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A thoughtful gift
by Forever

Til globetrotteren
Modtageren af denne julegave får Forever Travel Kit,
der består af fem Forever-favoritter i små, flyvenlige
rejseemballager i en smart kosmetikpung. Aloe verabaseret shampoo, balsam, badegelé, hudcreme og
tandpasta, perfekt til rejsen.

Pris:

524 | 4 x 50 ml 1 x 30 ml

Julen er en fantastisk lejlighed til at
vise, at vi sætter pris på hinanden.
Derfor tilbyder Forever dig forskellige julegavetips, der alle
bidrager med lidt ekstra omtanke og samtidig letter dine
julegaveindkøb. Vælg et af vores skræddersyede sæt, eller
vælg selv blandt de enkeltstående produkter. Vi garanterer,
at der er noget for enhver smag og til enhver personlighed.

VI HOS FOREVER ØNSKER DIG EN
JUL FULD AF FORKÆLELSE SAMT EN

år!
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CHRISTMAS GIFT GUIDE

Til den aktive

Til den moderne klassiker

Her får du vores populære massagelotion
Aloe Heat Lotion med Aloe vera, mentol og
eukalyptusolie, der gør huden blød og glat.
Sættet omfatter også det moderne kosttilskud
Forever Move, der indeholder patenteret
æggeskalsmembran og gurkemeje.

Den tro tjener i dette sæt er Forever Gel Original,
vores egen og håndhøstede Aloe vera som drik,
sammen med Joost – et vitaminrigt kosttilskud,
der giver god smag til både vand og Forever
Gel Original. En pakke Joost rækker til hele
7,2 liter færdig drik. Vælg mellem Blueberry
Acai Lemon og Pineapple Coconut Ginger.

Pris:

Pris:

064 | 118 ml

551 | 90 kapsler

015 | 1000 ml

516 | 60 ml

517 | 60 ml

Blandselv-gaver

Aloe MSM Gel
Dejlig massagegel med beroligende egenskaber.
Indeholder blandt andet Aloe vera og MSM
(metylsulfonylmetan), en organisk svovlforbindelse,
der findes i næsten alle levende organismer. Brug
massagegelen alene eller sammen med Aloe Heat
Lotion for en kraftigere massageoplevelse.

Pris:
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205 | 118 ml

Sonya Aloe
Nourishing Serum

Til den
superaktive

Silkeblød, fugtbevarende
serum, der giver huden en fin
glød. Med blandt andet Aloe
vera, E-vitamin, hvid te og
mimoseekstrakt.

Vores populære håndsæbe gør
hænderne rene, silkebløde og
genfugtede. Med vores egen
Aloe vera, ekstrakt af agurk,
olivenolie og citronolie. Mild,
frisk duft.

Et af Forevers allerførste
produkter. Mild og behagelig
bade- og brusegelé med en
frisk duft af havet. Indeholder
blandt andet Aloe vera
og urteekstrakt, der virker
rensende, fugtbevarende
og beroligende på huden.

Pris:

Pris:

Pris:

Pris:

10282 | 350 ml
|

CHRISTMAS GIFT GUIDE

Aloe Bath Gelée

Denne julegave indeholder
vores storfavorit ARGI+, der er et
innovativt kosttilskud til alle med
en aktiv livsstil, den proteinrige
måltidsshake Forever Ultra Vanilla
eller Forever Ultra Chocolate og
vores smarte Shaker.

470 | 375 g
471 | 405 g
473 | 300 g, 30 x 10 g

2 017

Aloe Hand Soap

281 | 118 ml

523 | 473 ml

014 | 251 ml

Læs mere om vores produkter på foreverliving.dk

#THOUGHTFULFOREVER

HER&H

8 |

IM

THO

IF T

FO

R

HT FUL

G

UG

