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I næsten 40 år har Forever søgt med lys og 
lygte over hele verden for at finde de bedste 

ingredienser naturen kan tilbyde og har 
benyttet sig af de seneste videnskabelige 

fremskridt for at opnå ét mål: At tilbyde dig 
og din familie en livsstil der er i balance.
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Rex ville lade folk over hele verden få mulighed for at 
udnytte Aloe veraens enorme fordele og på den måde få 
hjælp med at få det bedre og se bedre ud, og desuden 
kunne hjælpe andre med at gøre det samme.

Fra dag 1 var hans passion at gøre tingene på den rigtige 
måde - lige fra at finde de perfekte ingredienser fra de 
bedste kilder til at arbejde med eksperter indenfor  

alle virksomhedens områder og træffe beslutninger  
med integritet.

Dette koncept er hjørnestenen i det, som Forever er og  
står for. Ikke for at vi skal gøre det på den måde eller fordi 
det er trendy, men fordi vi tror på, at hvis man skal gøre 
noget rigtigt godt, så skal man gøre det på den rette måde.

Forevers grundlægger, Rex Maughan, har en vision om 
et sundere liv for alle. Det var den vision, som fik ham 
til at starte Forever Living Products i 1978.

Look better. 
Feel better.



Da vi elsker Aloe vera, så behandler vi de 50 millioner 
Aloe vera-planter på vores plantager lidt anderledes. 
Vores Aloe vera høstes med håndkraft, og den friske 
Aloe vera-gel separeres fra skallen inden den forsigtigt 
stabiliseres i en speciel og patenteret proces. Alt dette 
foregår indenfor nogle timer efter høsten for at give dig 
den fineste Aloe vera-gel; fra plante til produkt til dig. 

Udvalgte ingredienser
Vi har dedikeret os til at finde naturens bedste kilder til 
helse og skønhed for at dele dem med verden. Vores 
Aloe vera-produkter, var faktisk de første, som fik det 
prestigefyldte certifikat International Aloe Science 
Council Seal of Approval, hvilket garanterer dig en høj  
og ensartet kvalitet på produkterne. Det indebærer, at  
du kan stole på os og føle dig tryg med dine valg.  
 
På Forever kombinerer vi Aloe vera med både naturlige 
og videnskabelige avanceret ingredienser, som er blevet 
udvalgt for at supplere og forbedre Aloe veraens fordele. 
Aloe veraens mangesidighed gør, at den kan  

kombineres med forskellige ingredienser og bruges  
på mange forskellige måder for at hjælpe dig og din 
familie med at tilbyde dig og din familie en livsstil, der er i 
balance. 

 
God forretningsetik
Forever tester ikke sine produkter på dyr, og mange  
af vores produkter har Kosher-, Halal- og Islamic 
Society-mærkning. Vi er så sikre på, at alle vil elske  
vores produkter, at vi tilbyder vores kunder en 90 dages 
kundetilfredshedsgaranti. 
 
Vi er stolte over, at vores produkter har hjulpet millioner  
af mennesker i USA og i over 150 lande i hele verden.  
Vi håber, at du bliver den næste person til at opleve de 
fantastiske fordele med Aloe vera.

FOR AT FÅ MERE INFORMATION BESØG:  

FOREVERLIVING.DK

Fra plante,
til produkt, 
til dig.  
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Hold udkig efter dette symbol i vores produkt-
katalog og opdag nogle af vores favoritter  
og mest populære produkter.
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Drinks
6001 6002

Forever Gel Cranberry™

Samme fine produkt som originalen: Håndplukket 
Aloe vera her med en dejlig smag af tranebær og 
æble, som passer til hele familien. 

6001 1000 ml

Forever Gel Peach™

En frugtig smagssensation! Aloe vera-drik 
med en sommerlig smag af solmodne ferskner 
og små stykker Aloe vera. 
 

6002 1000 ml
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6000

262

Forever Gel Original™

Vores største bestseller har været med siden 
starten og er i dag mere populær end nogensinde. 
Håndplukket Aloe vera. En god start på dagen! 

6000 1000 ml

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.

262 473 ml



516 517

Drinks
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Forever Aloe2Go™

En læskende drik, som kombinerer vores fine 
Forever Gel Original med Pomesteen Powers 
frugtige indhold af granatæble, pære, mangostan, 
hindbær, brombær og blåbær. Klar til at drikke når 
som helst – og hvor som helst.

270 30x
88,7 ml 

JOOST™

Sæt smag på tilværelsen! Vores vitaminrige 
kosttilskud smagsættere frisker smagen 
op på såvel vand som på dit daglige Aloe 
vera-shot eller en anden drik. 1 forpakning 
rækker til hele 7,2 liter færdig drik. Vælg 
mellem to lækre smage.

 Blueberry Acai Lemon 

516 60 ml

Pineapple Coconut Ginger  
  

517 60 ml
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Bee

Bikubens 
skatte.
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.

Forever  
Bee Pollen™

Pollen fra vilde blomster som indsamles af
flittige bier for at blive til et kosttilskud i en
bekvem tabletform til dig.

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. 

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).

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, som 
navnet kommer fra: pro polis = foran byen.

026 100 
tabletter 207 500 g

036 60 
tabletter 027 60 

tabletter



Nutritional

376

439

206
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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. 
Fiske- og blæksprutteolien i Forever Arctic Sea 
er certificeret med Friend of the Sea.

376 120 
kapsler

Forever Calcium™

Kvinder, specielt midaldrende og ældre, samt
personer som ikke spiser mælkeprodukter,
kan have brug for et ekstra tilskud af calcium.
kosttilskuddet Forever Calcium optages nemt af 
kroppen og indeholder også bl.a. magnesium, 
zink og vitaminerne C og D. Tabletterne er lette at
synke og har en god vaniljesmag. 

206 90 
tabletter

Forever Daily™

Den lille tablet med det omfattende indhold.  
Med kosttilskuddet 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.

439 60 
tabletter



Nutritional
464

048
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Forever Fiber™

Får du nok fibre? Kosttilskuddet Forever 
Fiber kan hjælpe dig med at få det. En 
portion af dette kosttilskud giver dig nemlig 
hele 6,1 gram kostfibre - men minimalt med 
kulhydrater og kalorier.

464 30 stk.  
portioner

Sjove fakta
Vores forskere arbejder kontinuerligt 
med at finde de ingredienser, som 
bedst matcher vores fine Aloe vera 
og i løbet af årene, har vi opdaget 
flere andre vækster, som passer 
godt sammen med planten. Når 
de kombineres, bliver resultatet et 
naturligt indslag i din sunde livsstil og 
hudplejerutine. 

Forever Absorbent C™

Vi mennesker kan ikke selv danne C-vitamin, 
men skal have det via kosten. Kosttilskuddet 
Forever Absorbent-C er en tyggetablet med 
citrussmag, som indeholder 60 mg vitamin C 
pr. tablet samt fibre i form af havreklid.

048 100 
tabletter
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473 300 g, 30 x 10 g portioner

ARGI+™ 
 
 
Argi+ er et innovativt kosttilskud udviklet 
specielt til dig, som lever et aktivt liv. Indeholder 
aminosyren L-arginin samt en juice- og frugt-
ekstraktmix 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.
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Forever Garlic-Thyme™

Hvidløg og timian har været brugt i tusindvis af år. 
En daglig dosis af kosttilskuddet Forever Garlic giver 
dig cirka 3 gram hvidløg og 150 mg timian – i bløde og 
lugtfrie kapsler. 

065 100 
kapsler

Vit lize™ 

Kosttilskuddet 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.

375 120 
tabletter

Vit lize™ 

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.  

374 60 
kapsler
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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. 

222 30 
kapsler
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Forever Fields of Greens™

Grønnere end det her bliver det ikke. I 
kosttilskuddet Fields of Greens finder du 
nemlig både byggræs, lucerne, og hvedegræs i 
kombination med honning og cayennepeber.

068 80 
tabletter



Forever Move™

En krop i balance er baseret på flere faktorer, hvor motion og kost 
er naturlige, vigtige elementer. 

Forever Move er et innovativt kosttilskud, specielt udviklet til dig 
med en aktiv livsstil. Her kombineres to moderne ingredienser 
af høj kvalitet: NEM®-æggeskalsmembran og BioCurc™-
gurkemejeekstrakt.

551 90  
kapsler
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519

518
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Forever PRO X2™ 

Har du lyst til et hurtigt, godt og lidt mere 
gavnligt mellemmåltid? Eller et ekstra 
proteintilskud i forbindelse med træningen? 
Prøv Forever PRO X²! Vores lækre, glutenfrie 
proteinbar findes i to forskellige smagsvarianter, 
chokolade (art. nr. 519) og kanel (art. nr. 518). 
Det høje proteinindhold, 15 g pr. bar, giver en 
god mæthedsfornemmelse på trods af, at en bar 
ikke indeholder mere end 150 kcal.10 x 45 g. 

Chocolate

519 45 g

Cinnamon

518 45 g



Weight Management
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Forever Ultra™   
En god shake med fuldværdigt sojaprotein, vigtige 
vitaminer og mineraler. Maksimalt 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 
smagsvarianter: vanilje eller chokolade.

470 375 g

Chocolate

471 405 g

Forever Therm™

Kosttilskud med fuldt fokus på din 
forbrænding og at du skal kunne orke mere. 
Indeholder otte vitaminer, deriblandt vitamin 
C, B2, B6, B12 og Pantotensyre. Forever 
Therm indeholder også ekstrakt af både 
grøn te, kaffe og guarana.  

463 60 
tabletter

Forever Lean™

Kosttilskuddet som indeholder  
sporstoffet krom og ekstrakt af 
figenkaktus og hvide bønner. 

 

289 120 
kapsler



F15™

F15 består af tre komplette kost- og træningsprogrammer. Du vælger mellem 
programmerne Beginner 1 & 2, Intermediate 1 & 2 og Advanced 1 & 2 alt 
afhængigt af, hvordan din livsstil ser ud. Hvert program er opdelt i to niveauer, og 
hvert niveau er på 15 dage. Hvert F15-program er specielt udformet til at give dig 
de værktøjer, du har brug for, for at foretage en livsstilsforandring for dit helbreds 
skyld. Programmet er komplet med nøje udvalgte produkter til en aktiv livsstil, 
træningsskemaer, træningsvideoer, helsetips og kostråd, som vil hjælpe dig med 
at holde den sunde linje. 

Pakken indeholder:
- 6000 Forever Gel Original™ 1 l x 2 
- 470, 471 Forever Ultra™ x 1  
  (Vælg mellem vanilje- eller chokoladesmag 375 g resp. 405 g) 
- 464 Forever Fiber™ x 1, 30 portioner 
- Forever Therm™ x 1 
- Håndbog x 1

6118 Beginner 1&2 Vanilje 
6121 Beginner 1&2 Chokolade

6119 Intermediate 1&2 Vanilje
6122 Intermediate 1&2 Chokolade

6120  Advanced 1&2 Vanilje 
6123 Advanced 1&2 Chokolade

6118-6123

CHANGE 9™

CHANGE 9 er programmet, som på ni dage kan hjælpe dig
med at kickstarte rejsen mod dit og sundere jeg.
Det er effektivt, nemt at følge og det giver dig de værktøjer,
du har brug for, for at starte din forandring!  

Pakken indeholder:
- 6000 Forever Gel Original™ 1 l x 2 
- 470, 471 Forever Ultra™ x 1   
  (Vælg mellem vanilje- eller chokoladesmag 375 g resp. 405 g) 
- 464 Forever Fiber™ x 1, 30 portioner 
- 463 Forever Therm™ x 1, 60 tabletter
- Håndbog x 1 
- Målebånd x 1
- 10282 Shaker

4280     Vanilje

4285     Chokolade

Forever F.I.T. er et smart program med både træning, kosttilskud  
og kostråd som i tre enkle skridt hjælper dig til en livsstil i balance.

Forever F.I.T.

18 / Weight Management



Vital5™

En smart basispakke som gør vejen til velvære på en 
daglig basis nemmere. Indeholder fem af vores mest 
populære kosttilskud: 

Pakken indeholder:
- 6000 Forever Gel Original™, 1 l x 4 eller 
  6001 Forever Gel Cranberry™, 1 l x 4
- 439 Forever Daily™ x 1, 60 tabletter
- 222 Forever Active Probiotic™ x 1, 30 tabletter
- 376 Forever Arctic Sea™ x 1, 120 tabletter
- 473 ARGI+™ pouch x 1, 300 g, 30 x 10 g portioner

4250 med Forever  
Gel Original™

4270 med Forever  
Gel Cranberry™

Vi mennesker deler gerne ud af positive oplevelser. Fortæl en ven om F.I.T. og spred de 
sunde fordele. Det er sådan vores sociale virksomhed fungerer; en historie ad gangen, fra en 
person til en anden. 

Forever er repræsenteret af en familie på over 10 millioner Forever Business 
Owners i 150 lande, mennesker som deler en passion for at ville hjælpe 
andre med at få det bedre, se bedre ud og virkeliggøre deres drømme. 
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MENNESKENES 
NATUR.

GLOBAL 
FAMILIE.



Top 8

Vores bestsellere samlet i en flot pose. Indeholder 
otte favoritter til både ydersiden og indersiden.

Indeholder:
6000 Forever Gel Original™ 4 stk., 473 ARGI+™ 2 
stk., 6001 Forever Gel Cranberry™ 2 stk., 061 Aloe 
Vera Gelly 3 stk., 051 Aloe Propolis Creme 2 stk., 
064 Aloe Heat Lotion 2 stk., 028 Forever Bright 
Toothgel 2 stk., 022 Forever Aloe Lips 12 stk., 
Shopping bag 1 stk.
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4197

Combo Paks
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Personal 
Care

064 118 ml

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. 
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Personal Care

Forever Travel Kit 

Tag dine Forever-favoritter med på rejsen, 
eller giv nogen du synes om mulighed 
for at prøve dem! Forever Travel Kit 
indeholder fem fine produkter i smarte 
små flyvenlige forpakninger:  

Aloe-Jojoba Shampoo (50 ml) 
Aloe-Jojoba Conditioning Rinse (50 ml)
Aloe Moisturizing Lotion (50 ml)  
Aloe Bath Gelée (50ml) 
Forever Bright™ Toothgel (30 g)

Alt pakket i en smidig toilettaske.

524

Forever Aloe 
Scrub™

En rigtig dybderengøring 
med Aloe vera som 
er så mild, at den kan 
anvendes hver dag. 
Med hjælp af perler af 
ren jojobaolie fjerner 
Forever Aloe Scrub døde 
hudceller og snavs og 
finder en ny, strålende 
hud frem.

238 99 g

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!

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. 
 

014 251 ml 287 192 ml
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Aloe Lips™  
with Jojoba

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 også anvendes på 
neglebånd og ved kløe som 
følge af insektstik.  

022 4,25 g

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. 

199 118 ml

462 4,25 g

Forever Sun Lips™  
SPF 30

Dejlig læbepomade med solfaktor 
30 og med duft af peppermint. 
Holder dine læber bløde i al slags 
vejr og giver desuden en dejlig 
kølende følelse. Med hudplejende 
Aloe vera og blødgørende 
jojobaolie. 

MANGE SMØRER SIG IND MED 
ALOE VERA EFTER AT HAVE 
VÆRET UDE I SOLEN, MEN SOL-
KLOGE MENNESKER SMØRER 
OGSÅ ALOE VERA PÅ FOR AT 
BEROLIGE OG KØLE HUDEN. 
DET ER DERFOR VOR SOLCREM 
INDEHOLDER HUDPLEJENDE 
ALOE VERA.
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Personal Care

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.

233 28,3 g069 56,7 g 187 30 ml

R3 Factor™ 

Eksfolier 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.

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.

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. 

063 118 g

Aloe Propolis Creme

Et af vores mest populære produkter, som er godt 
til tør hud på hele kroppen. Både blødgørende 
og fugtighedsbevarende med bl.a. propolis og 
kamilleekstrakt og med rigtig cremet konsistens  
og en herlig honningduft. 

051 113 g

Sonya™ Aloe Eye  
Makeup Remover

Mild og let, Aloe vera-baseret remover som 
effektivt fjerner din øjenmakeup. Den effektive 
oliefrie formel efterlader ingen spor.

186 118 ml

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.

028 130 g
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Forever 
Epiblanc™

Epiblanc udjævner og 
lysner huden og modvirker 
pigmentpletter. Giver din 
hud et klarere og mere 
ungdommeligt udseende. 
Indeholder blandt andet Aloe 
vera, vitamin E, hvid te og 
naturlige planteekstrakter.

236 28,3 g 064 118 ml

Sonya™ Hydrate Shampoo

Forkæl dit hår med Sonya Hydrate Shampoo, en 
perfekt start på din daglige hårpleje. Plejende 
shampoo med Aloe vera, panthenol (provitamin B5) 
og bidronningegelé (royal jelly) som giver dit hår en 
flot glans og gør det let at style. Dufter dejligt og 
passer også til farvet hår. 

349 355 ml

Sonya™ Hydrate Conditioner

Plejende hårbalsam med Aloe vera og bidronninge-
gelé (royal jelly) som gør dit hår blødt, glansfuldt og 
superenkelt at style. Hjælper håret med at bevare 
fugten og kontrollere kruset hår, modvirker samtidig 
statisk elektricitet. Og så vil du elske  den skønne duft.

350 355 ml

Sonya™ Volume Conditioner 

Fugtighedsbevarende hårbalsam som gør håret 
blødt og let at rede ud, samt modvirker at håret bliver 
statisk. Du vil elske glansen i dit hår – for ikke at tale 
omn den vidunderlige duft! Indeholder blandt andet 
Aloe vera, royal jelly og jojobaolie.

352 355 ml

Sonya™ Volume Shampoo

Giv dit hår et løft! De to vigtigste ingredienser i Sonya 
Volume Shampoo er Aloe vera og bidronningegelé 
(royal jelly). Sonya Volume Shampoo giver dig et 
glansfuldt hår, som er let at sætte – uanset hvilken 
hårtype du har, og passer også til farvet hår.  

351 355 ml

205 118 ml

Aloe  
MSM Gel

Dybdegående massagegel 
med beroligende og 
styrkende egenskaber. 
Indeholder blandt andet 
MSM (metylsulfonylmetan, 
en organisk svovlforbindelse 
som findes i næsten alle
levende organismer) og Aloe 
vera. 

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. 



339 338340 342 343 341
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Aloe Fleur de Jouvence™

Udsøgt sæt med samtlige seks produkter i serien.  
Blandingsskål, ske og appliceringsbørste medfølger også. 

339 Aloe Cleanser  
338 Rehydrating Toner 
340 Firming Day Lotion 
342 Recovering Night Creme 
343 Aloe Activator 
341 Mask Powder 

337

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.

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.

343 118 ml 341 29 g

Aloe Cleanser

Mild rengøringslotion som effektivt fjerner snavs 
og makeup. Huden bliver ren og blød uden at føles 
det mindste tør. Hovedingrediensen er Aloe 
vera og desuden indgår blandt andet jojobaolie, 
allantoin og vitamin C. 

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.

Recovering Night Creme

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.

 

Rehydrating Toner

Opfriskende og fugtighedsbevarende ansigtsvand, 
som styrker huden og får porerne til at trække sig 
sammen. Baseret på Aloe vera. Andre ingredienser 
er forskellige urteekstrakter, hyaluronsyre samt 
kollagen og allantoin.

26 / Personal Care

339 118 ml 340 59 ml 342 57 g

338 118 ml
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Aloe Body 
Conditioning 
Creme

Indeholder 
blødgørende, 
udjævnende og 
fugtighedsbevarende 
ingredienser og 
dufter herligt af kanel. 
Passer også godt som 
massagecreme.

057 113 g067 92,1 g

Gentleman’s 
Pride™

Frisk, maskulin duft til 
less is more-manden. 
En 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.

070 118 ml

062 118 ml

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. 

061 118 ml

Aloe Lotion

En lidt lettere lotion 
til hele kroppen, selv 
ansigtet. Indeholder 
blandt andet Aloe 
vera, jojobaolie og 
vitamin E. Den er 
fugtighedsbevarende, 
beroligende og gør huden 
blød. Diskret duft.

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. 
 

234 113 g

Aloe  
Ever-Shield™

Behold den rene, 
friske følelse! Aloe 
Ever-Shield er en både 
skånsom og effektiv 
deodorant med en 
mild duft, som passer 
både til mænd og 
kvinder. Helt fri fra 
aluminiumklorid. Den 
klistrer ikke, og den 
efterlader ikke  pletter 
på tøjet.
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Aloe Shave

Und dig selv en vidunderlig barbering! Vores 
luksuriøse barbérgel som er baseret på Aloe 
vera, indeholder en overflod af hudplejende 
ingredienser, som giver et strålende resultat  
- og efterlader din hud opfrisket, genfugtet og 
uimodståelig glat. Mild, frisk duft, som passer  
til både mænd og kvinder.

515 150 ml

Aloe Hand Soap

Hver gang du bruger Aloe Hand Soap er det en 
skøn oplevelse, som efterlader din hud blød og 
genfugtet. Med blandt andet ekstrakt af agurk, 
olivenolie og citronolie - selvfølgelig baseret  
på Aloe vera. Mild, frisk duft.

523 473 ml

Aloe-Jojoba Shampoo

Luksuriøs, pH-balanceret shampoo med Aloe 
vera og jojoba. Designet til at passe til alle 
hårtyper. Dit hår bliver friskt, glansfuldt og 
velduftende - og nemmere at style.  
Fri fra sulfater.

521 296 ml

Aloe-Jojoba  
Conditioning Rinse 
Herligt, pH-balanceret balsam med en 
masse lækkert til dit hår. Udover Aloe 
vera og jojoba indeholder det blandt andet 
macadamianøddeolie og provitamin B5. Let 
formel, som uden at tynge håret ned gør det 
blødt, glansfuldt og nemt at style. Og det dufter 
også godt.

522 296 ml
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Sonya™ Aloe Refreshing 
Toner with White Tea

Opfriskende og genfugtende ansigts-
vand som absorberes hurtigt af huden. 
Indeholder blandt andet Aloe vera, 
jojoba, hvid te og agurkekstrakt. 

279 177 ml

Sonya™ Aloe Nourishing 
Serum with White Tea

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.

281 118 ml

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.

278 118 ml

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. 



25TH Edition™ Perfume  
Spray for Women

Herligt kvindelig duft af hvide blomster 
med sensuel spænding fra moskus og 
patchouli. Topnoter: kaktusblomst, fresia 
og efeu. Hjertenoter: rosenblad, jasmin, 
hvid lilje og magnolia. Basenoter: 
kirsebærtræ, moskus og patchouli.

208 50 ml

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.

030 473 ml

25TH Edition™ Cologne  
Spray for Men

Frisk, aromatisk og maskulin duft 
med toner af urter, frugt og træ. 
Topnoter: basilikum, lavendel, ananas 
og bergamot. Hjertenoter: geranium, 
teblade og grønne æbler. Basenoter: 
egemos, sandeltræ, moskus, cedertræ 
og tonkabønne.

209 50 ml
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Forever Hand Sanitizer™

Desinficerer effektivt dine hænder. Samtidigt 
tager beroligende Aloe vera og genfugtende 
honning hånd om din hud og efterlader en 
duft af citrongræs og lavendel. Er i en lille og 
smidig flaske som gør, at du altid kan have den 
ved hånden. 

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 som en fugtgivende ansigtsspray. Passer 
også godt til hår og hovedbund.

Avocado Face & Body Soap

Mild, fugtighedsbevarende sæbe med 
avokado-smør som passer til alle hudtyper. 
Rengør både skånsomt og effektivt og har  
en uimodståelig og opfriskende citrusduft.

284 142 g

318 59 ml 040 473 ml



Forever Aloe MPD™ 2X Ultra
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. 

307 950 ml

Personal Care / 31



32 / New Products
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infinite by Forever™  
hydrating cleanser
Let, fugtgivende og mild rengøringslotion, som fjerner urenheder som f.eks. 
snavs, fedt og affaldsstoffer. Tager hånd om den følsomme hud i ansigtet og 
er effektivt uden at virke udtørrende. Med Aloe vera, solsikkeolie, arginin samt 
rengørende stoffer baseret på æbleaminosyre og glycin. Parfumefri. 

554 118 ml

infinite by Forever™  
collagen complex
Vi ved alle, at skønhed ikke kun handler om det udenpå. Dette moderne 
kosttilskud indeholder blandt andet hydroliseret marinekollagen, ceramider, 
melonkoncetrat, biotin og C-vitamin.

556 60
Tabletter
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infinite by Forever™  
firming serum
Kraftfuldt anti-aging-supplement til din dag- och 
natcreme. Høj koncentration af aktive stoffer, som 
tilfører ekstra meget fugt, blødgør huden og mindsker 
oplevelsen af fine linjer. Med Aloe vera, peptider, 
gærekstrakt, valleprotein, natriumhyaluronat og arginin. 
Parfumefri. 

555 30 ml

infinite by Forever™  
restoring crème
En let og meget genfugtende anti-aging ansigtscreme 
med over 15 hudplejende ingredienser, som f.eks. 
Aloe vera, acai, granatæble, betaglukan, plantolin, 
essentielle olier og rødbedeekstrakt. Udjævner 
hudtonen og teksturen, blødgør og genfugter, for at du 
skal opnå en ungdommelig følelse. Parfumefri. 

558 48,2 g

infinite by Forever™ 
advanced skincare system 
Ved at kombinere vores kosttilskud til huden med 
hudplejeprodukter, som indeholder revolutionerende 
og kraftfulde ingredienser, er dette kit et must for alle, 
som vil give deres hud det allerbedste.

Indeholder:
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

553
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Forever™ Essential  
Oils Lemon

Æterisk olie med en herlig duft af citron: syrlig 
og frisk med lidt sødme. Kvikker op og giver 
energi. Forevers citroner høstes med håndkraft 
og lagres forsigtigt, indtil de er helt modne. 
På den måde bliver citronerne saftigere og 
producerer æterisk olie af den højeste kvalitet.

507 15 ml

Forever™ Essential  
Oils Lavender

Æterisk lavendelolie til fred, ro og afslapning. 
Duften indledes friskt og frugtigt med urteduft 
for derefter at overgå i en blødere, træ- og 
blomsteragtig, klassisk bittersød tone. 
Lavendelen i Forever Essential Oils  
Lavender dyrkes i Bulgarien på grund
af det perfekte klima og den perfekte
jordbund. Den indeholder høje niveauer
af linalylacetat, hvilket giver lavendelen
dens frugtigt søde aroma, og høje
niveauer af terpener.

506 15 ml

Forever™ Essential  
Oils Peppermint

Æterisk pebermynteolie som har en kølig
og frisk pebermynteduft med en behagelig 
sødme i bunden. Forever Essential Oils
Peppermint udvindes af planter, som er dyrket 
og høstet på samme gård i generationer. 
Planterne har et naturligt højere indhold af 
mentol, hvilket giver den afkølende effekt,  
som pebermynte er kendt for.

 

508 15 ml

Forever™ Essential Oils 
Tri-Pak 

Frisk pebermynte, opkvikkende citron og 
herlig lavendel. Tre herlige æteriske olier af 
den højeste kvalitet, 5 ml hver især,  
i en luksuriøs forpakning.  

512 3x5 ml

Essential  
Oils
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Forever™ Essential  
Oils At Ease

Den tilbyder en perfekt balanceret 
kombination af naturens reneste 
vintergrøn, lavendel, eukalyptus, koriander, 
frankincense, rosmarin, romersk kamille, 
pebermynte, basilikum og oregano. Den  
er specialblandet til at fremme fred, ro  
og harmoni.

509 10 ml

Forever™ Essential  
Oils Defense 

En opfriskende duftsymfoni af naturens
reneste kryddernellike, appelsin, kanel,
rosmarin, frankincense, eukalyptus og
enebær. Den er specialblandet til at
fremme styrke og vitalitet.

510 10 ml

Forever™ Essential  
Oils Carrier Oil

Bæreolien Forever Carrier Oil består
af vores egen blanding af Aloe vera,
vitaminerne A, C og E samt naturlige
duftløse olier. Sammen med Forever
Essential Oils, giver Forever Carrier Oil
en kraftfuld oplevelse.

505 118 ml

Forever™ Essential  
Oils Soothe 

Harmoni og ro på flaske. Et
kærtegn fra naturens reneste
vildpebermynte, vintergrøn,
kamfer, ylang-ylang og kamille.
Specialblandet til at blødgøre,
berolige og friske op.

511 10 ml

Forever™ Essential Oils Bundle 

Alle vores seks herlige æteriske olier af den højeste kvalitet. 
15 ml af både Lavender, Lemon og Peppermint. 10 ml 
af både At Ease, Defense og Soothe. Den kommer i en 
magnifik og sindrig forpakning. Det perfekte gavetip!

513 3 x 10 ml 
3 x 15 ml



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