloe vera høstes med håndkraft og transporteres hurtigt  
til vores fabrik for at forædles. Hurtighed er ekstremt vigtigt – råvaren  
skal holdes så frisk som muligt for at beholde alt det gode. Derefter  
rengøres bladene nøje, de fileteres og presses derefter med hånd- 
kraft. Gelen stabiliseres hurtigt derefter med hjælp af Forevers  
patenterede proces. 

Derefter tappes den færdige Forever Gel Original på vores velkendte 
gule dunke eller bliver en vigtig ingrediens i nogle af vores andre fine 
Aloe vera-produkter. For det bliver nogle stykker, vores fabrik Aloe 
Vera of America håndterer f.eks. mere end 30 millioner liter gel hvert 
år, til glæde og gavn for mennesker over hele verden. 

Et socialt engagement er også vigtigt for os. Derfor sørger vi for, at 
vores medarbejdere har et godt og sikkert arbejdsmiljø. Og da vi 
ved, at verden er større end Forever, samarbejder vi også aktivt med 
forskellige hjælpeorganisationer og humanitære projekter.

Vore produkters høje kvalitet bekræftes af de certificeringer og 
kvalitetsmærkninger, vi har fået rundt omkring i verden. Forever var 
den første virksomhed, som fik det prestigefyldte International Aloe 
Science Council Approval. Mange produkter er godkendte ifølge 
Kosher Rating og Islamic Seal, og de fleste af vores kosttilskud er 
Halalcertifierede.

C DERTIFIE

HA AL L
®

Vil du vide mere om os? 
Skan QR-koden eller 
besøg foreverliving.dk.



47



48
Vær opmærksom på, at denne tryksager gælder danske forudsætninger. Vi tager forbehold for trykfejl. 

Din Forever-forhandler er:

www.foreverliving.dk
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Du kan være helt tryg, når du handler hos Forever. Vi har 
kundetilfredshedsgaranti på alle vores produkter. Hvis du 
mod forventning ikke er tilfreds med din vare, returnerer 
du varen og indkøbskvitteringen til din forhandler indenfor 
90 dage. Du får herefter pengene tilbage uden diskussion, 
hvad enten varen er delvist eller helt brugt. 

Kundetilfredshedsgaranti


