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I nästan 40 år har Forever sökt med ljus och lykta över 
hela världen för att hitta de renaste ingredienserna 
naturen kan erbjuda, och använt sig av de senaste 

vetenskapliga framstegen för ett enda syfte: att hjälpa 
dig och din familj må bättre och se bättre ut.
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aloe - inspirerad
Forevers grundare, Rex Maughan, har en 
vision om ett friskare liv för alla. Det var den 
visionen som fick honom att starta Forever 
Living Products 1978.

Rex ville låta människor runt om i världen få ta del av Aloe 
Verans enorma fördelar för att hjälpa dem att må bättre och 
se bättre ut, och även att kunna hjälpa andra göra 
detsamma.

Från dag ett var hans passion att göra saker på rätt sätt  
– allt från att hitta de perfekta ingredienserna från de bästa 

källorna, till att arbeta med experter inom alla områden av 
verksamheten och fatta beslut med integritet. 

Detta koncept är hörnstenen i det som Forever är och står 
för. Inte för att vi måste göra det på det sättet, eller för att 
det är trendigt, utan för att vi tror på att om man ska göra 
något riktigt bra, så måste man göra det rätt.



aloe - inspirerad Handplockad  
och stabiliserad

Håll utkik efter denna symbol i vår produkt-
katalog för att upptäcka några av våra  
favoriter och bästsäljande produkter.

Eftersom vi älskar Aloe Vera så vi behandlar vi de  
50 miljoner Aloe Vera-växterna på våra plantager lite 
annorlunda. Vår Aloe Vera skördas för hand och den 
färska Aloe Vera-gelen separeras varsamt från skalet 
innan den försiktigt stabiliseras i en speciell, patenterad 
process. Allt detta sker inom några timmar efter skörd 
för att ge dig den finaste Aloe Vera-gelen; från planta,  
till produkt, till dig. 

Utvalda ingredienser

Vi har hängett oss åt att söka upp naturens bästa källor 
för hälsa och skönhet för att dela dem med världen.  
Våra Aloe Vera-produkter var de första att ta emot det 
prestigefyllda certifikatet International Aloe Science 
Council’s Seal of Approval vilket garanterar hög och 
jämn kvalitet på produkterna. Det innebär att du kan  
lita på dem och känna dig trygg med dina val.

På Forever kombinerar vi Aloe Vera med både naturliga 
och vetenskapligt avancerade ingredienser som valts ut 
för att komplettera och förbättra Aloe Verans fördelar. 

Aloe Verans mångsidighet gör att den kan kombineras 
med olika ingredienser och användas på många olika 
sätt för att hjälpa dig och din familj att må bättre och  
se bättre ut.

 
God affärsetik

Forever testar inte sina produkter på djur, och många av 
våra produkter har Kosher-, Halal- och Islamic Society- 
märkning. Vi är så säkra på att alla kommer att älska våra 
produkter att vi erbjuder våra kunder 90 dagars Nöjd 
kund-garanti.

Vi är stolta över att våra produkter har hjälpt miljontals 
människor i USA och över 150 länder runt om i världen. 
Vi hoppas att du kommer att bli nästa person att uppleva 
de fantastiska fördelarna med Aloe Vera

Från planta, till produkt, till dig. 

FÖR MER INFORMATION, BESÖK:  

FOREVERLIVING.SE

http://foreverliving.se/
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Forever Aloe 
Berry Nectar®

Samma fina produkt som originalet: 
handplockad Aloe vera, här med god smak av 
tranbär och äpple som passar hela familjen. 

034 1000 ml

Aloe Drinks
034 077

Forever Aloe 
Bits N’ Peaches®

En fruktig smaksensation! Aloe vera dryck med 
somrig smak av solmogna persikor och små 
bitar av Aloe vera.  

077 1000 ml
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015

262

Forever  
Aloe Vera Gel®

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

015 1000 ml

Forever  
Pomesteen Power®

Fruktig och god dryck med Aloe vera och 
en härlig blandning av koncentrerad juice 
från granatäpple, päron, mangostan, hallon, 
björnbär och blåbär.

262 473 ml



516 517
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Wellness - Drinks

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.

270 30x
88,7 ml 

JOOST™

Sätt smak på tillvaron! Våra vitaminrika 
smaksättare piggar upp smaken på såväl 
vanligt vatten som din dagliga Aloe vera-
shot eller annan dryck. 1 förpackning räcker 
till hela 7,2 liter färdig dryck. Välj mellan två 
läckra smaker.

 Pineapple Coconut Ginger

516 60 ml

Blueberry Acai Lemon   
 

517 60 ml
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Wellness - Bee

Bikupans 
skatter
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.

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?

026 100 
tabletter

Forever  
Bee Honey®

Läcker, mörkt bärnstensfärgad honung som vi hämtar 
från världens mest eftertraktade 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. 

207 500 g

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). 

036 60 
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.

027 60 
tabletter
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Nutritional

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.

376 120 
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.
 

206 90 
tabletter

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!

439 60 
tabletter
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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. 

464 30 st 
portionsförpackningar

Roliga fakta
Våra forskare arbetar ständigt med att 
hitta de bästa ingredienserna att matcha 
med vår fina Aloe Vera. Under årens  
lopp har vi upptäckt att det finns andra 
växter som passar utmärkt tillsammans 
med Aloe Veran. När dessa växter 
kombineras med vår Aloe Vera blir 
resultatet en formula för att hjälpa dig  
att må bättre och se bättre ut.

Forever 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.

048 100 
tabletter
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504
300 g, 30 x 10 g 

portionsförpackningar

ARGI+® 
 

 
 
ARGI+® är ett innovativt kosttillskott utvecklat 
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. Ger dig 
dessutom den dagliga dosen av vitaminerna C, D, 
B6, B12 och folsyra.
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Vit lize™  
Women’s Vitality Supplement

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. 

375 120 
tabletter

Vit lize™ 

 Men’s Vitality Supplement 

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. 

374 60 
kapslar

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.

354 100 
tabletter
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Nutritional

Forever Active  
Probiotic®

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

222 30 
kapslar

Forever  
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.

068 80 
tabletter

Forever Garlic-Thyme®

Vitlök och timjan har använts i tusentals år.  
En daglig dos av Forever Garlic-Thyme ger dig 
cirka 3 gram vitlök och 150 mg timjan – i mjuka 
och luktfria kapslar. 

065 100 
kapslar

Forever  
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.

054 100 
kapslar
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519

518

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 eller kanel. Ett 
högt proteininnehåll, 15 g per bar, ger en bra 
mättnadskänsla trots att en bar inte innehåller 
mer än 165 kcal. 

Chocolate

519 45 g

Cinnamon

518 45 g

Fitness



Weight Management
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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. 

 

463 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, proteintillskott 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.

Vanilla

470 375 g

Chocolate

471 405 g



Weight Management
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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.

Forever Ultra® Vanilla4279 4284
 
Forever Ultra® Chocolate
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Forever Ultra® Vanilla 
Forever PRO X2™ Cinnamon

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® x 2
- 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® x 2
- Forever Fiber™ x 1
- Forever Therm™ x 1
- Handbok x 1
- Måttband x 1

* Välj mellan:

4289 4294

 
Forever Ultra® Chocolate  
Forever PRO X2™ Chocolate

Forever Ultra® Vanilla  
Forever PRO X2™ Cinnamon6100 6105

 
Forever Ultra® Chocolate  
Forever PRO X2™ Chocolate
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Top 8 
 
Våra bästsäljare samlade i en fin bag. Innehåller åtta favoriter för både 
insida och utsida. 

Innehåller:
Aloe Vera Gel 4 st, Forever Argi+ 2 st, Aloe Berry Nectar 2 st, Aloe Vera 
Gelly 3 st, Aloe Propolis Créme 2 st, Aloe Heat Lotion 2 st, Forever Bright 
Toothgel 2 st, Aloe Lips 12 st, Shopping bag 1 st

Everyday Beauty Box

Komplett hudvård för både kvinnor och män. Lätt att använda och lätt att tycka 
om. Kommer tillsammans med en steg-för-steg ritual för bästa resultat.

Innehåller: 
Aloe Hand Soap 1 st, Aloe First 1 st, Aloe Moisturizing Lotion 1 st, Aloe Sun Lips 
1 st, Forever Aloe Scrub 1 st, Forever Marine Mask 1 st ja Sonya Aloe Nourishing 
Serum 1 st.

6110

4196

Vital5™

Ett smart baspaket som förenklar vägen till välmående på daglig basis.  
Innehåller fem av våra mest populära kosttillskott:

Innehåller: 
Aloe Vera Gel 4 st eller Aloe Berry Nectar 4 st, Forever Arctic Sea 1 st,  
Forever Daily 1 st, Forever Active Probiotic 1 st ja ARGI+ 1 st.

4249   Aloe Vera Gel 4269   Aloe Berry Nectar
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Forever Travel Kit 

Ta med dig dina Forever-favoriter 
på resan, eller ge någon du tycker 
om chansen att prova dem! Travel 
Kit innehåller fem fina produkter i 
smarta små flygvänliga förpackningar: 
Aloe-Jojoba Shampoo, Aloe-Jojoba 
Conditioner, Aloe Moisturizing Lotion, 
Aloe Bath Gelee (50ml) och Forever 
Bright Toothgel (30g). Allt förpackat  
i en smidig necessär.

524

Personal 
Care
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Beauty - Personal Care

Aloe Hand Soap

Nytt och förbättrat recept! Aloe Hand Soap gör 
varje användningstillfälle till en skön upplevelse 
och gör din hud mjuk och återfuktad. Parabenfri 
formula med bland annat extrakt av gurka, 
olivolja och citronolja – baserad på Aloe vera,  
så klart. Mild, fräsch doft.

523 473 ml

Aloe Shave

Unna dig en underbar rakning! Vår lyxiga rakgel 
baserad på Aloe vera innehåller ett överflöd av 
hudvårdande ingredienser som ger ett strålande 
resultat – och lämnar din hud uppfriskad, 
återfuktad och oemotståndligt len. Mild, fräsch 
doft som passar både honom och henne.

515 150 ml
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Aloe-Jojoba Shampoo

Lyxigt, pH-balanserat schampo med Aloe 
vera och jojoba. Designat för att passa alla 
hårtyper. Ditt hår blir fräscht, glansigt och 
väldoftande – och enklare att styla. Fritt från 
sulfater.

521 296 ml

Aloe-Jojoba  
Conditioning Rinse 
Härligt, pH-balanserat balsam med massor 
av godsaker för ditt hår. Förutom Aloe 
vera och jojoba innehåller det bland annat 
macadamianötolja och provitamin B5. Lätt 
formula som utan att tynga ner håret gör det 
mjukt, glansigt och enkelt att styla. Doftar gott 
gör det också.

522 296 ml



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. 

194 227 g

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. 
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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. 

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!

287 192 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. 

288 192 ml

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. 

 

286 350 g

061 118 ml 062 118 ml

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!

285
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319

199

Forever Aloe Lips®  
with Jojoba

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. 

022 4,25 g

Forever Sun Lips®  
SPF 30

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. 

462 4,25 g

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. 
 

199 118 ml

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.

319 178 ml

MÅNGA SMÖRJER IN SIG 
MED ALOE VERA EFTER ATT 
HA VARIT I SOLEN, MEN SOL-
SMARTA MÄNNISKOR TAR PÅ 
ALOE VERA INNAN FÖR ATT 
LUGNA OCH SKYDDA HUDEN. 
DET ÄR DÄRFÖR ALLA VÅRA 
SOLKRÄMER INNEHÅLLER 
HUDVÅRDANDE ALOE VERA.
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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.

187 30 ml

Aloe Body 
Conditioning 
Creme

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

057 113 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.  

014 251 ml

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. 

056 113 g

Plocka fram din vackraste form! Aloe Body Toning Kit är ett 
komplett set för en hemmabehandling  designad för att hjälpa 
din hud att bli fastare och spänstigare, och samtidigt minska 
uppkomsten  av celluliter. Bruksanvisning medföljer.  

057 Aloe Body Conditioning Creme 
056 Aloe Body Toner 
014 Aloe Bath Gelée

055

Aloe Body Toning Kit
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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. 

349 355 ml

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.

350 355 ml

Sonya® Volume Shampoo

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

351 355 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. 

352 355 ml

Aloe  
Ever-Shield®

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

067 92,1 g

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. 

205 118 ml

Aloe Heat 
Lotion

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

064 118 ml
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339 338340 342 341343

Aloe Fleur de Jouvence®

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

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

337

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.  

339 118 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.

338 118 ml

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.  

340 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.

 

342 57 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. Innehåller 
huvudsakligen Aloe vera   
och allantoin. 

343 118 ml

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. 

341 29 g
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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.

236 28,3 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. 

233 28,3 g

R3 Factor®  
Skin Defense Creme

Exfolierar 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. 

069 56,7 g

Gentleman’s Pride®

Fräsch, maskulin doft för Less is more-
mannen. 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.

070 118 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.  

 

234 113 g

Forever Aloe Scrub®

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

238 99 g



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.
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277 Aloe Purifying Cleanser 
279 Aloe Refreshing Toner with White Tea  
281 Aloe Nourishing Serum with White Tea 
280 Aloe Balancing Cream 
278 Aloe Deep-Cleansing Exfoliator

282
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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. 

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. 

Aloe Propolis Creme

En av våra mest populära produkter, 
utmärkt för torr hud över hela 
kroppen. Både mjukgörande och 
fuktighetsbevarande med bl a  
propolis- och kamomillextrakt  
och med en krämig konsistens  
och härlig honungsdoft. 

Sonya® Aloe Eye  
Makeup Remover

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

028 130 g 186 118 ml

051 113 g 063 118 g



Sonya® Aloe Refreshing 
Toner with White Tea

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

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.

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. 
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Sonya® Aloe Nourishing 
Serum with White Tea

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.

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. 

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.

311 71 g278 118 ml

280 71 g281 118 ml

279 177 ml277 177 ml



25TH Edition® Perfume  
Spray for Women

Härligt kvinnlig doft av vita blommor 
med  sensuell spänning från mysk och 
patchouli.  Toppnot: kaktusblomma, 
fresia och murgröna. Hjärtnot: 
rosenblad, jasmin, vit lilja och magnolia. 
Basnot: körsbärsträ, mysk och 
patchouli.

208 50 ml

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. 

30 473 ml

25TH Edition® Cologne  
Spray for Men

Fräsch, aromatisk och maskulin doft 
med toner  av örter, frukt och trä. 
Toppnot: basilika, lavendel, ananas 
och bergamott. Hjärtnot: geranium, 
teblad och gröna äpplen. Basnot: 
ekmossa, sandelträ, mysk, ceder och 
tonkaböna. 

209 50 ml
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Forever Hand Sanitizer® 
with Aloe & Honey

Desinficerar effektivt dina händer. Samtidigt  
tar lugnande Aloe vera och återfuktande 
honung hand om din hud. Lämnar efter sig 
en tilltalande doft av citrongräs och lavendel. 
Paketerad i en liten, smidig flaska som gör att 
du alltid kan ha den nära till hands. 

318 59 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. 

40 473 ml

Avocado Face & Body Soap

Mild, fuktighetsbevarande tvål med 
avokadosmör som passar alla hudtyper. 
Rengör både skonsamt och effektivt  och har 
en oemotståndligt  uppfriskande citrusdoft. 

284 142 g



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.

307 950 ml
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Forever™ Essential  
Oils Lemon

Eterisk olja med härlig doft av citronzest: syrlig  
och frisk med liten sötma. Lyfter upp och ger 
energi. Forevers citroner skördas för hand och 
lagras försiktigt tills de når perfekt mognad. På 
så vis blir citronerna saftigare och producerar 
eterisk olja av högsta kvalitet. 

507 15 ml

Forever™ Essential  
Oils Lavender

Eterisk lavendelolja för lugn, ro och avslappning. 
Doften inleds friskt, fruktigt och örtigt för att 
sedan övergå i en mjukare, träigt blommig och 
klassiskt bittersöt ton. Forevers lavendel odlas 
och skördas i Bulgarien på grund av idealiskt 
klimat och jordmån. Den innehåller höga nivåer 
av linalylacetat, vilket ger lavendeln sin fruktigt 
söta arom, och höga nivåer av terpener. 

506 15 ml

Forever™ Essential  
Oils Peppermint

Eterisk pepparmyntsolja som har en kylig och 
frisk mintdoft med en behaglig sötma i botten. 
Forever™ Essential Oils Peppermint extraheras 
från plantor som har odlats och skördats på 
samma gård i generationer. Plantor som har 
ett naturligt högre innehåll av mentol, vilket ger 
den svalkande effekt som pepparmynta  
är känd för. 

508 15 ml

Forever™ Essential Oils  
Tri-Pak 

Frisk pepparmynta, upplyftande citron och ljuvlig  
lavendel. Tre härliga eteriska oljor av högsta 
klass, 5 ml vardera, i en lyxig förpackning.  

512 3x5 ml

Essential  
Oils
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Forever™ Essential  
Oils At Ease

Erbjuder en perfekt balanserad kombination 
av naturens renaste vintergröna, lavendel, 
eukalyptus, koriander, frankincense, rosmarin, 
romersk kamomill, pepparmynta, basilika och 
oregano. Blandad speciellt för att främja lugn,  
ro och harmoni. 

509 10 ml

Forever™ Essential  
Oils Defense 

En uppfriskande doftsymfoni bestående 
av naturens renaste kryddnejlika, 
apelsin, kanel, rosmarin, frankincense, 
eukalyptus och enbär. Blandad speciellt 
för att främja styrka och vitalitet.

510 10 ml

Forever™ Essential  
Oils Carrier Oil

Bäraroljan för din favoritdoft består av vår 
egen blandning av Aloe vera, vitaminerna 
E, A och C samt naturliga doftfria oljor. 
Tillsammans med Forever Essential 
Oils, ger Forever Carrier Oil  en kraftfull 
upplevelse. 

505 118 ml

Forever™ Essential  
Oils Soothe 

Harmoni och lugn på flaska. En smekning 
av naturens renaste vildmynta, vintergröna, 
kamfer, ylang-ylang och kamomill. Blandad 
speciellt för att lena, lugna och friska upp. 

511 10 ml

Forever™ Essential Oils Bundle 

Alla våra sex ljuvliga eteriska oljor av högsta klass. 15 
ml av vardera Lavender, Lemon Och Peppermint. 10 ml 
av vardera At Ease, Defense Och Soothe. Kommer i en 
magnifik och sinnrik förpackning. Perfekt presenttips!

513 3 x 15 ml 
3 x 10 ml



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. 

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.

QUALITY & CARING
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