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I nesten 40 år har Forever lett med lys og 
lykte over hele verden for å finne de beste 

ingrediensene naturen har å tilby og anvendt 
de seneste vitenskapelige framstegene for 

ett eneste formål: Å tilby deg og  
familien din en balansert livsstil.
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Rex ville la mennesker over hele verden få ta del av Aloe 
veraens enorme fordeler for å hjelpe de å føle seg bedre og 
se bedre ut, og også kunne hjelpe andre å gjøre det 
samme. Fra første dag var pasjonen hans å gjøre ting på 
riktig måte – alt fra å finne de perfekte ingrediensene fra de 
beste kildene, til å arbeide med eksperter innenfor alle 
områder av virksomheten og ta beslutninger med integritet. 

Dette konseptet er hjørnesteinen i det Forever er og står for. 
Ikke fordi vi må gjøre det på den måten eller fordi det er 
trendy, men fordi vi er av den mening at hvis man skal gjøre 
noe veldig bra, så skal man gjøre det rett.

Forevers grunnlegger, Rex Maughan, har en visjon om 
et sunnere liv for alle. Det var denne visjonen som 
gjorde at han startet Forever Living Products i 1978.

Look better. 
Feel better.



Fra plante  
til produkt  
– til deg  
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Ettersom vi elsker Aloe vera, behandler vi de 50 millioner 
Aloe vera-plantene på plantasjene våre litt annerledes. 
Aloe veraen vår blir høstet for hånd og den ferske Aloe 
vera-geleen blir skånsomt separert fra skallet før den 
forsiktig blir stabilisert i en spesiell, patentert prosess. 
Alt dette skjer innen noen timer etter innhøstingen for å 
gi deg det fineste fra Aloe vera-geleen; Fra plante til 
produkt – til deg. 

Utvalgte ingredienser
Vi har hengitt oss til å finne naturens beste kilder for 
helse og skjønnhet for å dele de med verden. Aloe 
vera-produktene våre var de første til å motta det 
prestisjefylte sertifikatet International Aloe Science 
Council’s Seal of Approval som garanterer en høy og 
jevn kvalitet på produktene. Dette innebærer at du  
kan stole på og føle deg trygg på valgene dine. 
 
På Forever kombinerer vi Aloe vera med både naturlige 
og vitenskapelig avanserte ingredienser som blir valgt  
for å komplettere og forbedre Aloe veraens fordeler.  

At Aloe veraen er mangesidig gjør at den kan kombineres 
med ulike ingredienser og brukes på mange ulike måter 
for å tilby deg og familien din et balansert liv.

 
God forretningsetikk
Forever tester ikke produktene sine på dyr og mange av 
produktene våre har Kosher-, Halal- og Islamic Society- 
merking. Vi er så sikre på at alle kommer til å elske 
produktene våre at vi tilbyr kundene våre 90 dagers 
Fornøyd kundegaranti. 
 
Vi er stolte over at produktene våre har hjulpet millioner  
av mennesker i USA og over 150 land over hele verden.  
Vi håper du kommer til å bli den neste til å oppleve de 
fantastiske fordelene med Aloe vera.

FOR MER INFORMASJON, BESØK:  

FOREVERLIVING.NO

Hold utkikk etter dette symbolet i produkt-
katalogen vår for å oppdage noen av våre 
favoritter og bestselgende produkter.
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Drinks
034 077

Forever Aloe 
Berry Nectar™

Samme fine produktet som originalen: 
handplukket Aloe vera, her med god smak av 
tranebær og eple som passer hele familien.  

034 1000 ml

Forever Aloe 
Bits N’ Peaches™

En fruktig smakssensasjon! Aloe 
vera-drikke med en sommerlig smak 
av solmodne ferskener og små biter av  
handplukket Aloe vera.

077 1000 ml
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015

262

Forever  
Aloe Vera Gel™

Vår absolutte storselger har vært med helt 
siden starten, og er i dag mer populær enn 
noensinne. Handplukket Aloe vera. En god 
start på dagen! 

015 1000 ml

Forever  
Pomesteen Power™

Gi deg selv et C-vitaminkick! En fruktig  
og god drikke med Aloe vera og en herlig blanding 
av konsentrert juice fra granateple, pære, 
mangostan, bringebær, bjørnebær og blåbær.

262 473 ml



516 517

Drinks
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Forever Aloe2Go™

En leskende drikke som kombinerer vår fine Aloe 
Vera Gel med Pomesteen Powers fruktige innhold 
av granateple, pære, mangostan, bringebær, 
bjørnebær og blåbær. Klar til å drikkes når som 
helst – og hvor som helst.

270 30x
88,7 ml 

JOOST™

Sett smak på tilværelsen! Vårt vitaminrike 
kosttilskudd frisker opp smaken på vanlig 
vann, din daglige Aloe vera-shot eller annen 
drikke. Én forpakning rekker til hele 7,2 liter 
ferdig drikke. Velg mellom to deilige smaker.

 Blueberry Acai Lemon 

516 60 ml

Pineapple Coconut Ginger  
  

517 60 ml
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Bee

Bikubens  
skatter.
Vi mennesker har alltid elsket  
den søte, gode honningen.

Bikuben gjemmer også andre hemmeligheter som 
vi kan ha glede av, for eksempel bidronninggelé,  
propolis og bipollen.

Forever  
Bee Pollen™

Pollen fra ville blomster, samlet av flittige 
bier for å bli et kosttilskudd i praktisk 
tablettform for deg. 

Forever  
Bee Honey™

Deilig, mørk ravfarget honning som vi henter fra verdens 
mest ettertraktede honningprodusenter i Nord-Spanias 
fjellområder. Takket være sitt høye fruktoseinnhold har 
honningen lavere GI enn vanlig sukker. Det gjør den til et 
bedre alternativ til søtning av drikker og bakverk.

Forever Royal Jelly™

Et kosttilskudd en dronning verdig. I 
bikuben mater biene dronningen sin med en 
egenprodusert spesialkost: Royal Jelly. På 
norsk kaller vi dette stoffet for bidronninggelé 
og det inneholder blant annet vitamin B5 
(pantotensyre). 

Forever Bee Propolis™

Direkte fra bikuben til deg. Propolis er  
et stoff som biene bruker for å beskytte 
bikuben mot urenheter. Også de gamle 
grekerne visste om propolis, og det sies at det 
er derifra 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™

Kosttilskudd med et omega-3-innhold 
spesielt tilpasset for å etterligne en 
kost rik på fisk og skalldyr. Inneholder 
en balansert kombinasjon av 
omega-3-fettsyrene DHA og EPA, og 
har en frisk smak av sitron og lime 
– ingen ettersmak av fisk. Fisk- og 
blekksprutoljen i Forever Arctic Sea er 
sertifisert med Friend of the Sea.

376 120 
kapsler

Forever Calcium™

Kvinner, spesielt middelaldrende og eldre,  
samt personer som ikke spiser eller drikker 
melkeprodukter, kan trenge et ekstra tilskudd av 
kalsium. Forever Calcium tas lett opp av kroppen 
og inneholder blant annet magnesium, sink og 
vitamin C og D. Tablettene er lette å svelge og 
har en god vaniljesmak. 
 

206 90 
tabletter

Forever Daily™

Den lille tabletten med det store innholdet. 
Forever Daily inneholder åtte mineraler samt 
vår egen frukt- og grønnsaksblanding som gir 
deg en blanding av 20 ulike frukter, bær og 
grønnsaker. Dessuten inneholder den både Aloe 
Vera Gel, lykopen og koenzym Q10.

 

439 60 
tabletter
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464

354
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Morsomme fakta
Forever Kids™

I en stresset hverdag er ikke en næringsmessig 
perfekt kost alltid en selvfølge – og langt fra 
alle barn elsker grønnsaker … Kosttilskuddet 
Forever Kids inneholder viktige vitaminer og 
mineraler i form av barnevennlige tygge- 
tabletter med god smak av drue og fersken. 

354 120 
tabletter

Forever Fiber™

Får du i deg nok fiber? Forever Fiber kan 
hjelpe deg med det. En porsjon av dette 
kosttilskuddet gir deg nemlig hele 6,1 gram 
kostfiber – men minimalt med karbohydrater 
og kalorier. 

464 30 st porsjonspakker

Forskerne våre arbeider kontinuerlig  
med å finne de beste ingrediensene for  
å matche vår fine Aloe vera.  
Gjennom årenes løp har vi merket at det 
finnes andre planter som passer utmerket 
sammen med planten. Når de kombineres, 
blir resultatet et selvklart innslag i din 
sunne livsstil og hudpleierutine.



Nutritional
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473
300 g, 30 x 10 g  
porsjonspakker

ARGI+™ 
 
 
ARGI+ er et innovativt kosttilskudd, utviklet 
spesielt for deg som lever et aktivt liv. Inneholder 
aminosyren L-arginin samt en juice- og 
fruktekstraktmiks fra frukt og bær, blant annet 
blåbær, bringebær, druer og granateple. Gir 
dagsbehovet av vitamin C, D, B6, B12 og folsyre. 



Nutritional / 13

Vit lize™

Kosttilskudd som er utviklet spesielt 
for kvinnens behov. Vitamin C, D og E, 
samt B-vitamin B6, B12 og folsyre er alle 
viktige vitaminer. I dette kosttilskuddet 
kombineres de blant annet med jern og vår 
egen frukt- og urteblanding.

375 120 
tabletter

Vit lize™

Et kosttilskudd med fullt fokus på mannens 
helse og velvære. To kapsler gir ham 
dagsbehovet av de viktige vitaminene C,  D, 
E og B6, samt mineralene selen og sink.

374 60 
kapslar

Forever Absorbent C™

Vi mennesker kan ikke danne vitamin C selv, men må få 
det tilført via maten. Kosttilskuddet Forever Absorbent-C 
er en tyggetablett med sitrussmak som inneholder hele 60 mg 
vitamin C pr. tablett, samt fiber i form av havrekli.

048 100 
tabletter
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Forever Active  
Probiotic™

Et populært kosttilskudd som inneholder 
en kombinasjon av seks forskjellige 
bakteriestammer. Små kapsler som er lette  
å svelge. Trenger ikke å oppbevares kaldt.

222 30 
kapsler

14 / Nutritional

Forever  
Fields of Greens™

Grønnere enn dette blir det ikke. I 
kosttilskuddet Forever Fields of Greens 
finner du nemlig byggress, alfalfa og 
hvetegress i kombinasjon med honning og 
kajennepepper. 

068 80 
tabletter

Forever Garlic-Thyme™

Hvitløk og timian har blitt brukt i tusenvis av 
år. En daglig dose av kosttilskuddet Forever 
Garlic Thyme gir deg ca. 3 g hvitløk og 150 
mg timian – i myke og luktfrie kapsler.

065 100 
kapsler



Forever Move™

En kropp i balanse er basert på flere faktorer der mosjon og 
kosthold er selvsagte, viktige deler. 

Forever Move er et innovativt kosttilskudd som er utviklet 
spesielt for deg med en aktiv livsstil. Her kombineres to moderne 
ingredienser av høy kvalitet; NEM® eggeskallmembran og 
BioCurc™ gurkemeieekstrakt.

551 90  
kapsler
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519

518

Forever PRO X2™ 

Er du fysen på et raskt, godt og litt sunnere 
mellommåltid? Eller et ekstra proteintilskudd 
i forbindelse med treningen? Prøv Forever 
PRO X²! Vår gode, glutenfrie proteinbar 
finnes i to ulike smaker, sjokolade og kanel. 
Et høgt proteininnhold, 15 g per bar, gir en 
god metthetsfølelse til tross for at en bar ikke 
inneholder mer enn 150 kcal.

Chocolate

519 45 g

Cinnamon

518 45 g



Weight Management
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Forever Ultra™   
God shake med fullverdig soyaprotein, viktige 
vitaminer og mineraler. Maksimalt med næring og 
minimalt med kalorier gjør at den passer like bra 
som måltidserstatning ved vektkontroll som til 
mellommåltid, proteintilskudd etter treningen eller 
når du helt enkelt har lyst på noe godt. Blandes med 
lettmelk (eller vann). Velg mellom to gode, naturlige 
smaker: vanilje eller sjokolade. 

Vanilla

470 375 g

 
ChocolateteChocolate

471 405 g

Forever Lean™ 

Forever Lean inneholder sporstoffet krom som bidrar til normal 
omsetning av makronærings-stoffer (protein, karbohydrater og 
fett) og til å opprettholde normale blodsukkernivåer. Kosttilskuddet 
Forever Forever Lean inneholder også ekstrakter fra fikenkaktus og 
hvite bønner. 

 

289 120 
kapsler



F15™

F15 består av tre komplette kost- og treningsprogram. Du velger mellom 
programmene F15 Beginner 1 & 2, F15 Intermediate 1 & 2 og F15 Advance 1 & 
2, avhengig av hvordan din aktive livsstil ser ut. Hvert program er inndelt i to nivåer, 
og hvert nivå er på 15 dager hver. Hvert F15-program er utformet spesielt for å 
gi deg de verktøyene du trenger for å lykkes med å endre livsstil og oppnå bedre 
helse. Programmet er komplett med nøye utvalgte produkter for en aktiv livsstil, 
treningsopplegg, treningsvideoer, helsetips og kostråd, slik at det blir lettere for 
deg å holde deg på den sunne banen.

Pakken inneholder: 
- 015 Forever Aloe Vera Gel™ 1 l x 2 
- 470, 471 Forever Ultra™ x 1  
   (Velg mellom vanilje- eller sjokoladesmak, 375 g resp. 405 g) 
- 464 Forever Fiber™ x 1, 30 porsjonspakker 
- 289 Forever Lean™ x 1, 120 kapsler
- Handbok x 1

6124 Beginner 1&2 Vanilla 
6127 Beginner 1&2 Chocolate

6125 Intermediate 1&2 Vanilla
6128 Intermediate 1&2 Chocolate

6126 Advanced 1&2 Vanilla
6129 Advanced 1&2 Chocolate

6124-6129

CHANGE 9™

CHANGE 9 er programmet som på ni dager kan hjelpe deg å 
kickstarte reisen din mot ditt sunnere jeg. Det er effektivt, enkelt å 
følge og gir deg verktøyene du trenger for å starte forandringen din 
i dag!  

Pakken inneholder: 
- 015 Forever Aloe Vera Gel™ 1 l x 2 
- 470,471 Forever Ultra™ x 1 
   (Velg mellom vanilje- eller sjokoladesmak, 375 g resp. 405 g) 
- 464 Forever Fiber™ x 1, 30 porsjonspakker 
- 289 Forever Lean™ x 1, 120 kapsler 
- Handbok x 1
- Måleband x 1
- 10282 Shaker

4281     Vanilla

4286     Chocolate

Forever F.I.T. er et smart program komplett med trening, kosttilskudd  
og kostråd som i tre enkle steg hjelper deg til å få en balansert livsstil.

Forever F.I.T.

18 / Weight Management



Vital5™

En smart grunnpakke som forenkler veien til 
velvære på daglig basis. Inneholder fem av våre 
mest populære kosttilskudd: 

Paketet innehåller:
- 015 Forever Aloe Vera Gel™ 1 l x 4 eller  
 034 Forever Aloe Berry Nectar™ 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,  
   porsjonspakker

4251 med Forever  
Aloe Vera Gel™

4271 med Forever  
Aloe Berry Nectar™

Vi mennesker deler gjerne våre positive opplevelser med andre. Fortell en 
venn om F.I.T. og spre de sunne fordelene. Det er slik vår sosiale virksomhet 
funger; en historie om gangen, fra en person til en annen.

Forever er representert av en familie på over 10 millioner Forever Business 
Owners i 150 land. Mennesker som deler en pasjon om å ville hjelpe andre å 
føle seg bedre, se bedre ut og leve ut sine drømmer.

Combo Paks / 19

MENNESKETS 
NATUR

GLOBAL 
FAMILIE
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Top 8

Våre bestselgere samlet i en fin veske. Inneholder 
åtte favoritter for både innsiden og utsiden.

Innehold:
015 Forever Aloe Vera Gel 4 stk., 473 ARGI+ 2 stk., 
034 Aloe Berry Nectar 2 stk., 061 Aloe Vera Gelly 3 
stk., 051 Aloe Propolis Creme 2 stk., 64T Aloe Heat 
Lotion 2 stk., 028 Forever Bright Toothgel 2 stk., 
022 Forever Aloe Lips 12 stk., Shopping bag 1 stk.

4198

Combo Paks
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Personal 
Care

64T 118 ml

Aloe Heat Lotion

Trøtte kroppers beste venn. Deilig 
massasjelotion med Aloe vera, 
mentol og eukalyptusolje som også 
gjør huden myk og glatt. Dufter deilig 
av mint. 
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Personal Care

Forever Travel Kit 

Ta med Forever-favorittene dine på reisen, 
eller gi noen mulighet til å prøve de! Travel 
Kit inneholder fem fine produkter i smarte, 
små flyvennlige 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 forpakket i en praktisk toalettmappe. 

524

Forever Aloe 
Scrub™

Dyprengjørende peeling 
med Aloe vera som er 
mild nok til å brukes 
hver dag. Ved hjelp av 
perler av ren jojobaolje, 
fjerner Forever Aloe 
Scrub smuss og gamle 
hudceller og bringer fram 
en ny, strålende hud.

238 99 g

Relaxation 
Shower Gel

Luksuriøs dusjgelé 
med Aloe vera og 
en utsøkt miks av 
essensielle oljer og 
ekstrakt av agurk 
og sitron. Silkemyk 
formula som rengjør 
og pleier huden. 
Dufter fantastisk!

Aloe Bath 
Gelée™

Mild og behagelig 
bad- og dusjgelé 
med frisk, grønn 
og litt maritim duft. 
Inneholder blant 
annet Aloe vera og 
urteekstrakt som 
beroliger huden  
og hjelper den til å  
bevare fuktigheten.  
Og selvfølgelig blir  
du ren også.
 

014 251 ml 287 192 ml
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Aloe Lips™  
with Jojoba

Hold smilet i form i all slags 
vær! Kombinasjonen av Aloe 
vera, jojobaolje og bivoks gjør 
leppene myke, og beskytter 
dem mot vær og vind. Kan også 
brukes på negleband og ved 
kløe av insektstikk.

022 4,25 g

Aloe Sunscreen

Silkemyk sollotion med 
Aloe vera og vitamin E. Den 
er skånsom, hudpleiende  
og fuktighetsbevarende. 
Beskytter mot både 
UVA- og UVB-stråling. 
Vannavvisende, SPF 30. 
 

199 118 ml

462 4,25 g

Forever Sun Lips™  
SPF 30

Deilig leppebalsam med solfaktor 
30 og duft av mint. Holder 
leppene myke i all slags vær, og 
gir en deilig, avkjølende følelse. 
Med hudpleiende Aloe vera og 
mykgjørende jojobaolje. 

MANGE SMØRER SEG INN 
MED ALOE VERA ETTER DE 
HAR VÆRT I SOLEN, MEN DE 
SOLSMARTE TAR PÅ ALOE VERA 
FØR DE GÅR UT I SOLEN FOR 
Å BEROLIGE OG BESKYTTE 
HUDEN. DET ER DERFOR 
SOLKREMEN VÅR INNEHOLDER 
HUDPLEIENDE ALOE VERA.



24 / Personal Care

Personal Care

Forever Alluring 
Eyes™

De første linjene og rynkene 
viser seg i den ømfintlige 
huden rundt øynene. Alluring 
Eyes beroliger, pleier og 
øker hudens elastisitet for å 
motvirke dette. Demper også 
hevelser og mørke ringer rundt 
øynene. Med blant annet Aloe 
vera, jojoba og vitamin E. 

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

R3 Factor™ 

Eksfolierer bort 
gamle hudceller fra 
hudoverflaten slik 
at det blir enklere 
for produksjonen 
av nye, friske celler. 
Gjenoppretter hudens 
fuktighetsbalanse  
og elastisitet. Med blant 
annet Aloe vera,  
AHA-syrer, vitamin A, C 
og E samt kollagen.  

Forever 
Alpha-E Factor™

Pleiende kur som gir huden 
ny spenst. Vitamin A, C og E, 
kamilleekstrakt og agurkurtolje 
er noen av ingrediensene 
som gjør trett hud frisk, glatt 
og smidig igjen. Passer også 
ømfintlig hud.

Aloe Moisturizing Lotion

Silkemyk lotion som gjør huden myk og smidig. 
Foruten Aloe vera inneholder den blant annet 
effektive hudpleiende ingredienser som 
aprikoskjerneolje, jojobaolje og antioksidanten 
vitamin E. Passer like bra for ansiktet som for hele 
kroppen. Lett og behagelig duft.

063 118 g

Aloe Propolis Creme

Et av våre mest populære produkter, utmerket til 
tørr hud over hele kroppen. Både mykgjørende 
og fuktighetsbevarende med bl.a. propolis- og 
kamilleekstrakt og med en kremet konsistens og  
herlig honningduft. 

051 113 g

Sonya™ Aloe Eye  
Makeup Remover

Mild og lett Aloe vera-basert sminkefjerner 
som effektivt fjerner øyesminke. Oljefri formula 
som ikke etterlater spor. 

186 118 ml

Forever Bright™ Toothgel

Aloe vera-basert tannkrem som rengjør effektivt 
samtidig som den pleier tannkjøtt og slimhinner, og gir 
en frisk pust som varer lenge! Ekstra bra for deg med 
ømfintlig tannkjøtt. Inneholder ikke fluor. 

028 130 g
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64T 118 ml

Sonya™ Hydrate Shampoo

Skjem bort håret ditt med Sonya Hydrate Shampoo, 
en perfekt start på din daglige hårpleie. Pleiende 
sjampo med Aloe vera, panthenol (provitamin B5) og 
bidronninggelé (Royal Jelly) som gir håret en herlig 
glans og gjør det enkelt å style. Dufter herlig og 
passer også til farget hår. 

349 355 ml

Sonya™ Hydrate Conditioner

Pleiende hårbalsam med Aloe vera og 
bidronninggelé (Royal Jelly) som gjør håret mykt, 
glansfullt og superenkelt å style. Hjelper håret til 
å opprettholde fuktigheten og kontrollerer krusete 
hår samtidig som den motvirker statisk elektrisitet. 
Du kommer dessuten til å elske den herlige duften.

350 355 ml

Sonya™ Volume Conditioner 

Fuktighetsbevarende hårbalsam som gjør håret mykt 
og lett å gre ut samt motvirker at håret blir statisk. 
Du kommer til å elske hårets glans – for ikke å 
snakke om den vidunderlige duften! Inneholder blant 
annet Aloe vera, Royal Jelly og jojobaolje.

352 355 ml

Sonya™ Volume Shampoo

Gi håret ditt et løft! Sonya Volume-serien gir deg 
et sunt og glansfullt hår – uansett hårtype. Med 
blant annet Aloe vera, Royal Jelly, solsikkeolje og 
hveteproteiner. Inneholder ikke parabener, SLS  
eller SLES. 

351 355 ml

205 118 ml

Aloe MSM Gel

Dyptgående massasjegel med beroligende, 
styrkende og oppfriskende egenskaper. 
Inneholder blant annet MSM (metylsulfonylmetan, 
en organisk svovel-blanding som finnes i nesten 
alle levende organismer), Aloe vera og ulike urter.

Aloe Heat Lotion

Trøtte kroppers beste venn. Deilig massasjelotion 
med Aloe vera, mentol og eukalyptusolje som også 
gjør huden myk og glatt. Dufter deilig av mint. 
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Personal Care

Aloe Fleur de Jouvence™

Et utsøkt sett med samtlige seks produkter i serien. Skål til å 
blande i, skje og appliseringsbørste er inkludert i settet. 

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

337
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Aloe Cleanser

Mild renselotion som effektivt fjerner smuss 
og makeup. Huden blir ren og myk uten at 
den føles tørr. Hovedingrediensen er Aloe 
vera, inneholder også blant annet jojobaolje, 
allantoin og vitamin C. 
 

339 118 ml

Rehydrating Toner

Oppfriskende og fuktighetsbevarende 
ansiktsvann som styrker huden og trekker 
porene sammen. Basert på Aloe vera. 
Andre ingredienser er ulike urteekstrakter, 
hyaluronsyre samt kollagen og allantoin. 

338 118 ml

Firming Day Lotion

Pleiende dagkrem som holder huden myk 
og smidig. Gjenfukter, styrker og beskytter 
mot vær og vind. Perfekt som underlag 
for makeup. Foruten hovedingrediensen 
Aloe vera, inneholder den også blant annet 
urteekstrakt, hyaluronsyre og vitamin C og E. 

340 59 ml

Recovering Night Creme

Fløyelsmyk, styrkende nattkrem som tar vare på 
huden din mens du sover. Basert på Aloe vera, 
inneholder også blant annet kollagen, planteoljer, 
vitamin C og E, samt provitamin B5.  

 

342 57 g

Aloe Activator

Utviklet for å brukes sammen med 
ansiktsmasken (art.nr. 341), men er også 
et mildt, pleiende allround-produkt. 
Deilig avkjølende og beroligende ved for 
eksempel poser under øynene. Inneholder 
hovedsakelig Aloe vera og allantoin.  

343 118 ml

Mask Powder

Absorberende og eksfolierende
ansiktsmaske for en frisk hud med glød.
Inneholder en kombinasjon av effektive
ingredienser som fjerner døde hudceller
og urenheter. Har også en beroligende
effekt på huden. Brukes sammen med
Aloe Activator. 

341 29 g
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Aloe Body 
Conditioning 
Creme

Inneholder 
mykgjørende, 
utjevnende og 
fuktighetsbevarende 
ingredienser, og 
har en deilig duft av 
kanel. Utmerket som 
massasjekrem. 

057 113 g

Aloe  
Ever-Shield™

Behold den rene, 
friske følelsen! Aloe 
Ever-Shield er en 
både skånsom og 
effektiv deodorant 
med en mild duft som 
passer både kvinner 
og menn. Inneholder 
ikke aluminiumklorid. 
Kleber ikke og setter 
ingen flekker på 
klærne.

067 92,1 g

Gentleman’s 
Pride™

Oppfriskende after 
shave-lotion med blant 
annet Aloe vera, rosmarin 
og agurk som skånsomt 
beroliger og gjenfukter 
huden din – og gjør den 
herlig myk og glatt. Frisk, 
maskulin duft. 

070 118 ml

062 118 ml

Aloe Vera 
Gelly

Tørr hud, solbrenthet 
og kløende 
insektbitt? Aloe Vera 
Gelly inneholder 
stabiliserende Aloe 
Vera Gel som raskt 
absorberes av huden 
og virker beroligende, 
pleiende og 
fuktighetsbevarende. 
Brukes på hud som  
trenger den, fra topp 
til tå. 

061 118 ml

Aloe Lotion

En litt lettere lotion for 
hele kroppen – inklusiv 
ansiktet. Inneholder 
blant annet Aloe vera, 
jojobaolje og vitamin E. 
Er fuktighetsbevarende, 
beroligende og gjør 
huden myk og glatt. 
Diskré duft.

Forever Marine 
Mask™

Herlig ansiktsmaske 
som rengjør i dybden 
ved hjelp av mineraler 
fra tang og alger. Aloe 
vera, honning, agurk, 
rosmarin og vitamin E 
gir huden fuktighet og 
hjelper huden til å bli myk 
og smidig. 
 

234 113 g
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Aloe Shave

Unn deg en herlig barbering! Vår luksuriøse 
barbergel basert på Aloe vera inneholder en 
overflod av hudpleiende ingredienser som gir 
et strålende resultat – og gjør huden oppfrisket, 
gjenfuktet og uimotståelig myk. Mild, frisk duft  
som passer for både menn og kvinner.

515 150 ml

Aloe Hand Soap

Hver gang du bruker Aloe Hand Soap er det 
en skjønn opplevelse som gjør huden myk og 
gjenfuktet. Med blant annet ekstrakt av agurk, 
olivenolje og sitronolje – basert på Aloe vera 
selvfølgelig. Mild, frisk duft.

523 473 ml

Aloe-Jojoba Shampoo

Luksuriøs pH-balansert sjampo med Aloe vera 
og jojoba. Designet for å passe alle hårtyper. 
Håret blir friskt, glansfullt og velduftende – og 
enkelt å style. Uten sulfater.

521 296 ml

Aloe-Jojoba  
Conditioning Rinse 
Herlig, pH-balansert balsam med mange 
godsaker for håret ditt. I tillegg til Aloe 
vera og jojoba, inneholder den blant annet 
macademianøttolje og provitamin B5. Lett 
formel som gjør håret mykt, glansfullt og enkelt 
å style uten å tynge ned. Dufter godt gjør den 
også.

522 296 ml



Sonya™ Aloe Deep 
Moisturizing 
Cream 

En uslåelig, gjenfuktende 
krem for hud som vil ha litt 
ekstra omsorg. Utmerket som 
nattkrem for alle typer, og som 
dagkrem for tørr/normal hud. 
Med blant annet Aloe vera, 
oljer fra macadamianøtter 
og solsikkefrø, samt 
furubarkekstrakt. 

311 71 g
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Sonya™ Aloe Refreshing 
Toner with White Tea

Oppfriskende og gjenfuktende ansiktsvann 
som absorberes raskt av huden. 
Inneholder blant annet Aloe vera, jojoba, 
hvit te og agurkekstrakt. 

279 177 ml

Sonya™ Aloe Nourishing 
Serum with White Tea

Silkemyk, fuktighetsbevarende serum som  
gir huden gløden tilbake. Absorberes raskt  
og klisser ikke. Med blant annet Aloe vera, 
vitamin E, hvit te og mimosaekstrakt. 

281 118 ml

Sonya™ Aloe  
Deep-Cleansing Exfoliator

Mild peeling som effektivt fjerner smuss 
av alle slag. Huden blir ren og myk som 
silke. Foruten hovedingrediensen Aloe vera 
inneholder den blant annet jojobaolje, sitron 
og agurkekstrakt. 

278 118 ml
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25TH Edition™ Perfume  
Spray for Women

Nydelig, kvinnelig duft av hvite blomster 
med sensuell spenning fra musk og 
patchouli. Toppnote: kaktusblomst, 
fresia og eføy. Hjertenote: roseblader, 
sjasmin, hvit lilje og magnolia. Bunnote: 
kirsebærtre, musk  og patchouli.

208 50 ml

Aloe Veterinary Formula

Utviklet spesielt for din pelskling. Aloe Veterinary 
Formula rengjør og pleier tørr hud, pels, poter, 
spener, hover, man og hale. Hovedingrediens? 
Aloe vera, selvfølgelig. 

030 473 ml

25™ Edition® Cologne  
Spray for Men

Frisk, aromatisk og maskulin duft med toner 
av urter, frukt og bær. Toppnote: basilikum, 
lavendel, ananas og bergamot. Hjertenote: 
geranium, teblader og Granny Smith epler. 
Bunnote: eikemose, sandeltre, musk,   
sedertre og tonkabønner.

209 50 ml

Aloe First™

Deilig spray med Aloe vera, propolis og 
utvalgte urter som avkjøler og beroliger 
huden din. For eksempel etter en dag i solen, 
etter insektstikk eller som en fuktighetsgivende 
ansiktsspray. Passer også godt til hår og hårbunn.

040 473 ml

Avocado Face & Body Soap

Mild, fuktighetsbevarende såpe med avokadosmør som 
passer alle hudtyper. Rengjør skånsomt og effektivt, og 
har en uimotståelig oppfriskende sitrusduft. 

284 142 g



Forever Aloe MPD™ 2X Ultra
Et allround rengjøringsmiddel som virkelig lever 
opp til navnet sitt. Fungerer like bra for alle typer 
klesvasker som for rengjøring av gulv, bad, fliser 
og til oppvask for hand. 

307 950 ml
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infinite by Forever™  
hydrating cleanser
Lett, fuktighetsgivende og mild rengjøringslotion som fjerner urenheter som 
smuss, fett og slaggprodukter. Ingrediensene er utvalgt med omsorg for den 
følsomme huden i ansiktet, og hydrating cleanser er effektiv uten å tørke ut 
huden. Med Aloe vera, solsikkeolje, arginin samt rengjørende stoff basert på 
epleaminosyre og glyserin. Parfymefri. 

554 118 ml

infinite by Forever™  
collagen complex
Vi vet alle at skjønnhet ikke bare handler om utsiden. Dette moderne 
kosttilskuddet inneholder blant annet marint kollagen, ceramider, melonkonsentrat 
og vitamin C.

556 60
tabletter
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infinite by Forever™  
firming serum
Kraftfullt anti aging-supplement til dag- og nattkremene 
dine. Høy konsentrasjon av aktive stoff som tilfør ekstra 
mye fuktighet, mykgjør huden og minsker opplevelsen 
av fine linjer. Med Aloe vera, peptider, gjærekstrakt, 
myseprotein, natriumhyaluronat og arginin. Parfymefri.
 

555 30 ml

infinite by Forever™  
restoring crème
En lett og svært gjenfuktende anti aging-ansiktskrem 
med over 15 hudpleiende ingredienser, som Aloe vera, 
acai, granateple, betaglukan, plantolin, essensielle 
oljer og rødbeteekstrakt. Jevner ut hudtonen og 
teksturen, mykgjør og gjenfukter for en ungdommelig 
følelse. Parfymefri. 

558 48,2 g

infinite by Forever™ 
advanced skincare system 
Gjennom å kombinere våre kosttilskudd for hud med 
hudpleieprodukter som inneholder revolusjonerende 
og kraftfulle ingredienser, er dette kittet et must for alle 
som bare vil gi det beste til huden sin.

 Inneholder:
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

Eterisk olje med herlig duft av sitron: 
syrlig og frisk med litt sødme. Løfter 
opp og gir energi. Forevers sitroner 
høstes for hånd og lagres forsiktig til 
de er perfekt modnet. På denne måten 
blir sitronene saftigere og produserer 
eterisk olje av høyeste kvalitet.

507 15 ml

Forever™ Essential  
Oils Lavender

Eterisk lavendelolje for fred, ro og avslapning. 
Duften innledes friskt, fruktig og urteaktig, 
for så å gå over til en mykere, blomster- og 
treaktig, klassisk og bittersøt tone. Lavendelen 
til Forever Essential Oils Lavender dyrkes og 
høstes i Bulgaria på grunn av det ideelle klimaet 
og jordsmonnet der. Den inneholder høye nivåer 
av linalylacetat, som gir lavendelen sin fruktige 
og søte aroma, og høye nivåer av terpener. 

506 15 ml

Forever™ Essential  
Oils Peppermint

Forever Essential Oils Peppermint blir 
ekstrahert fra planter som har blitt dyrket 
og høstet på samme gård i generasjoner. 
Plantene har et naturlig høyt innhold av 
mentol, hvilket gir den avkjølende effekten 
som peppermynte er kjent for. 

508 15 ml

Forever™ Essential Oils  
Tri-Pak 

Frisk peppermynte, oppløftende sitron og deilig  
lavendel. Tre herlige, førsteklasses eteriske oljer  
á 5 ml i en luksuriøs forpakning.

512 3x5 ml

Essential  
Oils
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Forever™ Essential  
Oils At Ease

Tilbyr en perfekt balansert kombinasjon 
av naturens reneste vintergrønn, lavendel, 
eukalyptus, koriander, virak, rosmarin, 
romersk kamille, peppermynte, basilikum 
og oregano. Blandet spesielt for å fremme 
fred, ro og harmoni. 

509 10 ml

Forever™ Essential  
Oils Defense 

En oppfriskende duftsymfoni 
bestående av naturens reneste 
kryddernellik, appelsin, kanel, 
rosmarin, virak, eukalyptus og 
enebær. Blandet spesielt for å 
fremme styrke og vitalitet. 

510 10 ml

Forever™ Essential  
Oils Carrier Oil

Bæreoljen for favorittduften din består 
av vår egen blanding av Aloe vera, 
vitamin E, A og C samt naturlige duftfrie 
oljer. Sammen med Forever Essential 
Oils, gir Forever Carrier Oil en kraftfull 
opplevelse. 

505 118 ml

Forever™ Essential  
Oils Soothe 

Ro og harmoni på flaske.   
Et kjærtegn fra naturens reneste 
villmynte, vintergrønn, kamfer, ylang-
ylang og kamille. Blandet spesielt for 
å myke opp, berolige og friske opp. 

511 10 ml

Forever™ Essential Oils Bundle 

Alle våre seks herlige eteriske oljer av høyeste kvalitet. 
Lavender, Lemon og Peppermint á 15 ml og At Ease, 
Defense og Soothe á 10 ml. Kommer i en praktfull og 
sinnrik forpakning. Perfekt som gave!

513 3 x 10 ml 
3 x 15 ml



Våre produkters høye kvalitet bekreftes av de sertifiseringene og kvalitetsstemplene vi har fått rundt om i verden. Forever var først med å få Aloe Science Councils 

Seal of Approval. Mange produkter er godkjent i henhold til Kosher Rating og Islamic Seal, og de fleste av kosttilskuddene våre er Halal-sertifiserte. Et sosialt 

engasjement er også viktig for oss. Derfor passer vi på at medarbeiderne våre har et godt og trygt arbeidsmiljø. Og ettersom vi vet at verden er større enn Forever, 

samarbeider vi også aktivt med ulike hjelpeorganisasjoner og humanitære prosjekt.
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