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Vill du veta mer om 
oss? Ta en titt på 
vår produktfilm:

Aloe Barbadensis Miller, lägg det namnet på minnet. Det finns omkring 400 arter  
av Aloe i världen, och alla har sina goda egenskaper. Men bara en enda sort har älskats av 
mänskligheten sedan tidernas begynnelse: Aloe Barbadensis Miller. Vår Aloe vera. Aloe vera är en 
subtropisk växt som klarar att lagra mycket vatten. I dess blad finns en trögflytande gelé som förutom  
just vatten innehåller en alldeles unik blandning av ämnen. Gelén kan antingen drickas som ett kosttillskott, 
eller blandas med andra ingredienser till olika hud- och hårvårdsprodukter. 

Idag är Aloe vera huvudingrediensen  
i de flesta av våra fantastiska 
produkter. Dessa två, till exempel:

Ja, man kan faktiskt säga att  
Aloe vera är själva kärnan i vår verksamhet. 
Forever Living Products är nämligen 
världens största odlare, tillverkare och 
distributör av Aloe vera. Sedan starten 
i USA 1978 har vi utvecklats till ett av 
direkthandelns mest framgångsrika och 
snabbväxande företag med återförsäljare  
i fler än 150 länder världen över.

Forever Aloe Vera Gel®

Originalet! Vår storsäljande Aloe 
vera-dryck består av färskpressad, 
ekologiskt odlad Aloe vera. Avnjuts 
dagligen av miljontals människor över 
hela världen. 1000 ml

Aloe Vera Gelly

Plantan själv – i en tub. Torr hud,  
solsveda eller kliande insektsbett?  
Aloe Vera Gelly absorberas snabbt av 
huden, lugnar, tillför fukt och ger näring. 
Använd på hud som behöver den. 118 ml 

Forever
Top Sellers

Essence
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Hur mår du idag? Alla vill vi må bra, det är ju alldeles självklart. Men i dagens hektiska  
och kravfyllda samhälle är det inte alltid så enkelt. Alla vet vad välbefinnande innebär, men vi  
glömmer ofta hur vi ska ta oss dit. Vi på Forever menar att de första stegen på vägen mot  
välbefinnande handlar om att ta väl hand om dig själv och de dina. I följande kategorier har  
vi valt ut våra bästa produkter för just detta.

Vill du veta mer om våra  
Wellnessprodukter?  
Ta en titt på filmen här:

Wellness
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Vardagens pusslande ställer höga krav, och många av oss går runt med dåligt 
samvete för att vi inte hinner med att äta ”rätt”. Då kan ett extra tillskott passa 
bra. Osäker på vilket som passar dig bäst? Fråga din återförsäljare.

TILLSKOTT

Forever Aloe Vera Gel®

Vår absoluta storsäljare har funnits med ända 
sedan starten, och är idag populärare än någonsin 
förut. Handplockad, ekologiskt odlad Aloe vera.  
En god start på dagen! 1000 ml

Forever
favorite
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Forever Aloe Bits N’ Peaches®

En fruktig smaksensation! Aloe vera- 
dryck med somrig smak av solmogna 
persikor och små bitar av Aloe vera  
– ekologiskt odlad, så klart. 1000 ml 

Extra smaskens 
med ett par 

isbitar i glaset! 

Forever Pomesteen Power®

Ge dig själv en C-vitaminkick!  
Fruktig och god dryck med Aloe vera  
och en härlig blandning av koncentrerad 
juice från granatäpple, päron, mangostan,  
hallon, björnbär och blåbär. 473 ml 

Forever Aloe2Go®

Läskande dryck som kombinerar vår  
finaste Aloe Vera Gel med Pomesteen 
Powers fruktiga innehåll av granatäpple, 
päron, mangostan, hallon, björnbär och 
blåbär. Färdig att dricka när som helst  
– och var som helst. 88,7 ml

Aloe Berry Nectar®

Samma fina produkt som originalet: hand-
plockad och ekologiskt odlad Aloe vera, men 
här med god smak av tranbär och äpple som 
passar hela familjen. 1000 ml 

Aloe vera + 
fruktjuice = 
kärlek vid  

första slurken!
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Forever Active Probiotic®

Mycket populärt kosttillskott som  
innehåller en kombination av sex  
olika bakteriestammar. Små kapslar  
som är lätta att svälja. Behöver inte 
kylförvaras. 30 kapslar

ARGI+®

ARGI+® är ett innovativt kosttillskott utvecklat speciellt för dig som lever ett aktivt liv. 
Innehåller aminosyran L-arginin samt en juice- och frukt-extraktmix från frukter och bär, 
bland annat blåbär, hallon, vindruvor och granatäpple. Ger dig dessutom den dagliga 
dosen av vitaminerna C, D, B6, B12 och folsyra. 300 g/30 doser

VIT   LIZE® Women

Framtaget speciellt för kvinnans behov. 
Vitamin C, D och E, liksom B-vitaminerna 
B6, B12 och folsyra är alla viktiga  
vitaminer. I detta kosttillskott kombineras  
de med bland annat järn och vår egen 
frukt- och örtblandning. 120 tabletter

VIT     LIZE® Men

Ett kosttillskott med fullt fokus på 
mannens hälsa och välbefinnande. Två 
kapslar ger honom dagsbehovet av de 
viktiga vitaminerna C, D, E och B6 samt 
mineralerna selen och zink. 60 kapslar

Forever Daily® 

Två tabletter ger dig dagsbehovet av 
12 viktiga vitaminer. Men Forever Daily® 
innehåller även 8 mineraler samt vår egen 
frukt- och grönsaks-blandning som ger dig 
en mix av 20 olika frukter, bär och grönsaker. 
Aloe Vera Gel, lykopen och koenzym Q10  
är några av de andra ingredienserna. 
En multivitamintablett som verkligen  
gör skäl för namnet! 60 tabletter
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Lätta att  
svälja med 

smak av vanilj.

Forever
favorite
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Forever Kids®

I en stressig vardag är en näringsmässigt perfekt kost inte alltid en  
självklarhet – och långt ifrån alla ungar älskar grönsaker…  
Forever Kids® innehåller viktiga vitaminer och mineraler i form av  
barnvänliga tuggtabletter med god smak av vindruvor och persika.  
En extra trygghet för dig som förälder. 120 tabletter

Forever Therm™

Kosttillskott med fullt fokus på ork och 
förbränning. Innehåller åtta vitaminer, 
däribland vitamin C, B2, B6, B12 och 
Pantotensyra som alla bidrar till normal 
energiomsättning och till att motverka 
trötthet och utmattning. Forever Therm™ 

innehåller även extrakt av både grönt te, 
kaffe och guarana. 60 tabletter 

Forever Fiber™

Får du i dig tillräckligt med fibrer?  
Forever Fiber™ kan hjälpa dig med det. 
En portion ger dig nämligen hela 5 gram 
kostfibrer – men minimalt med kolhydrater 
och kalorier. 30 portionsförpackningar

Absorbent-C®

Vi människor kan inte själva bilda 
C-vitamin, utan måste få i oss den via 
maten. Forever Absorbent-C® är en citrus-
smakande tuggtablett som innehåller hela 
60 mg vitamin C per tablett samt fibrer i 
form av havrekli.100 tabletter

Forever Garcinia Plus®

Kosttillskott med spårämnet krom som  
bidrar till normal omsättning av makro-
näringsämnen (proteiner, kolhydrater 
och fett) samt till att bibehålla normala 
blodsockernivåer. Innehåller även frukt-
syran HCA (hydroxy-citric-acid) från  
den asiatiska frukten Garcinia Cambogia 
samt tistelolja. 70 kapslar

Även för  
vuxna som inte 
gillar att svälja 

tabletter!

Blanda gärna 
med Forever 
Aloe Vera Gel
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Fields of Greens®

Grönare än så här blir det inte. I Forever 
Fields of Greens hittar du nämligen 
både korngräs, alfalfa och vetegräs 
i kombination med honung och 
kajennpeppar. 80 tabletter

Forever Garlic-Thyme® 

Genom historien har vitlök och timjan 
både förhöjt smaken på maten och 
använts för sina välgörande egenskaper. 
En daglig dos av Forever Garlic-Thyme ger 
dig cirka 3 gram vitlök och 150 mg timjan 
– i mjuka och luktfria kapslar.100 kapslar

A-Beta-CarE®

A-Beta-CarE® är ett kosttillskott som  
innehåller betakaroten, vitamin E och  
selen. Betakaroten omvandlas till  
vitamin A under matsmältningen om  
och när kroppen behöver det, vilket gör  
att du inte behöver oroa dig för att få i  
dig för mycket av det goda. 100 kapslar

Forever Arctic Sea®

Kosttillskott med ett omega-3-innehåll speciellt anpassat för att efterlikna en kost rik på 
fisk och skaldjur. Innehåller en väl avvägd kombination av omega-3-fettsyrorna DHA och 
EPA och har en frisk smak av citron och lime. 120 kapslar

Forever Calcium®

Kvinnor, särskilt medelålders och äldre, 
samt personer som inte äter mjölk-
produkter kan behöva ett extra tillskott av 
kalcium. Forever Calcium® tas lätt upp  
av kroppen och innehåller även bland annat 
magnesium, zink och vitaminerna C och D. 
Tabletterna är lätta att svälja och har en god 
vaniljsmak. 90 tabletter
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Kalcium behövs 
för att bibehålla 

normal ben-
stomme!

Forever
favorite
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Vi människor har alltid älskat den söta, goda honungen. 
Men bikupan gömmer också andra hemligheter som vi kan ha glädje 
av, till exempel bidrottninggelé, propolis och bipollen.

BIKUPANS MIRAKEL

Forever Royal Jelly®

Ett kosttillskott värdigt en drottning.  
I bikupan matar bina sin drottning med  
en egentillverkad specialkost: Royal  
Jelly. På svenska kallar vi detta ämne  
för bidrottninggelé och det innehåller  
bland annat vitamin B5 (Pantotensyra).  
60 tabletter

Forever Bee Pollen® 

Pollen från vilda blommor som samlats in 
av flitiga bin för att bli till ett kosttillskott i 
smidig tablettform för dig. Bra, va? 
100 tabletter

Forever Bee Propolis®

Direkt från bikupan till din tjänst. Propolis 
är ett ämne som bina använder för att 
skydda sin kupa från orenheter. Redan  
de gamla grekerna var väl bekanta  
med propolis, och det sägs också  
vara från dem som namnet kommer:  
pro polis = framför staden. 60 tabletter

Forever Bee Honey®

Läcker, mörkt bärnstensfärgad honung 
som vi hämtar från världens mest efter-
traktade honungsproducenter i norra 
Spaniens bergstrakter. Tack vare sitt  
höga fruktosinnehåll har honung lägre  
GI än vanligt socker, vilket gör den till 
ett bra alternativ för att söta drycker  
eller bakverk. 500 g

Forever
favorite
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Unna dig en stund för dig själv – du är värd det. Med våra sköna 
aromaterapiprodukter kan du enkelt skämma bort dig själv med en skön 
spaupplevelse. Du behöver inte ens lämna hemmet. 

SPA

Forever Aroma Spa Collection

Alla våra härliga aromaterapiprodukter i  
en ask. Innehåller Relaxation Massage 
Lotion, Relaxation Shower Gel och 
Relaxation Bath Salts – alla i originalstorlek. 
Perfekt present till alla livsnjutare!
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Relaxation Bath Salts

Två matskedar i badet = total avslappning.  
Med bland annat hudvårdande havssalt 
från Döda havet och ljuvlig lavendel för 
att ge dig en badupplevelse utöver det 
vanliga. 350 g 

Relaxation Shower Gel

Lyxig duschgel med Aloe vera och en 
utsökt mix av essentiella oljor och  
extrakt av gurka och citron. Silkeslen 
formula som rengör och vårdar din hud.  
Doftar underbart! 192 ml

Relaxation Massage Lotion

Väldoftande massagelotion med bland 
annat Aloe vera, lavendel och vitt te.  
Ljuvlig konsistens som vårdar din hud  
utan att kännas det minsta fet. 192 ml

Aloe Body Conditioning Crème

Den perfekta partnern till Aloe Body Toner 
innehåller mjukgörande, utjämnande och 
fuktighetsbevarande ingredienser och  
doftar härligt av kryddig kanel. Även  
utmärkt som massagekräm. 113 g

Aloe Body Toner

Uppstramande och stärkande kräm  
med Aloe vera och en speciellt utvald 
blandning av örter som används under 
plastfolie för att hjälpa huden till en fastare 
och spänstigare form. 113 g

Aloe Bath Gelée

Mild och behaglig bad- och duschgelé med 
frisk, grön och lite marin doft. Innehåller 
bland annat Aloe vera och örtextrakt som 
lugnar din hud och hjälper den bevara sin 
fukt. Ren blir du också, förstås. 251 ml
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HEM & 
HUSDJUR
Visst, vi erkänner – det finns roligare saker i livet än att städa, diska och tvätta. 
Men med bra produkter som Forever Aloe MPD 2xUltra går allt så mycket lättare. 
Och ett rent hem kan faktiskt göra underverk för hela familjens välmående. Aloe 
Veterinary Formula fokuserar i sin tur helt på våra fyrbenta familjemedlemmars 
välbefinnande: de förtjänar ju också det bästa, eller hur?
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HEM & 
HUSDJUR

Aloe Veterinary Formula

Framtagen speciellt för din pälskling.  
Aloe Veterinary Formula rengör och  
vårdar torr hud, päls, tassar, spenar,  
hovar, man och svans. Huvudingrediens? 
Aloe vera, så klart. 473 ml
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Forever Aloe MPD® 2X Ultra

Ett allrengöringsmedel som verkligen gör 
skäl för sitt namn. Fungerar lika bra för all 
sorts tvätt av kläder som för rengöring  
av golv, badrum, kakel och till handdisk. 
Dessutom är Forever Aloe MPD® 2X Ultra 
snällt mot både hud och miljö. 0,95 liter
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För oss på Forever är fitness en kombination av flera olika saker som får dig  
att må riktigt bra. Det handlar om att röra på sig, om att finna sin form och om att hitta  
balansen i livet. I kommande tre kategorier – träning, form och balans – hittar du våra allra  
finaste produkter för just detta.

Vill du veta mer om våra  
Fitnessprodukter?  
Ta en titt på filmen här:

Fitness
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Våra kroppar älskar rörelse! När du rör dig kommer hela ditt system i gång, 
precis som en motor. Blodcirkulationen ökar och cellerna kan ta upp mer syre. 
Din kropp får lättare att ta hand om förhöjda blodfetter och stresshormoner. 
Och färre stresshormoner avlastar i sin tur hjärtat och förbättrar både humör 
och sömn. Du blir piggare, gladare och starkare.

ARGI+®

Vi har utvecklat ARGI+® speciellt för dig som 
lever ett aktivt liv. Innehåller aminosyran L-arginin 
samt en juice- och fruktextraktmix från frukter 
och bär, bland annat blåbär, hallon, vindruvor 
och granatäpple. Dessutom får du den dagliga 
dosen av vitaminerna C, D, B6, B12 och folsyra. 
300 g /30 doser

TRÄNING

Forever
favorite
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Aloe Ever-Shield®

Behåll den rena, fräscha känslan!  
Aloe Ever-Shield® är både skonsam och 
effektiv med en mild doft som passar 
både honom och henne. Kladdar inte,  
och ger inga fläckar på kläderna. 92,1 g

Forever PRO X²™

Sugen på ett snabbt, gott och lite nyttigare mellanmål? Eller ett extra proteintillskott 
i samband med träningen? Prova Forever PRO X²™! Vår läckra, glutenfria proteinbar 
finns i två olika smaker, choklad (art nr 465) eller kanel (art nr 466). Ett högt 
proteininnehåll, 15 g per bar, ger en bra mättnadskänsla trots att en bar inte 
innehåller mer än 165 kcal. 10 x 45 g

Aloe Heat Lotion

Trötta kroppars bästa vän. Skön massagelotion med Aloe vera,  
mentol och eucalyptusolja som dessutom gör huden mjuk och len.  
Doftar gott av mint. 118 ml

Aloe MSM Gel®

Djupgående massagegel med lugnande  
och stärkande egenskaper. Innehåller  
bland annat MSM (metylsulfonylmetan,  
en organisk svavelförening som finns  
i nästan alla levande organismer) och  
Aloe vera. Doftfri. 118 ml

Jätteskön för 
frusna fötter!

TRÄNING
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Allt handlar inte om kilon och centimetrar hit eller dit.  
Det handlar snarare om att hitta din form. Tänk dig att ständigt gå runt i 
obekväma kläder i fel storlek. Tänk dig sedan att du provar ett nytt plagg som 
passar helt perfekt! Ungefär så känns det. När du är ditt starkaste, sundaste 
och snyggaste jag: då har du hittat din form. Ditt rätta jag, helt enkelt. 

Forever Natural Detox

Unna din kropp en nystart! I setet ingår fem av våra finaste 
kosttillskott, en snygg väska och all information du behöver  
för ett lyckat resultat. I setet ingår: 2 Forever Aloe Vera Gel,  
1 Forever Calcium, 1 Forever Arctic Sea, 1 Forever Active 
Probiotic, 1 Forever Fields of Greens + detox-broschyren  
och en snygg väska som passar perfekt för dina lunchlådor.

FORM

Forever
favorite
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Lägg till krossad  
is för en läcker  

milkshake!

Forever Garcinia Plus®

Kosttillskott med spårämnet krom som  
bidrar till normal omsättning av makro-
näringsämnen (proteiner, kolhydrater och fett) 
samt till att bibehålla normala blodsockernivåer. 
Innehåller även fruktsyran HCA (hydroxy-
citric-acid) från den asiatiska frukten Garcinia 
Cambogia samt tistelolja. 70 kapslar

Aloe Body Toning Kit

Plocka fram din vackraste form! Aloe Body Toning Kit är ett  
komplett set för en hemma-behandling designad för att hjälpa 
din hud att bli fastare och spänstigare, och samtidigt minska 
uppkomsten av celluliter. Bruksanvisning medföljer. 
Produkterna säljs även separat, se sidan 13. 

FORM

Forever Therm™

Kosttillskott med fullt fokus på ork och 
förbränning. Innehåller åtta vitaminer, däribland 
vitamin C, B2, B6, B12 och Pantotensyra som 
alla bidrar till normal energiomsättning och till 
att motverka trötthet och utmattning. Forever 
Therm™ innehåller även extrakt av både grönt te, 
kaffe och guarana. 60 tabletter

Forever Ultra™

God shake med högvärdigt sojaprotein, viktiga vitaminer och mineraler. 
Maximalt med näring och minimalt med kalorier gör att den passar lika 
bra som måltidsersättning vid viktkontroll som till mellanmål, protein- 
tillskott efter träningen eller när du helt enkelt är sugen på något gott.  
Blandas med lättmjölk (eller vatten). Välj mellan två goda, naturliga 
smaker: vanilj eller choklad. 15 portioner.
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Forever Ultra® Vanilla 

Forever Ultra® Chocolate

Forever F.I.T. är ett smart program komplett med 
träning, kosttillskott och kostråd som i tre enkla 
steg hjälper dig att må bättre, och att se bättre ut.
 
CHANGE 9 ger din kropp en omstart på nio dagar, F.I.T. 
1 kommer att ändra hur du ser på kost och träning och 
hjälpa dig att sätta hållbara mål för viktkontroll. I F.I.T. 2 
handlar det om att forma, förändra och förvandla din 
kropp. Tillsammans är de en oumbärlig följeslagare  
på vägen mot att må bättre, och att se bättre ut.

CHANGE 9
CHANGE 9 är programmet som på nio dagar kan hjälpa  
dig att kickstarta din resa mot ditt smalare, hälsosammare jag. 
Det är effektivt, enkelt att följa och ger dig verktygen du behöver 
för att starta din förändring i dag!  

Paketet innehåller: 
- Forever Aloe Vera Gel® x 2 
- Forever Ultra® x 1* 
- Forever Fiber™ x 1 
- Forever Therm™ x 1 
- Handbok x 1 
- Måttband x 1

* Välj mellan:

LÄGG GRUNDEN TILL ATT  
MÅ BÄTTRE, OCH ATT SE 
BÄTTRE UT.
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Forever Ultra® Vanilla + Forever PRO X2™ Cinnamon 

Forever Ultra® Chocolate + Forever PRO X2™ Chocolate

Forever Ultra® Vanilla + Forever PRO X2™ Cinnamon 

Forever Ultra® Chocolate + Forever PRO X2™ Chocolate

FÅ NY INSPIRATION OCH TA NÄSTA STEG 
MOT ATT MÅ BÄTTRE OCH ATT  
SE BÄTTRE UT. 

BYGG MUSKLER, 
FORMA OCH FÖRÄNDRA.

Forever F.I.T. 2
Forever F.I.T. 2 tar dig till nästa nivå, genom att hjälpa dig att forma 
och förändra din kropp – och att bränna kalorier. Muskelmassa är 
viktigt vid viktkontroll, Forever F.I.T. 2 hjälper dig att bygga upp den 
och att behålla den. Forma, förändra och förvandla med Forever 
F.I.T. 2. 

Ditt F.I.T. 2-paket innehåller: 
- Forever Aloe Vera Gel® x 4 
- Forever PRO X2™ x 1*
- Forever Ultra® Vanilla x 1
- Forever Ultra® Chocolate x 1
- Forever Fiber™ x 1
- Forever Therm™ x 1
- Handbok x 1
- Måttband x             1

* Välj mellan:

Forever F.I.T. 1
Forever F.I.T. 1 kommer lära dig ett nytt sätt att se på kost och träning. 
Det ger dig också kunskapen du behöver för att få ny inspiration och 
förändra din kropp till det bättre! Du KAN gå ner i vikt, du KAN må 
bättre och se bättre ut än du någonsin gjort. Du KAN åstadkomma en 
permanent förändring. Forever F.I.T. 1 visar dig hur.

Ditt F.I.T. 1-paket innehåller: 
- Forever Aloe Vera Gel® x 4 
- Forever PRO X2™ x 1* 
- Forever Ultra® Vanilla x 1 
- Forever Ultra® Chocolate x 1 
- Forever Fiber™ x 1 
- Forever Therm™ x 1 
- Handbok x 1 
- Måttband x 1

* Välj mellan:
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aloe vera gel

aloe berry nectar
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Somliga menar att lagom är ett fult ord. Vi håller inte med.  
För lagom behöver inte alls betyda att man måste ”nöja sig”, eller att man ska ha 
dåligt samvete för att man unnar sig saker. Vi menar att lagom betyder balans. 
Balans mellan arbete och fritid, mellan aktivitet och avkoppling. Harmoni mellan vårt 
inre och vårt yttre. Att äta bra, och att sova bra. Lagom när det är som allra bäst. 

VITAL5™

Ett smart baspaket som förenklar vägen till 
välmående på daglig basis. Innehåller fem av våra 
mest populära kosttillskott: Aloe Vera Gel eller 
Aloe Berry Nectar, Forever Arctic Sea, Forever 
Daily, Forever Active Probiotic och Argi+.

BALANS

Forever
favorite
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Forever Active Probiotic ®

Mycket populärt kosttillskott som 
innehåller en kombination av sex olika 
bakteriestammar. Små kapslar som är 
lätta att svälja. Behöver inte kylförvaras. 
30 kapslar 

Forever Arctic-Sea®

Kosttillskott med ett omega-3-innehåll 
speciellt anpassat för att efterlikna en 
kost rik på fisk och skaldjur. Innehåller 
en väl avvägd kombination av omega-3-
fettsyrorna DHA och EPA och har en frisk 
smak av citron och lime – ingen fiskig 
eftersmak.120 kapslar 

Forever Daily ®

Den lilla tabletten med det stora innehållet. Med Forever Daily® får du i dig viktiga vitaminer 
och mineraler, men också vår egen frukt- och grönsaksblandning som ger dig en mix av 
inte mindre än 20 olika frukter, bär och grönsaker. Dessutom innehåller den både Aloe 
Vera Gel, lykopen och koenzym Q10. 60 tabletter

Relaxation Shower Gel

Sann vardagslyx! Duschgel med Aloe vera 
och en utsökt mix av doftande essentiella 
oljor och extrakt av gurka och citron. 
Silkeslen formula som rengör och  
vårdar din hud. 192 ml 

Relaxation Massage Lotion

Härlig massagelotion med bland  
annat Aloe vera, lavendel och vitt te. 
Ljuvlig konsistens som vårdar din hud  
utan att kännas det minsta fet. 
Doftar underbart. 192 ml

Dagsbehovet  
av vitamin D, 
bland annat.
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Vill du veta mer om våra  
Beautyprodukter?  
Ta en titt på filmen här:

Vad är skönhet, egentligen? Psykologer, historiker och antropologer har forskat i ämnet i alla 
tider, och funnit att även om historiska och kulturella faktorer spelar roll så finns det ändå vissa 
drag som människor över hela världen tycker är vackra. Det gäller till exempel såväl ren och 
välvårdad hud som ett tjockt och glänsande hår. Här hittar du produkterna som hjälper naturen 
på vägen. Och som gör det enkelt för dig att plocka fram din alldeles egen unika skönhet.

 Beauty
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Var snäll mot din hud – du har bara en. Somliga säger att din hud visar hur du mår på 
insidan, eftersom faktorer som exempelvis stress och sömnbrist kan påverka hudens 
utseende. Precis som resten av kroppen gillar huden när du äter bra, sover bra, och 
rör på dig regelbundet. Slarva inte med rengöringen, ge den generöst med fukt, och 
använd solskyddsfaktor – resultatet kommer att synas.

Aloe Propolis Creme

En av våra mest populära produkter, 
utmärkt för torr hud över hela 
kroppen. Både mjukgörande och 
fuktighetsbevarande med riktigt krämig 
konsistens och härlig honungsdoft. 113 g

HUD

Forever
favorite



29

284

028462022

038

B
E

A
U

T
Y

 –
 H

U
D

Avocado Face & Body Soap

Mild, fuktighetsbevarande tvål med avokadosmör som passar alla hud- 
typer. Rengör både skonsamt och effektivt och har en oemotståndligt  
uppfriskande citrusdoft. 142 g

Forever Bright® Toothgel

Aloe vera-baserad tandkräm som rengör  
effektivt, samtidigt som den vårdar  
tandkött och slemhinnor och ger en frisk 
andedräkt som varar länge! Extra bra för 
känsligt tandkött. Innehåller inte fluor. 130 gHUD

Aloe Sun Lips™

Härligt läppbalsam med doft av mint och 
solskyddsfaktor 30. Håller dina läppar 
mjuka och lena i alla väder och ger 
dessutom en skönt svalkande känsla.  
Med hudvårdande Aloe vera och 
mjukgörande jojobaolja. 4,25 g

Aloe Lips™

Håll leendet i form i alla väder! 
Kombinationen av Aloe vera, jojobaolja 
och bivax gör dina läppar mjuka och lena 
och skyddar dem mot väder och vind. Kan 
också användas på nagelband och vid 
klåda av insektsstick, till exempel. 4,25 g

Aloe Hand & Face Soap

Hela familjens favorit! Vår Aloe vera-tvål är 
mild nog att användas dagligen över hela 
kroppen av både barn och vuxna – även 
de som har känslig hud. Löddrar härligt 
och ger din hud en ren, mjuk och silkeslen 
känsla. Diskret doft. 473 ml 

Med mint 
och SPF 30! 
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Gentleman’s Pride® 

Uppfriskande after shave-lotion med  
bland annat Aloe vera, rosmarin och  
gurka som varsamt lugnar och återfuktar 
din hud – och gör den härligt mjuk och len. 
Fräsch, maskulin doft. 118 ml

Aloe Lotion 

En lite lättare lotion för hela kroppen  
– inklusive ansiktet. Innehåller bland  
annat Aloe vera, jojobaolja och vitamin E.  
Är fuktighetsbevarande, lugnande och gör  
huden mjuk och len. Diskret doft. 118 ml

Aloe Ever-Shield®

Skonsam och effektiv deo som håller  
dig fräsch länge. Kladdar inte, och  
har en mild doft som passar både  
honom och henne. 92,1 g

Forever Aloe Scrub®

En riktig djuprengöring som är mild nog  
att användas varje dag. Med hjälp av  
Aloe vera och pärlor av ren jojobaolja 
avlägsnar Forever Aloe Scrub döda 
hudceller och smuts och plockar fram  
en ny, strålande hud. 99 g

Aloe Moisturizing Lotion

Silkeslen lotion som gör din hud mjuk 
och smidig. Förutom Aloe vera innehåller 
den bland annat effektiva hudvårdare 
som aprikoskärneolja och jojobaolja samt 
antioxidanten vitamin E. Passar lika bra  
för ansiktet som för hela kroppen.  
Lätt och behaglig doft. 118 ml

Aloe Vera Gelly

Torr hud, solbränna eller kliande insekts-
bett? Aloe Vera Gelly innehåller stabiliserad 
Aloe Vera Gel som snabbt absorberas av 
huden, och verkar lugnande, vårdande och 
fuktighetsbevarande. Använd på hud som 
behöver den, från topp till tå. 118 ml
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Häll över i en 
mindre flaska så 
blir det enkelt att 
alltid ha svalka  

till hands.

Aloe Sunscreen Spray

Smidig solskyddsspray för hela  
familjen med Aloe vera och vitamin E.  
Extra vattenfast för att du ska kunna ha  
kul i vattnet utan att vara rädd för att 
bränna dig. SPF 30. 178 ml

Aloe Sunscreen

Silkeslen sollotion med Aloe vera och  
vitamin E. Den är skonsam, hudvårdande 
och fuktighetsbevarande, skyddar  
mot både UVA- och UVB-strålning. 
Vattenresistent. SPF 30. 118 ml

Aloe First®

Skön spray med Aloe vera, propolis och 
utvalda örter som svalkar och lugnar din 
hud. Till exempel efter en dag i solen, efter 
ett insektsstick eller i den torra luften på 
flygresan. Passar också fint för hår och 
hårbotten. 473 ml

Aloe Heat Lotion

Trött i kroppen? Pröva Aloe Heat Lotion. 
Skön massagelotion med Aloe vera, 
mentol och eucalyptusolja som  
dessutom gör huden mjuk och len.  
Doftar friskt av mint. 118 ml

Aloe MSM Gel

Doftfri, djupgående massagegel med  
lugnande, stärkande och uppfriskande  
egenskaper. Innehåller bland annat  
MSM (metylsulfonylmetan, en organisk  
svavel-förening som finns i nästan alla  
levande organismer), Aloe vera och 
olika örter. 118 ml
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Våra ansikten lever ett utsatt liv. Sol, luftföroreningar och åldrande påverkar oss 
alla, såväl män som kvinnor. Bra produkter som rengör och återfuktar hjälper 
även den känsligaste ansiktshud att hålla sig i form. Länge. 

Sonya Skin Care  
Collection®

En kärleksförklaring till din hud! Sonya Skin Care 
Collection är en avancerad hudvårdsserie baserad 
på Aloe vera som vårdar din hud och hjälper den att 
behålla sin lyster och fräschör.

ANSIKTE

Forever
favorite
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Sonya® Aloe  
Nourishing Serum

Silkeslent, fuktighetsbevarande serum  
som ger huden sin lyster tillbaka. 
Absorberas snabbt och kladdar inte  
det minsta. Med bland annat  
Aloe vera, vitamin E, vitt te och 
mimosaextrakt. 118 ml 

Sonya® Aloe  
Refreshing Toner

Uppfriskande och återfuktande ansikts-
vatten som absorberas snabbt av huden. 
Innehåller bland annat Aloe vera, jojoba, 
vitt te och gurkextrakt. Används med 
fördel efter Sonya Aloe Purifying  
Cleanser. 177 ml 

Sonya® Aloe  
Purifying Cleanser

Mild rengöringslotion som varsamt tvättar 
bort smuts och makeup utan att irritera 
eller torka ut. Baserad på Aloe vera, 
innehåller även extrakt från citron och 
gurka. 177 ml 

Sonya® Aloe Deep  
Cleansing Exfoliator

Mild peeling som effektivt avlägsnar smuts 
av alla slag. Din hy blir ren och mjuk som 
siden. Förutom huvudingrediensen Aloe 
vera innehåller den bland annat jojoba- 
olja, citron- och gurkextrakt. 118 ml

Sonya® Aloe  
Balancing Cream

Stärkande ansiktskräm som gör din hy 
mjuk och smidig. Hjälper också huden att 
behålla sin fuktighetsbalans. Baserad på 
Aloe vera, och innehåller dessutom vitt te, 
vitamin E och citronextrakt. 71 g 

Sonya® Aloe Deep  
Moisturizing Cream

Oslagbart återfuktande kräm för hud 
som vill ha lite extra omvårdnad. Passar 
utmärkt som nattkräm för alla hudtyper 
och som dagkräm för torr/normal hy. 
Med bland annat Aloe vera, oljor från 
macadamianöt och solrosfrön, samt 
tallbarksextrakt. 71 g

Forever
favorite
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Firming Day Lotion

Vårdande dagkräm som håller huden 
mjuk och smidig. Återfuktar, stärker och 
skyddar mot väder och vind. Perfekt som 
underlag för makeup. Innehåller förutom 
huvudingrediensen Aloe vera bland annat 
örtextrakt, hyaluronsyra och vitaminerna C 
och E.  59 ml 

Recovering Night Creme 

Sammetslen, stärkande nattkräm som 
tar hand om din hud medan du sover. 
Baserad på Aloe vera och dessutom 
ingår bland annat kollagen, växtoljor, 
vitaminerna C och E samt  
provitamin B5. 57 g

Mask powder

Absorberande och exfolierande 
ansiktsmask för fräsch, rosig hy. Innehåller 
en kombination av effektiva ingredienser 
som avlägsnar döda hudceller och 
orenheter och samtidigt har en lugnande 
effekt på huden. Används tillsammans 
med Aloe Activator. 29 g

Aloe Activator

Framtagen för att användas med 
ansiktsmasken (art nr 341), men är  
också en mild, vårdande allroundprodukt. 
Skönt svalkande och lugnande vid påsar 
under ögonen, till exempel. Inne- 
håller huvudsakligen Aloe vera  
och allantoin. 118 ml 

Rehydrating Toner

Uppfriskande och fuktighetsbevarande 
ansiktsvatten som stärker huden och drar 
samman porerna. Baserad på Aloe vera. 
Andra ingredienser är olika örtextrakt, 
hyaluronsyra samt kollagen och  
allantoin. 118 ml 

Aloe Fleur de Jouvence®

Utsökt set med samtliga sex produkter i serien. 
Blandningsskål, sked och appliceringsborste 
medföljer också.

Aloe Cleanser

Mild rengöringslotion som effektivt 
avlägsnar smuts och makeup. Huden blir 
ren och mjuk utan att kännas det minsta 
torr. Huvudingrediensen är Aloe vera och 
dessutom ingår bland annat jojobaolja, 
allantoin och vitamin C. 118 ml
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Forever Epiblanc® 

Epiblanc jämnar ut, ljusar upp och  
motverkar att pigmentfläckar uppstår. 
Ger din hud ett klarare och ungdomligare 
utseende. Innehåller bland annat Aloe vera, 
vitamin E och naturliga växtextrakt. 28,3 g

Forever Alpha-E Factor®

Vårdande kur som ger din hud ny spänst. 
Vitamin A, C och E, kamomillextrakt och 
gurkörtsolja är några av ingredienserna som 
gör trött hud fräsch, slät och smidig igen. 
Passar även ömtålig hy. 30 ml

Forever Marine Mask®

Härlig ansiktsmask som rengör på 
djupet med hjälp av mineraler från tång 
och alger. Aloe vera, honung, gurka, 
rosmarin och vitamin E ser till att huden 
återfuktas och blir len och smidig. 113 g 

R3 Factor® Skin Defense Creme

Den perfekta krämen för lite grövre hud. 
Peelar bort döda hudceller från hudytan så 
att nybildningen av friska celler underlättas. 
Återställer hudens fuktbalans och elasticitet. 
Med bland annat Aloe vera, AHA-syror, vitamin 
A, C och E samt kollagen. 56,7 g

Forever Alluring Eyes® 

De första fina linjerna och rynkorna visar sig i 
den känsliga huden runt ögonen. Alluring Eyes 
lugnar, vårdar och ökar hudens smidighet för 
att motverka detta. Dämpar även svullnad och 
mörka ringar under ögonen. Med bland annat 
Aloe vera, jojoba och vitamin E. 28,3 g

Med hud- 
vårdande  
vitamin E.

Forever
favorite
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Visst – håret är ofta huvudsaken: det som sätter pricken över i:et i din look. Tänk 
på att skydda det, både mot sol och värme och mot kyla. Använd skonsamma och 
vårdande produkter, och var extra försiktig när håret är vått och lättare kan skadas.

Forever Aloe Styling Gel®

Aloe vera-baserad styling gel som vårdar  
ditt hår och ger fyllighet, glans och form. 
Passar både för kort och långt hår,  
både för honom och för henne. 227 g 

HÅR

Bra för att  
tämja lockiga 

hårsvall!
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Sonya® Hydrate Conditioner

Vårdande hårbalsam med Aloe vera och 
bidrottninggelé (Royal Jelly) som gör ditt hår 
mjukt, glänsande och superenkelt att styla. 
Hjälper håret att bibehålla fukten och  
kontrollera frissighet, samtidigt som det 
motverkar statisk elektricitet. Du kommer 
dessutom att älska den härliga doften. 355 ml 

HÅR

Sonya® Hydrate Shampoo

Skäm bort ditt hår med Sonya Hydrate 
Shampoo, en perfekt start på din dagliga 
hårvård. Vårdande schampo med Aloe 
vera, panthenol (provitamin B5) och 
bidrottninggelé (Royal Jelly) som ger ditt 
hår en härlig lyster och gör det enkelt att 
styla. Doftar härligt och passar även för 
färgat hår. 355 ml

Sonya® Volume Shampoo

Ge ditt hår ett lyft! De två viktigaste 
ingredienserna i Sonya Volume Shampoo 
är Aloe vera och bidrottninggelé (Royal 
Jelly). Sonya Volume Shampoo ger dig 
ett glänsande, lättskött hår oavsett vilken 
hårtyp du har, och dessutom passar det 
färgbehandlat hår. 355 ml

Sonya® Volume Conditioner

Fuktighetsbevarande hårbalsam som 
gör håret mjukt och lätt att reda ut samt 
motverkar att håret blir statiskt.  
Du kommer att älska ditt hårs lyster  
– för att inte tala om den underbara 
doften! Innehåller bland annat Aloe vera, 
Royal Jelly och jojobaolja. 355 ml

Aloe-Jojoba Conditioning Rinse

Mjukgörande balsam som gör det blöta  
håret mer lättkammat, är fuktighets-
bevarande och motverkar statisk elektricitet. 
Använd efter Aloe-Jojoba Shampoo, och  
låt verka 2-3 minuter innan du sköljer ur. 
Räcker länge. 296 ml

Aloe-Jojoba Shampoo

Mjukgörande och hårvårdande schampo 
med Aloe Vera Gel och jojoba. Passar  
alla hårtyper. Vänta gärna några minuter 
innan du sköljer ur för bästa effekt.  
Drygt schampo som räcker länge. 296 ml
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423 | Double Diamond

424 | Orange Glow

425 | Party Purple

426 | Perfect Pink

427 | Cappuccino

Upptäck känslan av aloeinspirerad skönhet! I forna Egypten målade damerna ringar 
runt ögonen med kol och hade ögonskugga gjord av koppar och bly (!) Som tur är 
har det hänt en del sedan dess. I vår makeupserie flawless by SonyaTM kombineras 
Aloe verans goda egenskaper med de senaste innovationerna som naturen och 
vetenskapen har att erbjuda. Riktigt bra produkter – både för dig och för din look.

Luscious Lip Colour

Vårdande läppglans i fem gnistrande färger 
berikat med Aloe vera. Skimrar, reflekterar ljuset 
och ger dig ett strålande leende! Och med 
inbyggd spegel och lampa fixar du alltid perfekta 
läppar – var du än är… 6,5 g

MAKEUP
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395 | Night Sky

394 | Beach

396 | Ocean

397 | Sand Dune

399 | Forest

398 | Waterfall

420 | Nude

418 | Black

435 | Plum

434 | Almond

409 | Rose Gold

408 | Copper

407 | Guava

406 | Watermelon

405 | Peach

404 | Bronze

403 | Cherry Red

402 | Chocolate

401 | Amethyst

400 | Pomegranate

414 | BlackBlack | 415

421 | Allure 422 | Berry

Delicious Lipstick

Helt oemotståndliga läppstift berikade 
med Aloe vera. Delicious Lipstick ger 
vacker färg med en lyxig känsla. Tolv 
färger, från skirt till dramatiskt, och en 
mild smak av vanilj ger dig läckra läppar i 
dubbel bemärkelse. 3,5 g

Perfect Pair Eyeshadow

Duoögonskuggor i sex härliga färgkombinationer. 
Lättapplicerad formula med Aloe vera, speciellt 
framtagen för att ge dig ett utmärkt resultat. 
Använd ögonskuggorna tillsammans eller var  
för sig för att skugga, rama in och framhäva. 3 g

Defining Lip Pencil

Läppenna med krämig konsistens, 
speciellt designad för att framhäva dina 
läppars form. Tre smakfulla nyanser som 
smälter samman fint med flawless by 
Sonya™ Delicious Lipstick och Luscious 
Lip Colour. Med Aloe vera, förstås. 1,2 g

Defining Eye Pencil

Makeupens motsvarighet till ”den lilla 
svarta”: den klassiska svarta eyelinern. 
Utformad för att rama in och definiera. 
Defining Eye Pencil med Aloe vera är  
det idealiska sättet att framhäva  
dina ögon. 1g

Flawless Lengthening Mascara

För en oförglömlig blick! Förläng dina 
fransar med Aloe vera-berikade flawless by 
Sonya™ Lengthening Mascara. Ger långa, 
väldefinierade och separerade fransar som 
ser naturliga ut. 8 g 

Flawless Volumizing Mascara

För dramatiska fransar! Flawless by 
Sonya™ Volumizing Mascara med Aloe 
vera skapar lyxig volym och vackert böjda, 
fylliga fransar för en vacker och glamourös 
look. 10 g

B
E

A
U

T
Y

 –
 M

A
K

E
U

P



40

416 | Light

   417 | Medium

      436 | Dark

386 | Light-Medium

387 | Dark

371 | Nude

373 | Cocoa
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Kan blandas  
med varandra  

till just din  
perfekta nyans.

aloe BB crème®

Hemligheten bakom fulländad skönhet? Aloe BB crème. Den återfuktar 
och jämnar ut din hudton, men inte nog med det. Krämen fungerar både 
som primer, concealer och makeupbas samt skyddar din hud mot solen. 
Resultatet blir lent och jämnt – en naturligt felfri look! Välj mellan färgerna 
Nude (SPF 20) och Cocoa (SPF 10). 45 g

Delicate Finishing Powder®

Pricken över i:et! Lätt puder med Aloe 
vera som fixerar och fulländar din makeup. 
Det hjälper dig också att ta kontroll över 
oönskad glansighet och ger dig en fräsch 
look. Två fina nyanser att välja mellan: 
Light-Medium och Dark. 10 g

Concealer Duets®

Små skavanker döljer du enkelt med 
Concealer Duets! Smarta concealerpennor 
med två kompletterande nyanser i varje 
penna. Krämig konsistens med Aloe vera 
gör pennorna enkla att använda – och de 
täcker perfekt. 2,9 g

Använd som 
primer på 

ögonlocken!
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388 | Aanya  

389 | Layla   

390 | Bella

391 | Olivia

392 | Mia

393 | Sofia

377 | Porcelain

378 | Rose Beige

379 | Sunset Beige

380 | Golden Sun

381 | Mocha

382 | Raisin

383 | Natural Beige

384 | Vanilla Bisque

385 | Sandy

410 | Light 

411 | Natural

412 | Amber

413 | Caramel

186

Sonya Aloe Eye Makeup Remover

Mild och lätt, Aloe vera-baserad remover  
som effektivt avlägsnar din ögonmakeup. 
Den oljefria formulan lämnar inga spår. 
118 ml

Brilliant Blush

Silkeslent rouge med Aloe vera. Lyfter fram, 
definierar och formar dina kinder, samtidigt 
som det ger en naturlig, frisk och vacker 
glöd. Bland de sex nyanserna finns färger 
för alla hudtoner och den lätta formulan är 
enkel att tona ut. 3,2 g

Mineral Makeup

Mineralpuder i fyra fina nyanser – enkelt att 
hitta den rätta för just din hudton. Sammetslen 
formula ger lagom mycket täckning och en 
strålande lyster. Med Aloe vera. 6 g

Cream to Powder Foundation

Härligt krämig foundation som övergår i ett silkesmjukt puder när du applicerar den 
på huden. Extrakt av Aloe vera och orkidéer skapar en skön konsistens som enkelt 
går in i huden och ger en len och felfri finish. 7 g
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Häng med till plantagen!  
Scanna QR-koden eller  
besök foreverliving.se.

Eftersom Aloe vera är en suckulent växt drar den till sig näring från den jord 
den växer i. Därför börjar vi på Forever från grunden, med att odla vår Aloe vera 
på bördiga jordar som ger god växtkraft. Vi äger våra plantager och all odling sker 
ekologiskt och genom växelbruk för att inte utarma jorden. Får och getter står för  
naturlig ogräsbekämpning genom sitt betande, och ger 100 % naturlig gödsel  
tillbaka till odlingarna. Bra för djuren, för Aloe veran – och för miljön. 

Forevers Aloe vera skördas för hand och transporteras snabbt till vår anläggning för att förädlas. 
Snabbheten är av yttersta vikt – råvaran ska hållas så färsk som det bara är möjligt för att behålla allt 
sitt goda. Sedan rengörs bladen noga, de fileas och pressas därefter för hand. Gelén stabiliseras direkt 
därefter med hjälp av Forevers patenterade process.  

Därefter tappas färdig Aloe Vera Gel upp på våra välkända gula dunkar, eller blir en viktig ingrediens i 
någon annan av våra fina Aloe vera-produkter. För det blir några stycken, vår fabrik Aloe Vera of America 
hanterar till exempel mer än 30 miljoner liter gel varje år, till glädje och nytta för människor över hela världen.  

Ett socialt engagemang är också viktigt för oss. Därför ser vi till att våra medarbetare har en bra och 
säker arbetsmiljö. Och eftersom vi vet att världen är större än Forever samarbetar vi även aktivt med olika 
hjälporganisationer och humanitära projekt.

 Våra produkters höga kvalitet bekräftas av de certifieringar och kvalitetsmärkningar vi fått runt om i 
världen. Forever var först med att få International Aloe Science Councils Seal of Approval. Många produkter 
är godkända enligt Kosher Rating och Islamic Seal, och de flesta av våra kosttillskott är Halalcertifierade.



Look better, feel better!
Forever Living Products Scandinavia AB
Box 199, 431 23 Mölndal, Sweden
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Din Forever-återförsäljare är:

www.foreverliving.se

Forever Scandinavia  
Head Office 
Mölndal, Sweden


