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I över 40 år har Forever sökt med
ljus och lykta över hela världen för att hitta
de bästa ingredienserna naturen
kan erbjuda. Dessa tillsammans med de
senaste vetenskapliga framstegen använder
vi i ett enda syfte: att erbjuda dig och
din familj en livsstil i balans.
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Framför dig har du en skattkammare av mjukgörare, återfuktare, energigivare,
uppiggare, avkopplare, doftspridare – helt enkelt vänner som får dig att må
bättre och se bättre ut.
Forevers produkter uppskattas av miljoner människor över
hela världen och säljs via återförsäljare på 160 marknader.
Om du inte redan upptäckt vårt utbud av absolut högsta kvalitet
så väntar dig en härlig upplevelse. Våra kosttillskott, vår hudvård,
vår hårvård, ja alla produkter i Forevers breda sortiment
är framtagna med kärlek och omtanke för att ge dig absolut
högsta kvalitet.
De flesta av våra produkter har Aloe vera som bas. Vi har våra
egna odlingar, och eftersom vi älskar denna växt så är vi noga
med att ta väl hand om de cirka 50 miljoner plantorna.

Vi skördar för hand och tar varsamt hand om den dyrbara
gelén som finns inuti bladen. Det är denna som sedan blir basen
i många av våra kosttillskott och hud- och hårvårdsprodukter.
Utöver vår fina Aloe vera så samsas klassiska favoriter som
propolis, mikroalger och kollagen med innovativa nykomlingar
som NEM® äggskalsmembran, citikolin, och Lutemax® 2020
i ingredienslistorna.

Vi vill inte att du bara ska bli nöjd, vi vill överträffa
dina förväntningar.
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GOD AFFÄRSETIK

Med utgångspunkt från naturens egna källor till hälsa och skönhet
har vi med vetenskapens hjälp utvecklat produkter som på bästa
sätt tar tillvara på Aloe verans mest positiva egenskaper.

Forevers ledstjärna är, och har varit under de senaste 40 åren,
att göra det rätta. Vi vill hålla en hög kvalitet och ha hög etik i allt
vi gör. Inte för att det är trendigt eller för att vi måste – utan för att
vi tror att det är det enda raka. Vi testar inte våra produkter på djur,
och många av Forevers produkter har kosher-, halal- och
IASC-märkning. Vi är så säkra på att alla kommer att älska våra
produkter att vi erbjuder våra kunder 90 dagars Nöjdkundgaranti.

Aloe verans mångsidighet gör att den kan kombineras med olika
ingredienser och användas på många olika sätt för att stötta och
stärka en tillvaro i god balans.

FRÅN PLANTA, TILL PRODUKT, TILL DIG
Vi kontrollerar hela processen, från det att Aloe veran planteras
i marken ända tills den når dig. Denna från-planta-till-produkttill-dig-filosofi gör att vi kan kontrollera hur Aloe veran växer och
skördas, tillverkas och förpackas. Detta säkerställer bästa möjliga
kvalitet över hela produktions- och distributionsledet.

Vi är stolta över att våra produkter uppskattas av miljontals
människor och finns i över 160 länder runt om i världen. Vi hoppas
att du kommer att bli lika förtjust i Aloe verans fantastiska
egenskaper som vi på Forever.
För mer information, besök foreverliving.se

Vårt engagemang i tillverkningen av Aloe vera och Aloe veraprodukter märks i alla våra anläggningar, där vi ständigt investerar
i senaste teknik och utrustning för att säkerställa att vi håller oss
på topp när det gäller tillverkning, kvalitetstestning, förpackning
och distribution.
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Högsta möjliga kvalitet
+ Upp till 99,7 % Aloe vera gel
+ Inga konserveringsmedel
+ Utan tillsatt socker eller
sötningsmedel
+ Rik på vitamin C

Forever Aloe Vera Gel tillverkas
utan tillsatt konserveringsmedel
och är rik på vitamin C som
bidrar till immunsystemets
normala funktion och minskar
trötthet och utmattning.
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Kosttillskott
& näring

En dryck som vill ditt bästa
Forever Aloe Vera Gel finns i fyra
goda smaker. Testa dig fram och
hitta din favorit.
FOREVER ALOE VERA GEL™
Naturell Aloe vera-dryck består av handplockad Aloe vera av högsta
kvalitet, skördad vid perfekt mognad. Innehåller vitamin C och är fri
från socker, sötningsmedel, färgämnen och konserveringsmedel.
Självklart i en miljövänlig förpackning.
324 SEK Art nr 715
1000 ml | Jfr pris 324 SEK /liter

1294 SEK Art nr 71612
12 x 330 ml | Jfr pris 324 SEK /liter

FOREVER ALOE BERRY NECTAR™
Läskande Aloe vera-dryck med smak av tranbär och äpple.
Framställd av handplockad Aloe vera av högsta kvalitet som skördats
vid perfekt mognad. Innehåller vitamin C och kommer i en miljövänlig
förpackning.
324 SEK Art nr 734
1000 ml | Jfr pris 324 SEK /liter

1294 SEK Art nr 73512
12 x 330 ml | Jfr pris 324 SEK /liter

FOREVER ALOE PEACHES™
Fruktig version av vår storsäljande Aloe vera-dryck med smak av söta
persikor. Tillverkad av handplockad Aloe vera av högsta kvalitet.
Innehåller vitamin C och kommer i en miljövänlig förpackning.
324 SEK Art nr 777
1000 ml | Jfr pris 324 SEK /liter

1294 SEK Art nr 77812
12 x 330 ml | Jfr pris 324 SEK /liter

3 x FOREVER ALOE VERA-DRYCKER
Forevers storsäljande Aloe vera-drycker med vitamin C finns även
i 3-pack. Nu kan du alltså gardera dig och ladda upp med flera
förpackningar av din Aloe vera-favorit så du är försedd framöver,
eller passa på att testa kitet med de tre olika smakerna.
7153 | 3 x Forever Aloe Vera Gel™
7343 | 3 x Forever Aloe Berry Nectar™
7773 | 3 x Forever Aloe Peaches™
7333 | 1
 x Forever Combo Tri-Pak
Forever Aloe Vera Gel™, Forever Aloe Berry Nectar™,
Forever Aloe Peaches™

6 LAGER
SKYDDANDE
MATERIAL
04

100 %
ÅTERVINNINGSBART
MATERIAL

971 SEK Art nr 7153 / 7343 / 7773 / 7333
3 x 1000 ml | Jfr pris 324 SEK /liter
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Nyhet!
FOREVER ALOE MANGO™
En tillfällig gäst med tropisk smak av soldränkt mango.
Grunden är vår storsäljande Aloe vera-dryck. Tillverkad
av handplockad Aloe vera av högsta kvalitet och härlig
mangopuré. Innehåller vitamin C och kommer i en
miljövänlig förpackning.
324 SEK Art nr 736
1000 ml | Jfr pris 324 SEK /liter

Nyhet!

FOREVER MARINE COLLAGEN™
Ett exklusivt kosttillskott som verkar inifrån för att ta fram ditt allra vackraste
och fräschaste jag. Förutom kollagen innehåller Forever Marine Collagen även
vitaminerna C och A, biotin, zink och koenzym Q10. Du hittar också botaniska
ingredienser som acerola, gojibär, svartpepparextrakt och grönt te. En fantastisk
laguppställning med fullt fokus på hud, hår och naglar.
837 SEK Art nr 613
450 ml, 30 x 15 ml portionsförpackningar
Jfr pris 27,90 SEK /st
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FOREVER GARLIC-THYME™

FOREVER FIELDS OF GREENS™

Vitlök och timjan har använts i tusentals år.
En daglig dos av kosttillskottet Forever
Garlic-Thyme ger dig cirka 3 gram vitlök och
150 mg timjan – i mjuka och luktfria kapslar.

Grönare än så här blir det inte. I kosttillskottet
Forever Fields of Greens hittar du nämligen
både korngräs, alfalfa och vetegräs i kombination med honung och kajennpeppar.

226 SEK Art nr 065
100 kapslar | Jfr pris 2,26 SEK /st

150 SEK Art nr 068
80 tabletter | Jfr pris 1,88 SEK /st

FOREVER SUPERGREENS™
En aktiv livsstil kan göra det svårt att hinna
få i sig tillräckligt med frukt och grönt.
Forever Supergreens ger dig över 20 gröna
godsaker. Ett gott innehåll av bland annat
vitamin C och magnesium, som båda
bidrar till normal energiomsättning och till
att minska trötthet och utmattning. Du får
även vitamin E som bidrar till att skydda
cellerna från oxidativ stress. Allt förpackat
i smidiga portionspåsar. Ett bekvämt
sätt att få mer vitaminer och mineraler
i kosten.

FOREVER ABSORBENT-C™

FOREVER POMESTEEN POWER™

FOREVER FIBER™

Vi människor kan inte själva bilda vitamin C,
utan måste få i oss det via maten. Kost
tillskottet Forever Absorbent-C är en citrus
smakande tuggtablett som innehåller hela
60 mg vitamin C per tablett samt fibrer
i form av havrekli.

Fruktig och god dryck med Aloe vera och
en härlig blandning av koncentrerad juice från
granatäpple, päron, mangostan, hallon,
björnbär och blåbär.

Får du i dig tillräckligt med fibrer?
Forever Fiber kan hjälpa dig med det. En
portion av detta kosttillskott ger dig nämligen
hela 6,1 gram kostfibrer – men minimalt
med kolhydrater och kalorier.

394 SEK Art nr 621
218 SEK Art nr 048
132 g, 30 x 4,4 g portionsförpackningar
Jfr pris 13,13 SEK /st

08

329 SEK Art nr 262
473 ml | Jfr pris 696 SEK /liter

242 SEK Art nr 464
30 st portionsförpackningar | Jfr pris 8,10 SEK /st

100 tabletter | Jfr pris 2,18 SEK /st
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FAVORIT

EPA OCH DHA BIDRAR
TILL HJÄRTATS
NORMALA FUNKTION

FOREVER ARCTIC SEA™
Kosttillskott med ett omega-3-innehåll speciellt anpassat för att
efterlikna en kost rik på fisk och skaldjur. Innehåller en väl avvägd
kombination av omega-3-fettsyrorna DHA och EPA. Frisk smak
av citron och lime. Fisk- och bläckfiskoljan i Forever Arctic Sea
är certifierad av Friend of the Sea.
341 SEK Art nr 376
120 kapslar | Jfr pris 2,84 SEK /st

ARGI+™
ARGI+ är ett innovativt kosttillskott utvecklat
speciellt för dig som lever ett aktivt liv. Innehåller
aminosyran L-arginin samt en juice- och fruktextraktmix från frukter och bär, bland annat blåbär,
hallon, vindruvor och granatäpple. Ger dig dess
utom den dagliga dosen av vitaminerna C, D,
B6, B12 och folsyra.
681 SEK Art nr 473
300 g, 30 x 10 g portionsförpackningar
Jfr pris 22,70 SEK /st

FOREVER DAILY™

GELARGI+TRIPACK

Två tabletter ger dig dagsbehovet av 12
viktiga vitaminer. Men Forever Daily innehåller
även 8 mineraler, samt vår egen frukt- och
grönsaksblandning som ger dig en mix av 20
olika frukter, bär och grönsaker. Aloe vera gel,
lykopen och koenzym Q10 är några av de
andra ingredienserna. En multivitamintablett
som verkligen gör skäl för namnet!

Uppgradera din dagliga dos Aloe vera – med hjälp av ARGI+.
På det viset får du inte bara vitamin C, utan även vitamin B6, B12,
folsyra och vitamin D – och aminosyran L-arginin förstås. Dessa
två pigga produkter trivs tillsammans och hjälps åt att stötta din
aktiva livsstil. Kommer i smidiga förpackningar som är perfekta
att ta med till träningen, på resan eller till jobbet.

216 SEK Art nr 439

FOREVER

FAVORIT

60 tabletter | Jfr pris 3,60 SEK /st

392 SEK Art nr 6236

FOREVER CALCIUM™

FOREVER KIDS™

Kvinnor, särskilt medelålders och äldre, samt
personer som inte äter mjölkprodukter kan
behöva ett extra tillskott av kalcium. Forever
Calcium tas lätt upp av kroppen och innehåller
även bland annat magnesium, zink och
vitaminerna C och D. Tabletterna är lätta att
svälja och har en god vaniljsmak.

I en stressig vardag är en näringsmässigt
perfekt kost inte alltid en självklarhet – och
långt ifrån alla ungar älskar grönsaker…
Kosttillskottet Forever Kids innehåller
viktiga vitaminer och mineraler i form av
barnvänliga tuggtabletter med god smak
av vindruvor och persika.

300 SEK Art nr 206
90 tabletter | Jfr pris 3,33 SEK /st
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Innehåll:
+ 3 miniförpackningar Forever Aloe Vera Gel (330 ml)
+ 3 portionsförpackningar ARGI+
+ 3 stycken ARGI+ foldrar

135 SEK Art nr 354
120 tabletter | Jfr pris 1,13 SEK /st
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FOREVER IVISION
I Forever iVision har vi koncentrerat oss på ingredienser med fullt
fokus på ögon och syn. Här hittar du till exempel vitamin A och
zink, som båda bidrar till att bibehålla normal synförmåga. Vitamin
C, vitamin E och zink bidrar till att skydda cellerna mot oxidativ
stress. Zink bidrar dessutom till normal omsättning av vitamin A.
Dessutom innehåller Forever iVision ingrediensen Lutemax® 2020
som utsetts till ”Best Functional Ingredient 2018” av NutrAward.
358 SEK Art nr 624
60 kapslar | Jfr pris 5,97 SEK /st

FOREVER ACTIVE PRO-B™
Populärt och modernt kosttillskott med zink och 8
miljarder levande mjölksyrabakterier från 6 olika
bakteriestammar, i kapslar som är lätta att svälja
och som löses upp när de nått sitt mål.
Paketerade i en smart förpackning, behöver inte
kylförvaras och är perfekta att ta med på resan.
375 SEK Art nr 610
30 kapslar | Jfr pris 12,50 SEK /st

VIT LIZE™
Ett kosttillskott med fullt fokus på mannens
hälsa och välbefinnande. Två kapslar ger
dagsbehovet av de viktiga vitaminerna C, D,
E och B6 samt mineralerna selen och zink.
323 SEK Art nr 374
60 kapslar | Jfr pris 5,38 SEK /st

FOREVER FOCUS™
Ett kosttillskott med fullt fokus på koncentrationsförmåga och prestationsförmåga, och att pigga
upp dig på köpet. Pantotensyra bidrar till normal energiomsättning och vår mentala prestationsförmåga, och vitaminerna B6 och B12 bidrar till normal psykologisk funktion och att minska
trötthet och utmattning. Mineralen zink bidrar till normal kognitiv funktion, som har med minne,
koncentrationsförmåga och förmåga att lösa problem att göra. Forever Focus innehåller dess
utom en hel rad botaniska extrakt, till exempel ginkgo och guarana. Passar för dig som vill
orka med en aktiv livsstil och vara alert hela dagen. Innehåller även Citikolin (Cognizin®).
855 SEK Art nr 622
120 kapslar | Jfr pris 7,13 SEK /st
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VIT LIZE™

FOREVER MOVE™

Kosttillskott framtaget speciellt för kvinnans
behov. Vitaminerna C, D och E, liksom
B-vitaminerna B6, B12 och folsyra är
alla viktiga vitaminer. I detta kosttillskott
kombineras de med bland annat järn och
vår egen frukt- och örtblandning.

En kropp i balans grundar sig på flera faktorer
där motion och kost är självklara, viktiga delar.
Forever Move är ett innovativt kosttillskott,
speciellt utvecklat för dig med en aktiv livsstil.
Här kombineras två moderna ingredienser av
hög kvalitet; NEM® äggskalsmembran och
BioCurc™ gurkmejaextrakt.

341 SEK Art nr 375
120 tabletter | Jfr pris 2,84 SEK /st

639 SEK Art nr 551
90 kapslar | Jfr pris 7,10 SEK /st
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FOREVER BEE PROPOLIS™
Direkt från bikupan till dig. Propolis är ett ämne
som bin använder för att skydda sin kupa från
orenheter. Redan de gamla grekerna var väl bekanta
med propolis, och det sägs också vara från dem
som namnet kommer: pro polis = framför staden.
396 SEK Art nr 027
60 tabletter | Jfr pris 6,60 SEK /st

FOREVER

FAVORIT

FOREVER BEE POLLEN™
Bikupan gömmer mer än guldgul honung som vi
kan ha glädje av – såsom pollen från vilda blommor
som samlats in av flitiga bin för att bli till ett kosttillskott i smidig tablettform för dig.

FOREVER™ BEE HONEY
Läcker, mörkt bärnstensfärgad honung som
vi hämtar från världens mest eftertraktade
honungsproducenter i norra Spaniens bergstrakter. Tack vare sitt höga fruktosinnehåll har
honungen lägre GI än vanligt socker, vilket gör
den till ett bra alternativ för att söta drycker
eller bakverk.

190 SEK Art nr 026
100 tabletter | Jfr pris 1,90 SEK /st

209 SEK Art nr 207
500 g | Jfr pris 418 SEK /kg

FOREVER ROYAL JELLY™
Ett kosttillskott värdigt en drottning. I bikupan
matar bina sin drottning med en egentillverkad
specialkost: Royal Jelly.
410 SEK Art nr 036
60 tabletter | Jfr pris 6,83 SEK /st

EN MATSKED HONUNG
INNEHÅLLER UNGEFÄR
70 KALORIER
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C9
C9 är programmet som på nio dagar kan hjälpa dig att kickstarta din
resa mot ditt hälsosammare jag. Det är effektivt, enkelt att följa och ger
dig verktygen du behöver för att starta din förändring – idag.

Paketet innehåller:
+ 715 Forever Aloe Vera Gel, 1 liter x 2 eller
734 Forever Aloe Berry Nectar, 1 liter x 2 eller
777 Forever Aloe Peaches, 1 liter x 2
+ 470, 471 Forever Ultra x 1
(Välj mellan vanilj- eller chokladsmak,
375 g resp. 405 g)

4282 | Forever Aloe Vera Gel / Vanilj
4287 | Forever Aloe Vera Gel / Choklad
6228 | Forever Aloe Berry Nectar / Vanilj
6230 | Forever Aloe Berry Nectar / Choklad
6232 | Forever Aloe Peaches / Vanilj
6234 | Forever Aloe Peaches / Choklad
1506 SEK

+4
 64 Forever Fiber x 1,
30 portionsförpackningar
+ 463 Forever Therm x 1, 60 tabletter
+ Handbok x 1

Allt du behöver för en livsstil i balans. Upptäck
Forever F.I.T. – det smarta
programmet som i tre enkla
steg hjälper dig kontrollera
din vikt och skapa en hälsosammare livsstil, oavsett
din aktuella dagsform.

+ Måttband x 1
+ 10282 Shaker

F15
F15 består av tre kompletta kost- och träningsprogram. Du väljer mellan
programmen Beginner 1&2, Intermediate 1&2 och Advanced 1&2 beroende
på hur din aktiva livsstil ser ut. Varje program är uppdelat i två nivåer, och
varje nivå är på 15 dagar vardera.
Varje F15-program är särskilt utformat för att ge dig de verktyg som behövs
för att du ska lyckas göra en livsstilsförändring för din hälsas skull. Programmet
är komplett med noggrant utvalda produkter för en aktiv livsstil, träningsscheman,
träningsvideos, hälsotips och kostråd, som kommer att hjälpa dig att hålla dig
på din hälsosamma bana.

VITAL5™
Ett smart baspaket som förenklar vägen till välmående på daglig basis. Innehåller fem
av våra mest populära kosttillskott.
Paketet innehåller:
+ 715 Forever Aloe Vera Gel, 1 liter x 4 eller
734 Forever Aloe Berry Nectar, 1 liter x 4 eller
777 Forever Aloe Peaches, 1 liter x 4
+ 439 Forever Daily x 1, 60 tabletter
+ 610 Forever Active Pro-B x 1, 30 kapslar

2710 SEK Art nr 4249
med Forever Aloe Vera Gel
2710 SEK Art nr 4269
med Forever Aloe Berry Nectar

+ 376 Forever Arctic Sea x 1, 120 tabletter
+ 473 ARGI+ x 1, 300 g,
30 x 10 g portionsförpackningar

16

2710 SEK Art nr 6162
med Forever Aloe Peaches

Paketet innehåller:
+ 715 Forever Aloe Vera Gel, 1 liter x 2
+ 470, 471 Forever Ultra x 1
(Välj mellan vanilj- eller chokladsmak,
375 g resp. 405 g)
+ 464 Forever Fiber x 1,
30 portionsförpackningar

6112 | Beginner 1&2 / Vanilj
6115 | Beginner 1&2 / Choklad
6113 | Intermediate 1&2 / Vanilj
6116 | Intermediate 1&2 / Choklad
6114 | Advanced 1&2 / Vanilj
6117 | Advanced 1&2 / Choklad
1506 SEK

+ 463 Forever Therm x 1,
60 tabletter
+ Handbok x 1
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FOREVER

FOREVER ULTRA™
God shake med högvärdigt sojaprotein, viktiga
vitaminer och mineraler. Maximalt med näring och
minimalt med kalorier gör att den passar lika bra
som måltidsersättning vid viktkontroll som till mellan
mål, proteintillskott efter träningen eller när du helt
enkelt är sugen på något gott. Blandas med mjölk
(eller vatten). Välj mellan två goda, naturliga smaker: vanilj eller choklad. 15 portioner.

FAVORIT

FOREVER THERM™

FOREVER FASTBREAK™

Kosttillskott med fullt fokus på ork och förbränning. Innehåller åtta vitaminer, däribland
vitaminerna C, B2, B6, B12 och pantotensyra.
Forever Therm innehåller även extrakt av både
grönt te, kaffe och guarana.

Läckert överdrag med chokladsmak, smakrikt jordnötssmör
inuti och en hint av havssalt – FastBreak ger dig ett gott
mellanmål i farten. Fungerar utmärkt som extra proteintillskott
i samband med träningen. Hela 11 g protein och 3 g fibrer
per bar ger en skön mättnadskänsla.

374 SEK Art nr 463
60 tabletter | Jfr pris 6,23 SEK /st

572 SEK Art nr 520
56 g x 12 | Jfr pris 47,67 SEK /st

270 SEK Art nr 470
Vanilj | 375 g | Jfr pris 720 SEK /kg
270 SEK Art nr 471
Choklad | 405 g | Jfr pris 666,67 SEK /kg

21 GRAM
PROTEIN PER
PORTION
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DE FINASTE INGREDIENSERNA
FRÅN VETENSKAPEN
OCH NATUREN
Återställer hudens fuktnivå och
minskar upplevelsen av fina linjer
och rynkor.

n
e
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infinite by Forever Set
Genom att kombinera vårt kosttillskott för hud med hudvårdsprodukter
som innehåller revolutionerande och kraftfulla ingredienser, är detta kit
ett måste för alla som bara vill ge sin hud det allra bästa.
Paketet innehåller:
+ 554 infinite by Forever hydrating cleanser 118 ml
+ 556 infinite by Forever collagen complex 60 tabletter
+ 555 infinite by Forever firming serum 30 ml
+ 558 infinite by Forever restoring crème 48,2 g
1938 SEK Art nr 553

infinite by Forever™
hydrating cleanser

infinite by Forever™
firming serum

Lätt, fuktgivande och mild rengöringslotion som tar bort orenheter
såsom smuts, fett och slaggprodukter. Verkar med omsorg för den
känsliga huden i ansiktet och är effektiv utan att torka ut. Med Aloe vera,
solrosfröolja, arginin samt rengörande ämnen baserade på äppel
aminosyra och glycin. Parfymfri.

Kraftfullt anti-aging-komplement till din ansiktskräm. Hög koncentration av aktiva ämnen som tillför extra mycket fukt, mjukgör huden och
minskar upplevelsen av fina linjer. Med Aloe vera, peptider, jästextrakt,
vassleprotein, natriumhyaloronat och arginin. Parfymfri.

300 SEK Art nr 554

593 SEK Art nr 555
30 ml

118 ml

infinite by Forever
collagen complex

™

Vi vet alla att skönhet inte bara handlar om utsidan. Detta moderna
kosttillskott innehåller bland annat hydrolyserat marint kollagen,
ceramider, melonkoncentrat, biotin och vitamin C.
529 SEK Art nr 556
60 tabletter | Jfr pris 8,82 SEK/st

20

infinite by Forever™
restoring crème
En lätt och mycket återfuktande anti-aging ansiktskräm med över
15 hudvårdande ingredienser, såsom Aloe vera, acai, granatäpple,
betaglukan, Centipeda cunninghamii och rödbetsextrakt. Jämnar ut hudtonen, mjukgör och återfuktar för en ungdomlig känsla.
661 SEK Art nr 558
48,2 g
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Hudvård

Sonya™
soothing gel moisturizer

Sonya™
daily skincare system

Lugnande fuktkräm som fullkomligt smälter
in i huden, samt vårdar och jämnar ut hud
tonen. Naturliga växtextrakt och oljor, som
jojoba och oliv, gör att huden känns extra
smidig. Lägg därtill vårdande äpple, sötapelsin
och granatäpple, fuktighetsbevarande fikon
och fruktextrakt från vitt mullbär som verkar
som antioxidant. Anti aging-ingredienser som
linolsyra och hydrolyserat kollagen bidrar
även till den sköna upplevelsen.

En hudvårdsserie speciellt ämnad för kombinationshudens växlande behov – hud som de
flesta kallar ”normal”. Härliga gel-baserade
produkter som är lätta och sköna att använda,
kladdar inte och ger en fräsch känsla. De inne
håller en hög koncentration av Aloe vera
och andra hudvårdande botaniska ingredienser
som tillsammans bidrar till att förbättra
hudens utseende och gör den mjuk, smidig
och återfuktad.

Necessären innehåller:
+ 605 Sonya refreshing gel cleanser 118 ml
+ 606 Sonya illuminating gel 28,3 g
+ 607 Sonya refining gel mask 59 ml
+ 608 Sonya soothing gel moisturizer 59 ml
974 SEK Art nr 609

294 SEK Art nr 608
59 ml

daily skincare system
Om du lagt märke till ordet gel i varje produktnamn
för Sonya™ är det för att vi har skapat en samverkande
produktlinje med en gel-bas. Denna vetenskapligt
avancerade bärare är idealisk för kombinationshud och
levererar all Aloe vera, all fukt och alla de botaniska
ingredienser vi laddat Sonya daily skincare system med,
utan att din hud känns tung eller fet.

Sonya™
refreshing gel cleanser

Sonya™
illuminating gel

Sonya™
refining gel mask

Den nya generationens gel-baserade ansiktsrengöring har en mjukt löddrande formula för
en uppfriskande känsla, samtidigt som den
rengör varsamt och effektivt – utan att torka ut
huden. Innehåller bland annat kokosnöt och
brudslöja som rengör och vårdar. Vår Aloe vera
tillsammans med mjukgörande ingredienser
som kallpressad olja från baobabträdets frön
gör även din hud len och återfuktad.

Yngre hud har en naturlig lyster. Med hjälp av
inkapslade peptider och exotiska botaniska
ingredienser gör vår snabbabsorberande gel
att huden framstår som ungdomligt fräsch.
Lakritsrot och en unik blandning av alger
hjälper till att jämna ut hudtonen och ljusa upp
åldersfläckar, medan extrakt av rödklöver
bidrar till att minska intrycket av stora porer
så att din hy får en strålande lyster.

Upptäck innebörden av äkta skönhetssömn.
Denna gel stöttar huden genom att balansera
oljighet och leverera fukt. Allt för att du ska
kunna vakna upp till en hud med klarare,
fräschare utseende. Innehåller bland annat
oljor från morotsfrö, basilika, sojaböna och
den indiska örten davana, samt hudvårdande
äpple och rödklöver, som även har en uppstramade effekt.

269 SEK Art nr 605
118 ml
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254 SEK Art nr 606
28,3 g

269 SEK Art nr 607
59 ml
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Var och en av dessa
produkter har tagits fram
för ett särskilt ändamål.
Om du använder dem
i din dagliga rutin kan du
vara säker på att du gör
ditt bästa för att vårda
din hud.

aloe activator

awakening eye cream

aloe bio-cellulose mask

hydrating serum

smoothing exfoliator

balancing toner

Framtagen för att användas med ansikts
masken Mask Powder, men är också en mild,
vårdande allroundprodukt. Skönt svalkande
och lugnande vid till exempel påsar under
ögonen. Innehåller huvudsakligen Aloe vera
och allantoin.

Återfuktande ögonkräm som ger ett silkeslent
resultat. Fräschar upp och ger huden runt
ögonen en ungdomligare känsla. Med Aloe vera,
peptider, mikroalger, hydrolyserat kollagen,
jojobaolja och rödbetsextrakt.

Lyxig intensivt återfuktande mask av bio
cellulosa mättad med serum som innehåller
vår finaste fuktighetsbevarande Aloe vera
och natriumhyaluronat. Dessutom berikad med
hudvårdande koffein och zinkglukonat, uppstramande hästkastanj samt extrakt av grönt
te som vårdar din hud. Lätt att använda och
ger en boost av strålande, återfuktad hud med
en ungdomlig lyster.

Hyaluronsyra är en kraftfull återfuktare
som kan hålla 1 000 gånger sin vikt i vatten. I hydrating serum hittar du inte mindre än fyra olika typer av hyaluronsyra
som samarbetar för att både återfukta
hudens yta och dessutom bibehålla fukten från insidan. Fettsyror från kokosnöt
och sheasmör gör att serumet fullkomligt
smälter in i huden. Innehåller även hudvårdande Aloe vera, extrakt från mimosaträd och vitt te samt fuktbindande
snösvamp.

För en fräschare, jämnare känsla. En effektiv
och samtidigt skonsam exfoliator, som hjälper
huden att avlägsna döda hudceller för att ge
plats för nya. Rengör, vårdar, återfuktar och
mjukgör. Med Aloe vera, jojobapärlor, bambupulver samt papaya- och ananasenzym.

Ett behagligt, balanserande ansiktsvatten
som vårdar och stabiliserar pH-balansen
i huden. Fräschar upp, lugnar huden och
återställer fuktbalansen. Med Aloe vera,
betaglukan, natriumhyaluronat, karragen
tång samt extrakt av vitt te och gurka.

152 SEK Art nr 612
130 ml

208 SEK Art nr 561
21 g

600 SEK Art nr 616
5 x 25 g | Jfr pris 120,00 SEK/st

208 SEK Art nr 559
60 ml

248 SEK Art nr 560
130 ml

400 SEK Art nr 618
50 ml
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MASK POWDER
Absorberande och exfolierande ansiktsmask som
ger en fräsch, rosig hy. Innehåller en kombination
av effektiva ingredienser som avlägsnar döda hud
celler och orenheter och samtidigt har en lugnande
effekt på huden. Använd gärna tillsammans med
aloe activator.
211 SEK Art nr 341

FOREVER
ALPHA-E FACTOR™
Vårdande kur som ger din hud ny spänst.
Vitaminerna A, C och E, kamomillextrakt och
gurkörtsolja är några av ingredienserna som
gör trött hud fräsch, slät och smidig igen.
Passar även ömtålig hy.
458 SEK Art nr 187
30 ml

29 g

SONYA™
ALOE DEEP MOISTURIZING CREAM

R3 FACTOR™

Oslagbart återfuktande kräm för hud som behöver
lite extra omvårdnad. Passar utmärkt som nattkräm
för alla hudtyper och som dagkräm för torr/normal hy.
Med bland annat Aloe vera, oljor från macadamianöt
och solrosfrön, samt tallbarksextrakt.

Exfolierar bort döda hudceller från hudytan
så att nybildningen av friska celler underlättas.
Återställer hudens fuktbalans och elasticitet.
Med bland annat Aloe vera, AHA-syror, vitaminerna
A, C och E samt kollagen.

334 SEK Art nr 311
71 g
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458 SEK Art nr 069
56,7 g
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ALOE VERA GELLY

FOREVER ALOE SCRUB™

Torr hud, solbränna eller kliande insektsbett?
Aloe Vera Gelly innehåller stabiliserad Aloe vera
gel som snabbt absorberas av huden och
verkar lugnande, vårdande och fuktighets
bevarande. Använd på hud där den behövs,
från topp till tå.

En riktig djuprengöring med Aloe vera som
är mild nog att användas varje dag. Med hjälp
av pärlor av ren jojobaolja avlägsnar Forever
Aloe Scrub döda hudceller och smuts och
plockar fram en ren och återfuktad hud.

206 SEK Art nr 061

218 SEK Art nr 238
99 g

118 ml

ALOE MSM GEL
Skön massagegel med lugnande och stärk
ande egenskaper. Innehåller bland annat
MSM metylsulfonylmetan, en organisk svavelförening som ﬁnns i nästan alla levande
organismer, och Aloe vera.
320 SEK Art nr 205
118 ml

FOREVER

ALOE MOISTURIZING LOTION
Silkeslen lotion som gör din hud mjuk och
smidig. Förutom Aloe vera innehåller den
bland annat effektiva hudvårdande ämnen
som aprikoskärneolja och jojobaolja samt
antioxidanten vitamin E. Passar lika bra för
ansiktet som för hela kroppen. Lätt och
behaglig doft.
206 SEK Art nr 063
118 ml

FAVORIT

ALOE PROPOLIS CREME
ALOE HEAT LOTION
Trötta kroppars bästa vän. Skön massage
lotion med Aloe vera, metylsalicylat, mentol
och eucalyptusolja som dessutom gör huden
mjuk och len. Doftar gott av mint.
206 SEK Art nr 064

En av våra mest populära produkter, utmärkt
för torr hud över hela kroppen. Både mjuk
görande och fuktighetsbevarande med bland
annat propolis- och kamomillextrakt och med
en krämig konsistens och härlig honungsdoft.
274 SEK Art nr 051
113 g

118 ml
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ALOE LIPS™
Håll leendet i form i alla väder! Kombinationen av Aloe vera, jojobaolja och
bivax gör dina läppar mjuka och lena och skyddar dem mot väder och
vind. Kan också användas på nagelband och vid klåda av insektsstick.

ALOE SUNSCREEN

48 SEK Art nr 022

SPF 30

Njut av solen med ett effektivt skydd mot både
UVA- och UVB-strålar. En krämig lotion med
SPF 30 som snabbt sjunker in utan att kännas
kladdig. Återfuktar och mjukgör med en mild,
blommig doft av sommar och semester, med
inslag av kokos. Extra vattenfast så att du kan
ta ett dopp och ändå behålla ett visst skydd.
En riktigt bra kompis på stranden.
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4,25 g

237 SEK Art nr 617
118 ml
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ALOE FIRST™

GENTLEMAN’S PRIDE™

Skön spray med Aloe vera, propolis och
utvalda örter som svalkar och lugnar din hud.
Till exempel efter en dag i solen, efter ett
insektsstick eller som en fuktgivande ansiktsspray. Passar också ﬁnt för hår och hårbotten.

Fräsch, maskulin doft för Less is more-mannen.
Uppfriskande after shave-lotion med bland
annat Aloe vera, rosmarin och gurka som
varsamt lugnar och återfuktar din hud – och
gör den härligt mjuk och len.

274 SEK Art nr 040
473 ml

206 SEK Art nr 070
118 ml

31

2021 Produktbroschyr

g
n
i
r
ö
g
n
e
R

Hudvård

n
a
t
u en
t
t
a
v

Nyhet!

FOREVER INSTANT HAND CLEANSER
En kraftfull rengöringsgel med 70 % alkohol. Med
återfuktande och vårdande ingredienser så att du
kan använda den så ofta du vill och behöver utan att
torka ut din hud. Aloe vera har här sällskap av glycerin.
Torkar snabbt utan att kladda. Och bäst av allt, du
behöver inte skölja av gelen. En rengörande produkt
som du alltid kan ha med dig, och som inte kräver
tillgång till vatten. Med en mild och fräsch doft.
152 SEK Art nr 6042
250 ml

ALOE BODY WASH

ALOE BODY LOTION

Mild och samtidigt effektiv rengöring för hela
kroppen. En pH-balanserad tvål med jojobaolja
och arganolja som hjälper till att hålla huden
återfuktad. Rengörande ämnen från kokos
ger ett rikt skum. Innehåller självklart vår
högkvalitativa Aloe vera. Med en frisk doft av
örter som passar både henne och honom.
För alla hudtyper.

En lätt formula som låser in fukten i huden
samtidigt som den skyddar och stärker.
Absorberas snabbt och ger ett silkeslent resultat.
Förutom Aloe vera innehåller den även jojoba
olja, arganolja och aminosyran arginin som finns
naturligt i huden och hjälper till att återfukta
och mjukgöra. För alla hudtyper med en lätt
blommig doft.

257 SEK Art nr 646
236 ml
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260 SEK Art nr 647
236 ml
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ALOE AVOCADO FACE
& BODY SOAP

ALOE-JOJOBA
SHAMPOO

ALOE-JOJOBA
CONDITIONER RINSE

Mild, fuktighetsbevarande tvål
med avokadosmör som passar
alla hudtyper. Rengör både
skonsamt och effektivt och har
en oemotståndligt uppfriskande
citrusdoft.

Krämigt och återfuktande
schampo med Aloe vera och
jojobaolja, en beprövad
kombination som vårdar både
hår och hårbotten och dessutom
är både fuktighetsbevarande och
mjukgörande. Fritt från sulfater
och innehåller även arganolja,
nyponolja och panthenol
(vitamin B5). Passar perfekt ihop
med Aloe-Jojoba Conditioner.

Ett balsam med kraftfull och
samtidigt skonsam formula.
Fritt från silikoner. Aloe vera och
jojoba är en beprövad
kombination som vårdar både
hår och hårbotten och dessutom
är både fuktighetsbevarande
och mjukgörande. Innehåller
även arganolja och nyponolja.

68 SEK Art nr 284
142 g

249 SEK Art nr 640

266 SEK Art nr 641
296 ml

ALOE EVER-SHIELD™
Behåll den rena, fräscha känslan!
Aloe Ever-Shield är en både
skonsam och effektiv deodorant
med en mild doft som passar
både honom och henne. Helt
fri från aluminiumklorid. Kladdar
inte, och ger inga ﬂäckar på
kläderna.
99 SEK Art nr 067
92,1 g

ALOE LIQUID SOAP
Unna dig en tvål som ger en lyxigt ren
och skön känsla, utan att torka ut din
hud. Aloe Liquid Soap kombinerar
aloe vera, arganolja och jojoba med
naturligt rengörande ämnen framställda
från kokosnöt. Passar för hela kroppen
– för hela familjen. Doftar fräscht och
gott, och inte för starkt.
221 SEK Art nr 633
473 ml

296 ml
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FOREVER ALOE MPD™
2X ULTRA
Ett allrengöringsmedel som verkligen gör skäl
för sitt namn. Fungerar lika bra för all sorts
tvätt av kläder som för rengöring av golv, badrum, kakel och till handdisk.
335 SEK Art nr 307
950 ml | Jfr pris 3,53 SEK/dos

FOREVER HAND SANITIZER™
Desinﬁcerar effektivt dina händer. Samtidigt tar
lugnande Aloe vera och återfuktande honung hand
om din hud. Lämnar efter sig en doft av citrongräs
och lavendel. Paketerad i en liten, smidig ﬂaska
som gör att du alltid kan ha den nära till hands.

FOREVER
BRIGHT™ TOOTHGEL
Aloe vera-baserad tandkräm som rengör
effektivt, samtidigt som den vårdar tandkött och
slemhinnor, och ger en frisk andedräkt som
varar länge. Extra bra för känsligt tandkött.
Innehåller inte ﬂuor.

43 SEK Art nr 318
59 ml

106 SEK Art nr 028
130 g
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FOREVER™ ESSENTIAL OILS
PEPPERMINT

FOREVER™ ESSENTIAL OILS
LEMON

Eterisk pepparmyntsolja som har en kylig och
frisk mintdoft med en behaglig söt grundton.
Forever Essential Oils Peppermint extraheras
från plantor som har odlats och skördats från
gårdar vid foten av Himalaya i Indien, där
klimatet och jorden ger kraftig pepparmynta
av högsta kvalitet.

Eterisk olja med härlig doft av citronzest:
syrlig och frisk med liten sötma. Upplyftande
och energisk doft. Forevers citroner skördas
för hand och lagras försiktigt tills de når perfekt
mognad. På så vis blir citronerna saftigare och
producerar eterisk olja av högsta kvalitet.

209 SEK Art nr 508

171 SEK Art nr 507
15 ml

15 ml

FOREVER™ ESSENTIAL OILS
LAVENDER

FOREVER™ ESSENTIAL OILS
DEFENSE

Eterisk lavendelolja för en lugn och avslappnad
känsla. Doften inleds friskt, fruktigt och örtigt
för att sedan övergå i en mjukare, träigt blommig
och klassiskt bittersöt ton. Forevers lavendel
odlas och skördas i Bulgarien, där ideala
odlingsförhållanden gör att vi får lavendelolja
av högsta kvalitet.

En uppfriskande doftsymfoni bestående av
naturens renaste kryddnejlika, apelsin, kanel,
rosmarin, frankincense, eukalyptus och
enbär. Doften upplevs som värmande, kraftfull
och stärkande.

300 SEK Art nr 506

309 SEK Art nr 510
15 ml

15 ml

VI RESER JORDEN RUNT
FÖR ATT FINNA DE
BÄSTA OCH RENASTE
INGREDIENSERNA

38

MINDRE ÄN 1 %
AV ALLA JORDENS
VÄXTER PRODUCERAR
ETERISKA OLJOR

39

Kvalitet och omsorg
Våra produkters höga kvalitet bekräftas av de certifieringar och
kvalitetsmärkningar vi fått runt om i världen. Forever var först
med att få International Aloe Science Councils Seal of Approval.
Många produkter är certifierade enligt Kosher Rating och Halal.
Alla Forevers kosmetiska produkter som är testade hos
Dermatest har fått resultatet EXCELLENT.
Ett socialt engagemang är också viktigt för oss. Därför ser vi till
att våra medarbetare har en bra och säker arbetsmiljö. Och
eftersom vi vet att världen är större än Forever samarbetar vi även
aktivt med olika hjälporganisationer och humanitära projekt.

foreverliving.se
Independent Forever Business Owner:

SE_210924_art 5571_© 2021 Forever Living Products Scandinavia AB
Observera att denna trycksak gäller svenska förutsättningar. Priserna på produkterna är Forevers
rekommenderade priser till slutkund. Vänd dig till din återförsäljare för exakt information om aktuellt pris.
Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.

