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Jo yli neljänkymmenen vuoden ajan 
Forever on osoittanut sitoutumisensa 

luonnon puhtaimpien ainesosien 
etsimiseen kaikkialta maailmasta. 

Nämä ainesosat yhdistetään uusimpaan 
tieteelliseen kehitystyöhön, ja Foreverin 
tavoitteena on sinun ja perheesi sekä 

ulkoinen että sisäinen hyvinvointi.



TEHOKKAAT AINESOSAT 
Olemme sitoutuneet etsimään luonnosta parhaimmat kauneutta ja 

hyvinvointia edistävät ainesosat ja tuomaan ne ihmisten käyttöön 

kaikkialla maailmassa. Forever yhdistää puhtaan Aloe veran tarkoin 

valikoituihin luonnollisiin ja tieteellisesti pitkälle kehitettyihin ainesosiin, 

jotka täydentävät ja tehostavat Aloe veran hyötyjä. 

Aloe vera on erittäin monipuolinen kasvi, ja siksi se sopii yhdistet- 

täväksi monien eri ainesosien kanssa. Näin syntyvät tuotteet saavat 

sinut ja perheesi näyttämään hyvältä ja tuntemaan olonne hyväksi. 

KASVISTA TUOTTEEKSI SINULLE
Hallitsemme koko ketjua kasvin istuttamisesta aina siihen asti, 

kunnes se päätyy tuotteena käsiisi. Tämä ”kasvista tuotteeksi  
sinulle” -periaate tarkoittaa, että valvomme Aloe veran viljelyä,  

korjuuta, valmistusta ja pakkaamista saavuttaaksemme mahdolli- 

simman hyvän laadun kustannustehokkaasti.

Sitoutumisemme Aloe vera -tuotteiden valmistukseen näkyy  

kaikissa laitoksissamme: investoimme jatkuvasti uusimpiin tekno-

logioihin ja laitteisiin pysyäksemme tuotannon, laatutestauksen, 

pakkaamisen ja toimitusten suhteen ajan hermolla.

HYVÄ LIIKE-ETIIKKA 
Oikein toimiminen on nyt ja on ollut jo 40 vuoden ajan Foreverin 

toiminnan kulmakivi: haluamme asettaa uuden vertailukohdan. 

Emme siksi, että se olisi hienoa tai trendikästä tai että meitä olisi 

käsketty toimimaan niin, vaan koska uskomme, että se on ainoa  

oikea tapa toimia. Forever ei testaa tuotteita eläimillä, ja monilla  

tuotteillamme on Kosher-, Halal- ja IASC-sertifikaatit. Olemme 

varmoja siitä, että kaikki pitävät tuotteistamme. Siksi  

niillä on 90 päivän asiakastyytyväisyystakuu. 

Miljoonat ihmiset yli 160 maassa ovat jo halunneet kokea  

Aloe veran ihmeelliset ominaisuudet. Mikset sinäkin? 

Lue lisää osoitteesta foreverliving.fi

Lookbetter,better.feel

Miljoonat ihmiset kautta maailman arvostavat Foreverin tuotteita, 

joita jälleenmyyjämme myyvät 160 markkina-alueella. Jos et 

ole vielä tutustunut huippulaadukkaaseen tuotevalikoimaamme, 

sinua odottaa ihana kokemus. Ravintolisämme, ihonhoitotuot-

teemme, hiustenhoitotuotteemme – itse asiassa kaikki Foreverin 

laajan valikoiman tuotteet – on valmistettu rakkaudella ja laatu-

ajattelu huomioiden. 

Useimpien tuotteidemme pohjalla on Aloe vera. Meillä on omat 

viljelmämme, ja koska rakastamme tätä kasvia, olemme tarkkoja 

siitä, että viljelmiemme noin 50 miljoonasta kasvista pidetään 

hyvää huolta. Korjaamme Aloe veran käsin ja otamme varovaisesti 

talteen lehden sisällä olevan arvokkaan geelin. Sen jälkeen 

tämä geeli muodostaa monien ravintolisiemme sekä ihon- ja 

hiustenhoitotuotteidemme pohjan.

Hienon Aloe veran lisäksi tuotteissa hyödynnetään perinteisiä 

suosikkeja, kuten propolista, mikrolevää ja kollageenia, sekä 

innovatiivisia ainesosatulokkaita, joita ovat esimerkiksi kanan-

munankuoren NEM®-kalvouute, sitikoliini ja Lutemax® 2020. 

Emme pyri pelkästään siihen, että olet tyytyväinen, 
vaan haluamme ylittää odotuksesi.

Edessäsi on aarreaitta, joka sisältää pehmentäviä, kosteuttavia, energisoivia, 
virkistäviä, rentouttavia ja tuoksuvia tuotteita – kavereita, jotka saavat sinut 
voimaan paremmin ja näyttämään paremmalta. 

Huippulaaduk
kaita

tuotteita
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Johdanto



FOREVER ALOE VERA GEL™

Luonnollinen Aloe vera -juoma koostuu käsin 
poimitusta ja täydellisen kypsänä korjatusta 
Aloe verasta. Juoma sisältää C-vitamiinia,  
eikä se sisällä sokeria tai makeutus-, väri- tai 
säilöntäaineita. Pakattu ympäristöystävälliseen 

pakkaukseen.

  34 EUR    tuotenro 715

1000 ml | 34 €/litra

  134 EUR    tuotenro 71612 

12 x 330 ml | 34 €/litra

FOREVER ALOE PEACHES™

Hedelmäinen, makean persikan makuinen versio 
myyntisuosikistamme Aloe vera -juomasta.  
Valmistettu käsin poimitusta ja laadukkaasta 
Aloe verasta. Juoma sisältää C-vitamiinia ja on 

pakattu ympäristöystävälliseen pakkaukseen.

  34 EUR    tuotenro 777

1000 ml | 34 €/litra

  134 EUR    tuotenro 77812 

12 x 330 ml | 34 €/litra

FOREVER ALOE BERRY NECTAR™

Maukas Aloe vera -juoma, joka maistuu  
karpalolle ja omenalle. Valmistettu käsin  
poimitusta, täydellisen kypsänä korjatusta ja  
laadukkaasta Aloe verasta. Juoma sisältää 
C-vitamiinia ja on pakattu ympäristöystävälli-

seen pakkaukseen.

  34 EUR    tuotenro 734

1000 ml | 34 €/litra

  134 EUR    tuotenro 73512 

12 x 330 ml | 34 €/litra

FOREVER ALOE MANGO™

Aloe vera- juoma joka maistuu trooppisen aurinkoisel-

ta mangolta. Pohjana on myyntisuosikkimme Aloe 

vera -juoma. Valmistettu käsin poimitusta ja laaduk-

kaasta Aloe verasta ja ihanasta mangososeesta. Juoma  

sisältää C-vitamiinia ja on pakattu ympäristöystävälli-

seen pakkaukseen.

  34 EUR    tuotenro 736

1000 ml | 34 €/litra

Aloe veraIhmeellinen

6 KERROSTA 
SUOJAAVAA 
MATERIAALIA

TÄYSIN 
KIERRÄTETTÄVÄÄ 
MATERIAALIA

Ensiluokkaista laatua

+ Jopa 99,7 % Aloe veraa

+ Ei säilöntäaineita

+ Ei lisättyä sokeria tai 
makeutusaineita

+ Runsaasti C-vitamiinia

Forever Aloe Vera Gel ei  
sisällä lisättyjä säilöntäaineita,  
ja se sisältää runsaasti 
C-vitamiinia, joka edistää 
immuunijärjestelmän  
normaalia toimintaa sekä  
auttaa vähentämään  
väsymystä ja uupumusta.

3 x FOREVER ALOE VERA -JUOMA, TRI-PAK
Foreverin suositut C-vitamiinia sisältävät Aloe vera -juomat ovat saatavilla  
kolmen pakkauksissa. Nyt voit siis täydentää varastojasi usealla pakkauksella  

Aloe vera -suosikkijuomaasi tai kokeilla settiä, joka sisältää kaikki kolme makua. 

7153 | 3 x Forever Aloe Vera Gel™ 

7343 | 3 x Forever Aloe Berry Nectar™  
7773 | 3 x Forever Aloe Peaches™  

7363 | 3 x Forever Aloe Mango™ 

7333 |  1 x Forever Combo Tri-Pak  
Forever Aloe Vera Gel, Forever Aloe Berry Nectar,  
Forever Aloe Peaches

  101 EUR    tuotenro 7153 / 7343 / 7773 /7363/ 7333 

3 x 1000 ml | 34 €/litra

Juoma, joka haluaa sinun parastasi  

Forever Aloe Vera Gelistä on saatavilla neljä 
maukasta makua – maista niitä kaikkia ja 
löydä oma suosikkisi. 

Uutuus!

Ravintolisät ja 
ravitsemus
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GreenGo

FOREVER SUPERGREENS™

Aktiivinen elämäntyyli voi hankaloittaa  

hedelmien ja vihannesten riittävää saantia. 

Forever Supergreens -ravintolisästä saat 

yli kahtakymmentä hedelmää ja kasvista. 

Se sisältää muun muassa C-vitamiinia ja 

magnesiumia, jotka edistävät normaalia 

energia-aineenvaihduntaa ja auttavat  

vähentämään väsymystä ja uupumusta. 

E-vitamiini puolestaan edistää solujen 

suojaamista hapettumisstressiltä. Lisäksi 

ravintolisä on pakattu käteviin annospus-

seihin. Se on helppo tapa lisätä vitamiineja 

ja kivennäisaineita ruokavalioon!

  42 EUR    tuotenro 621

132 g, 30 x 4,4 g annospakkausta   

1,41 €/kpl

FOREVER POMESTEEN POWER™

Hedelmäinen ja hyvä juoma, jossa on Aloe  

veraa ja maukas sekoitus granaattiomena-, 

päärynä-, mangostani-, vadelma-, karhun- 

vatukka- ja mustikkamehutiivisteitä.

  35 EUR    tuotenro 262

473 ml | 74 €/litra

FOREVER ABSORBENT-C™

Ihmisen elimistö ei muodosta C-vitamiinia 

itse, vaan meidän on saatava sitä ruoasta. 

Forever Absorbent-C on sitruksen makuinen 

purutabletti, joka sisältää kokonaiset 60 mg 

C-vitamiinia tabletissa ja kuituja kaura - 

le seiden muodossa. 

  23 EUR    tuotenro 048

100 tablettia | 0,23 €/kpl

FOREVER FIBER™

Saatko tarpeeksi kuituja? Forever Fiber  

voi auttaa sinua siinä. Yhdestä annoksesta 

tätä ravintolisää saat nimittäin kokonaiset  

6,1 grammaa ravintokuitua – mutta mini-

maalisesti hiilihydraatteja ja kaloreita. 

  26 EUR    tuotenro 464

30 annospakkausta | 0,86 €/kpl

FOREVER GARLIC-THYME™

Valkosipulia ja timjamia on käytetty tuhansia  

vuosia. Forever Garlic-Thyme -ravintolisän 

päiväannoksesta saat noin 3 grammaa valko- 

sipulia ja 150 mg timjamia – pehmeissä ja  

hajuttomissa kapseleissa. 

  24 EUR    tuotenro 065

100 kapselia | 0,24 €/kpl

FOREVER FIELDS OF GREENS™

Tämän vihreämpää siitä ei tule. Forever Fields  

of Greens -tableteissa on nimittäin ohranorasta, 

sinimailasta ja vehnänorasta yhdistettynä  

hunajaan ja cayennepippuriin.

  16 EUR    tuotenro 068

80 tablettia | 0,20 €/kpl

FOREVER MOVE™

Kehon tasapaino pohjautuu moniin tekijöihin,  

ja liikun nalla 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®-kalvo-

uutetta ja BioCurc-kurkumauutetta.

  68 EUR    tuotenro 551

90 kapselia | 0,76 €/kpl

Ravintolisät ja 
ravitsemus
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ARGI+™

ARGI+-ravintolisä on kehitetty erityisesti sinulle, 

joka elät aktiivista elämää. Se sisältää aminohappo 

L-arginiinia sekä mehu- ja hedelmäuutesekoituksen 

hedelmistä ja marjoista, muun muassa mustikoista, 

vadelmista, viinirypäleistä ja granaattiomenoista. 

Tarjoaa päivittäisen annoksen C-, D-, B6- ja B12- 

vitamiinia sekä foolihappoa.

  73 EUR    tuotenro 473

300 g, 30 x 10 g annospakkausta | 2,43 €/kpl

Lisääenergiaa
GELARGI+TRIPACK 
Tehosta päivittäistä Aloe vera -annostasi helposti – ARGI+- 

annospussin avulla. Tällä tavalla saat C-vitamiinin lisäksi B6- ja 

B12-vitamiinia, foolihappoa ja D-vitamiinia – ja tietenkin aminohappo 

L-arginiinia. Nämä kaksi pirteää tuotetta viihtyvät yhdessä ja auttavat 

tukemaan aktiivista elämäntyyliäsi. Ne on pakattu käteviin  

annospakkauksiin, jotka on helppo ottaa mukaan treeneihin,  

matkalle tai töihin.

Sisältö: 
+  3 Forever Aloe Vera Gel -minipakkausta (330 ml)

+  3 ARGI+-annospussia

+  3 ARGI+-esitettä

  42 EUR    tuotenro 6236

EPA JA DHA EDISTÄVÄT 
SYDÄMEN NORMAALIA 
TOIMINTAA

FOREVER ARCTIC SEA™

Ravintolisä, joka sisältää omega-3-rasvahappoja ja joka on kehitetty  

vastaamaan runsaasti kalaa ja äyriäisiä sisältävää ruokavaliota. Se sisältää 

tasapainoisen yhdistelmän DHA- ja EPA-rasva-happoja, ja siinä on  

raikas sitruunan ja limetin maku. Tuotteen kala- ja mustekalaöljyllä on 

Friend of the Sea -sertifiointi.

  36 EUR    tuotenro 376

120 kapselia | 0,30 €/kpl

FOREVER DAILY™

Kahdesta tabletista saat 12 tärkeän vitamiinin 

päiväannoksen. Forever Daily sisältää myös  

kahdeksaa mineraalia ja omaa hedelmä- ja  

vihannesseostamme, joka sisältää 20:tä eri  

hedelmää, marjaa ja vihannesta. Lisäksi se  

sisältää Aloe vera -geeliä, lykopeenia ja koent-

syymi Q10:tä. Monivitamiini, joka on todella  

nimensä veroinen!

  23 EUR    tuotenro 439

60 tablettia | 0,38 €/kpl

FOREVER CALCIUM™

Esimerkiksi keski-ikäiset ja vanhemmat naiset 

sekä henkilöt, jotka eivät siedä maitotuotteita, 

voivat tarvita lisäkalsiumia. Forever Calcium imeytyy 

helposti elimistöön ja sisältää muun muassa 

magne siumia, sinkkiä ja C- ja D-vitamiinia. Tabletit 

on helppo niellä ja niissä on hyvä vaniljan maku.

  32 EUR    tuotenro 206

90 tablettia | 0,36 €/kpl

FOREVER KIDS™

Kiireisessä arjessa ravitsemuksellisesti  

täydellinen ruokavalio ei aina ole itsestään-

selvyys – eivätkä läheskään kaikki lapset 

rakasta vihanneksia… Forever Kids -ravinto-

lisä sisältää tärkeitä vitamiineja ja mineraaleja 

kätevien purutablettien muodossa.  

Tablettien hyvä maku tulee viinirypäleistä  

ja persikoista.

  14 EUR    tuotenro 354

120 tablettia | 0,12 €/kpl

FOREVERIN 
SUOSIKKI

FOREVERIN 
SUOSIKKI
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FOREVER IVISION
Olemme keskittyneet Forever iVision -ravintolisässä ainesosiin, 

jotka ovat hyväksi silmille ja näölle. Ravintolisä sisältää esimerkiksi 

A-vitamiinia ja sinkkiä, jotka molemmat edistävät näön pysymistä 

normaalina. C- ja E-vitamiini sekä sinkki edistävät solujen  

suojaamista hapettumis stre ssiltä. Sinkki edistää myös normaalia 

A-vitamiinin aineenvaihduntaa. Lisäksi Forever iVision sisältää 

Lutemax® 2020 -ainesosaa, joka on saanut NutrAwardin ”Best 

Functional Ingredient 2018” -palkinnon.

  38 EUR    tuotenro 624  

60 kapselia | 0,64 €/kpl

FOREVER ACTIVE PRO-B™

Suosittu ja nykyaikainen ravintolisä, joka sisältää sinkkiä ja 8 miljardia 

elävää maitohappobakteeria kuudesta eri bakteerikannasta.  

Helposti nieltävät kapselit liukenevat vasta saavutettuaan määränpäänsä. 

Pakattu kätevään pakkaukseen, jota ei tarvitse säilyttää kylmässä,  

joten sen voi ottaa vaivatta mukaan. 

  40 EUR    tuotenro 610

30 kapselia | 1,34 €/kpl

VIT LIZE™ WOMEN
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. 

  36 EUR    tuotenro 375

120 tablettia | 0,30 €/kpl

VIT LIZE™ MEN
Ravintolisä, joka keskittyy miehen terveyteen 

ja hyvinvointiin. Kahdesta kapselista mies saa 

päivittäistarpeensa tärkeistä C-, D-, E- ja 

B6-vitamiineista sekä mineraaleista seleeni  

ja sinkki.

  35 EUR    tuotenro 374

60 kapselia | 0,58 €/kpl

FOREVER FOCUS™ 
Ravintolisä, joka on kehitetty tukemaan keskittymis- ja suorituskykyä 

ja piristämään. Pantoteenihappo edistää normaalia energia- 

aineenvaihduntaa ja normaalia henkistä suoritus kykyä, ja B6- ja 

B12-vitamiinit edistävät normaaleja psykologisia toimintoja ja  

auttavat vähentämään väsymystä ja uupumusta. Ravintolisän  

sisältämä sinkki on kivennäisaine, joka edistää normaalia  

kognitiivista toimintaa eli muistia, keskittymiskykyä ja ongelman-

ratkaisukykyä. Lisäksi Forever Focus sisältää lukuisia kasviperäisiä 

uutteita esimerkiksi neidonhiuspuusta ja guaranasta. Forever  

Focus sopii sinulle, jos vietät aktiivista elämää ja haluat pysyä  

virkeänä koko päivän. Sisältää myös sitikoliinia (Cognizin®). 

  91 EUR    tuotenro 622

120 kapselia | 0,76 €/kpl

FOREVER MARINE COLLAGEN™

Ylellinen, sisältäpäin vaikuttava ravintolisä tuo esiin kauneimman ja 

nuorekkaimman hehkusi. Kollageenin lisäksi Forever Marine Collagen 

sisältää C- ja A-vitamiineja, biotiinia, sinkkiä ja Q10-koentsyymiä.  

Ravintolisässä on myös kasviainesosia, kuten acerolakirsikkaa, goji-

marjaa, mustapippuriuutetta ja vihreää teetä. Tämä tehokas yhdistelmä 

edistää ihon, hiusten ja kynsien hyvinvointia.  

  87 EUR    tuotenro 613

450 ml, 30 x 15 ml annospakkausta | 2,90 €/kpl

Kauneus
alkaa sisäl

tä

Uutuus!
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FOREVER BEE POLLEN™

Kullankeltaisen hunajan lisäksi mehiläispesä kät-

kee sisäänsä muutakin meitä hyödyttävää, kuten 

ahkerien mehiläisten luonnonvaraisina kasvavista 

kukista keräämää siitepölyä ravintolisänä sinulle, 

kätevässä tablettimuodossa.

  20 EUR    tuotenro 026

100 tablettia | 0,20 €/kpl

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.

  42 EUR    tuotenro 027

60 tablettia | 0,71 €/kpl

FOREVER ROYAL JELLY™

Kuningattaren arvoinen ravintolisä. Mehiläispesässä  

mehiläiset ruokkivat kuningatartaan itse valmistamallaan  

erikoisravinnolla: Royal Jellyllä. 

  44 EUR    tuotenro 036

60 tablettia | 0,73 €/kpl

Mehiläispesänaarteet

FOREVERIN 
SUOSIKKI
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DX4™ 
DX4 on nelipäiväinen ohjelma, joka auttaa sinua löytämään tasapainon ja antaa kehollesi uuden alun seitsemän ravintolisän, 

mindfulness-harjoitusten ja ravitsemusneuvojen avulla. Ohjelma sisältää kaiken tarvittavan kehosi ihanteellista toimintaa varten, 

kuten nestetasapainoa, energiaa ja aineenvaihduntaa tukevia ravintolisiä. DX4-ohjelma on hyvä tapa antaa terveysmatkallesi tehokas 

alku, sillä se auttaa pitämään yllä luonnollisia energiatasojasi ja optimoimaan ravinnonsaantisi. DX4 tekee sinut tietoisemmaksi siitä, 

miten suhtaudut ruokaan ja pidät huolta kehostasi, ja samalla saat apua matkallasi kohti syvällisempää hyvinvointia.

DX4-ohjelman sisältö:

+ Forever Therm Plus – 12 tablettia 

Tehokas ravintolisä sisältää B12-vitamiinia, joka edistää  

normaalia energia-aineenvaihduntaa, ja C-vitamiinia, joka 

auttaa vähentämään väsymystä ja uupumusta ja pitämään 

yllä tervettä energiatasoa.   

+ Forever DuoPure – 8 tablettia  

Koliini edistää maksan toiminnan pysymistä normaalina,  

ja B6-vitamiini edistää normaalia proteiini- ja 

glykogeeniaineenvaihduntaa.   

+ Forever Multi Fizz – 4 poretablettia 

Auttaa ylläpitämään nestetasapainoa antamalla juomave-

delle poreilevaa makua. Lisäksi se sisältää C-, B- ja 

E-vitamiineja.

+ Forever LemonBlast – 4 pakkausta 

Kasviperäisiä ainesosia ja kurkumajauhetta. Sisältää  

magnesiumia, joka edistää elektrolyyttitasapainoa ja  

normaaleja psykologisia toimintoja. 

+ Forever Sensatiable – 32 purutablettia 

Forever Sensatiable sisältää glukomannaania, joka on vettä 

sitova kuitu.

+ Forever Plant Protein Shake – 1 pussi 

Kokonaiset 17 grammaa proteiinia annoksessa. Täysin 

vegaaninen koostumus on sekä maidoton että soijaton. 

Herne- ja kurpitsaproteiini edistävät normaalin lihasmassan 

säilymistä.  

+ Forever Aloe Vera Gel – 4 x 330 ml 

Valmistettu käsin poimitun, huippulaadukkaan Aloe veran 

hienoimmasta sisägeelistä. Sisältää C-vitamiinia, joka 

edistää immuunijärjestelmän normaalia toimintaa.

  153 EUR    Tuoterno 659

FOREVER ULTRA™

Hyvänmakuinen ateriankorvike, joka sisältää laadukasta soijaproteiinia 

sekä tärkeitä vitamiineja ja mineraaleja. Maksimaalisesti ravintoa ja 

minimaalisesti kaloreita, minkä ansiosta se sopii yhtä hyvin aterian-

korvikkeeksi painonhallintaan kuin välipalaksi, proteiinilisäksi treenien 

jälkeen tai kun mielesi yksinkertaisesti tekee jotakin hyvää. Sekoitetaan 

maitoon (tai veteen). Valitse kahdesta hyvästä, luonnollisesta mausta: 

vanilja tai suklaa.

  29 EUR    tuotenro 470

Vanilja | 375 g | 76,97 €/kg

  29 EUR    tuotenro 471

Suklaa | 405 g | 71,27 €/kg
21 GRAMMAA 
PROTEIINIA 
ANNOKSESSA    

Maksimoi

tuloksesi

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.

  61 EUR    tuotenro 520

56 g x 12 | 5,09 €/kpl

FOREVER LEAN™

Forever Lean sisältää hivenaine kromia, joka 

edistää normaalia makroravintoaineiden (pro-

teiini, hiilihydraatit ja rasva) aineenvaihduntaa 

ja veren glukoositasojen pysymistä normaali-

na. Lisäksi Forever Lean sisältää uutteita  

viikuna-kaktuksesta ja tarhapavuista.

  40 EUR    tuotenro 289

120 kapselia | 0,34 €/kpl

FOREVER THERM™

Ravintolisä, joka tukee jaksamista ja rasvan-

polttoa. Sisältää kahdeksaa vitamiinia, mm. 

C-, B2-, B6- ja B12-vitamiinia sekä panto- 

teenihappoa. Forever Therm sisältää myös 

uutetta sekä vihreästä teestä, kahvista että 

guaranasta.

  40 EUR    tuotenro 463

60 tablettia | 0,67 €/kpl

FOREVERIN 
SUOSIKKI

Uutuus!

14 15

Liikunta ja 
painonhallinta

20
22

 T
uo

te
-e

si
te



Kaikki, mitä tarvitset 
tasapainoiseen elämään. 
Löydä Forever F.I.T. – fiksu 
treeniohjelma, jonka kolme 
helppoa vaihetta auttavat 
sinua hallitsemaan painoa  
ja omaksumaan terveemmät 
elämäntavat tämänhetkisestä 
kunnostasi riippumatta. 

VITAL5™

Nerokas peruspaketti, joka yksinkertaistaa tietä hyvinvointiin päivittäin. Sisältää viisi  

suosituimmista ravintolisistämme.

Paketti sisältää:
+  715 Forever Aloe Vera Gel, 1 litra x 4 tai 

734 Forever Aloe Berry Nectar, 1 litra x 4 tai 

777 Forever Aloe Peaches, 1 litra x 4

+ 439 Forever Daily x 1, 60 tablettia

+ 610 Forever Active Pro-B x 1, 30 kapselia

+ 376 Forever Arctic Sea x 1, 120 tablettia

+  473 ARGI+ x 1, 300 g,  

30 x 10 g annospakkausta

  286 EUR    tuotenro 6279

sisältää Forever Aloe Vera Gel -juoman 

  286 EUR    tuotenro 6281

sisältää Forever Aloe Berry Nectar -juoman

  286 EUR    tuotenro 6283

sisältää Forever Aloe Peaches -juoman

C9™

C9 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!

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:
+  715 Forever Aloe Vera Gel, 1 litra x 2 tai 

734 Forever Aloe Berry Nectar, 1 litra x 2 tai 

777 Forever Aloe Peaches, 1 litra x 2

+  470, 471 Forever Ultra x 1 

(makuvaihtoehdot vanilja ja suklaa, 375 g tai 

vastaavasti 405 g)

+  464 Forever Fiber x 1,  

 30 annospakkausta

+ 463 Forever Therm x 1, 60 tablettia

+ Käsikirja  x 1

+ Mittanauha  x 1

+ 10282 Shaker

6285 | Beginner 1&2 / Vanilja 

6291 | Beginner 1&2 / Suklaa  

6287 | Intermediate 1&2 / Vanilja  

6293 | Intermediate 1&2 / Suklaa  

6289 | Advanced 1&2 / Vanilja  

6295 | Advanced 1&2 / Suklaa 

  159 EUR    

Paketti sisältää:
+  715 Forever Aloe Vera Gel, 1 litra x 2

+  470, 471 Forever Ultra x 1  

(makuvaihtoehdot vanilja ja suklaa, 

375 g tai vastaavasti 405 g)

+  464 Forever Fiber x 1,  

30 annospakkausta

+  463 Forever Therm x 1,  

60 tablettia

+ Käsikirja  x 1

huippukunt
oonPääse

6267 | Forever Aloe Vera Gel / Vanilja 

6269 | Forever Aloe Vera Gel / Suklaa  

6271 | Forever Aloe Berry Nectar / Vanilja 

6273 | Forever Aloe Berry Nectar / Suklaa  

6275 | Forever Aloe Peaches / Vanilja 

6277 | Forever Aloe Peaches / Suklaa 

  159 EUR    

16 17

Liikunta ja 
painonhallinta

20
22

 T
uo

te
-e

si
te



infinite by Forever™  
hydrating cleanser
Kevyt, kosteuttava ja mieto puhdistusemulsio, joka poistaa epäpuh- 

tauksia, rasvaa ja kuona-aineita. Vaikuttaa hellävaraisesti kasvojen 

herkällä iholla, ja on tehokas kuivattamatta ihoa. Aloe veraa, auringon- 

kukansiemenöljyä, arginiinia sekä omena-aminohappoon ja glysiiniin 

pohjautuvia puhdistavia aineita. Hajusteeton.

  31 EUR    tuotenro 554

118 ml | 265 €/litra

infinite by Forever™  
collagen complex
Tiedämme kaikki, ettei kauneus ole pelkkää pintaa. Tämä moderni  

ravintolisä sisältää muun muassa hydrolysoitua meriperäistä kollageenia, 

keramideja, meloniuutetta ja C-vitamiinia.

  57 EUR    tuotenro 556

60 tablettia | 0,94 €/kpl

infinite by Forever™ Set
Iholle tarkoitettu ravintolisä, sekä vallankumouksellisia ja vaikuttavia  

ainesosia sisältäviä ihonhoitotuotteita – tämä setti on täydellinen valinta 

kaikille, jotka haluavat antaa iholleen parasta.

Sisältää:
+ 554 infinite by Forever hydrating cleanser 118 ml

+ 556 infinite by Forever collagen complex 60 tablettia

+ 555 infinite by Forever firming serum 30 ml

+ 558 infinite by Forever restoring crème 48,2 g

  203 EUR    tuotenro 553

infinite by Forever™  
firming serum
Tehokas anti-aging-lisä kasvovoiteellesi. Sisältää runsaasti aktiivisia 

aineita, jotka kosteuttavat ja pehmentävät ihoa sekä vähentävät hienojen 

juonteiden näkyvyyttä. Sisältää Aloe veraa, peptidejä, hiivauutetta,  

heraproteiinia, natriumhyaluronaattia ja arginiinia. Hajusteeton.

  62 EUR    tuotenro 555

30 ml 

infinite by Forever™  
restoring crème
Kevyt ja erittäin kosteuttava anti-aging-kasvovoide, jossa on yli 15:ä 

ihoa hoitavaa ainesosaa, kuten Aloe veraa, acaita, granaattiomenaa, 

beetaglukaania, Centipeda cunninghamiita, eteerisiä öljyjä ja punajuuri-

uutetta. Tasoittaa ihon sävyä ja rakennetta, pehmentää ja kosteuttaa ja 

antaa iholle nuorekkaan tunteen. 

  69 EUR    tuotenro 558

48,2 g 

PARASTA, MITÄ TIEDE JA 
LUONNOLLISET AINESOSAT 
VOIVAT TARJOTA 
Palauttaa ihon kosteustason ja  
vähentää hienojen juonteiden  
ja ryppyjen näkyvyyttä.

Edistynyttä
ihonhoitoa
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Olet varmastikin huomannut, että jokaisessa tuotenimessä  
on mainittu sana geeli (englanniksi gel). Se johtuu siitä, että 
olemme luoneet sarjan yhdessä vaikuttavia geelipohjaisia 
tuotteita. Tämä tieteellisesti edistynyt kuljettava aine on 
ihanteellinen sekaiholle. Se kuljettaa Sonya daily skincare 
system -tuotteiden sisältämän Aloe veran, kosteuden ja 
kasviperäiset ainesosat tehokkaasti ihoon tekemättä ihosta 
raskaan tai rasvaisen tuntuista.  

daily skincare

Sonya™  
refreshing gel cleanser
Uuden sukupolven geelipohjaisessa kasvojen-

puhdistustuotteessa on lempeästi vaahtoava 

koostumus. Tuote saa iholla aikaan virkistävän 

tunteen, samalla kun se puhdistaa ihon hellä-

varaisesti ja tehokkaasti mutta kuivattamatta. 

Sisältää muun muassa ihoa puhdistavaa ja 

hoitavaa kookospähkinää ja morsiusharsoa 

sekä Aloe veraamme ja pehmentäviä aines- 

osia, kuten apinanleipäpuun siemenistä saata-

vaa kylmäpuristettua öljyä, joka tekee ihosta 

sileän ja kosteutetun. 

  28 EUR    tuotenro 605

  118 ml | 237 €/litra

Sonya™  
soothing gel moisturizer
Rauhoittava kosteusvoide, joka sulautuu 

ihoon täydellisesti, hoitaa ihoa ja tasoittaa 

ihonsävyä. Luonnolliset kasviuutteet ja öljyt, 

kuten jojoba- ja oliiviöljy, auttavat tekemään 

ihosta erityisen kimmoisan. Lisäksi tuote si-

sältää ihoa hoitavaa omenaa, appelsiinia ja 

granaattiomenaa, kosteutta sitovaa viikunaa 

sekä antioksidanttisesti vaikuttavaa valkomul-

peria. Miellyttävää kokemusta tehostavat myös 

ikääntymisen merkkejä torjuvat ainesosat,  

kuten linolihappo ja hydrolysoitu kollageeni.

  31 EUR    tuotenro 608        

  59 ml | 520 €/litra

Sonya™  
illuminating gel
Nuori iho hehkuu luonnollisen kuulaana.  

Nopeasti imeytyvän tuotteen sisältämät kap-

seloidut peptidit ja eksoottiset kasviperäiset 

ainesosat saavat ihon säteilemään nuorta  

raikkautta. Lakritsinjuuri ja ainutlaatuinen levä-

sekoitus auttavat tasoittamaan ihonsävyä ja 

vaalentamaan ikäläiskiä, ja puna-apilauute aut-

taa häivyttämään suurentuneita ihohuokosia. 

Näin iho saa kauniin hehkun.

  27 EUR    tuotenro 606

  28,3 g

Sonya™  
refining gel mask
Löydä todellisten kauneusunien salaisuus. 

Geeli tukee ihon toimintaa tasapainottamalla 

rasvaisuutta ja kosteuttamalla ihoa. Saat  

herätä uuteen aamuun iho kirkkaamman  

ja raikkaamman näköisenä. Sisältää muun 

muassa öljyjä porkkanansiemenistä, basili-

kasta, soijapavusta ja intialaisesta davana- 

kasvista sekä ihoa hoitavaa omenaa ja  

puna-apilaa, jolla on myös ihoa kiinteyttävä 

vaikutus.

  28 EUR    tuotenro 607

  59 ml | 474 €/litra

ihollesi
Tasapainoa Sonya™  

daily skincare system
Ihonhoitosarja, joka on kehitetty erityisesti  

sekaihon (jota useimmat kutsuvat normaaliksi 

ihoksi) vaihteleviin tarpeisiin. Ihanat geelipoh-

jaiset tuotteet ovat kevyitä ja tuntuvat miellyt-

tävältä, eivät tahmaa ja saavat ihon tuntumaan 

raikkaalta. Tuotteet sisältävät suuren pitoisuu-

den Aloe veraa ja muita ihoa hoitavia kasvi- 

peräisiä ainesosia. Yhdessä ne auttavat  

kohentamaan ihon ulkonäköä ja saavat ihon 

tuntumaan pehmeältä, kimmoisalta ja 

kosteutetulta.

Meikkilaukku sisältää:
+ 605 Sonya refreshing gel cleanser 118 ml

+ 606 Sonya illuminating gel 28,3 g

+ 607 Sonya refining gel mask 59 ml

+ 608 Sonya soothing gel moisturizer 59 ml 

  102 EUR    tuotenro 609
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smoothing exfoliator 
Tekee ihosta virkeämmän ja tasaisemman  

tuntuisen. Tehokas mutta samalla hellävarai-

nen kuorinta-aine, joka poistaa kuolleita iho- 

soluja ja antaa tilaa uusille ihosoluille. Puhdis-

taa, hoitaa, kosteuttaa ja pehmentää. Sisältää 

Aloe veraa, jojobahelmiä, bambujauhetta 

sekä papaija- ja ananasentsyymiä. 

  22 EUR    tuotenro 559

60 ml | 361 €/litra

balancing toner 
Miellyttävä ja tasapainottava kasvovesi, joka 

hoitaa ihoa ja palauttaa ihon pH-tasapainon. 

Virkistää, rauhoittaa ja palauttaa kosteus- 

tasapainon. Sisältää Aloe veraa, beeta- 

glukaania, natriumhyaluronaattia, irlannin-

sammalta sekä uutetta valkoisesta teestä  

ja kurkusta.

  26 EUR    tuotenro 560

130 ml | 199 €/litra

awakening eye cream 
Kosteuttava silmänympärysvoide, joka tekee 

ihosta silkinsileän. Virkistää silmänympärysihoa 

ja antaa sille nuorekkaan ilmeen. Sisältää Aloe 

veraa, peptidejä, mikrolevää, hydrolysoitua  

kollageenia, jojobaöljyä ja punajuuriuutetta. 

  22 EUR    tuotenro 561

21 g

aloe activator 
Suunniteltu käytettäväksi kasvonaamion (Mask 

Powder) kanssa, mutta toimii myös mietona ja 

hoitavana yleistuotteena. Viilentää ja rauhoittaa 

ihanasti esimerkiksi silmänympäryksiä. Sisältää 

pääasiassa Aloe veraa ja allantoiinia.

  16 EUR    tuotenro 612

  130 ml | 122 €/litra

Huolehdiitsestäsi
aloe bio-cellulose mask 
Ylellinen ja tehokkaasti kosteuttava bioselluloosa-

naamio. Kyllästetty seerumilla, joka sisältää  

hienointa kosteutta säilyttävää Aloe veraamme 

ja natriumhyaluronaattia. Lisäksi naamio sisältää 

ihoa hoitavaa kofeiinia ja sinkkiglukonaattia, 

ihoa kiinteyttävää hevoskastanjaa ja vihreä tee 

-uutetta, joka hoitaa ihoa. Helppokäyttöinen 

naamio tekee ihosta kuulaan, kosteutetun ja 

nuorekkaana hehkuvan.

  63 EUR    tuotenro 616

5 x 25 g | 12,51 €/kpl

hydrating serum 
Hyaluronihappo on tehokas kosteuttaja, 

joka pystyy sitomaan 1 000 kertaa 

painonsa verran vettä. Hydrating serum 

sisältää neljää erityyppistä hyaluroni-

happoa, jotka sekä kosteuttavat ihon 

pintakerrosta että sitovat kosteuden 

syvemmälle ihoon. Kookospähkinän ja 

sheavoin rasvahapot saavat seerumin 

sulautumaan ihoon. Lisäksi mukana on 

ihoa hoitavaa Aloe veraa, mimosapuun 

ja valkoisen teen uutteita sekä kosteutta 

sitovaa valkohytykkää. 

  42 EUR    tuotenro 618

50 ml | 834 €/litra

Jokainen näistä tuot -
teista on kehitetty tiettyä 
tarkoitusta varten. Kun 
otat ne osaksi päivit täistä 
rutiiniasi, voit olla varma 
siitä, että hoidat ihoasi 
parhaalla mahdollisella 
tavalla.
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R3 FACTOR™

Kuorii pois kuolleet ihosolut ihon pinnalta, jotta uu-

sien solujen muodostuminen helpottuisi. Palauttaa 

ihon kosteustasapainon ja kimmoisuuden. Sisältää 

muun muassa Aloe veraa, AHA-happoja, A-,  

C- ja E-vitamiinia sekä kollageenia.

  48 EUR    tuotenro 069

56,7 g | 840,88 €/kg

ihoasi
Hoida

MASK POWDER
Puhdistava ja kuoriva kasvonaamio, joka tekee ihosta 

raikkaan ruusuisen. Sisältää yhdistelmän tehokkaita 

ainesosia, jotka poistavat kuolleita ihosoluja ja samalla 

rauhoittavat ihoa. Käytetään yhdessä aloe activatorin 

kanssa.

  22 EUR    tuotenro 341

29 g  

FOREVER 
ALPHA-E FACTOR™

Hoitava kuuri, joka antaa ihollesi uutta kiinteyttä. 

Muun muassa A-, C- ja E-vitamiinit, kamomilla-

uute ja kurkkuyrtti palauttavat väsyneen  

ihon sileyden ja joustavuuden. Sopii myös  

herkälle iholle.

  48 EUR    tuotenro 187

30 ml 

SONYA™ 
ALOE DEEP MOISTURIZING CREAM 
Erittäin kosteuttava voide iholle, joka kaipaa hieman 

lisähuolenpitoa. Sopii loistavasti yövoiteeksi kaikille 

ihotyypeille ja päivävoiteeksi kuivalle/normaalille iholle. 

Sisältää muun muassa Aloe veraa, öljyjä australian-

pähkinöistä ja auringonkukansiemenistä sekä 

männynkuoriuutetta.

  35 EUR    tuotenro 311

71 g | 490,24 €/kg
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ALOE VERA GELLY
Kuiva iho, auringonpolttama tai kutiseva hyön- 

teisenpistos? Aloe Vera Gelly sisältää stabiloitua 

Aloe veraa. Imeytyy nopeasti ihoon sekä 

rauhoittaa, hoitaa ja säilyttää ihon kosteuden. 

Käytä iholle, kun iho sitä tarvitsee, päästä 

varpaisiin.

  22 EUR    tuotenro 061

118 ml | 182 €/litra

ALOE MSM GEL
Miellyttävä hierontavoide, jolla on rauhoittavia 

ja vahvistavia ominaisuuksia. Sisältää muun 

muassa metyylilsulfonyylimetaania (MSM,  

orgaanista rikkiyhdistettä, jota esiintyy lähes 

kaikissa elävissä eliöissä) ja Aloe veraa.

  33 EUR    tuotenro 205

118 ml | 283 €/litra

FOREVER ALOE SCRUB™

Todellinen syväpuhdistaja, jossa on Aloe veraa 

ja joka on tarpeeksi mieto käytettäväksi päivit- 

täin. Puhtaasta jojobaöljystä tehtyjen helmien 

avulla Forever Aloe Scrub poistaa kuolleita 

ihosoluja sekä likaa ja tuo esiin puhtaan ja 

kosteutetun ihon.

  23 EUR    tuotenro 238

99 g | 229,21 €/kg

ALOE PROPOLIS CREME
Yksi suosituimmista tuotteistamme, loistava 

kuivalle iholle koko keholla. Propolis- ja kamo-

millauutteet pehmentävät ja kosteuttavat ihoa. 

Sileä koostumus ja ihana hunajantuoksu.

  29 EUR    tuotenro 051 

113 g | 252,83 €/kg

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 miel-

lyttävä tuoksu.

  22 EUR    tuotenro 063

118 ml | 182 €/litra

ALOE HEAT LOTION
Väsyneen kehon paras ystävä. Miellyttävä  

hierontavoide sisältää Aloe veraa, mentolia  

ja eukalyptusöljyä. Hyvä mintun tuoksu.

  22 EUR    tuotenro 64T

118 ml | 182 €/litra

tunneIhana
FOREVERIN 
SUOSIKKI

FOREVERIN 
SUOSIKKI
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ALOE LIPS™

Pidä hymy kunnossa joka säässä! Yhdistelmä Aloe veraa, jojobaöljyä ja  

mehiläisvahaa tekee huulistasi pehmeät ja sileät ja suojaa niitä säältä ja  

tuulelta. Voidaan käyttää myös kynsinauhoilla ja kutiseviin hyönteisenpistoihin.

  5 EUR    tuotenro 022

4,25 g 

Suojaa 
auringolta

ALOE SUNSCREEN 
SPF 30

Suojaa ihosi tehokkaasti sekä UVA- että UVB- 

säteiltä ja nauti auringosta. Täyteläinen voide 

sisältää aurinkosuojakertoimen 30 ja imeytyy 

nopeasti ihoon tuntumatta tahmaiselta.  

Kosteuttaa ja pehmentää ihoa. Mieto kukkais-

tuoksu, jossa tuoksuvat kesä ja loma ja jossa 

on häivähdys kookosta. Erittäin vedenkestävä 

koostumus, joten voit käydä uimassa ja olla silti 

varma aurinkosuojasta. Paras ystäväsi rannalla.

  25 EUR    tuotenro 617

118 ml | 209 €/litra

ALOE FIRST™

Miellyttävä suihke sisältää Aloe veraa, propolista ja 

valikoituja yrttejä, jotka viilentävät ja rauhoittavat 

ihoasi esimerkiksi auringossa vietetyn päivän 

tai hyönteisenpistoksen jälkeen. Sopii hyvin 

myös hiuksille ja hiuspohjaan.

  29 EUR    tuotenro 040

473 ml | 60 €/litra

GENTLEMAN’S PRIDE™

Raikas, maskuliininen tuoksu miehille. Raikas-

tava after shave sisältää muun muassa Aloe 

veraa, rosmariinia ja kurkkua, jotka rauhoittavat 

ja kosteuttavat ihoa hellävaraisesti – ja tekevät 

siitä ihanan pehmeän ja sileän.

  22 EUR    tuotenro 070

118 ml | 182 €/litra

FOREVERIN 
SUOSIKKI

FOREVERIN 
SUOSIKKI

28 29

Ihonhoito

20
22

 T
uo

te
-e

si
te



FOREVER INSTANT HAND CLEANSER 
Tehokas puhdistusgeeli, joka sisältää 70 % alkoholia.  

Sisältää kosteuttavia ja hoitavia ainesosia, joten voit käyttää 

geeliä niin usein kuin haluat ilman, että ihosi kuivuu. Lisäksi 

tuote sisältää Aloe veraa ja glyseriiniä. Kuivuu nopeasti  

tahmaamatta, ja mikä parasta, geeliä ei tarvitse huuhdella 

pois. Kätevä tuote, jolla voit puhdistaa kätesi missä ja  

milloin tahansa ilman vettä. Mieto ja raikas tuoksu.

  16 EUR     tuotenro 6042

250 ml | 63 €/litra

Puhdistusta
ilmanvettä

ALOE BODY LOTION
Kevyt koostumus, joka sitoo kosteuden ihoon 

ja samalla suojaa ja vahvistaa ihoa. Imeytyy 

nopeasti ja tuottaa silkinsileän lopputuloksen. 

Aloe veran lisäksi vartalovoide sisältää jojoba-

öljyä, arganöljyä ja aminohappo arginiinia, jota 

on ihossa luonnostaan ja joka kosteuttaa ja 

pehmentää ihoa. Sopii kaikille ihotyypeille,  

kevyt kukkaistuoksu.

  27 EUR    tuotenro 647

236 ml | 115 €/litra

ALOE BODY WASH
Mieto mutta samalla tehokas suihkusaippua 

koko vartalolle. Saippua on pH-tasapainotettu 

ja sisältää jojoba- ja arganöljyjä, jotka pitävät 

ihon kosteutettuna. Kookoksen puhdistavat 

aineet muodostavat runsaan vaahdon. Koostu-

mus sisältää tietenkin myös huippulaadukasta 

Aloe veraamme. Raikas yrttien tuoksu sopii 

sekä naisille että miehille. Kaikille ihotyypeille. 

  27 EUR    tuotenro 646

236 ml | 114 €/litra 

Uutuus!

Ihonhoito
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ALOE-JOJOBA  
CONDITIONING RINSE
Tehokas mutta hellävarainen 

hoito aine, joka tekee hiuksista 

raikkaat, kiiltävät ja helpommat 

muotoilla. Mieto silikoniton koos-

tumus sopii koko perheelle päi-

vittäiseen käyttöön. Aloe vera ja 

jojoba hoitavat, kosteuttavat ja 

pehmentävät hiuksia ja hiuspoh-

jaa. Sisältää myös arganöljyä ja 

ruusunmarjaöljyä. Sopii käytettä-

väksi yhdessä Aloe-Jojoba 

Shampoon kanssa.

  28 EUR    tuotenro 641

296 ml | 94 €/litra

ALOE-JOJOBA  
SHAMPOO
Aloe veraa ja jojobaöljyä sisältävä 

täyteläinen shampoo hoitaa, 

kosteuttaa ja pehmentää hiuksia 

ja hiuspohjaa. Mieto sulfaatiton 

koostumus sopii koko perheelle 

päivittäiseen käyttöön. Sisältää 

myös arganöljyä, ruusumarjaöljyä 

ja pantenolia (B5-provitamiinia), 

jotka tukevat hiusten hyvinvointia 

ja pitävät ne kosteutettuina ja 

pehmeinä. Sopii käytettäväksi 

yhdessä Aloe-Jojoba Conditio-

nerin kanssa.

  26 EUR    tuotenro 640

296 ml | 88 €/litra

tärkeimmätArjen 

ALOE EVER-SHIELD™

Säilytä puhdas, raikas tunne! 

Aloe Ever-Shield on sekä hellä-

varainen että tehokas deodo-

rantti, jossa on mieto tuoksu  

ja joka sopii sekä miehille että  

naisille. Ei sisällä lainkaan alumiini-

kloridia. Ei tahraa, eikä jätä  

laikkuja vaatteisiin.

  10 EUR    tuotenro 067

92,1 g | 112,42 €/kg

ALOE AVOCADO FACE  
& BODY SOAP
Mieto, kosteutta säilyttävä 

saippua, joka sisältää avokado-

voita. Sopii kaikille ihotyypeille. 

Puhdistaa sekä hellävaraisesti 

että tehokkaasti. Vastustamatto-

man virkistävä sitrustuoksu.

  7 EUR    tuotenro 284

142 g | 49,69 €/kg

ALOE LIQUID SOAP
Hemmottele itseäsi saippualla, joka 

antaa ylellisen puhtauden tunteen ihoa 

kuivattamatta. Aloe Liquid Soap sisältää 

Aloe veraa, arganöljyä ja jojobaa sekä 

luonnollisesti puhdistavia ainesosia 

kookospähkinästä. Sopii koko varta-

lolle – ja koko perheelle. Raikas ja 

miellyttävä, ei liian voimakas tuoksu.

  23 EUR    tuotenro 633

473 ml | 49 €/litra

Uutuus!
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FOREVER  
BRIGHT™ TOOTHGEL
Aloe vera -pohjainen hammastahna, joka  

puhdistaa tehokkaasti samalla kun se hoitaa 

ikeniä ja limakalvoja ja antaa raikkaan hengityk-

sen pitkäksi aikaa. Erityisen hyvä herkille ike- 

nille. Ei sisällä fluoria.

  11 EUR    tuotenro 028

130 g | 84,99 €/kg

hymysiAnna 

loistaa
FOREVERIN 
SUOSIKKI

FOREVER HAND SANITIZER™

Desinfioi kädet tehokkaasti. Samalla rauhoittava 

Aloe vera ja kosteuttava hunaja huolehtivat ihostasi. 

Jättää jälkeensä sitruunaruohon ja laventelin  

tuoksun. Pakattu pieneen, kätevään pulloon, minkä  

ansiosta voit aina pitää sitä käden ulottuvilla.

  4 EUR    tuotenro 318

59 ml | 75 €/litra

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.

  35 EUR    tuotenro 307

946 ml | 36,92 €/litra
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FOREVER™ ESSENTIAL OILS 
PEPPERMINT
Eteerinen piparminttuöljy, jossa on viileä ja  

raikas mintuntuoksu ja miellyttävä makeus  

pohjalla. Forever Essential Oils Peppermint 

uutetaan kasveista, joita viljellään Himalajan 

juurella Intiassa, missä ilmasto ja maaperä 

tuottavat voimakasta ja laadukasta 

piparminttua.

  22 EUR    tuotenro 508

15 ml 

KIERRÄMME MAAILMAA 
LÖYTÄÄKSEMME 
PARHAAT JA 
PUHTAIMMAT 
AINESOSAT

ALLE 1 % KAIKISTA 
MAAPALLON KASVEISTA 
TUOTTAA ETEERISIÄ ÖLJYJÄ

FOREVER™ ESSENTIAL OILS 
LAVENDER
Eteerinen laventeliöljy antaa rauhallisen ja 

rennon tunteen.Tuoksu alkaa raikkaana, hedel- 

mäisenä ja yrttisenä ja muuntuu sen jälkeen 

pehmeämmäksi, puu- ja kukkaistuoksuksi 

sekä klassisen kirpeän makeaksi. Foreverin 

laventelia viljellään Bulgariassa, missä  

ihanteelliset viljelyolosuhteet takaavat, että 

saamme huippulaadukasta laventeliöljyä.

  31 EUR    tuotenro 506

15 ml 

FOREVER™ ESSENTIAL OILS  
LEMON
Eteerinen öljy, jossa on ihana sitruunankuoren 

tuoksu: hapokas ja raikas sekä hieman makea. 

Virkistävä ja energisoiva tuoksu. Foreverin 

sitruunat poimitaan käsin ja varastoidaan 

huolellisesti, kunnes ne saavuttavat täydellisen 

kypsyyden. Sillä tavoin sitruunoista tulee 

mehukkaampia ja ne tuottavat huippulaadukasta 

eteeristä öljyä.

  18 EUR    tuotenro 507

15 ml 

FOREVER™ ESSENTIAL OILS  
DEFENSE
Virkistävä tuoksusinfonia, jossa on luonnon  

puhtainta mausteneilikkaa, appelsiinia, kanelia, 

rosmariinia, frankinsensiä, eukalyptusta ja  

katajanmarjaa. Tuoksu koetaan lämmittäväksi, 

voimaa antavaksi ja vahvistavaksi.

  32 EUR    tuotenro 510

15 ml 

Luonnontuoksut

FOREVER™ ESSENTIAL OILS  
GIFT PACK
Tuoksut vaikuttavat meihin kaikkiin. Valitsemalla tuoksun tilanteen 

mukaan voit itse vaikuttaa tuoksujen vaikutuksiin. Setti sisältää neljä 

eteeristä öljyä ja on täydellinen tutustumispaketti aromaterapiaan.  

  103 EUR    tuotenro 512

4 x 15 ml 

Eteeriset öljyt
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Quality and caring

Tuotteidemme korkea laatu vahvistetaan eri puolilta maailmaa 
saamillamme laatumerkinnöillä. Forever oli ensimmäinen, joka sai 
International Aloe Science Councilin myöntämän Seal of Approval 
-merkinnän. Monet tuotteistamme ovat Kosher Rating ja Halal-sertifioituja. 
Kaikki Foreverin kosmetiikkatuotteet ovat saaneet Dermatestin testeissä 
tuloksen EXCELLENT. 

Myös sosiaalinen vastuu on meille tärkeää. 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.

foreverliving.fi

FI Tuotenro 5587_220401_© 2022 Forever Living Products Scandinavia AB

Tämä painotuote koskee Suomen olosuhteita. Tuotteiden hinnat ovat Foreverin suositushintoja loppu- 
asiakkaalle. Pyydä jälleenmyyjältäsi tarkat hintatiedot. Pidätämme oikeuden mahdollisiin painovirheisiin.

Independent Forever Business Owner:


