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I over 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 framskrittene for
ett eneste formål: å tilby deg og familien
din en balansert livsstil.
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Foran deg har du et skattkammer av produkter som mykgjør, fukter, gir
energi, kvikker opp, beroliger og sprer gode dufter – venner som ganske
enkelt gjør at du får det bedre og ser bedre ut.

Forevers produkter verdsettes av millionvis av mennesker over
hele verden og selges via forhandlere på 160 markeder. Hvis
du ikke allerede har oppdaget vårt utvalg av absolutt høyeste
kvalitet, har du en herlig opplevelse i vente. Både kosttilskudd,
hudpleie, hårpleie, ja alle produkter i Forevers brede sortiment,
er utviklet med kjærlighet og omtanke for å gi deg absolutt
høyeste kvalitet.
De fleste av produktene våre har Aloe vera som basis. Vi har
våre egne avlinger, og fordi vi elsker denne planten, passer
vi også på å ta godt vare på de rundt 50 millioner plantene.
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Vi høster for hånd og tar varsomt hånd om den dyrebare geleen
inne i bladene. Det er denne som deretter blir basisen i mange
av kosttilskuddene og hud- og hårpleieproduktene våre.
I tillegg til vår fine Aloe vera er klassiske favoritter som propolis,
mikroalger og kollagen kombinert med innovative nykomlinger
som NEM® eggeskallmembran, citikolin og Lutemax® 2020
i ingredienslistene.

Vi vil ikke at du bare skal være fornøyd, vi vil
overgå forventningene dine.
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UTVALGTE INGREDIENSER

GOD FORRETNINGSETIKK

Med utgangspunkt i naturens egne kilder til helse og skjønnhet
har vi med vitenskapens hjelp utviklet produkter som på beste måte
ivaretar Aloe veraens mest positive egenskaper.

Forevers ledestjerne er, og har vært i de siste 40 årene, å gjøre
det riktige. Vi ønsker å holde høy kvalitet og handle etisk i alt vi gjør.
Ikke fordi det er trendy eller fordi vi må – men fordi vi tror det er
den eneste veien å gå. Vi tester ikke produktene våre på dyr, og
mange av Forevers produkter har kosher-, halal- og IASC-merking.
Vi er så sikre på at alle kommer til å elske produktene våre at vi
tilbyr kundene våre 90 dagers Fornøyd kundegaranti.

Aloe veraens allsidighet gjør at den kan kombineres med ulike
ingredienser og brukes på mange forskjellige måter for å bidra til
og styrke en tilværelse i god balanse.

FRA PLANTE, TIL PRODUKT, TIL DEG
Vi har kontroll over hele prosessen, fra Aloe veraen plantes i jorden
og helt til den når deg. Denne fra-plante-til-produkt-til-degfilosofien gjør at vi kan kontrollere hvordan Aloe veraen vokser
og høstes, bearbeides og pakkes. Dette sikrer best mulig kvalitet
gjennom hele produksjons- og distribusjonskjeden.

Vi er stolte over at produktene våre verdsettes av millioner av
mennesker og finnes i over 160 land rundt om i verden. Vi håper
at du kommer til å bli like begeistret over Aloe veraens fantastiske
egenskaper som vi på Forever er.
For mer informajon, besøk foreverliving.no

Vårt engasjement i produksjonen av Aloe vera og Aloe veraprodukter er synlig i alle våre anlegg, der vi stadig investerer i siste
teknologi og utstyr for å sikre at vi holder oss på topp når det
gjelder produksjon, kvalitetstesting, pakking og distribusjon.

03

e
k
s
i
t
s
a
t
Fan

e
o
l
Avera
Høyeste mulige kvalitet
+ Opptil 99,7 % Aloe vera
+ Ingen konserveringsmidler
+ Uten tilsatt sukker eller
søtningsmiddel
+ Rik på vitamin C
Forever Aloe Vera Gel
produseres uten tilsatt
konserveringsmiddel og er
rik på vitamin C, som
bidrar til immunsystemets
normale funksjon og reduserer
tretthet og utmattelse.
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Kosttilskudd
og næring

En drikk som vil ditt beste
Forever Aloe Vera Gel fås i tre
gode smaker – prøv deg fram og
finn din favoritt.
FOREVER ALOE VERA GEL™
Naturell Aloe vera-drikk som består av håndplukket Aloe vera
av høyeste kvalitet, høstet ved perfekt modning. Inneholder vitamin C
og er uten sukker, søtningsmiddel, fargestoff og konserveringsmiddel
– selvsagt i en miljøvennlig pakning
332 NOK Art.nr. 715
1000 ml | Veil. pris 332 NOK /liter

1329 NOK Art.nr. 71612
12 x 330 ml | Veil. pris 335,61 NOK /liter

FOREVER ALOE BERRY NECTAR™
Leskende Aloe vera-drikk med smak av tranebær og eple.
Framstilt av håndplukket Aloe vera av høyeste kvalitet, høstet ved
perfekt modning. Inneholder vitamin C og leveres i en miljøvennlig
pakning.
1329 NOK Art.nr. 73512

332 NOK Art.nr. 734
1000 ml | Veil. pris 332 NOK /liter

12 x 330 ml | Veil. pris 335,61 NOK /liter

FOREVER ALOE PEACHES™
Fruktig versjon av vår storselgende Aloe vera-drikk med smak
av søte ferskener. Produsert av håndplukket Aloe vera av høyeste
kvalitet. Inneholder vitamin C og leveres i en miljøvennlig pakning.

332 NOK Art.nr. 777
1000 ml | Veil. pris 332 NOK /liter

1329 NOK Art.nr. 77812
12 x 330 ml | Veil. pris 335,61 NOK /liter

3 x FOREVER ALOE VERA-DRIKKER
Forevers storselgende Aloe vera-drikker med vitamin C fås også
i 3-pakning. Nå kan du altså sikre deg og bunkre opp med flere
pakninger av Aloe vera-favoritten din, slik at du har en stund.
Eller pass på å teste kitet med de tre forskjellige smakene.
7153 | 3 x Forever Aloe Vera Gel™
7343 | 3 x Forever Aloe Berry Nectar™
7773 | 3 x Forever Aloe Peaches™
7333 | 1
 x Forever Combo Tri-Pak
Forever Aloe Vera Gel™, Forever Aloe Berry Nectar™,
Forever Aloe Peaches™

6 LAG
BESKYTTENDE
MATERIALE
04

100 %
GJENVINNBART
MATERIALE

997 NOK Art.nr. 7153 / 7343 / 7773 / 7333
3 x 1000 ml | Veil. pris 332,33 NOK /liter
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FOREVER GARLIC-THYME™

FOREVER FIELDS OF GREENS™

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

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.

232 NOK Art.nr. 065

154 NOK Art.nr. 068

100 kapsler | Veil. pris 2,32 NOK /stk.

80 tabletter | Veil. pris 1,92 NOK /stk.

FOREVER ABSORBENT-C™

FOREVER POMESTEEN POWER™

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.

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.

FOREVER SUPERGREENS™
En aktiv livsstil kan gjøre det vanskelig å
få i seg tilstrekkelig med frukt og grønt.
Forever Supergreens gir deg over 20 grønne
godsaker. Du får dermed et godt innhold
av blant annet vitamin C og magnesium,
som bidrar både til normal energiomsetning
og til å redusere tretthet og utmattelse.
I tillegg får du vitamin E, som bidrar til å
beskytte cellene mot oksidativt stress. Alt
pakket i praktiske porsjonsposer. En enkel
måte å få mer vitaminer og mineraler inn
i kostholdet på.
405 NOK Art.nr. 621
132 g, 30 x 4,4 g porsjonspakker
Veil. pris 13,49 NOK /stk.
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224 NOK Art.nr. 048
100 tabletter | Veil. pris 2,24 NOK /stk.

338 NOK Art.nr. 262
473 ml | Veil. pris 715 NOK /liter
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FOREVERFAVORITT

EPA OG DHA BIDRAR
TIL Å OPPRETTHOLDE
HJERTETS NORMALE
FUNKSJON

FOREVER ARCTIC SEA™
Kosttilskudd med et omega-3-innhold spesielt tilpasset for å etterligne
et kosthold rikt 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 av Friend of the Sea.
350 NOK Art.nr. 376
120 kapsler | Veil. pris 2,92 NOK /stk.

ARGI+™
ARGI+ er et innovativt kosttilskudd, utviklet
spesielt for deg som lever et aktivt liv. Inneholder
aminosyren L-arginin samt en juice- og frukt
ekstraktmiks fra frukt og bær, blant annet blåbær,
bringebær, druer og granateple. Gir dagsbehovet
av vitamin C, D, B6, B12 og folsyre.
700 NOK Art.nr. 473
300 g, 30 x 10 g porsjonspakker
Veil. pris 23,32 NOK /stk.

FOREVER DAILY™

GELARGI+TRIPACK

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.

Oppgrader din daglige dose Aloe vera – ved hjelp av ARGI+.
Da får du ikke bare vitamin C, men også vitamin B6, B12, folsyre
og vitamin D – og selvsagt aminosyren L-arginin. Bland en
porsjonspakning ARGI+ i en 330 ml Forever Aloe Vera Gel, så har
du tre herlige shots å se fram mot. Oppbevar i kjøleskap, og rist
før du serverer.

221 NOK Art.nr. 439
60 tabletter | Veil. pris 3,69 NOK /stk.

FOREVERFAVORITT

402 NOK Art.nr. 6236

FOREVER CALCIUM™

FOREVER KIDS™

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.

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 tyggetabletter med god
smak av drue og fersken.

308 NOK Art.nr. 206
90 tabletter | Veil. pris 3,43 NOK /stk.
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Innehold:
+3
 minipakninger Forever Aloe Vera Gel (330 ml)
+3
 porsjonspakninger ARGI+
+3
 stk. foldere ARGI+

139 NOK Art.nr. 354
120 tabletter | Veil. pris 1,16 NOK /stk.
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FOREVER IVISION
I Forever iVision har vi konsentrert oss om ingredienser med fullt
fokus på øyne og syn. Her finner du for eksempel vitamin A og sink,
som begge bidrar til å opprettholde normal synsevne. Vitamin C,
vitamin E og sink bidrar til å beskytte cellene mot oksidativt stress.
Sink bidrar dessuten til normal omsetning av vitamin A. Dessuten
inneholder Forever iVision ingrediensen Lutemax® 2020, som ble
utpekt til «Best Functional Ingredient 2018» av NutrAward.
368 NOK Art.nr. 624
60 kapsler | Veil. pris 6,13 NOK /stk.

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.
249 NOK Art.nr. 464

VIT LIZE™
FOREVER ACTIVE PRO-B

™

Populært og moderne kosttilskudd med sink og
8 milliarder levende melkesyrebakterier fra
6 forskjellige bakteriestammer, i kapsler som er
lette å svelge og som løses opp når de har nådd
sin destinasjon. Pakket i en smart emballasje,
trenger ikke å oppbevares i kjøleskap og er
perfekte å ha med på reisen.

30 stk. porsjonspakker | Veil. pris 8,29 NOK /stk.

Et kosttilskudd med fullt fokus på mannens
helse og velvære. To kapsler gir ham dags
behovet av de viktige vitaminene C, D, E og
B6, samt mineralene selen og sink.
332 NOK Art.nr. 374
60 kapsler | Veil. pris 5,53 NOK /stk.

385 NOK Art.nr. 610
30 kapsler | Veil. pris 12,83 NOK /stk.

VIT LIZE™

FOREVER MOVE™

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.

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.

350 NOK Art.nr. 375
120 tabletter | Veil. pris 2,92 NOK /stk.

656 NOK Art.nr. 551
90 kapsler | Veil. pris 7,29 NOK /stk.

10

11

2020 / 21 Produktbrosjyre

Kosttilskudd
og næring

s
n
e
b
u
k
i
B tter
ska

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 derfra navnet kommer:
pro polis = foran byen.
407 NOK Art.nr. 027
60 tabletter | Veil. pris 6,78 NOK /stk.

FOREVERFAVORITT

FOREVER BEE POLLEN™
Bikuben skjuler mer enn gullgul honning som vi kan
ha glede av – som 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.

195 NOK Art.nr. 026
100 tabletter | Veil. pris 1,95 NOK /stk.

214 NOK Art.nr. 207
500 g | Veil. pris 428 NOK /kg

FOREVER ROYAL JELLY™
Et kosttilskudd en dronning verdig. I bikuben
mater biene dronningen sin med en egenprodusert
spesialkost: Royal Jelly.
421 NOK Art.nr. 036
60 tabletter | Veil. pris 7,02 NOK /stk.

EN SPISESKJE
HONNING INNEHOLDER
CA. 70 KALORIER
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C9
C9 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:
+ 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
(Velg mellom vanilje- eller sjokoladesmak,
375 g resp. 405 g)

4282 | Forever Aloe Vera Gel / Vanilje
4287 | Forever Aloe Vera Gel / Sjokolade
6228 | Forever Aloe Berry Nectar / Vanilje
6230 | Forever Aloe Berry Nectar / Sjokolade
6232 | Forever Aloe Peaches / Vanilje
6234 | Forever Aloe Peaches / Sjokolade
1546 NOK

+ 464 Forever Fiber x 1,
30 porsjonspakker
+ 463 Forever Therm x 1, 60 tabletter
+ Håndbok x 1

Alt du trenger for en livsstil
i balanse. Oppdag Forever
F.I.T. – det smarte trenings
programmet som i tre enkle
trinn hjelper deg med å
kontrollere vekten din og
skape en sunnere livsstil,
uansett hva som er din
dagsaktuelle treningsform.

+ Målebånd x 1
+ 10282 Shaker

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.

VITAL5™
En smart grunnpakke som forenkler veien til velvære på daglig basis. Inneholder fem
av våre mest populære kosttilskudd:
Pakken inneholder:
+ 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

2783 NOK Art.nr. 4251
med Forever Aloe Vera Gel
2783 NOK Art.nr. 4271
med Forever Aloe Berry Nectar

+ 376 Forever Arctic Sea x 1, 120 tabletter
+ 473 ARGI+ pouch x 1, 300 g,
30 x 10 g porsjonspakker
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Pakken inneholder:
+ 715 Forever Aloe Vera Gel, 1 liter x 2
+4
 70, 471 Forever Ultra x 1
(Velg mellom vanilje- eller sjokoladesmak,
375 g resp. 405 g)
+4
 64 Forever Fiber x 1,
30 porsjonspakker

6124 | Beginner 1&2 / Vanilje
6127 | Beginner 1&2 / Sjokolade
6125 | Intermediate 1&2 / Vanilje
6128 | Intermediate 1&2 / Sjokolade
6126 | Advanced 1&2 / Vanilje
6129 | Advanced 1&2 / Sjokolade
1546 NOK

+2
 89 Forever Lean x 1, 120 kapsler
+ Håndbok x 1

2783 NOK Art.nr. 6162
med Forever Aloe Peaches
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FOREVERFAVORITT

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. 15 porsjoner.

FOREVER THERM™

FOREVER LEAN™

Kosttilskudd med fullt fokus på ork og forbrenning.
Inneholder åtte vitaminer, deriblant vitamin C, B2, B6,
B12 og pantotensyre. Forever Therm inneholder også
ekstrakt av både grønn te, kaffe og guarana.

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

384 NOK Art.nr. 463
60 tabletter | Veil. pris 6,40 NOK /stk.

386 NOK Art.nr. 289
120 kapsler | Veil. pris 3,22 NOK/stk.

277 NOK Art.nr. 470
Vanilje | 375 g | Veil. pris 739,02 NOK /kg
277 NOK Art.nr. 471
Sjokolade | 405 g | Veil. pris 684,32 NOK /kg

23 GRAM
PROTEIN PER
PORSJON
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DET BESTE SOM FORSKNING
OG NATURLIGE INGREDIENSER
KAN TILBY
Tilbakestiller hudens fuktighetsnivå
og reduserer opplevelsen av fine
linjer og rynker.

infinite by Forever Set
Ved å kombinere våre kosttilskudd for hud med hudpleieprodukter
som inneholder revolusjonerende og virkningsfulle ingredienser, er dette
kitet et must for alle som bare vil gi det beste til huden sin.
Pakken 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
1951 NOK Art.nr. 553

infinite by Forever™
hydrating cleanser

infinite by Forever™
firming serum

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.

Virkningsfullt anti aging-supplement til ansiktskremen din. Høy konsentrasjon av aktive stoffer som tilfører ekstra mye fuktighet, mykgjør
huden og minsker opplevelsen av fine linjer. Med Aloe vera, peptider,
gjærekstrakt, myseprotein, natriumhyaluronat og arginin. Parfymefri.

300 NOK Art.nr. 554
118 ml

infinite by Forever™
collagen complex
Vi vet alle at skjønnhet ikke bare handler om utsiden. Dette moderne
kosttilskuddet inneholder blant annet hydrolysert marint kollagen,
ceramider, melonkonsentrat og vitamin C.
543 NOK Art.nr. 556
60 tabletter | Veil. pris 9,05 NOK/stk.
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593 NOK Art.nr. 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, Centipeda cunninghamii, essensielle oljer og rødbeteekstrakt.
Jevner ut hudtonen og teksturen, mykgjør og gjenfukter for en ungdommelig følelse. Parfymefri.
661 NOK Art.nr. 558
48,2 g
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Hudpleie

Sonya™
soothing gel moisturizer

Sonya™
daily skincare system

Beroligende fuktighetskrem som trekker fullstendig inn i huden, og som pleier og jevner
ut hudtonen. Naturlige planteekstrakter og
oljer, som jojoba og oliven, får huden til å føles
ekstra smidig. Legg så til pleiende eple,
appelsin og granateple, fuktighetsbevarende
fiken og fruktekstrakt fra hvite morbær som
fungerer som antioksidant. Anti aging-ingredienser som linolsyre og hydrolysert kollagen
bidrar også til den fine opplevelsen.

En hudpleieserie spesielt beregnet for kombina
sjonshudens varierende behov – hud som
de fleste kaller ”normal”. Herlige gelébaserte
produkter som er lette og behagelige å bruke
uten å klebe, og som gir en frisk følelse. De
inneholder en høy konsentrasjon av Aloe vera
og andre hudpleiende botaniske ingredienser,
som sammen bidrar til å forbedre hudens utseende og gjør den myk, smidig og fuktet.

Toalettmappen inneholder:
+ 605 Sonya refreshing gel cleanser 118 ml
+ 606 Sonya illuminating gel 28,3 g
+ 607 Sonya refining gel mask 59 ml
+ 608 Sonya soothing gel moisturizer 59 ml
974 NOK Art.nr. 609

294 NOK Art.nr. 608
59 ml

daily skincare
Hvis du har lagt merke til ordet gel i hvert produktnavn,
er det fordi vi har skapt en samvirkende produktlinje med
en gelébase. Denne vitenskapelig avanserte bæreren
er ideell for kombinasjonshud og leverer all Aloe vera,
all fukt og alle de botaniske ingrediensene vi har fylt
opp Sonya daily skincare system med, uten at huden
din føles tung eller fet.

Sonya™
refreshing gel cleanser

Sonya™
illuminating gel

Sonya™
refining gel mask

Den nye generasjonen gelébasert ansikts
rengjøring har en mykt skummende formel
som gir en oppfriskende følelse, samtidig som
den rengjør varsomt og effektivt – uten å tørke
ut huden. Inneholder blant annet kokosnøtt og
brudeslør som rengjør og pleier, og vår Aloe
vera sammen med mykgjørende ingredienser
som kaldpresset olje fra baobabtreets frø,
gjør huden din myk og fuktet.

Yngre hud har en naturlig glød. Ved hjelp av
innkapslede peptider og eksotiske botaniske
ingredienser gjør vår hurtigabsorberende
gelé at huden framstår med en ungdommelig
friskhet. Lakrisrot og en unik blanding av alger
hjelper til med å jevne ut hudtonen og lysne
aldersflekker, mens ekstrakt av rødkløver
bidrar til å minske inntrykket av store porer,
slik at huden får en strålende glød.

Oppdag betydningen av ekte skjønnhetssøvn.
Denne geleen hjelper huden ved å balansere
oljenivået og tilføre fuktighet. Alt for at du skal
kunne våkne opp til en hud med klarere og
friskere utseende. Inneholder blant annet oljer
fra gulrotfrø, basilikum, soyabønne og den
indiske urten davana, samt hudpleiende eple og
rødkløver, som også har en strammende effekt.

269 NOK Art.nr. 605
118 ml
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254 NOK Art.nr. 606

269 NOK Art.nr. 607
59 ml

28,3 g
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Nyhet!

Hvert enkelt av
produktene er utviklet
for ett eneste formål.
Hvis du innfører dem
i din daglige rutine, kan
du være sikker på at
du gjør ditt beste for å
ta vare på huden din.

aloe activator

awakening eye cream

aloe bio-cellulose mask

hydrating serum

smoothing exfoliator

balancing toner

Utviklet for å brukes med ansiktsmasken
Mask Powder, men er også et mildt, pleiende
allroundprodukt. Herlig kjølende og beroligende ved for eksempel poser under øynene.
Inneholder hovedsakelig Aloe vera og allantoin.

Fuktende øyekrem med silkeglatt resultat.
Frisker opp og gir huden rundt øynene en
ungdommelig følelse. Med Aloe vera, peptider,
mikroalger, hydrolysert kollagen, jojobaolje
og rødbeteekstrakt.

Eksklusivt fuktende maske av biocellulose mettet
med serum som inneholder vår fineste fuktighetsbevarende Aloe vera og natriumhyaluronat.
Masken er dessuten beriket med hudpleiende
koffein og sinkglukonat, oppstrammende heste
kastanje samt ekstrakt av grønn te som pleier
huden din. Lett å bruke og gir en boost av strålende, fuktet hud med en ungdommelig glød.

Hyaluronsyre er et virkningsfullt fuktighetsprodukt som kan holde 1000 ganger vekten
sin i vann. I hydrating serum finner du ikke
mindre enn fire ulike typer hyaluronsyre som
jobber sammen for å fukte hudens overflate
og samtidig opprettholde fukten fra innsiden.
Fettsyrer fra kokosnøtt og sheasmør gjør at
serumet trekker fullstendig inn i huden.
Inneholder også hudpleiende Aloe vera,
ekstrakt fra mimosatre og hvit te samt fuktbindende snøsopp.

For en friskere, jevnere følelse. En effektiv og
samtidig skånsom eksfoliator, som hjelper
huden med å fjerne døde hudceller for å gi
plass til nye. Rengjør, pleier, fukter og mykgjør.
Med Aloe vera, jojobaperler, bambuspulver
samt papaya- og ananasenzym.

Et behagelig, balanserende ansiktsvann som
pleier og stabiliserer pH-balansen i huden.
Frisker opp, beroliger huden og tilbakestiller
fuktbalansen. Med Aloe vera, betaglukan,
natriumhyaluronat, karragentang samt
ekstrakt av hvit te og agurk.

152 NOK Art.nr. 612
130 ml

208 NOK Art.nr. 561
21 g

600 NOK Art.nr. 616
5 x 25 g | Veil. pris 120 NOK/stk.

208 NOK Art.nr. 559
60 ml

248 NOK Art.nr. 560
130 ml

400 NOK Art.nr. 618
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FOREVER
ALPHA-E FACTOR™
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.
Bruk gjerne sammen med aloe activator.
211 NOK Art.nr. 341

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.
458 NOK Art.nr. 187
30 ml

29 g

SONYA™
ALOE DEEP MOISTURIZING CREAM
En uslåelig, gjenfuktende krem for hud som vil ha
litt ekstra omsorg. Utmerket som nattkrem for alle
hudtyper, og som dagkrem for tørr/normal hud. Med
blant annet Aloe vera, oljer fra macadamianøtter og
solsikkefrø, samt furubarkekstrakt.
334 NOK Art.nr. 311

R3 FACTOR™
Eksfolierer bort gamle hudceller fra hudoverflaten
slik at det blir enklere for produksjonen av nye,
friske celler. Gjenoppretter hudens fuktighets
balanse og elastisitet. Med blant annet Aloe vera,
AHA-syrer, vitamin A, C og E samt kollagen.
458 NOK Art.nr. 069
56,7 g

71 g
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ALOE VERA GELLY

FOREVER ALOE SCRUB™

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

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 ren og fuktet hud.

206 NOK Art.nr. 061

218 NOK Art.nr. 238
99 g

118 ml

ALOE MSM GEL

ALOE MOISTURIZING LOTION

Deilig massasjegelé med beroligende,
styrkende og oppfriskende egenskaper. Inneholder blant annet MSM (metylsulfonylmetan,
en organisk svovelblanding som ﬁnnes
i nesten alle levende organismer), Aloe vera
og ulike urter.

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.

320 NOK Art.nr. 205
118 ml

FOREVERFAVORITT

206 NOK Art.nr. 063
118 ml

ALOE PROPOLIS CREME
ALOE HEAT LOTION
Trøtte kroppers beste venn. Deilig massasje
lotion med Aloe vera, mentol og eukalyptusolje
som også gjør huden myk og glatt. Dufter
deilig av mint.
206 NOK Art.nr. 64T

Et av våre mest populære produkter, utmerket
til tørr hud over hele kroppen. Både mykgjørende og fuktighetsbevarende med blant
annet propolis- og kamilleekstrakt og med en
kremet konsistens og herlig honningduft.
274 NOK Art.nr. 051
113 g

118 ml
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ALOE LIPS™
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 neglebånd og ved
kløe av insektsstikk.

ALOE SUNSCREEN
SPF 30

48 NOK Art.nr. 022

Nyt solen med effektiv beskyttelse mot både
UVA- og UVB-stråler. En kremet lotion med
SPF 30 som trekker raskt inn i huden uten å
føles klissete. Fukter og mykgjør med en mild,
blomstret duft av sommer og ferie, med innslag
av kokos. Ekstra vannfast slik at du kan ta en
dukkert og likevel beholde en viss beskyttelse.
En skikkelig god følgesvenn på stranden.
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4,25 g

237 NOK Art.nr. 617
118 ml
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ALOE FIRST™

GENTLEMAN’S PRIDE™

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

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.

274 NOK Art.nr. 040

206 NOK Art.nr. 070
118 ml

473 ml
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25TH EDITION
FOR WOMEN EDP
Nydelig, feminin 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.
610 NOK Art.nr. 208
50 ml

25TH EDITION
FOR MEN EDC
Frisk, aromatisk og maskulin duft med toner
av urter, frukt og bær. Toppnote: basilikum,
lavendel, ananas og bergamott.
Hjertenote: geranium, teblader og Granny
Smith-epler. Bunnote: eikemose, sandeltre,
musk, sedertre og tonkabønner.
610 NOK Art.nr. 209
50 ml
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ALOE AVOCADO FACE
& BODY SOAP

ALOE-JOJOBA
SHAMPOO

ALOE-JOJOBA
CONDITIONING RINSE

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

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.

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

68 NOK Art.nr. 284
142 g

244 NOK Art.nr. 521
296 ml

den også.
225 NOK Art.nr. 522
296 ml
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ALOE EVER-SHIELD™
Behold den rene, friske følelsen!
Aloe Ever-Shield er en både skån
som og effektiv deodorant med
en mild duft som passer kvinner
og menn. Inneholder ikke aluminiumklorid. Kleber ikke og setter
ingen flekker på klærne.
99 NOK Art.nr. 067
92,1 g

ALOE LIQUID SOAP
Unn deg en såpe som gir en luksuriøst
ren og deilig følelse, uten å tørke ut
huden. Aloe Liquid Soap kombinerer
Aloe vera, arganolje og jojoba med
naturlig rengjørende stoffer framstilt
av kokosnøtt. Passer for hele kroppen
– for hele familien. Dufter friskt og
godt, og ikke for sterkt.
221 NOK Art.nr. 633
473 ml
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FOREVER INSTANT HAND CLEANSER
En virkningsfull rensegelé med 70 % alkohol. Med
fuktende og pleiende ingredienser, slik at du kan
bruke den så ofte du vil og trenger uten at huden din
tørker ut. Aloe vera har her fått selskap av glyserin.
Tørker raskt uten å klebe. Og det beste av alt er at
du ikke trenger å skylle av geleen. Et rengjørende
produkt som du alltid kan ha med deg, og som ikke
krever tilgang til vann. Med en mild og frisk duft.
152 NOK Art.nr. 6042
250 ml

FOREVERFAVORITT

FOREVER
BRIGHT™ TOOTHGEL

FOREVER ALOE MPD™
2X ULTRA

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.

Et allround rengjøringsmiddel som virkelig
lever opp til navnet sitt. Fungerer like bra for
alle typer klesvask som for rengjøring av
gulv, bad, fliser og til oppvask for hånd.

106 NOK Art.nr. 028

335 NOK Art.nr. 307
950 ml | Veil. pris 3,53 NOK/dose.

130 g
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FOREVER™ ESSENTIAL OILS
PEPPERMINT

FOREVER™ ESSENTIAL OILS
LEMON

Eterisk peppermynteolje som har en kjølig og

Eterisk olje med herlig duft av sitron: syrlig og

frisk mintduft med en behagelig, søt grunntone.
Forever Essential Oils Peppermint utvinnes
av planter som er dyrket og høstet på gårder
ved foten av Himalaya i India, der klimaet og
jorden gir kraftig peppermynte av høyeste
kvalitet.

frisk med litt sødme. Oppløftende og energisk
duft. 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.

209 NOK Art.nr. 508

171 NOK Art.nr. 507
15 ml

15 ml

FOREVER™ ESSENTIAL OILS
LAVENDER

FOREVER™ ESSENTIAL OILS
DEFENSE

Eterisk lavendelolje for en rolig og avslappet
følelse. Duften innledes friskt, fruktig og
urteaktig, for så å gå over til en mykere,
blomster- og treaktig, klassisk og bittersøt
tone. Forevers lavendel dyrkes og høstes i
Bulgaria, der ideelle vekstforhold gir oss
lavendelolje av høyeste kvalitet.

En oppfriskende duftsymfoni bestående av
naturens reneste kryddernellik, appelsin, kanel,
rosmarin, virak, eukalyptus og enebær. Duften
oppleves som varmende, virkningsfull og
styrkende.

300 NOK Art.nr. 506

309 NOK Art.nr. 510
15 ml

15 ml

VI REISER JORDEN
RUNDT FOR Å FINNE
DE BESTE OG RENESTE
INGREDIENSENE
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MINDRE ENN 1 %
AV ALLE JORDENS
PLANTER PRODUSERER
ETERISKE OLJER
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Quality and caring
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 sertifiserte i henhold til Kosher Rating og halal. Alle Forevers
kosmetiske produkter som er testet hos Dermatest, har fått
resultatet EXCELLENT. 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.

foreverliving.no
Independent Forever Business Owner:
NO_201228_art 5573_© 2021 Forever Living Products Scandinavia AB
Vær oppmerksom på at denne trykksaken gjelder norske forutsetninger. Produktprisene er Forevers
veiledende priser til sluttkunde. Spør forhandleren din om nøyaktig informasjon om aktuell pris. Vi tar
forbehold om eventuelle trykkfeil.

