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Perfekte gaver
fra Forever
Se filmen på foreverliving.dk

#ThoughtfulForever

Massér mere!

infinite by Forever™
Et komplet hudplejesæt med
fuld fokus på anti-aging.
I sættet indgår:
infinite by Forever™ hydrating cleanser
infinite by Forever™ firming serum
infinite by Forever™ collagen complex
infinite by Forever™ restoring crème
I infinite by Forever kombineres fantastiske
ingredienser som peptider, kollagen,
naturlige mineraler og planter, med
den seneste videnskab. Resultatet?
Avancerede produkter der både supplerer
Aloe vera og styrker dens genfugtede og
hudplejende egenskaber.

1445 DKK

Art.nr: 553 | Vejledende udsalgspris
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Maksimere effekten af dit serum
med en skøn ansigtsmassage.

1.
2.
3.
4.
5.

Spred lidt af dit favoritserum jævnt
ud i hænderne og på fingerspidserne.
Massér det ind med jævne bevægelser
fra øjenbryn og op over panden. Gentag
over hele området.
Placér fingrene under øjnene og massér
opad/udad over kinderne mod ørene.
Gentag den opadgående/udadgående
bevægelse ved kæbelinjen.
Afslut med halsen. Massér blidt i bløde
strøg fra kravebenet og opad.

Juletip!
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Det er omtanken
som tæller

Forever
Alpha-E Factor TM

Luksuriøse dråber som giver
din hud ny spændstighed.
Forever Alpha-E Factor indeholder
en række ingredienser, som plejer og
beroliger huden samt gør den smidig
og blød.

331 DKK

Art. nr: 187 | 30 ml | Vejledende udsalgspris

Aloe Fleur
de Jouvence™

Sonya™ Aloe
Nourishing Serum

infinite by Forever™
Collagen Complex

Silkeblødt, fugtighedsbevarende
ansigtsserum, der absorberes
hurtigt uden at klatte. Med blandt
andet Aloe vera, vitamin E, hvid te
og bark fra silketræet.

Hudens eget kosttilskud indeholder
hydrolyseret marint kollagen og
C-vitamin, som bidrager til normal
dannelse af kollagen, der har
betydning for hudens normale
funktion. Her er også juicekoncentrat
fra cantaloupemelon og hvedeekstrakt
med ceramider samt biotin, der bidrager
til at bevare normalt hår og normal hud.

892 DKK

356 DKK

427 DKK

Vejledende udsalgspris

Vejledende udsalgspris

Vejledende udsalgspris

Eksklusivt og mildt
hudplejeprogram.
Seks forskellige samvirkende
produkter i et komplet hudplejeprogram. Aloe vera er
fundamentet i alle produkter,
som også indeholder ingredienser
såsom collagen, vitaminer og urter.

Se filmen på foreverliving.dk

#ThoughtfulForever
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Art. nr: 337

Giver huden gløden tilbage.

Art. nr: 281 | 118 ml

Skønhed indefra.

Art. nr: 556 | 60 kapsler
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Julegaver til et liv
i bevægelse …
Dejlig afslappende
massagelotion med
Aloe vera, mentol og
eukalyptusolie, der
desuden gør huden
blød og glat. Dufter
friskt af pebermynte.
149 DKK

Art. nr: 064 | 118 ml | Vejledende udsalgspris

Forever Move™

Trendy ingredienser til et liv i bevægelse.
Et innovativt kosttilskud med NEM®-æggeskalsmembran
og BioCurcTM gurkemejeekstrakt, der er udviklet til dig med
en aktiv livsstil.
Til hvem?
Forever MoveTM passer til alle voksne, der kan lide at røre
sig i hverdagen, uanset hvilket niveau, det gælder. Dette er
et produkt til dig, der er interesseret i kost og træning, og
som vil prøve noget nyt.

#ThoughtfulForever
2 017
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516 DKK

Art. nr: 551 | 90 kapsler | Vejledende udsalgspris
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Flere gaver som
topper formen
ARGI+™

Til udholdenhed og immunforsvar,
blodomløb og muskler.

#ThoughtfulForever

Vores populære kosttilskud til dig,
der lever eller vil leve et aktivt liv.
Indeholder aminosyren L-arginin,
men også flere vigtige vitaminer,
der understøtter en aktiv livsstil.

Se filmen på foreverliving.dk

551 DKK

Julens kanelshake
Cremet vanilje møder krydret kanel - vores
lækre kanelshake giver dig energi til alle
julens festligheder.
1 måleske Forever Ultra™ Vanilla
½ moden banan
½ dl græsk eller tyrkisk yoghurt
1 tsk. stødt kanel
2 dl mandelmælk
is efter smag

Juletip!
2 017
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Blend alle ingredienser på høj hastighed,
indtil du får en jævn konsistens. Hvis du
synes shaken bliver for tyk, kan du fortynde
med mere mandelmælk eller lidt vand.
God jul!

Forever Ultra

™

Et hurtigt mellemmåltid med
styr på kalorierne.

Art. nr: 473 | 300 g, 30 x 10 g
Vejledende udsalgspris

F.I.T. Shaker

En god shake med fuldværdigt
sojaprotein, vigtige vitaminer
og mineraler og en lækker smag.
Rig på næring og kaloriefattig.
Er både velegnet som erstatning
for et måltid under vægtkontrol
og som mellemmåltid, proteintilskud
efter træning, eller når du simpelthen
bare trænger til noget godt. Vælg
mellem vanilje- eller chokoladesmag.

Med de rigtige værktøjer, bliver det
lettere at holde sin nye livsstil. Et
godt tip er vores smarte og smidige
shaker, som gerne følger med i
sportstasken. F.I.T Shaker har en
aftagelig bøtte i bunden, hvor du for
eksempel kan have dit proteinpulver.
Shakeren rummer 350 ml og kan
gå i opvaskemaskine, mikroovn og
fryser. Fremstillet af plast som er frit
for BPA, BPS og DEHP.

218 DKK

19 DKK

Vejledende udsalgspris

Vejledende udsalgspris

Art. nr: 470-471 | 375 g - 405 g

Art. nr: 10282 | 350 ml
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Til nære og kære

– uanset hvor de er ...
Forever Travel Kit

Tag dine favoritter med dig
på rejsen.
Smart sæt med fem fine produkter i flyvenlige
emballager, Aloe-Jojoba Shampoo, Aloe-Jojoba
Conditioning Rinse, Aloe Moisturizing Lotion, Aloe
Bath Gelée og Forever BrightTM Toothgel. Alt
sammen pakket i en smart toilettaske.

#ThoughtfulForever

Forever Aloe Lips™

Hold smilet i form i alt slags vejr!
Læbepomaden med Aloe vera, jojobaolie og
bivoks som holder dine læber bløde - og
beskytter dem mod vejr og vind.

Se filmen på foreverliving.dk
2 017
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35 DKK

Art. nr: 6005 | 4,25 g | Vejledende udsalgspris

Aloe Shave

Forkæl dig selv med en skøn
barbering!
Denne luksuriøse barbergel baseret
på Aloe vera indeholder et væld af
hudplejende ingredienser, der giver
et strålende resultat – og efterlader
huden opfrisket, fugtet og dejlig glat.

139 DKK

Art. nr: 515 | 150 ml | Vejledende udsalgspriss

171 DKK

Art. nr: 524 | 4 x 50 ml. 1 x 30 ml | Vejledende udsalgspris

Gentleman’s Pride™
After shave-lotion med frisk,
maskulin duft.

Opfriskende after shave-lotion
med blandt andet Aloe vera,
rosmarin og agurk som varsomt
beroliger og genfugter din hud
– og gør den herligt blød og glat.

149 DKK

Art. nr: 070 | 118 ml Vejledende udsalgspris
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Se filmen på foreverliving.dk
Forever Gel Original™

Direkte fra vores egne plantager.

Forevers
klassiker trives
i alle hjem ...

Vores bestseller er vores Aloe
vera-drik, der består af den fineste
indergelé fra håndhøstet Aloe vera af
højeste kvalitet. En perfekt måde at
starte dagen på.

254 DKK

Art. nr: 6000 | 1000 ml
Vejledende udsalgspris

Aloe Bath Gelée

Opfriskende brusebadsog badegel med Aloe vera.
Mild og behagelig bade- og
showergel med frisk, grøn og lidt
maritim duft. Indeholder blandt
andet Aloe vera og urteekstrakt,
som beroliger din hud og hjælper
den med at bevare sin fugt. Og
du bliver selvfølgelig også ren.

183 DKK

Art. nr: 014 | 251 ml

Vejledende udsalgspris

Aloe Vera Gelly

Hverdagshelten i
badeværelsesskabet:
Aloe vera på tube.
Tør hud, solskoldning
eller kløende insektstik?
Aloe Vera Gelly virker
beroligende, plejende
og fugtighedsbevarende.
Anvend den på hud, som
har brug for det.

#ThoughtfulForever

149 DKK

Art. nr: 061 | 118 ml

Vejledende udsalgspris
2 017
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Juletip
HJEMMELAVET ANSIGTSMASKE MED ALOE
VERA GELLY
Sørg for at forkæle din
hud i løbet af julen med
en dejlig genfugtende
ansigtsbehandling.
Bland 1 spsk.
Aloe Vera Gelly og
1 spsk. yoghurt
sammen til en jævn
konsistens. Fordel
på velrengjort
hud, lad virke i 10
minutter og skyl
derefter af med
koldt vand.

15 |

Se filmen på foreverliving.dk

GIV MULIGHEDEN TIL
FORANDRING VÆK
Sidst men ikke mindst, vil vi gerne fortælle
dig om vores allerfineste gave til dig selv eller
til en person, du kan lide: muligheden for at
blive en af os.
Kender du nogen, der drømmer om at forandre deres liv?
Nogen, der ønsker at være deres egen chef og være i stand til
at bestemme over deres tid, finanser og fremtid? Nogen, der er
på udkig efter nye oplevelser, nye udfordringer og nye kolleger?
Måske er det dig selv?
At være forhandler for Forever eller Forever Business Owner,
som er den fuldstændige titel, er både sjovt og udfordrende.
Og med den rette indstilling og målbevidst arbejde kan det
desuden lidt efter lidt blive ret indbringende. Du vil også
opdage, at det let bliver en livsstil at leve med Forever og
vores produkter.

Nysgerrig?
2 017
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HØR AF DIG TIL MIG, SÅ FORTÆLLER JEG MERE!
Independent Forever Business Owner:

GARANTERET KVALITET
Vi har flere patenter på Aloe veraens stabiliseringsproces, derfor kan du være sikker på, at vores Aloe vera-baserede helse- og
skønhedsprodukter er af den højeste kvalitet. Vores Aloe vera-produkter var de første, som fik det prestigefyldte certifikat International
Aloe Science Council’s Seal of Approval for konsistens og renhed. Mange af produkterne er også godkendte iht. Kosher Rating og
Islamic Seal of Approval. Forever tester ikke produkter på dyr.

FOREVERLIVING.DK
DK_170831_art: 5498 5-pack_© 2017 Forever Living Products Scandinavia AB
Vær opmærksom på, at denne tryksag gælder danske forudsætninger. Vi tager forbehold for eventuelle trykfejl.

