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Parasta
Lähes 40 vuoden ajan Forever on etsinyt intensiivisesti 
ympäri maailmaa löytääkseen parhaimmat ainesosat, 

joita luonnolla on tarjota, ja käyttänyt viimeisimpiä 
tieteellisiä edistysaskelia yhteen ainoaan tarkoitukseen:  

tarjotakseen sinulle ja perheellesi  
tasapainoisen elämäntyylin.
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Rex halusi, että ihmiset ympäri maailmaa saisivat kokea 
Aloe veran ihoa hoitavat ominaisuudet.

Ensimmäisestä päivästä lähtien hänen intohimonsa oli 
tehdä asioita oikealla tavalla – täydellisten ainesosien 
löytäminen parhaista lähteistä, työskentely kaikkein 
parhaiden asiantuntijoiden kanssa koko liikentoiminnassa, 
ja avoimuus päätöksenteossa.

Tämä on perustana sille, mitä Forever tekee ja mitä se 
edustaa. Ei siksi, että meidän pitäisi toimia näin 
ollaksemme trendikkäitä, vaan siksi että tehdäksemme 
parasta se on tehtävä alusta alkaen oikein.

Rex Maughanilla, Foreverin perustajalla, on visio terveemmästä 
elämästä kaikille. Se sai hänet perustamaan Forever Living 
Productsin vuonna 1978.

Look better. 
Feel better.



LISÄÄ TIETOA, VIERAILE OSOITTEESSA:  

FOREVERLIVING.FI

Etsi tätä symbolia tuotekuvastostamme 
löytääksesi muutamia suosikeistamme ja 
parhaiten myyvistä tuotteistamme.

Koska rakastamme Aloe veraa, käsittelemme 
viljelmillämme olevia 50 miljoonaa Aloe vera -kasvia 
hieman eri tavalla. Aloe veramme poimitaan käsin ja 
tuore Aloe vera -geeli poistetaan kuorestaan hellävaroen, 
ennen kuin se varovasti stabiloidaan erityisessä, 
patentoidussa prosessissa. Kaikki tämä tapahtuu 
muutaman tunnin kuluessa korjuusta, jotta voisimme 
antaa sinulle hienoimman Aloe vera -geelin: kasvista 
tuotteeksi, sinulle. 

Valitut ainesosat
Olemme omistautuneet etsimään luonnon parhaita 
terveyden ja kauneuden lähteitä jakaaksemme ne 
maailman kanssa. Aloe vera -tuotteemme olivat 
ensimmäisiä, jotka saivat arvostetun International Aloe 
Science Councilin myöntämän Seal of Approval 
-sertifikaatin, mikä myönnetään tuotteiden korkean 
laadun takeeksi. Se tarkoittaa, että voit luottaa niihin ja 
tuntea olosi turvalliseksi valinnan tehtyäsi.  
 
Forever yhdistää Aloe veran sekä luonnollisiin että 
tieteellisesti kehitettyihin ainesosiin, jotka on valittu 

täydentämään ja parantamaan Aloe veran etuja. Aloe 
veran monipuolisuuden ansiosta sen voi yhdistää eri 
ainesosiin ja sitä voidaan käyttää monin eri tavoin. 

 
Hyvä liiketoimintaetiikka
Forever ei testaa tuotteitaan eläimillä, ja monilla 
tuotteistamme on Kosher-, Halal- ja Islamic Society 
-merkinnät. Olemme niin varmoja siitä, että kaikki tulevat 
rakastamaan tuotteitamme, että tarjoamme asiakkaillemme 
90 päivän asiakastyytyväisyystakuun.

Olemme ylpeitä siitä, että tuotteemme ovat auttaneet 
miljoonia ihmisiä Yhdysvalloissa ja yli 150 muussa maassa 
ympäri maailmaa. Toivomme, että sinä olet seuraava, joka 
kokee Aloe veran hienot edut.

Kasvista 
tuotteeksi,  
sinulle. 
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Forever Aloe 
Berry Nectar™

Sama hieno tuote kuin alkuperäinen, käsin 
poimittua Aloe veraa, ja tässä lisäksi hyvä 
maku karpaloista ja omenoista, mikä sopii 
koko perheelle.

034 1000 ml

Forever Aloe 
Bits N’ Peaches™

Hedelmäinen makusensaatio! Aloe vera 
-juoma, jossa kesäinen maku auringon 
kypsyttämistä persikoista ja lisäksi pieniä 
Aloe veran paloja.

077 1000 ml
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Forever  
Aloe Vera Gel™

Ehdoton myyntisuosikkimme on ollut mukana 
alusta alkaen, ja on nykyään suositumpi kuin 
koskaan ennen. Käsin poimittua Aloe veraa. 
Hyvä aloitus päivälle! 

015 1000 ml

Forever  
Pomesteen Power™

Hedelmäinen ja hyvä juoma, jossa on Aloe veraa ja maukas 
sekoitus granaattiomena-, päärynä-, mangostani-, vadelma-, 
karhunvatukka- ja mustikkamehutiivisteitä. 

262 473 ml
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516 517

Drinks
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Forever Aloe2Go™

Virkistävä juoma, joka yhdistää hienon Aloe Vera 
Gelimme Pomesteen Powerin hedelmäiseen 
sisältöön, jossa on granaattiomenaa, päärynää, 
mangostania, vadelmaa, karhunvatukkaa ja 
mustikkaa. Valmiina juotavaksi milloin vain – ja 
missä vain. 

270 30x
88,7 ml 

JOOST™

Vitamiinipitoinen ravintolisämme piristää 
niin tavallisen veden kuin päivittäisen Aloe 
vera -shottisi tai muun juoman makua. 
1 pakkauksesta riittää kaikkiaan 7,2 
litraan valmista juomaa. Valitse kahdesta 
herkullisesta mausta.

 Blueberry Acai Lemon 

516 60 ml

Pineapple Coconut Ginger  
  

517 60 ml
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Bee

Mehiläispesän 
aarteet
Me ihmiset olemme aina rakastaneet  
hyvää, makeaa hunajaa.

Mutta mehiläispesä kätkee sisäänsä myös muita 
salaisuuksia, joista meille voi olla iloa, esimerkiksi 
mehiläiskuningatarhyytelö, propolis ja siitepöly.

Forever  
Bee Pollen™

Ahkerien mehiläisten luonnonvaraisina 
kasvavista kukista keräämää siitepölyä 
ravintolisänä sinulle, kätevässä 
tablettimuodossa.

026 100 
tablettia

Forever Royal Jelly™

Kuningattaren arvoinen ravintolisä. 
Mehiläispesässä mehiläiset ruokkivat 
kuningatartaan itse valmistamallaan 
erikoisravinnolla: Royal Jellyllä. Suomeksi 
tämän aineen nimi on mehiläiskuningatarhyytelö 
ja se sisältää muun muassa B5-vitamiinia 
(pantoteenihappoa).

036 60 
tablettia

Forever Bee Propolis™

Suoraan mehiläispesästä sinun parhaaksesi. 
Propolis on aine, jota mehiläiset käyttävät 
suojatakseen pesäänsä epäpuhtauksilta. 
Jo antiikin kreikkalaiset tunsivat hyvin 
propoliksen, ja sanotaan myös, että se olisi 
saanut nimensä heiltä: pro polis = kaupungin 
edessä. 

027 60 
tablettia



Nutritional

376

439

206
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Forever Arctic Sea™

Ravintolisä, jossa omega-3-sisältö, on 
tehty muistuttamaan ruokavaliota, joka 
sisältää runsaasti kalaa ja äyriäisiä. 
Sisältää yhdistelmän omega-3-
rasvahappoja DHA ja EPA, ja siinä on 
raikas sitruunan ja limetin maku. Forever 
Artic Sean kala-ja mustekalaöljyllä on 
Friend of the Sean sertifiointi.

376 120 
kapselia

Forever Calcium™

Naiset, erityisesti keski-ikäiset ja sitä vanhemmat 
sekä henkilöt, jotka eivät syö maitotuotteita, 
saattavat tarvita kalsiumlisän. Forever 
Calcium imeytyy helposti elimistöön ja sisältää 
muun muassa magnesiumia, sinkkiä ja C- ja 
D-vitamiinia. Tabletit on helppo niellä ja niissä on 
hyvä vaniljan maku.

206 90 
tablettia

Forever Daily™

Pieni tabletti, jossa suuri sisältö. Forever 
Daily -tableteista saat tärkeitä vitamiineja 
ja mineraaleja, sekä oman hedelmä- ja 
vihannessekoituksemme, jossa 20 eri 
hedelmää, marjaa  ja vihannesta. Lisäksi se 
sisältää sekä Aloe Vera Geliä,  lykopeenia että 
koentsyymi Q10:tä. 

439 60 
tablettia



Nutritional
464

354
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Forever Kids™

Kiireisessä arjessa ravitsemuksellisesti täydellinen  
ruokavalio ei aina ole itsestäänselvyys – eivätkä 
läheskään kaikki lapset rakasta vihanneksia…   
Ravintolisä Forever Forever Kids sisältää tärkeitä 
vitamiineja ja mineraaleja kätevien purutablettien 
muodossa. Tablettien hyvä maku tulee viinirypä-
leistä ja persikoista.  

354 100 
tablettia

Faktaa
Forever Fiber™

Saatko tarpeeksi kuituja? Forever  
Fiber voi auttaa sinua siinä. Yhdestä 
annoksesta tätä ravintolisää saat 
nimittäin kokonaiset 6,1 grammaa 
ravintokuitua – mutta minimaalisesti 
hiilihydraatteja ja kaloreita.

464 30 annospakkausta

Tutkijamme tekevät jatkuvasti työtä 
löytääkseen parhaat ainesosat, jotka 
yhdistää hienoon Aloe veraamme.  
Vuosien mittaan olemme huomanneet, 
että on olemassa muita kasveja, jotka 
sopivat loistavasti yhteen Aloe veran 
kanssa. Kun ne yhdistetään, tuloksena 
on itsestäänselvä osa terveellisiä 
elämäntapoja ja ihonhoitorutiineja. 



Nutritional
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473 300 g, 30 x 10 g annospakkausta

ARGI+™ 
 
 
ARGI+ on ravintolisä, joka on kehitetty 
erityisesti sinulle, joka elät aktiivista elämää. 
Sisältää aminohappo L-arginiinia sekä mehu- 
ja hedelmäuutesekoituksen hedelmistä 
ja marjoista, muun muassa mustikoista, 
vadelmista, viinirypäleistä ja granaattiomenoista. 
Antaa sinulle lisäksi päivittäisen annoksen 
vitamiineista C, D, B6,  B12 ja foolihappo.
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Forever Absorbent C™

Me ihmiset emme muodosta C-vitamiinia itse, vaan 
meidän on saatava se ruoasta. Ravintolisä Forever 
Absorbent-C on sitruksen makuinen purutabletti, joka 
sisältää kokonaiset 60 mg C-vitamiinia per tabletti sekä 
kuituja kauraleseiden muodossa.

048 100 
tablettia

Vit lize™

Ravintolisä, joka on tehty erityisesti naisen 
tarpeisiin. C-, D- ja E-vitamiinit, kuten 
myös B-vitamiinit B6, B12 ja foolihappo 
ovat kaikki tärkeitä vitamiineja. Tässä 
ravintolisässä ne yhdistetään muun 
muassa raudan ja oman hedelmä- ja 
yrttisekoituksemme kanssa.

375 120 
tablettia

Vit lize™

Ravintolisä, joka keskittyy miehen 
terveyteen ja hyvinvointiin. Kahdesta 
kapselista mies saa päivittäistarpeensa 
tärkeistä C-, D-, E- ja B6-vitamiineista  
sekä mineraaleista seleeni ja sinkki. 

374 60 
kapselia
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Forever Active  
Probiotic™

Erittäin suosittu ravintolisä, joka sisältää 
yhdistelmän kuudesta eri bakteerikannasta. 
Pienet kapselit on helppo niellä. Ei tarvitse 
säilyttää kylmässä.

222 30 
kapselia

Forever  
Fields of Greens™

Tämän vihreämpää siitä ei tule. Ravintolisä 
Forever Fields of Greens -tableteista löydät 
nimittäin sekä ohranorasta, sinimailasta 
ja vehnänorasta yhdistettynä hunajaan ja 
cayennepippuriin. 

068 80 
tablettia

Forever Garlic-Thyme™

Valkosipulia ja timjamia on käytetty  
tuhansia vuosia. Ravintolisä Forever Garlic-
Thymen päiväannoksesta saat noin 3 grammaa 
valkosipulia ja 150 mg timjamia – pehmeissä ja 
hajuttomissa  kapseleissa. 

065 100 
kapselia



Forever Move™

Vartalon tasapaino pohjautuu moniin tekijöihin, ja liikunnalla ja 
ruokavaliolla on sen kannalta itsestään selvä ja tärkeä merkitys. 

Forever Move on innovatiivinen ravintolisä, joka on kehitetty 
erityisesti aktiivista elämäntyyliä varten. Se sisältää kahta 
nykyaikaista ja erittäin laadukasta ainesosaa: kananmunankuoren 
NEM®-kalvouutetta ja BioCurc™-kurkumauutetta.

551 90  
kapselia
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Forever FastBreak™

Herkullinen suklaanmakuinen kuorrute, 
sisällä mureaa maapähkinävoita ja 
mausteena ripaus merisuolaa. FastBreak 
on maistuva välipala tien päällä. Sopii hyvin 
ylimääräiseksi proteiinilisäksi treenien 
yhteydessä. Kokonaiset 11 g proteiinia ja 3 g 
kuitua patukassa antavat hyvän kylläisyyden 
tunteen. 

520 56 g  
x 12

519

518

520
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Forever PRO X2™ 

Tekeekö mielesi nopeaa, hyvää ja hieman 
terveellisempää välipalaa? Tai ylimääräistä 
proteiinilisää treenien yhteydessä? Kokeile 
Forever PRO X² -proteiinipatukoita! Herkullisia, 
gluteenittomia proteiinipatukoitamme on 
kahta eri makua, suklaa ja kaneli. Korkea 
proteiinisisältö, 15 g per patukka, antaa hyvän 
kylläisyydentunteen, vaikka yksi patukka 
sisältää ainoastaan 150 kcal. 

Chocolate

519 45 g

Cinnamon

518 45 g



Weight Management
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Forever Therm™

Ravintolisä, jonka fokuksena 
jaksaminen ja energia-aineenvaihdunta. 
Sisältää kahdeksaa vitamiinia, muun 
muassa vitamiineja C, B2, B6, B12 
ja pantoteenihappoa. Forever Therm 
sisältää myös uutetta sekä vihreästä 
teestä, kahvista että guaranasta. 

 

463 60 
tablettia

Forever Ultra™   
Hyvä pirtelö, jossa täysiarvoista soijaproteiinia, 
tärkeitä vitamiineja ja mineraaleja. Maksimaalisesti 
ravintoa ja minimaalisesti kaloreita, minkä 
ansiosta se sopii yhtä hyvin ateriankorvikkeeksi 
painonhallintaan kuin välipalaksi, proteiinilisäksi 
treenien jälkeen tai kun mielesi yksinkertaisesti 
tekee jotakin hyvää. Sekoitetaan kevytmaitoon (tai 
veteen). Valitse kahdesta hyvästä, luonnollisesta 
mausta: vanilja tai suklaa. 15 annosta.

Vanilla

470 375 g

 
Chocolate

471 405 g

Forever Lean™ 

Forever Lean sisältää hivenaine 
kromia, joka edistää normaalia 
makroravintoaineiden (proteiini, 
hiilihydraatit ja rasva) aineenvaihduntaa 
ja veren glukoositasojen pysymistä 
normaalina. Lisäksi Forever Lean 
sisältää uutteita viikuna-kaktuksesta 
ja tarhapavuista.
 

289 120 
kapselia



F15™

F15 koostuu kolmesta kattavasta ruokavalio- ja harjoitusohjelmasta. Valitse  
F15 Beginner 1 & 2, F15 Intermediate 1 & 2 tai F15 Advance 1 & 2 sen mukaan, 
kuinka aktiivista elämää vietät. Kukin ohjelma on jaettu kahteen tasoon, ja tasot 
kestävät 15 päivää. F15-ohjelmat on suunniteltu antamaan sinulle työkaluja, 
joita tarvitset tehdäksesi terveyttäsi edistävän elintapamuutoksen. Ohjelmaan 
kuuluu tarkoin valittuja tuotteita aktiivista elämäntapaa varten, harjoitusohjelma, 
harjoitusvideoita, terveysvinkkejä ja ruokavalioneuvoja, jotka auttavat sinua  
pitämään kiinni terveellisistä elintavoista.

Paketti sisältää: 
- 015 Forever Aloe Vera Gel TM, 1 l x 2
- 470, 471 Forever Ultra TM x 1 
   (makuvaihtoehdot vanilja ja suklaa, 375 g tai vastaavasti 405 g)
- 464 Forever Fiber TM x 1, 30 annospakkausta.
- 463 Forever Therm TM x 1, 60 tablettia
- Käsikirja x 1

6130 Beginner 1&2 Vanilja 
6133 Beginner 1&2 Suklaa 
 
6131 Intermediate 1&2 Vanilja 
6134 Intermediate 1&2 Suklaa

6132 Advanced 1&2 Vanilja 
6135 Advanced 1&2 Suklaa

6130-6135

CHANGE 9™

CHANGE 9 on ohjelma, joka yhdeksässä päivässä voi auttaa sinua 
käynnistämään matkasi kohti terveempää itseäsi. Se on tehokas, 
yksinkertainen noudattaa ja antaa sinulle tarvitsemasi työkalut 
aloittaaksesi muutoksesi tänään!  

Paketti sisältää: 
- 015 Forever Aloe Vera Gel TM, 1 l x 2
- 470, 471 Forever Ultra TM x 1 
  (makuvaihtoehdot vanilja ja suklaa, 375 g tai vastaavasti 405 g)
- 464 Forever Fiber TM x 1, 30 annospakkausta.
- 463 Forever Therm TM x 1, 60 tablettia
- 030 Forever Fiber annspakkausta, 6,1 g/annos
- Käsikirja x 1
- Mittanauha x 1
- 10282 Shaker

4282     Vanilja

4287     Suklaa

Forever F.I.T. on nerokas ohjelma, jossa on mukana treeni, ravintolisät ja 
ravitsemusohjeet, jotka kolmella yksinkertaisella askeleella auttavat sinua 
saavuttamaan tasapainoiset elintavat.

Forever F.I.T.

18 / Weight Management



Vital5™

Nerokas peruspaketti, joka yksinkertaistaa 
tietä hyvinvointiin päivittäin. Sisältää viisi 
suosituimmista ravintolisistämme.

Sisältää:
- 015 Forever Aloe Vera Gel™, 1 l x 4 tai 
- 034 Forever Aloe Berry Necta™, 1 l x 4
- 439 Forever Daily™ x 1, 60 tablettia
- 222 Forever Active Probiotic™ x 1, 30 tablettia
- 376 Forever Arctic Sea™ x 1, 120 tablettia
- 473 ARGI+™ pouch x 1, 300 g, 30 x 10 g,           
  annospakkaus

4252 Forever Aloe 
Vera Gel™

4272 Forever Aloe  
Berry Nectar™

Me ihmiset jaamme mielellämme positiivisia elämyksiä. Kerro 
ystävälle F.I.T.-ohjelmasta ja sen terveellisistä eduista. Sosiaalinen 
verkostomme toimii juuri tällä tavalla; tarina kerrallaan, yhdeltä 
ihmiseltä toiselle. 

Yli 10 miljoonan Forever Business Ownerin perhe edustaa Foreveriä 150 maassa. Ihmisiä, jotka 
haluavat auttaa toisia voimaan paremmin, näyttämään paremmalta ja toteuttamaan unelmansa.

Combo Paks / 19

IHMISLUONTO
MAAILMANLAAJUINEN 
PERHE



20 / Combo Paks

Top 8

Parhaiten myyvät tuotteemme hienossa laukussa. 
Sisältää kahdeksan suosikkia sekä sisäpuolelle 
että ulkokuorelle.

Sisältää: 
015 Forever Aloe Vera Gel™ 4 kpl, 473 ARGI+™ 
2 kpl, 034 Aloe Berry Nectar™ 2 kpl, 061 Aloe 
Vera Gelly 3 kpl, 051 Aloe Propolis Creme 2 kpl, 
64T Aloe Heat Lotion 2 kpl, 028 Forever Bright™ 
Toothgel 2 kpl, 022 Forever Aloe Lips™ 12 kpl, 
Ostoslaukku 1 kpl

4199

Combo Paks
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Personal 
Care

64T 118 ml

Aloe Heat Lotion

Väsyneen kehon paras ystävä. 
Miellyttävä hierontavoide, jossa Aloe 
veraa, mentolia ja eukalyptusöljyä, 
jotka tekevät ihosta lisäksi pehmeän 
ja sileän. Hyvä mintun tuoksu.



22 / Personal Care

Personal Care

Forever Travel Kit 

Ota Forever-suosikkisi mukaan 
matkalle, tai anna vaikka ystävälle 
mahdollisuus kokeilla niitä. Forever 
Travel Kit sisältää viisi hienoa tuotetta 
pienissä lentomatkustamiseen sopivissa 
pakkauksissa: 

Aloe-Jojoba Shampoo (50 ml) 
Aloe-Jojoba Conditioning Rinse (50 ml)
Aloe Moisturizing Lotion (50 ml)  
Aloe Bath Gelée (50ml) 
Forever Bright™ Toothgel (30 g)

Kaikki pakattuna kätevään 
toalettilaukkuun.

524

Forever Aloe 
Scrub™

Todellinen syväpuhdistus, 
jossa Aloe veraa ja 
joka on tarpeeksi mieto 
käytettäväksi päivittäin. 
Puhtaasta jojobaöljystä 
tehtyjen helmien avulla 
Forever Aloe Scrub 
poistaa kuolleita ihosoluja 
sekä likaa ja tuo esiin 
uuden, säteilevän ihon.

238 99 g

Relaxation 
Shower Gel

Ylellinen suihkugeeli, 
jossa Aloe veraa 
ja hieno sekoitus 
eteerisiä öljyjä 
sekä kurkku- ja 
sitruunauutetta. 
Silkkinen koostumus, 
joka puhdistaa ja 
hoitaa ihoasi. Tuoksuu 
ihastuttavalta! 

Aloe Bath 
Gelée™

Mieto ja miellyttävä 
kylpy- ja suihkugeeli, 
jossa raikas, 
vihreä ja hieman 
merellinen tuoksu. 
Sisältää muun 
muassa Aloe veraa 
ja yrttiuutteita, 
jotka rauhoittavat 
ihoasi ja auttavat 
sitä säilyttämään 
kosteutensa. Tulet 
tietenkin myös 
puhtaaksi.  

014 251 ml 287 192 ml
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Aloe Lips™  
with Jojoba

Pidä hymy kunnossa joka 
säässä! Yhdistelmä Aloe veraa, 
jojobaöljyä ja mehiläisvahaa 
tekee huulistasi pehmeät ja 
sileät ja suojaa niiltä säältä ja 
tuulelta. Voidaan käyttää myös 
kynsinauhoilla ja kutiseviin 
hyönteisenpistoihin.

022 4,25 g

Aloe Sunscreen

Silkinsileä aurinkovoide, 
jossa Aloe veraa ja 
E-vitamiinia. Se on 
hellävarainen, ihoa hoitava 
ja kosteuttava, suojaa sekä 
UVA- että UVB-säteilyä 
vastaan. Vedenkestävä. 
SPF 30.
 

199 118 ml

462 4,25 g

Forever Sun Lips™  
SPF 30

Miellyttävä huulivoide, jossa 
aurinkosuojakerroin 30 ja mintun 
tuoksu. Pitää huulesi pehmeinä ja 
sileinä joka säässä ja antaa lisäksi 
mukavan viilentävän tunteen. 
Sisältää ihoa hoitavaa Aloe veraa 
ja pehmentävää jojobaöljyä. 

MONET LEVITTÄVÄT IHOLLE ALOE 
VERAA OLTUAAN AURINGOSSA, 
MUTTA JOS HALUAT TOIMIA 
AURINGOSSA FIKSUSTI, KÄYTÄ ALOE 
VERAA ENNEN RAUHOITTAAKSESI JA 
SUOJATAKSESI IHOASI. SEN VUOKSI 
AURINKOVOITEEMME SISÄLTÄÄ IHOA 
HOITAVAA ALOE VERAA.
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Personal Care

Forever Alluring 
Eyes™

Ensimmäiset hienot 
juonteet ja rypyt ilmestyvät 
silmänympäryksien herkälle 
iholle. Alluring Eyes 
rauhoittaa, hoitaa ja lisää 
ihon kimmoisuutta tämän 
ehkäisemiseksi. Ehkäisee 
myös turvotusta ja tummia 
silmänalusia. Sisältää muun 
muassa Aloe veraa,  
jojobaa ja E-vitamiinia.

233 28,3 g069 56,7 g 187 30 ml

R3 Factor™ 

Kuorii pois kuolleet 
ihosolut ihon pinnalta, 
jotta uusien solujen 
muodostuminen 
helpottuisi. Palauttaa 
ihon kosteustasapainon 
ja kimmoisuuden. Muun 
muassa Aloe veraa, AHA-
happoja, A-, C- ja  
E-vitamiinia sekä 
kollageenia.

Forever 
Alpha-E Factor™

Hoitava kuuri, joka antaa ihollesi  
uutta kiinteyttä. A-, C- ja 
E-vitamiinit, kamomillauute 
ja kurkkuyrtti ovat joitakin 
ainesosista, jotka palauttavat 
väsyneen ihon sileyden ja 
joustavuuden. Sopii myös 
herkälle iholle. 

Aloe Moisturizing Lotion

Silkinsileä voide, joka tekee ihostasi pehmeän 
ja joustavan. Aloe veran lisäksi se sisältää 
muun muassa ihoa hoitavia aineita, kuten 
aprikoosinsiemenöljyä ja jojobaöljyä sekä 
antioksidantti E-vitamiinia. Sopii yhtä hyvin 
kasvoille kuin koko vartalolle. Kevyt ja miellyttävä 
tuoksu.  

063 118 g

Aloe Propolis Creme

Yksi suosituimmista tuotteistamme, loistava kuivalle 
iholle koko keholla. Sekä pehmittävä että kosteuttava 
mm. propolis- ja kamomillauutetta, sileä koostumus 
ja ihana hunajantuoksu. 

051 113 g

Sonya™ Aloe Eye  
Makeup Remover

Mieto ja kevyt, Aloe vera -pohjainen 
meikinpoistoaine, joka poistaa 
silmämeikkisi tehokkaasti. Öljytön 
koostumus ei jätä jälkiä.

186 118 ml

Forever Bright™ Toothgel

Aloe vera -pohjainen hammastahna, joka puhdistaa 
tehokkaasti samalla kun se hoitaa ikeniä ja limakalvoja 
ja antaa raikkaan hengityksen, joka kestää pitkään! 
Erityisen hyvä herkille ikenille. Ei sisällä fluoria. 

028 130 g
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Forever 
Epiblanc™

Epiblanc tasoittaa, vaalentaa 
ja ehkäisee pigmenttiläiskien 
ilmaantumista. Antaa 
iholle kirkkaamman ja 
nuorekkaamman ulkonäön. 
Sisältää muun muassa 
Aloe veraa, E-vitamiinia ja 
luonnollisia kasviuutteita.

236 28,3 g 64T 118 ml

Sonya™ Hydrate Shampoo

Hemmottele hiuksiasi Sonya Hydrate  Shampoolla, 
joka on ihanteellinen alku  päivittäiselle 
hiustenhoidollesi. Hoitava shampoo, jossa on 
Aloe veraa, pantenolia (B5-provitamiinia) ja 
mehiläiskuningatargeeliä (Royal Jellya), antaa 
hiuksillesi upean kiillon ja tekee niistä helposti 
muotoiltavat. Tuoksuu ihanalta ja sopii myös 
värjätyille hiuksille.

349 355 ml

Sonya™ Hydrate Conditioner

Hoitava hoitoaine, jossa on Aloe veraa ja 
mehiläiskuningatargeeliä (Royal Jelly), joka tekee 
hiuksistasi pehmeät, kiiltävät ja erityisen helposti 
muotoiltavat. Auttaa hiuksia säilyttämään niiden 
kosteuden ja hallitsemaan pörröisyyttä, samalla 
kun se vähentää hiusten staattista sähköisyyttä. 
Tulet lisäksi rakastamaan hoitoaineen
miellyttävää tuoksua. 

350 355 ml

Sonya™ Volume Conditioner 

Kosteutta ylläpitävä hoitoaine, joka tekee hiuksista 
pehmeät ja helposti selvitettävät sekä estää hiuksia 
tulemasta staattisiksi. Tulet rakastamaan hiustesi 
kiiltoa – puhumattakaan ihanasta tuoksusta! 
Sisältää mm. Aloe veraa, Royal Jellya ja jojobaöljyä. 

352 355 ml

Sonya™ Volume Shampoo

Anna hiuksillesi volyymiä! Kaksi tärkeintä ainesosaa 
Sonya Volume Shampoossa ovat Aloe vera ja 
mehiläiskuningatargeeli (royal jelly). Sonya Volume 
Shampoo antaa sinulle kiiltävät, helposti hoidettavat 
hiukset hiustyypistäsi riippumatta, ja sopii myös 
värikäsitellyille hiuksille.  

351 355 ml

205 118 ml

Aloe  
MSM Gel

Syvävaikutteinen 
hierontavoide, jolla 
rauhoittavia ja vahvistavia 
ominaisuuksia. 
Sisältää muun muassa 
metyylilsulfonyylimetaania 
(MSM, orgaanista 
rikkiyhdistettä, jota esiintyy 
lähes kaikissa elävissä 
eliöissä) ja Aloe veraa. 

Aloe Heat 
Lotion

Väsyneen kehon paras 
ystävä. Miellyttävä 
hierontavoide, jossa 
Aloe veraa, mentolia ja 
eukalyptusöljyä, jotka 
tekevät ihosta lisäksi 
pehmeän ja sileän. 
Hyvä mintun tuoksu.



339 338340 342 343 341

Personal Care

Aloe Fleur de Jouvence™

Erinomainen setti, jossa sarjan kaikki kuusi tuotetta.  
Mukana sekoitusastia, lusikka ja sivellin. 

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

337
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Aloe Cleanser

Mieto puhdistusvoide, joka poistaa tehokkaasti 
lian ja meikin. Ihosta tulee puhdas ja pehmeä, 
eikä tunnu lainkaan kuivalta. Pääainesosa on 
Aloe vera ja lisäksi siihen sisältyy muun muassa 
jojobaöljyä, allantoiinia ja C-vitamiinia.
 

339 118 ml

Rehydrating Toner

Virkistävä ja kosteuttava kasvovesi, joka vahvistaa 
ihoa ja supistaa ihohuokosia. Pohjautuu Aloe 
veraan. Muita ainesosia ovat eri yrttiuutteet, 
hyaluronihappo sekä kollageeni ja allantoiini.

338 118 ml

Firming Day Lotion

Hoitava päivävoide, joka pitää ihon pehmeänä ja 
joustavana. Kosteuttaa, vahvistaa ja suojaa säätä 
ja tuulta vastaan. Erinomainen meikinalusvoide. 
Sisältää pääainesosa Aloe veran lisäksi yrttiuutteita, 
hyaluronihappoa ja C-ja E-vitamiinia.

340 59 ml

Recovering Night Creme

Sametinsileä, vahvistava yövoide, joka huolehtii 
ihostasi nukkuessasi. Pohjautuu Aloe veraan ja lisäksi 
siihen sisältyy kollageenia, kasviöljyjä, C-ja E-vitamiinia 
sekä B5-provitamiinia. 

 

342 57 g

Aloe Activator

Suunniteltu käytettäväksi kasvonaamion 
(art nro 341) kanssa, mutta on myös mieto, 
hoitava yleistuote. Mukavan viilentävä 
ja rauhoittava silmänympäryksillä, 
esimerkiksi. Sisältää pääosin Aloe  
veraa ja allantoiinia.

343 118 ml

Mask Powder

Puhdistava ja kuoriva kasvonaamio raikkaalle 
ja ruusuiselle iholle. Sisältää yhdistelmän 
tehokkaita ainesosia, jotka poistavat kuolleita 
ihosoluja ja epäpuhtauksia ja samalla niillä on 
ihoa rauhoittava vaikutus. Käytetään yhdessä 
Aloe Activatorin kanssa. 

341 29 g
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Aloe Body 
Conditioning 
Creme

Sisältää pehmentäviä, 
tasoittavia ja 
kosteuttavia ainesosia 
ja tuoksuu mausteiselle 
kanelille. Myös loistava 
hierontavoide. 

057 113 g

Aloe  
Ever-Shield™

Säilytä puhdas, 
raikas tunne! Aloe 
Ever-Shield on sekä 
hellävarainen ja 
tehokas deodorantti, 
jossa mieto tuoksu, 
joka sopii sekä 
miehille että naisille. 
Ei sisällä lainkaan 
alumiinikloridia. Ei 
tahraa, eikä jätä 
laikkuja vaatteisiin.

067 92,1 g

Gentleman’s 
Pride™

Raikas, maskuliininen 
tuoksu miehille. 
Raikastava after 
shave, jossa muun 
muassa Aloe veraa, 
rosmariinia ja kurkkua, 
jotka hellävaraisesti 
rauhoittavat ja 
kosteuttavat ihoasi – ja 
tekevät  siitä ihanan 
pehmeän ja sileän. 

070 118 ml

062 118 ml

Aloe Vera 
Gelly

Kuiva iho, 
auringonpolttama 
tai kutiseva 
hyönteisenpistos? Aloe 
Vera Gelly sisältää 
stabiloitua Aloe 
Veraa, joka imeytyy 
ihoon nopeasti, se 
rauhoittaa, hoitaa 
ja säilyttää ihom 
kosteuden. Käytä 
iholla, joka tarvitsee 
sitä, päästä varpaisiin. 

061 118 ml

Aloe Lotion

Hieman kevyempi voide 
koko vartalolle – kasvot 
mukaan lukien. Sisältää 
muun muassa Aloe veraa, 
jojobaöljyä ja E-vitamiinia. 
Kosteuttava, rauhoittava 
ja tekee ihosta pehmeän 
ja sileän. Mieto tuoksu. 

Forever Marine 
Mask™

Ihana kasvonaamio, joka 
puhdistaa syvältä levistä 
saatavien mineraalien 
avulla. Aloe vera, hunaja, 
kurkku, rosmariini ja 
E-vitamiini pitävät huolen, 
että iho saa kosteutta 
ja tulee sileäksi ja 
joustavaksi.  

234 113 g



28 / Personal Care

Personal Care

Aloe Shave

Mielyttävä karvanpoistoon – geeli ihokarvojen 
ajeluun ja parranajoon, pohjautuu Aloe 
veraan ja sisältää runsaasti ihoa hoitavia 
ainesosia, jotka antavat loistavan tuloksen – ja 
jättävät ihon virkistyneeksi, kosteutetuksi ja 
vastustamattoman sileäksi. Mieto, raikas tuoksu, 
joka sopii sekä miehille että naisille.

515 150 ml

Aloe Hand Soap

Aloe Hand Soap tekee jokaisesta 
käyttötilanteesta miellyttävän kokemuksen ja 
tekee ihostasi pehmeän ja kosteutetun. Sisältää  
muun muassa kurkkua, oliiviöljyä ja sitruunaöljyä  
– pohjana tietenkin Aloe vera. Mieto, raikas tuoksu.

523 473 ml

Aloe-Jojoba Shampoo

Ylellinen, pH-tasapainotettu sampoo, 
jossa Aloe veraa ja jojobaa. Sopii kaikille 
hiustyypeille. Hiuksistasi tulee raikkaat, 
kiiltävät ja hyväntuoksuiset – ja helpommat 
muotoilla. Ei sisällä sulfaatteja.

521 296 ml

Aloe-Jojoba  
Conditioning Rinse 
Hieno, pH-tasapainotettu hoitoaine, jossa 
paljon hyviä aineksia hiuksillesi. Aloe veran 
ja jojoban lisäksi se sisältää muun muassa 
australianpähkinänöljyä ja B5-provitamiinia. 
Kevyt koostumus, joka tekee hiuksista 
pehmeät, kiiltävät ja helpot muotoilla tekemättä 
niistä raskaita. Ja se tuoksuu myös hyvältä.

522 296 ml



Sonya™ Aloe Deep 
Moisturizing 
Cream 

Erittäin kosteuttava voide 
iholle, joka haluaa hieman 
lisähuolenpitoa. Sopii 
loistavasti yövoiteeksi kaikille 
ihotyypeille ja päivävoiteeksi 
kuivalle/normaalille iholle. 
Muun muassa Aloe veraa, 
öljyjä australianpähkinöistä ja 
auringonkukansiemenistä sekä 
männynkuoriuutetta. 

311 71 g
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Sonya™ Aloe Refreshing 
Toner with White Tea

Virkistävä ja kosteuttava kasvovesi, joka 
imeytyy nopeasti ihoon. Sisältää muun 
muassa Aloe veraa, jojobaa, valkoista 
teetä ja kurkku-uutetta. 

279 177 ml

Sonya™ Aloe Nourishing 
Serum with White Tea

Silkinsileä, kosteuttava seerumi, joka antaa 
iholle sen hehkun takaisin. Imeytyy nopeasti, 
eikä tahmaa lainkaan. Muun muassa Aloe 
veraa, E-vitamiinia, valkoista teetä 
ja mimosauutetta.

281 118 ml

Sonya™ Aloe  
Deep-Cleansing Exfoliator

Mieto kuorinta, joka poistaa tehokkaasti 
kaikenlaisen lian. Ihostasi tulee puhdas ja 
pehmeä kuin silkki. Pääainesosa Aloe veran 
lisäksi se sisältää muun muassa jojobaöljyä, 
sitruuna- ja kurkku-uutetta.

278 118 ml



25TH Edition™ Perfume  
Spray for Women

Ihanan naisellinen tuoksu valkoisista 
kukista, sekä myskiä ja patsulia. 
Ensituoksu: kaktuskukka, freesia ja 
muratti. Sydäntuoksu: ruusunlehdet, 
jasmiini, valkoinen lilja ja magnolia. 
Pohjatuoksu: kirsikkapuu, myski  
ja patsuli.

208 50 ml

Aloe Veterinary Formula

Tehty erityisesti karvaturrejasi varten. Aloe 
Veterinary Formula puhdistaa ja hoitaa kuivaa 
ihoa, turkkia, tassuja, nisiä, kavioita, harjaa ja 
häntää. Pääainesosa? Tietenkin Aloe vera.

030 473 ml

25TH Edition™ Cologne  
Spray for Men

Raikas, aromaattinen ja maskuliininen 
tuoksu, jossa sävyjä yrteistä, 
hedelmistä ja puista. Ensituoksu: 
basilika, laventeli, ananas ja 
bergamotti. Sydäntuoksu: kurjenpolvi, 
teelehdet ja Granny Smith -omenat. 
Pohjatuoksu: tammisammal, 
santelipuu, myski, setri ja tonkapapu.

209 50 ml
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Forever Hand Sanitizer™

Desinfioi kädet tehokkaasti. Samalla 
rauhoittava Aloe vera ja kosteuttava hunaja 
huolehtivat ihostasi. Jättää jälkeensä 
sitruunaruohon ja laventelin tuoksun. Paketoitu 
pieneen, kätevään pulloon, minkä ansiosta voit 
aina pitää sitä käden ulottuvilla.

Aloe First™

Miellyttävä suihke, jossa Aloe veraa, propolista 
ja valikoituja yrttejä, jotka viilentävät ja 
rauhoittavat ihoasi. Esimerkiksi auringossa 
vietetyn päivän tai hyönteisenpistoksen 
jälkeen. Sopii hyvin myös hiuksille ja 
hiuspohjaan. 

Avocado Face & Body Soap

Mieto, kosteutta säilyttävä saippua, jossa 
avokadovoita. Sopii kaikille ihotyypeille. 
Puhdistaa sekä hellävaraisesti että tehokkaasti 
ja siinä on vastustamattoman virkistävä 
sitrustuoksu. 

284 142 g

318 59 ml 040 473 ml



Forever Aloe MPD™ 2X Ultra
Yleispuhdistusaine, joka on todellakin nimensä 
veroinen. Toimii yhtä hyvin kaikenlaisessa 
pyykinpesussa kuin myös lattian, kylpyhuoneen 
ja kaakelien puhdistuksessa ja käsitiskissä. 

307 950 ml
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infinite by Forever™  
hydrating cleanser
Kevyt, kosteuttava ja mieto puhdistusemulsio, joka poistaa epäpuhtauksia, 
rasvaa ja kuona-aineita. Vaikuttaa hellävaraisesti kasvojen herkällä iholla, ja on 
tehokas kuivattamatta ihoa. Aloe veraa, auringonkukansiemenöljyä, arginiinia 
sekä omena-aminohappoon ja glysiiniin pohjautuvia puhdistavia aineita. 
Hajusteeton. 

554 118 ml

infinite by Forever™  
collagen complex
Tiedämme kaikki, ettei kauneus ole pelkkää pintaa. Tämä moderni ravintolisä 
sisältää muun muassa meriperäistä kollageenia, keramideja, meloniuutetta ja 
C-vitamiinia.

556 60
Tablettia



New Products / 33

infinite by Forever™  
firming serum
Tehokas anti-aging-lisä päivä- ja yövoiteeseesi. Korkea 
pitoisuus aktiivisia aineita, jotka antavat erityisen 
paljon kosteutta, pehmentävät ihoa ja vähentävät 
hienojen juonteiden näkyvyyttä. Aloe veraa, peptidejä, 
hiivauutetta, heraproteiinia, natriumhyaluronaattia ja 
arginiinia. Hajusteeton. 

555 30 ml

infinite by Forever™  
restoring crème
Kevyt ja erittäin kosteuttava anti-aging-kasvovoide, 
jossa on yli 15 ihoa hoitavaa ainesosaa, kuten Aloe 
vera, acai, granaattiomena, beetaglukaani, plantolin, 
eteerisiä öljyjä ja punajuuriuutetta. Tasoittaa ihon 
sävyä ja rakennetta, pehmentää ja kosteuttaa ja antaa 
iholle nuorekkaan tunteen. Hajusteeton. 

558 48,2 g

infinite by Forever™ 
advanced skincare system 
Iholle tarkoitettu ravintolisä ja vallankumouksellisia 
ja voimakkaita ainesosia sisältäviä ihonhoitotuotteita 
– tämä setti on pakollinen hankinta kaikille, jotka 
haluavat antaa iholleen parasta.

Sisältää:
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

553
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Forever™ Essential  
Oils Lemon

Eteerinen öljy, jossa ihana sitruunankuoren 
tuoksu: hapokas ja raikas sekä hieman 
makea. Piristää ja antaa energiaa. Foreverin 
sitruunat poimitaan käsin ja varastoidaan 
huolellisesti, kunnes ne saavuttavat 
täydellisen kypsyyden. Sillä tavoin 
sitruunoista tulee mehukkaampia ja ne 
tuottavat korkealaatuisinta  eteeristä öljyä.

507 15 ml

Forever™ Essential  
Oils Lavender

Eteerinen laventeliöljy tyyneyteen, rauhaan 
ja rentoutumiseen. Tuoksu alkaa raikkaana, 
hedelmäisenä ja yrttisenä ja muuntuu sen jälkeen 
pehmeämmäksi, puu- ja kukkaistuoksuksi sekä 
klassisen kirpeän makeaksi. Forever™ Essential 
Oils Lavender -öljyn laventeli viljellään ja niitetään 
Bulgariassa sen ihanteellisen ilmaston ja maaperän 
vuoksi. Se sisältää korkeita määriä linalyyliasetaattia, 
joka antaa laventelille sen hedelmäisen makean 
aromin, sekä paljon terpeenejä. 

506 15 ml

Forever™ Essential  
Oils Peppermint

Eteerinen piparminttuöljy, jossa on viileä 
ja raikas mintuntuoksu ja miellyttävä 
makeus pohjalla.Forever™ Essential Oils 
Peppermint uutetaan taimista, joita on 
viljelty ja niitetty samalla tilalla sukupolvien 
ajan. Taimilla on luonnostaan korkeampi 
mentolisisältö, joka antaa sen viilentävän 
tunteen, josta piparminttu on tunnettu. 

508 15 ml

Forever™ Essential Oils  
Tri-Pak 

Raikas piparminttu, mieltä ylentävä sitruuna ja suloinen 
laventeli. Kolme ihanaa eteeristä, korkealuokkaista öljyä, 
5 ml jokaista, ylellisessä pakkauksessa.  

512 3x5 ml

Essential  
Oils
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Forever™ Essential  
Oils At Ease

Tarjoaa täydellisesti tasapainotetun yhdistelmän 
luonnon puhtainta talviota, laventelia, 
eukalyptusta, korianteria, frankinsensiä, 
rosmariinia, roomalaista kamomillaa, 
piparminttua, basilikaa ja oreganoa.  
Sekoitettu erityisesti edistämään tyyneyttä, 
rauhaa ja harmoniaa. 

509 10 ml

Forever™ Essential  
Oils Defense 

Virkistävä tuoksusinfonia, jossa luonnon 
puhtainta mausteneilikkaa, appelsiinia, 
kanelia, rosmariinia, frankinsensiä, 
eukalyptusta ja katajanmarjaa. 
Sekoitettu erityisesti edistämään 
voimaa ja vitaliteettia.

510 10 ml

Forever™ Essential  
Oils Carrier Oil

Suosikkituoksusi kantajaöljy koostuu 
omasta sekoituksestamme Aloe veraa, 
E-, A- ja C-vitamiineja sekä luonnollisia 
tuoksuttomia öljyjä. Yhdessä Forever 
Essential Oils -öljyjen kanssa Forever 
Carrier Oil antaa voimakkaan elämyksen. 

505 118 ml

Forever™ Essential  
Oils Soothe 

Harmoniaa ja rauhaa pullossa  
– luonnon puhtainta villiminttua, talviota, 
kamferia, ylang ylangia ja kamomillaa. 
Sekoitettu erityisesti pehmentämään, 
rauhoittamaan ja virkistämään. 

511 10 ml

Forever™ Essential Oils Bundle 

Kaikki kuusi ihanaa, korkealuokkaisinta eteeristä öljyämme. 
15 ml Lavender, Lemon ja Peppermint. 10 ml At Ease, 
Defense ja Soothe. Hienossa ja näyttävässä pakkauksessa. 
Täydellinen lahjavinkki!

513 3 x 10 ml 
3 x 15 ml



QUALITY & CARING

Independent Forever Business Owner:

Tuotteidemme korkea laatu vahvistetaan eri puolilta maailmaa saamillamme laatumerkinnöillä. Forever oli ensimmäinen, joka sai International Aloe 

Science Councilin myöntämän Seal of Approval -merkinnän. Monet tuotteista ovat hyväksyttyjä Kosher Ratingin ja Islamic Sealin mukaisesti, ja useimmat 

ravintolisistämme ovat Halal-sertifioituja. Sosiaalinen vastuu on myös tärkeää meille. Sen vuoksi huolehdimme, että työntekijöillämme on hyvä ja turvallinen 

työympäristö. Ja koska tiedämme, että maailma on suurempi kuin Forever, teemme myös aktiivisesti yhteistyötä eri avustusjärjestöjen ja humanitaaristen 

projektien parissa.
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