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I 40 år har Forever søgt med
lys og lygte over hele verden for at
finde de bedste ingredienser, naturen kan
tilbyde, og vi har benyttet os 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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Hvis der er noget, vi hos Forever kan, så er det Aloe vera. Faktisk ser
vi os selv som vaskeægte Aloe vera-eksperter.

UDVALGTE INGREDIENSER

GOD FORRETNINGSETIK

Baseret på naturens egne kilder til sundhed og skønhed har vi
med videnskabens hjælp udviklet produkter, der på bedste vis
udnytter Aloe veraens mest positive egenskaber.

Forevers ledestjerne er, og har de sidste 40 år været, at gøre det
rigtige. Vi ønsker at have en høj kvalitet og en høj etik i alt, hvad
vi gør. Ikke fordi det er trendy, eller fordi vi skal – men fordi vi
mener, det er det eneste rigtige. Vi tester ikke vores produkter
på dyr, og mange af Forevers produkter er Kosher-, Halal- og
Islamic Society-mærkede. Vi er så sikre på, at alle vil elske vores
produkter, at vi tilbyder vores kunder 90 dages tilfredshedsgaranti.

Vi er også stolte af at være verdens største producent af Aloe
vera og Aloe vera-produkter. Vi elsker Aloe vera – og passer
omhyggeligt plantagernes cirka 50 millioner planter.
Vi gør nemlig ikke som mange andre og høster maskinelt eller
med klodsede redskaber. Vi høster og fileterer vores Aloe vera
med håndkraft, idet vi forsigtigt udvinder den sarte gelé, der
findes i Aloe vera-bladene. Det foregår, mens bladene endnu
er dugfriske, inden for få timer efter de er blevet høstet.
Det giver os mulighed for at tilbyde Aloe vera-gelé af
fineste kvalitet.

Vores Aloe vera-produkter var de første til at modtage det
prestigefyldte certifikat International Aloe Science Council’s
Seal of Approval, der garanterer en høj og jævn kvalitet
af produkterne.

Aloe veraens alsidighed gør det muligt at kombinere den med
forskellige ingredienser og anvende den på mange forskellige
måder for at understøtte og styrke et liv i god balance.

Det er bare nogle af årsagerne til, at Forever er
The Aloe Vera Company!

FRA PLANTE, TIL PRODUKT, TIL DIG
Vi kontrollerer hele processen, fra planten sættes i jorden, til
vores Aloe vera når dig. Denne fra-plante-til-produkt-til-digfilosofi bevirker, at vi kan kontrollere, hvordan Aloe vera-planten
vokser og høstes, fremstilles og emballeres. Det sikrer den fineste
kvalitet gennem hele produktions- og distributionskæden.

Vi er stolte over, at vores produkter er populære blandt millioner
af mennesker i over 160 lande i hele verden. Vi håber, du bliver
lige så glad for Aloe veraens fantastiske egenskaber, som vi
er hos Forever.
Få yderligere information her: foreverliving.dk

Vores engagement i fremstillingen af Aloe vera og Aloe veraprodukter løber som en rød tråd gennem alle vores fabrikker, hvor
vi hele tiden investerer i den seneste teknologi og det nyeste
udstyr for at sikre, at vi er frontløbere, hvad angår produktion,
kvalitetssikring, emballering og distribution.
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Kosttilskud
og ernæring

En drik, der vil dit bedste
Forever Aloe Vera Gel fås i tre gode
smagsvarianter – prøv dig frem, og
find din favorit.
FOREVER ALOE VERA GEL™
Vores mest populære kosttilskud er blevet endnu bedre! Aloe vera-drik
naturel, der består af håndhøstet Aloe vera af højeste kvalitet, høstet,
når den er perfekt moden. Nu indeholder den også C-vitamin og har
en endnu bedre smag – tilmed i miljøvenlig emballage.
262 DKK Art.nr. 715
1000 ml | literpris 262 DKK

1046 DKK Art.nr. 71612
12 x 330 ml | literpris 262 DKK

FOREVER ALOE BERRY NECTAR™

Fineste kvalitet
+ Op til 99,7 % Aloe vera
+ Ingen konserveringsmidler
+ Ikke tilsat sukker eller
sødemidler
+ Rig på C-vitamin
Forever Aloe Vera Gel fremstilles
uden tilsatte konserverings
midler og er rig på C-vitamin,
der bidrager til immunsystemets
normale funktion og mindsker
træthed og udmattelse.

Læskende Aloe vera-drik med smag af tranebær og æble. Fremstillet af håndhøstet Aloe vera af højeste kvalitet, der er høstet, når
den er perfekt moden. Nu indeholder den også C-vitamin og har en
endnu bedre smag – tilmed i miljøvenlig emballage.
262 DKK Art.nr. 734
1000 ml | literpris 262 DKK

1046 DKK Art.nr. 73512
12 x 330 ml | literpris 262 DKK

FOREVER ALOE PEACHES™
Frugtrig version af vores populære Aloe vera-drik med smag af søde
ferskner. Fremstillet af håndhøstet Aloe vera af højeste kvalitet. Nu indeholder den også C-vitamin og har en endnu bedre smag – tilmed
i miljøvenlig emballage.
262 DKK Art.nr. 777
1000 ml | literpris 262 DKK

1046 DKK Art.nr. 77812
12 x 330 ml | literpris 262 DKK

3 x FOREVER ALOE VERA-DRIKKE
Forevers populære Aloe vera-drikke med C-vitamin fås nu i 3-stykspakning. Nu kan du altså gardere dig og fylde lageret op med flere af din
yndlingsvariant af vores Aloe vera-drik, så du er godt forsynet fremover,
eller du kan teste sættet med alle tre forskellige smagsvarianter.
7153 | 3 x Forever Aloe Vera Gel™
7343 | 3 x Forever Aloe Berry Nectar™
7773 | 3 x Forever Aloe Peaches™
7333 | 3 x Forever Combo Tri-Pak
Forever Aloe Vera Gel™, Forever Aloe Berry Nectar™,
Forever Aloe Peaches™

6 LAG
BESKYTTENDE
MATERIALE
04

100 %
GENANVENDELIGT
MATERIALE

786 DKK Art.nr. 7153 / 7343 / 7773 / 7333
3 x 1000 ml | Jfr pris 262 DKK /liter

05

Produktkatalog 2019 / 20

Kosttilskud
og ernæring

Go n

e
e
r
G

FOREVER GARLIC-THYME™

FOREVER FIELDS OF GREENS™

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.

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.

188 DKK Art.nr. 065

Nyhed!

125 DKK Art.nr. 068

100 kapsler | stykpris 1,88 DKK

80 tabletter | stykpris 1,56 DKK

FOREVER ABSORBENT-C™

FOREVER POMESTEEN POWER™

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

Giv dig selv et vitaminboost! Frugtrig og god
drik med Aloe vera og en herlig blanding
af saftkoncentrat fra granatæble, pære,
mangostan, hindbær, brombær og blåbær.

FOREVER SUPERGREENS™
En aktiv livsstil kan gøre det svært at nå
at få spist frugt og grønt nok. Forever
Supergreens giver dig over 20 sunde,
grønne ingredienser. Et godt indhold af
blandt andet C-vitamin og magnesium,
der begge bidrager til et normalt energi
stofskifte og til at mindske træthed og
udmattelse. Du får også E-vitamin, der
bidrager til at beskytte cellerne mod
oxidativ stress. Det hele er pakket i smarte
portionspakninger. En bekvem måde at
få flere vitaminer og mineraler i kosten.
328 DKK Art.nr. 621
132 g, 30 x 4,4 g portionspakninger
stykpris 10,93 DKK

06

182 DKK Art.nr. 048

274 DKK Art.nr. 262
473 ml | literpris 579 DKK

100 tabletter | stykpris 1,82 DKK
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FOREVERS
FAVORIT

EPA OG DHA BIDRAGER
TIL EN NORMAL
HJERTEFUNKTION

FOREVER ARCTIC SEA™
Kosttilskud med et omega-3-indhold, der er specielt tilpasset
til at efterligne en kost, som er rig på fisk og skaldyr. Indeholder en
velafbalanceret 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 af Friend of the Sea.
284 DKK Art.nr. 376
120 kapsler | stykpris 2,37 DKK

ARGI+™
ARGI+ er et innovativt kosttilskud udviklet specielt
til dig, der lever et aktivt liv. Indeholder aminosyren
L-arginin samt en saft- og frugtekstraktblanding
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.
567 DKK Art.nr. 473
300 g, 30 x 10 g portionspakninger
stykpris 18,90 DKK

FOREVER DAILY™

GELARGI+TRIPACK

Den lille tablet med det store indhold.
Med kosttilskuddet Forever Daily får du vigtige
vitaminer og mineraler, men også vores egen
frugt- og grøntsagsblanding, der giver dig et
miks af ikke mindre end 20 forskellige frugter,
bær og grøntsager. Desuden indeholder den
Aloe vera, lycopen og coenzym Q10.

Opgradér din daglige dosis Aloe vera – ved hjælp af ARGI+.
På den måde får du ikke bare C-vitamin, men også B6-vitamin,
B12-vitamin, folinsyre og D-vitamin – og aminosyren L-arginin
naturligvis. Bland en portionspakning med ARGI+ i en 330 ml
Forever Aloe Vera Gel, så har du tre skønne shots at glæde
dig til. Opbevares i køleskab og rystes før servering.

180 DKK Art.nr. 439
60 tabletter | stykpris 3,00 DKK

Indhold:
+ 3 mini-kartoner med Forever Aloe Vera Gel (330 ml)
+ 3 portionspakninger med ARGI+
+ 3 stk. ARGI+-foldere
318 DKK Art.nr. 6236

FOREVERS
FAVORIT

FOREVER CALCIUM™
Kvinder, specielt midaldrende og ældre samt
personer, der ikke spiser mælkeprodukter,
kan have brug for et ekstra tilskud af calcium.
Kosttilskuddet Forever Calcium optages nemt
af kroppen og indeholder også blandt andet
magnesium, zink og vitaminerne C og D.
Tabletterne er lette at synke og har en god
vaniljesmag.
250 DKK Art.nr. 206

FOREVER KIDS™
I en stresset hverdag er den ernærings
mæssigt perfekte kost ikke altid en selvfølge
– og det er jo langt fra alle børn, der elsker
grøntsager! Kosttilskuddet Forever Kids
indeholder zink og vigtige vitaminer i form
af børnevenlige tyggetabletter med god
smag af vindruer og fersken.
112 DKK Art.nr. 354DK
120 tabletter | stykpris 0,93 DKK

90 tabletter | stykpris 2,78 DKK
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FOREVER IVISION
I Forever iVision har vi koncentreret os om ingredienser med fuld
fokus på øjnene og synet. Indeholder eksempelvis A-vitamin og zink,
der begge bidrager til at vedligeholde et normalt syn. C-vitamin,
E-vitamin og zink bidrager desuden til at beskytte cellerne mod
oxidativ stress. Zink bidrager desuden til en normal omsætning af
A-vitamin. Derudover indeholder Forever iVision ingrediensen
Lutemax® 2020, der er kåret som ”Best Functional Ingredient 2018”
af NutrAward.
298 DKK Art.nr. 624
60 kapsler | stykpris 4,97 DKK

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 kun ganske få kulhydrater og kalorier.
202 DKK Art.nr. 464

VIT LIZE™
FOREVER ACTIVE PRO-B™
Populært og moderne kosttilskud med 8 milliarder
levende mælkesyrebakterier fra 6 forskellige bakteriestammer – i kapsler, der er nemme at sluge, og som
opløses, når de har nået deres destination. De er
pakket i en smart emballage, behøver ikke opbevares
på køl og er perfekte at tage med på rejsen.

30 portionspakninger | stykpris 6,73 DKK

Et kosttilskud med fuldt fokus på mandens
helbred og velvære. To kapsler giver ham dagsbehovet for de vigtige vitaminer C, D, E og B6
samt mineralerne selen og zink.
269 DKK Art.nr. 374
60 kapsler | stykpris 4,48 DKK

312 DKK Art.nr. 610
30 kapsler | stykpris 10,43 DKK

VIT LIZE™

FOREVER MOVE™

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.

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.

284 DKK Art.nr. 375
120 tabletter | stykpris 2,37 DKK

532 DKK Art.nr. 551
90 kapsler | stykpris 5,91 DKK
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FOREVER BEE PROPOLIS™
Direkte fra bikuben til dig. Propolis er et stof,
bierne bruger til at beskytte bikuben mod urenheder.
Det har været kendt allerede af de gamle grækere,
og det siges at være derfra navnet stammer:
pro polis = til forsvar af byen.
330 DKK Art.nr. 027
60 tabletter | stykpris 5,50 DKK

FOREVERS
FAVORIT

FOREVER BEE POLLEN™
Bikuben gemmer på flere skatte end den ravgule
honning, der er sunde for os – eksempelvis pollen
fra vilde blomster, der indsamles af flittige bier for
at blive til et kosttilskud i smart 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.

158 DKK Art.nr. 026
100 tabletter | stykpris 1,58 DKK

174 DKK Art.nr. 207
500 g | kilopris 348 DKK

FOREVER ROYAL JELLY™
Et kosttilskud, der er en dronning værdigt. I bikuben
mader bierne deres dronning med en specialkost
de selv fremstiller: Royal Jelly. På dansk bruger vi
betegnelsen Gelé Royal eller bidronningegelé, og det
indeholder blandt andet vitamin B5 (pantotensyre).
341 DKK Art.nr. 036
60 tabletter | stykpris 5,68 DKK

EN SPISESKEFULD
HONNING INDEHOLDER
CIRKA 70 KALORIER
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C9
C9 er programmet, der på ni dage kan hjælpe dig med at kickstarte
rejsen mod dit sundere jeg. Det er effektivt, nemt at følge og giver dig
de værktøjer, du har brug for, for at starte din forandring!

Pakken indeholder:
+ 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
(Vælg mellem vanilje- eller chokoladesmag hhv. 375 g og 405 g)

4282 | Forever Aloe Vera Gel™ / Vanilje
4287 | Forever Aloe Vera Gel™ / Chokolade
6228 | Forever Aloe Berry Nectar™ / Vanilje
6230 | Forever Aloe Berry Nectar™ / Chokolade
6232 | Forever Aloe Peaches™ / Vanilje
6234 | Forever Aloe Peaches™ / Chokolade
1.239 DKK

+ 464 Forever Fiber x 1,
30 portionspakninger
™

+ 463 Forever Therm™ x 1, 60 tabletter
+ Håndbog x 1

Alt, hvad du behøver,
for en livsstil i balance.
Prøv Forever F.I.T. – det
smarte program, der i tre
enkle trin hjælper dig med
at kontrollere din vægt og
skabe en sundere livsstil,
uanset din aktuelle
dagsform.

+ Målebånd x 1
+ Shaker x 1

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, der vil
hjælpe dig til at holde den sunde linje.

VITAL5™
En smart basispakke, der gør vejen til velvære på en daglig basis nemmere.
Indeholder fem af vores mest populære kosttilskud:
Pakken indeholder:
+ 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 kapsler

Pakken indeholder:
+ 715 Forever Aloe Vera Gel™, 1 liter x 2

med Forever Aloe Vera Gel™

+ 464 Forever Fiber™ x 1,
30 portionspakninger

2.227 DKK Art.nr. 4270
med Forever Aloe Berry Nectar

™

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

14

+ 470, 471 Forever Ultra™ x 1
(Vælg mellem vanilje- eller chokoladesmag hhv. 375 g og 405 g)

2.227 DKK Art.nr. 4250

2.227 DKK Art.nr. 6162

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
1.239 DKK Art.nr. 6118-6123

+ 463 Forever Therm™ x 1,
60 tabletter
+ Håndbog x 1

med Forever Aloe Peaches

™
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FOREVERS
FAVORIT

FOREVER ULTRA™
En god shake med førsteklasses sojaprotein samt
vigtige vitaminer og mineraler. Rig på næring og
fattig på kalorier. Er både velegnet som erstatning
for et måltid under vægtkontrol og som mellem
måltid, proteintilskud efter træning, eller når du
simpelthen bare trænger til noget godt. Blandes med
minimælk (eller vand). Vælg mellem to gode smagsvarianter: vanilje eller chokolade. 15 portioner.

FOREVER THERM™

FOREVER LEAN™

Kosttilskud med fuldt fokus på din forbrænding
og energi. Indeholder otte vitaminer, herunder
vitamin C, B2, B6, B12 og pantotensyre.
Forever Therm indeholder også ekstrakt af
både grøn te, kaffe og guarana.

Kosttilskuddet, der indeholder sporstoffet krom
og ekstrakt af figenkaktus og hvide bønner.
313 DKK Art.nr. 289
120 kapsler | stykpris 2,61 DKK

311 DKK Art.nr. 463
60 tabletter | stykpris 5,18 DKK

225 DKK Art.nr. 470
Vanilje | 375 g | kilopris 600 DKK
225 DKK Art.nr. 471
Chokolade | 405 g | kilopris 555,56 DKK

23 G PROTEIN
PR. PORTION
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DEN BEDSTE KOMBINATION
AF FORSKNING OG NATURLIGE
INGREDIENSER
Gendanner hudens fugtindhold
og reducerer oplevelsen af fine
linjer og rynker.
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infinite by Forever™
advanced skincare system
Ved at kombinere vores kosttilskud til huden med hudplejeprodukter,
der indeholder revolutionerende og kraftfulde ingredienser, er dette
kit et must for alle, som vil give deres hud det allerbedste.
Pakken 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
1.489 DKK Art.nr. 553

infinite by Forever™
hydrating cleanser

infinite by Forever™
firming serum

Let, fugtgivende og mild rengøringslotion, der fjerner urenheder som
for eksempel snavs, fedt og affaldsstoffer. Tager hånd om den sarte
hud i ansigtet og er effektivt uden at virke udtørrende. Med Aloe vera,
solsikkeolie, arginin samt rengørende stoffer baseret på æbleaminosyre og glycin. Parfumefri.

Kraftfuldt anti-aging-supplement til din ansigtscreme. Høj koncentration
af aktive stoffer, der tilfører ekstra meget fugt, blødgør huden og
mindsker oplevelsen af fine linjer. Med Aloe vera, peptider, gærekstrakt,
valleprotein, natriumhyaluronat og arginin. Parfumefri.

223 DKK Art.nr. 554

442 DKK Art.nr. 555
30 ml

118 ml

infinite by Forever
collagen complex

™

Vi ved alle, at skønhed ikke kun handler om det udenpå. Dette moderne
kosttilskud indeholder blandt andet hydrolyseret marinekollagen,
ceramider, melonkoncentrat, biotin og C-vitamin.
440 DKK Art.nr. 556
60 tabletter | stykpris 7,33 DKK

infinite by Forever™
restoring crème
En let og meget genfugtende anti-aging ansigtscreme med over
15 hudplejende ingredienser, som for eksempel Aloe vera, acai,
granatæble, betaglukan, plantolin, essentielle olier og rødbedeekstrakt.
Udjævner hudtonen og teksturen, blødgør og genfugter, for at du
skal opnå en ungdommelig fornemmelse. Parfumefri.
493 DKK Art.nr. 558
48,2 g
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Hudpleje

Sonya™
soothing gel moisturizer

Sonya™
daily skincare system

Beroligende fugtighedscreme, der smelter
perfekt ind i huden samt plejer og udjævner
hudtonen. Naturlige planteekstrakter og olier,
som jojoba og oliven, bevirker, at huden føles
ekstra glat. Hertil kommer plejende æble, sød
appelsin og granatæble, fugtbevarende figen
og frugtekstrakt fra hvide morbær, der fungerer
som antioxidant. Anti-aging-ingredienser, som
linolsyre og hydrolyseret kollagen, bidrager også
til den dejlige oplevelse.

En hudplejeserie specielt designet til den
kombinerede huds skiftende behov – den
hudtype, de fleste kalder ”normal”. Dejlige
gelébaserede produkter, der er lette og behagelige at bruge. Fedter ikke og giver en frisk
fornemmelse. Indeholder en høj koncentration
af Aloe vera og andre hudplejende, botaniske
ingredienser, der sammen bidrager til at forbedre hudens udseende og gøre den blød,
glat og genfugtet.

Kosmetikpungen indeholder:
+ 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
727 DKK Art.nr. 609

220 DKK Art.nr. 608
59 ml

daily skincare
Hvis du har bemærket ordet ”gel” i alle produktnavnene,
er det, fordi vi har skabt en integreret produktlinje, der er
gelébaseret. Denne videnskabeligt avancerede bærer
er perfekt til kombineret hud og leverer al Aloe vera, al
fugt og alle de botaniske ingredienser, vi har spækket
Sonya daily skincare system med, uden at huden føles
tung eller fedtet.

Sonya™
refreshing gel cleanser

Sonya™
illuminating gel

Sonya™
refining gel mask

Den nye generations gelébaserede ansigtsrensemiddel har en blødt skummende formel,
der giver en opfriskende fornemmelse, mens
den samtidig renser blidt og effektivt – uden
at udtørre huden. Indeholder blandt andet
kokosnød og brudeslør, der renser og plejer,
og vores Aloe vera efterlader, sammen med
blødgørende ingredienser som koldpresset olie
fra baobabtræets frø, huden glat og genfugtet.

Yngre hud har en naturlig glød. Ved hjælp af
indkapslede peptider og eksotiske, botaniske
ingredienser bevirker vores hurtigabsorberende
gelé, at huden fremstår ungdommelig og frisk.
Lakridsrod og en unik blanding af alger er med
til at udjævne hudtonen og lysne alderspletter,
mens ekstrakt af rødkløver bidrager til at
mindske indtrykket af store porer, så din
hud får en strålende glød.

Oplev betydningen af ægte skønhedssøvn.
Denne gelémaske understøtter huden ved
at afbalancere hudfedt og tilføre fugt. Det
betyder, at du kan vågne op til en hud med
et klarere og friskere udseende. Indeholder
blandt andet olier fra gulerodsfrø, basilikum,
sojabønner og den indiske urt davana samt
hudplejende æble og rødkløver, der også har
en opstrammende effekt.

200 DKK Art.nr. 605
118 ml
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190 DKK Art.nr. 606
28,3 g

200 DKK Art.nr. 607
59 ml
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Alle disse produkter er udviklet med et
helt specielt formål. Hvis du indfører dem
i din daglige rutine, er du sikker på at
gøre dit bedste for at pleje din hud.

aloe activator
Udviklet til brug sammen med ansigtsmasken
Mask Powder, men er også et mildt, plejende
universalprodukt. Virker eksempelvis dejligt
svalende og beroligende ved poser under
øjnene. Indeholder hovedsagelig Aloe vera
og allantoin.
113 DKK Art.nr. 612
130 ml

awakening eye cream

aloe bio-cellulose mask

Fugtgivende øjencreme med et silkeblødt
resultat. Frisker op og giver huden omkring
øjnene en mere ungdommelig fornemmelse.
Med Aloe vera, peptider, mikroalger, hydrolyseret
kollagen, jojobaolie og rødbedeekstrakt.

En luksuriøs og intensivt genfugtende maske
af biocellulose med serum, der indeholder vores
fineste fugtighedsbevarende Aloe vera og
natriumhyaluronat. Masken er desuden beriget
med hudplejende koffein og zinkgluconat,
opstrammendehestekastanje og ekstrakt af
grøn te, der plejer din hud. Nem at anvende
og giver din hud et boost af fugt og en
ungdommelig glød.

155 DKK Art.nr. 561
21 g

448 DKK Art.nr. 616

protecting day lotion
SPF 20
Fnuglet dagcreme med solfaktor 20. Med
blandt andet det fysiske solfilter titandioxid,
Aloe vera, carragentang samt ekstrakt af
jerikorose, vandmelon og snebævresvamp.
Fugter, blødgør og plejer, og blokerer samtidig
solens skadelige UVA- og UVB-stråler.
308 DKK Art.nr. 557

smoothing exfoliator

balancing toner

For en friskere, glattere fornemmelse. En
effektiv og samtidig skånsom eksfoliator, der
hjælper huden med at fjerne døde hudceller
og give plads til nye. Renser, plejer, fugter og
blødgør. Med Aloe vera, jojobaperler, bambuspulver samt papaya- og ananasenzymer.

Behagelig, afbalancerende ansigtsvand,
der plejer og stabiliserer hudens pH-balance.
Frisker op, beroliger huden og genopretter
fugtbalancen. Med Aloe vera, beta-glucan,
natriumhyaluronat, carragentang samt
ekstrakt af hvid te og agurk.

155 DKK Art.nr. 559
60 ml

185 DKK Art.nr. 560
130 ml

50 ml

5 x 25 g | stykpris 89,52 DKK
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FOREVER
MARINE MASK™
Herlig ansigtsmaske, der rengør i dybden med
hjælp fra mineraler fra tang og alger. Aloe vera,
honning, agurk, rosmarin og E-vitamin sørger
for, at huden genfugtes og bliver glat og smidig.
171 DKK Art.nr. 234
113 g

MASK POWDER
Absorberende og eksfolierende ansigtsmaske,
der giver en frisk, rosenfarvet hud. Indeholder en
kombination af effektive ingredienser, der fjerner
døde hudceller og urenheder, og som samtidig har
en beroligende effekt på huden. Anvendes sammen
med aloe activator.
157 DKK Art.nr. 341
29 g

FOREVER EPIBLANC™
Epiblanc udjævner og lysner huden og modvirker
pigmentpletter. Giver huden et klarere og mere
ungdommeligt udseende. Indeholder blandt andet
Aloe vera, E-vitamin, hvid te og naturlige
planteekstrakter.
152 DKK Art.nr. 236
28,3 g

FOREVER
ALPHA-E FACTOR™

SONYA™
ALOE DEEP MOISTURIZING CREAM

Plejende kur, der giver huden ny spændstighed.
Vitamin A, C og E, kamilleekstrakt og hjulkrone
olie er nogle af de ingredienser, der gør træt
hud frisk, glat og smidig igen. Også velegnet
til sart hud.

Fremragende genfugtende creme til hud, der har
brug for 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
fyrrebarkekstrakt.

341 DKK Art.nr. 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 kollagen.
341 DKK Art.nr. 069
56,7 g

249 DKK Art.nr. 311
71 g
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ALOE VERA GELLY

ALOE LOTION

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

En lidt lettere lotion til hele kroppen, også
ansigtet. Indeholder blandt andet Aloe vera,
jojobaolie og E-vitamin. Er fugtbevarende,
beroligende og gør huden blød. Diskret duft.

154 DKK Art.nr. 061

154 DKK Art.nr. 062

118 ml

118 ml

ALOE MSM GEL

FOREVER ALOE SCRUB™

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

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

239 DKK Art.nr. 205

162 DKK Art.nr. 238

118 ml

99 g

ALOE PROPOLIS CREME

ALOE MOISTURIZING LOTION

Et af vores mest populære produkter, der
er velegnet til tør hud på hele kroppen.
Både blødgørende og fugtbevarende med
blandt andet propolis og kamilleekstrakt,
med en dejlig cremet konsistens og en
herlig honningduft.

Silkeglat lotion, der gør huden blød og smidig.
Foruden Aloe vera indeholder den blandt andet
effektive hudplejere som abrikoskerneolie og
jojobaolie samt antioxidanten E-vitamin.
Velegnet både til ansigtet og til hele kroppen.
Let og behagelig duft.

FOREVERS
FAVORIT

ALOE HEAT LOTION
Træt i kroppen? Prøv Aloe Heat Lotion.
Skøn massagelotion med Aloe vera, mentol
og eukalyptusolie, der desuden gør huden
blød og glat. Dufter friskt af pebermynte.
154 DKK Art.nr. 064
118 ml
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205 DKK Art.nr. 051
113 g

154 DKK Art.nr. 063
118 ml
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FOREVER SUN LIPS™
SPF 30

ALOE SUNSCREEN
SPF 30

Nyd solen med effektiv beskyttelse mod både
UVA- og UVB-stråler. En cremet lotion med
SPF 30, der hurtigt trænger ind i huden uden at
fedte. Fugtgivende og blødgørende med en
mild blomsterduft, der minder om sommer og
ferie, med et islæt af kokos. Ekstra vandfast,
så du kan tage en dukkert og stadig bevare en
vis beskyttelse. En rigtig god ven på stranden.
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Dejlig læbepomade med solfaktor 30 og med
en duft af pebermynte. Holder læberne bløde
i al slags vejr og giver desuden en dejlig kølende
fornemmelse. Med hudplejende Aloe vera og
blødgørende jojobaolie.

FOREVER
FAVORIT

ALOE FIRST™
Skøn spray med Aloe vera, propolis og udvalgte urter, der svaler og beroliger huden.
For eksempel efter en dag i solen, til insektstik
eller som en fugtgivende ansigtsspray. Også
velegnet til hår og hovedbund.
205 DKK Art.nr. 040

36 DKK Art.nr. 462

473 ml

4,25 g

177 DKK Art.nr. 617
118 ml
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FOREVER
FAVORIT

ALOE LIPS™

GENTLEMAN’S PRIDE™

Hold smilet i form i al slags vejr! Kombinationen af
Aloe vera, jojobaolie og bivoks gør, at læberne bliver
bløde. Beskytter mod vejr og vind. Kan også
anvendes på neglebånd og ved kløende insektstik.

Frisk, maskulin duft til less is more-manden.
Opfriskende aftershave-lotion med blandt
andet Aloe vera, rosmarin og agurk, der
varsomt beroliger og genfugter huden – og
gør den dejlig blød og glat.

36 DKK Art.nr. 022
4,25 g

154 DKK Art.nr. 070
118 ml
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25TH EDITION
FOR WOMEN EDP
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.
455 DKK Art.nr. 208
50 ml

25TH EDITION
FOR MEN EDC

Sonya™
precision liquid eyeliner
Denne eyeliner er skånsom mod den sarte hud
omkring øjnene, idet den indeholder hele ni hudplejende ingredienser, herunder Aloe vera, ricinusolie,
antioxidanten E-vitamin og solsikkeolie. Den flyder
let, er nem at påføre, sidder som den skal og er let at
fjerne. Og sidst, men ikke mindst, giver den et
smukt, intenst blik.

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.
455 DKK Art.nr. 209
50 ml

170 DKK Art.nr. 569
1 ml

30

31

s
n
e
g
a
d
r
e
Hv igtigste

Produktkatalog 2019 / 20

Hudpleje

Hårpleje

v

ALOE-JOJOBA
SHAMPOO
ALOE AVOCADO
FACE & BODY SOAP
Mild, fugtbevarende sæbe med avocadosmør,
der passer til alle hudtyper. Rengør både
skånsomt og effektivt og har en uimodståelig
og opfriskende citrusduft.

Luksuriøs, pH-balanceret shampoo med
Aloe vera og jojoba. Designet til at passe til alle
hårtyper. Håret bliver friskt, glansfuldt og velduftende – og nemmere at style. Fri fra sulfater.
182 DKK Art.nr. 521
296 ml

51 DKK Art.nr. 284
142 g

ALOE-JOJOBA
CONDITIONING RINSE
Herligt, pH-afbalanceret balsam med en masse
lækkert til håret. Foruden Aloe vera og jojoba
indeholder produktet blandt andet macadamianøddeolie og provitamin B5. Let formel, der uden
at tynge håret ned, gør det blødt, glansfuldt og
nemt at style. Og så dufter det også godt.
168 DKK Art.nr. 522
296 ml

ALOE HAND SOAP
Hver gang du bruger Aloe Hand Soap, er
det en skøn oplevelse, der efterlader huden
blød og genfugtet. Med blandt andet ekstrakt
af agurk, olivenolie og citronolie – selvfølgelig
baseret på Aloe vera. Mild, frisk duft.
141 DKK Art.nr. 523
473 ml

32

ALOE EVER-SHIELD™
Bevar den rene, friske fornemmelse!
Aloe Ever-Shield er en både skånsom og
effektiv deodorant med en mild duft, der
passer til både mænd og kvinder. Helt fri for
aluminiumklorid. Fedter ikke og efterlader
ikke pletter på tøjet.
74 DKK Art.nr. 067
92,1 g
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ALOE VETERINARY FORMULA
Udviklet med tanke på dit kæledyr. Aloe
Veterinary Formula rengør og plejer tør hud,
pels, poter, dievorter, hove, manke og hale.
Hovedingrediens? Aloe vera selvfølgelig.
205 DKK Art.nr. 030
473 ml

FOREVERS
FAVORIT

FOREVER
BRIGHT™ TOOTHGEL
Aloe vera-baseret tandpasta, der rengør
effektivt, samtidigt med at den plejer tandkød
og slimhinder og giver en langvarig frisk ånde!
Ekstra god til følsomt tandkød. Indeholder
ikke fluor.
79 DKK Art.nr. 028
130 g

FOREVER ALOE MPD™
2X ULTRA
Et universalrengøringsmiddel, der virkelig lever
op til sit navn. Velegnet til både tøjvask, gulvvask, rengøring af badeværelse og fliser samt
opvask.
250 DKK Art.nr. 307

FOREVER HAND SANITIZER™
Effektiv hånddesinfektion. Indeholder Aloe vera og
honning, der beroliger og fugter huden. Dufter godt
af citron og lavendel. Og den smarte, lille flaske
gør det nemt altid at have den med.
32 DKK Art.nr. 318
59 ml

950 ml
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FOREVER™ ESSENTIAL OILS
PEPPERMINT

FOREVER™ ESSENTIAL OILS
LEMON

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

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.
116 DKK Art.nr. 507
15 ml

163 DKK Art.nr. 508
15 ml

FOREVER™ ESSENTIAL OILS
LAVENDER

FOREVER™ ESSENTIAL OILS
DEFENSE

Æterisk lavendelolie, der giver ro og afslapning. Duften indledes frisk med en frugtog urteduft, og derefter følger en blødere,
klassisk blomsteragtig og bittersød note.
Lavendelen i Forever Essential Oils Lavender
dyrkes i Bulgarien på grund af perfekte klimaog jordbundsforhold. Indeholder høje niveauer
af linalylacetat, der giver lavendelen sin frugtagtige, søde aroma og høje niveau af terpener.

En opfriskende duftsymfoni af naturens
reneste kryddernellike, appelsin, kanel, rosmarin,
frankincense, eukalyptus og enebær. Er specialblandet til at fremme styrke og vitalitet.
226 DKK Art.nr. 510
10 ml

219 DKK Art.nr. 506
15 ml

FOREVER™ ESSENTIAL OILS TRI-PAK

FOREVER™ ESSENTIAL OILS BUNDLE

Frisk pebermynte, opkvikkende citron og herlig lavendel.
Tre skønne, æteriske olier af højeste kvalitet, 5 ml pr. stk.
i en luksuriøs æske.

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. Pakket i en smuk og smart æske.
Den perfekte gaveidé!

243 DKK Art.nr. 512

1.242 DKK Art.nr. 513

3 x 5 ml

3 x 15 ml, 3 x 10 ml

VI REJSER JORDEN
RUNDT FOR AT FINDE
DE BEDSTE OG RENESTE
INGREDIENSER
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FÆRRE END 1 %
AF ALLE JORDENS
PLANTER PRODUCERER
ÆTERISKE OLIER

FOREVER™ ESSENTIAL OILS
AT EASE

FOREVER™ ESSENTIAL OILS
SOOTHE

FOREVER™ ESSENTIAL OILS
CARRIER OIL

Denne olie har en perfekt afbalanceret
kombination af naturens reneste vintergrøn,
lavendel, eukalyptus, koriander, frankincense,
rosmarin, romersk kamille, pebermynte,
basilikum og oregano. Er specialblandet
til at fremme fred, ro og harmoni.

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.

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.

194 DKK Art.nr. 509

324 DKK Art.nr. 511
10 ml

137 DKK Art.nr. 505
118 ml

10 ml
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Kvalitet og engagement
Vore produkters høje kvalitet bekræftes af de certificeringer og kvalitetsmærkninger, vi har fået rundt omkring i verden. Forever var den første
virksomhed, der fik den prestigefyldte International Aloe Science Council
Approval. Mange produkter er godkendt 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
deltager i humanitære projekter.

foreverliving.dk
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