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Look Better.
Feel Better.

PRODUCT
BROCHURE

puur
Al 40 jaar laat Forever haar toewijding zien in
de zoektocht naar de puurste ingrediënten uit
de natuur om deze te kunnen combineren met de
laatste technische snufjes met als enig doel:
u en uw familie te helpen om u beter te voelen
en er beter uit te zien.
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Look Better.
Feel Better.
Een gezonder leven voor iedereen.
Dat is wat Rex Maughan ertoe heeft gebracht om
Forever Living Products op te richten in 1978. Rex had
een visie waarin hij de bijzondere eigenschappen van
aloë vera bij mensen over de hele wereld zou brengen,
waardoor zij zich niet alleen beter zouden voelen en er
beter uit zouden zien, maar ook anderen konden helpen
hetzelfde te doen. Vanaf dag één was hij gedreven om
de zaken op de juiste manier aan te pakken – door
perfecte ingrediënten afkomstig uit de beste bronnen te
vergaren, door te werken met experts op alle gebieden
van deze business en door beslissingen te maken
waarbij integriteit voorop stond.
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Dit is een van de pijlers van het concept dat Forever
heet. Wij doen niet iets omdat iemand ons heeft
verteld dat het op een bepaalde manier moet, of
omdat het trendy is, maar omdat wij geloven dat
wanneer je iets doet, je dit ook goed moet doen!

Onze planten,
onze plantages,
onze manier
Wij houden van aloë vera en daarom behandelen wij
de 50 miljoen aloë vera planten op onze plantages
ook een tikje anders. Onze aloë wordt met de hand
geoogst waarbij de krachtige aloë vera gel zorgvuldig
uit het blad wordt losgemaakt, waarna het voorzichtig
wordt gestabiliseerd door middel van een speciaal,
gepatenteerd proces. Dit gebeurt allemaal binnen
enkele uren na de oogst, zodat u de meest pure,
verse aloë vera gel krijgt, zo van de plant naar het
product naar u.

om de goede eigenschappen van aloë aan te vullen
en te verbeteren. Door de veelzijdige toepassings
mogelijkheden van aloë vera kan het gecombineerd
worden met verschillende ingrediënten en op vele
manieren gebruikt worden. Forever’s scala aan
supplementen en dranken, gecombineerd met
gezonde en evenwichtige voeding, biedt de weg naar
vitaliteit en welzijn.

Krachtige ingrediënten

Veel van onze producten dragen het keurmerk
waarmee aangetoond wordt dat zij kosher of halal
zijn. Wij zijn er zo van overtuigd dat iedereen onze
producten fantastisch zal vinden, dat wij een 30
dagen niet-tevreden-geld-teruggarantie bieden
mocht iemand niet 100% tevreden zijn. Wij zijn er
trots op dat zoveel mensen profijt hebben van onze
producten, niet alleen in de Verenigde Staten, maar in
meer dan 155 landen over de hele wereld. Wij hopen
dat u de volgende persoon zult zijn die ervaart wat de
enorme voordelen van aloë vera zijn.

Wij hebben ons er altijd voor ingezet om de beste
bronnen in de natuur uit te zoeken voor uw
gezondheid en uw schoonheid en deze met de rest
van de wereld te delen. Onze aloë vera producten
waren de eerste die het internationale keurmerk voor
consistentie en puurheid kregen van de Aloe Science
Council. Bij Forever combineren wij pure aloë vera
met natuurlijke en op wetenschappelijke basis
geoptimaliseerde ingrediënten die geselecteerd zijn

Eerlijke praktijken

Forever onderschrijft het belang van een gezonde levensstijl met gevarieerde, evenwichtige voeding.

Door onze hele productbrochure heen
zult u dit symbool aantreffen en zult u
ontdekken wat enkele van onze favoriete
en meest verkochte producten zijn.
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Kijk in de webshop voor de handige
Tri -Pack verpakkingen.

Forever Aloe
Berry Nectar®

Forever Aloe
Bits N’ Peaches®

Alle voordelen van Forever Aloe Vera Gel
gecombineerd met een zoet mengsel van appel
en cranberry sap. Deze drank smaakt fris en
fruitig en is erg populair bij kinderen.

Aloe Bits N’ Peaches bevat, naast alle voordelen
van de Forever Aloe Vera Gel, ook stukjes
voedingsrijk aloë vera vruchtvlees, gedrenkt in
perzikconcentraat. Door de aangename smaak
van zongerijpte perziken is de drank ideaal voor
het hele gezin.

34

€ 28,41

1L

PL 1800:7

77

€ 30,95

Een voedingssupplement is geen substituut voor een gevarieerde evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl.
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1L

PL 1800:8

Forever
Aloe Vera Gel®

Forever
Freedom®

Forever
Pomesteen Power®

Pure gestabiliseerde aloë vera gel die de
natuurlijke gel uit de plant met 200 verschillende
bouwstoffen zo goed mogelijk benadert. Deze
rijke bron van voedingsstoffen biedt de perfecte
aanvulling op een uitgebalanceerd voedings
patroon. Helpt de immuniteit te verhogen,
stimuleert de spijsvertering en zorgt voor een fitter
gevoel. Drink het om een gezonde levensstijl te
ondersteunen en om lekker in uw vel te zitten.

Forever Freedom bevat naast alle voordelen van de
Forever Aloe Vera Gel ook MSM, glucosamine en
chondroïtine. Hiermee is het niet alleen een perfecte
basisaanvulling van voedingsstoffen maar ook de
ideale drank voor sporters.
N.B. Bevat de volgende allergenen: garnalen-,
krab- en kreeftelementen

Een smaakvolle, exotische drank en krachtig
supplement dat rijk is aan vitamine C. Krachtig
door de toevoeging van granaatappel, mangosteen
en een smakelijke mix van framboos, braam,
blauwe bosbes en druivenpitextract.

15

€ 28,41

1L

PL 548:1

196

€ 39,01

1L

PL/AS
1800:9

262

€ 29,89

473 ml

Onze producten zijn niet bedoeld voor het diagnosticeren, verzachten, behandelen, genezen of voorkomen van specifieke aandoeningen.
Raadpleeg altijd uw huisarts als u last heeft van een medisch probleem.
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FAB
Forever Active Boost®
Een energiedrank met een verfrissende smaak,
aangevuld met o.a. vitamine B6 en B12. Deze
dragen bij de vermoeidheid te verminderen. FAB is
een snelle en eenvoudige manier om onmiddellijk
uw energiepeil te verhogen.
N.B. Hoog cafeïne gehalte (28 mg/100 ml).
Niet aanbevolen voor kinderen of zwangere
vrouwen

321

12 blikjes
à 250 ml

€ 35,62

NUT/PL/AS
1800:2

FAB X
Forever Active Boost®
Deze energiedrank, zonder calorieën, heeft dezelfde
werking als de FAB.
N.B. Hoog cafeïne gehalte (28 mg/100 ml).
Niet aanbevolen voor kinderen of zwangere
vrouwen

440

12 blikjes
à 250 ml

€ 35,62

NUT
1800:18

Aloe Blossom Herbal Tea®
Een verzachtende en verfrissende cafeïnevrije kruidenthee, die u helpt te ontspannen
en tot rust te komen. Bevat weinig calorieën. Zowel warm te drinken als koud te
serveren met ijs, als een verfrissend alternatief. Iedere verpakking bevat 25 individueel
verpakte theezakjes.

200

€ 19,93

25 zakjes

Forever
Aloe2Go®

Forever
Freedom2Go®

Een combinatie van alle voordelen van Forever
Aloe Vera Gel en Forever Pomesteen Power in een
handzame en makkelijk mee te nemen verpakking.
Het perfecte powerduo voor die momenten
waarop u onderweg wel wat extra energie kunt
gebruiken, altijd en overal.

Geniet van alle voordelen van Forever Freedom
gecombineerd met granaatappelsap in een
handzame en makkelijk mee te nemen verpakking.
Handig in uw tas, in de auto, op reis of tijdens
het sporten.
N.B. Bevat de volgende allergenen: garnalen-,
krab- en kreeftelementen

270

€ 84,16

30 zakjes
à 88,7 ml

NUT/PL
548:10

306

€ 98,58

30 zakjes NUT/PL/AS
à 88,7 ml
1800:12

Onze producten zijn niet bedoeld voor het diagnosticeren, verzachten, behandelen, genezen of voorkomen van specifieke aandoeningen.
Raadpleeg altijd uw huisarts als u last heeft van een medisch probleem.
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JOOST
Met JOOST geeft u extra smaak aan uw drank naar keuze; uw favoriete
aloë drank wordt nog lekkerder! Dit handige meeneem flesje is bovendien
ideaal om bij u te stoppen zodat u, waar u ook bent, uw water een heerlijk
fruitige smaak geeft. Want voldoende water drinken is belangrijk, maar
soms wilt u iets met wat meer smaak en dan biedt JOOST uitkomst.
Vitamine B12 draagt bij tot een normaal energieleverend metabolisme.
En Vitamine B6 helpt om vermoeidheid en moeheid te verminderen.
Vitamine C in JOOST draagt bij tot de normale werking van het
immuunsysteem, dus trek erop uit en neem uw JOOST mee!

Blueberry

Pineapple

517

€ 10,81

60 ml
per flesje

NUT
1800:25

516

€ 10,81

60 ml
per flesje

NUT
1800:24

Onze producten zijn niet bedoeld voor het diagnosticeren, verzachten, behandelen, genezen of voorkomen van specifieke aandoeningen.
Raadpleeg altijd uw huisarts als u last heeft van een medisch probleem.
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Forever F.I.T.
Alles wat u nodig heeft om er beter uit te zien en zich beter te voelen.
F.I.T. staat voor Foundation, Inspiration, Transformation.
Maak kennis met Forever F.I.T.. Drie krachtige productpakketten die zijn
ontwikkeld om u te helpen uw gewicht te beheersen en u te ondersteunen bij
een gezonde levensstijl, waarbij het niet uitmaakt hoe sportief u bent.

C9
Met het C9 programma maakt u een vliegende start op weg naar een
slankere en gezondere versie van uzelf. Dit efficiënte en makkelijk te volgen
“cleansing” programma geeft u de tools in handen die u nodig heeft om
vandaag een start te maken met het transformeren van uw lichaam.
Forever C9 bevat
Forever Aloe Vera Gel™ (2 x 1 liter)
Forever Lite Ultra™ (15 maaltijden) N.B. Bevat het allergeen soja
Forever Garcinia Plus™ (54 softgels)
Forever Therm™ (18 tabletten)
Forever Fiber™ (9 sticks)
Meetlint
C9 brochure
475 Vanilla shake
476 Chocolate shake

475-476

€ 120,42

F15
Neem met F15 de volgende stap op uw weg er beter uit te zien en u beter te voelen. Of u nu
net begint met sporten en gezonder eten, of al veel ervaring heeft: F15 heeft voor iedereen
het juiste niveau. Kies voor F15 BEGINNER als u wilt starten met een gezondere levensstijl.
Ga voor F15 INTERMEDIATE als sporten en gezond eten al onderdeel zijn van uw dagelijks
leven, maar u klaar bent voor een volgende stap. Bent u al ervaren met sporten en beschikt
u al over de nodige kennis over voeding, ga dan voor F15 ADVANCED.
F15 bevat
Forever Aloe Vera Gel™ (2 x 1 liter)
Forever Lite Ultra™ (15 maaltijden) N.B. Bevat het allergeen soja
Forever Therm™ (30 tabletten)
Forever Garcinia Plus™ (90 softgels)
Forever Fiber™ (15 sticks)
F15 brochure
F15 BEGINNER
528 Vanilla shake
529 Chocolate shake
F15 INTERMEDIATE
532 Vanilla shake
533 Chocolate shake
F15 ADVANCED
536 Vanilla shake
537 Chocolate shake

528-537

€ 155,61

Als u op dit moment enige vorm van medicatie gebruikt of onder medische behandeling staat, voor bijvoorbeeld diabetes of hartafwijkingen,
raden wij aan om u te wenden tot een arts, voordat u begint aan een bewegingsprogramma en/of voedingssupplement.
Forever F.I.T. (C9, F15, Vital5) is niet geschikt als u zwanger bent, zwanger wilt worden of borstvoeding geeft.
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HUMAN
NATURE.

Het ligt in onze natuur om goede dingen te willen delen. Vertel een
vriend over het F.I.T. programma en deel de voordelen die het biedt.
Dat is hoe onze business werkt. Eén verhaal tegelijk. Van één persoon
tot de andere.

WERELD
FAMILIE.

Forever wordt over de hele wereld vertegenwoordigd door meer dan
10 miljoen Forever Business Owners, mensen in meer dan 150 landen die, net
als u, allemaal een passie delen voor het helpen van anderen, zodat deze zich
beter voelen, er beter uitzien en het leven van hun dromen kunnen leiden.

Vital5®
Vital5 biedt de 5 kernproducten die samen de basis vormen voor een vitaal
leven. Wanneer deze 5 kernproducten gecombineerd worden, zorgen zij voor
het fundament voor ieder op maat gemaakt voedingsprogramma. Ook als u
gezond eet, kunnen voedingssupplementen een goede aanvulling zijn op uw
dagelijkse voeding.
Vital 5 Box Forever Aloe Vera Gel
4 Forever Aloe Vera Gel
1 Forever Daily
1 Forever Active Probiotic
1 Forever Arctic Sea
1 ARGI+

6030

€ 250,80

Vital 5 Box Forever Freedom
4 Forever Freedom
1 Forever Daily
1 Forever Active Probiotic
1 Forever Arctic Sea
1 ARGI+

6048

€ 291,08

Vital 5 Box Forever Aloe Berry Nectar
4 Forever Aloe Berry Nectar
1 Forever Daily
1 Forever Active Probiotic
1 Forever Arctic Sea
1 ARGI+

6061

€ 250,80

Vital 5 Box Forever Aloe Bits N’ Peaches
4 Forever Aloe Bits N’ Peaches
1 Forever Daily
1 Forever Active Probiotic
1 Forever Arctic Sea
1 ARGI+

6063

€ 260,55

Als u op dit moment enige vorm van medicatie gebruikt of onder medische behandeling staat, voor bijvoorbeeld diabetes of hartafwijkingen,
raden wij aan om u te wenden tot een arts, voordat u begint aan een bewegingsprogramma en/of voedingssupplement.
Forever F.I.T. (C9, F15, Vital5) is niet geschikt als u zwanger bent, zwanger wilt worden of borstvoeding geeft.
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Gewichtsbeheersing

Forever Lite Ultra®
Aangelengd met melk vormt Forever Lite Ultra een
smaakvolle proteïnerijke drank die prima past in
een gewichtsbeheersingsprogramma. Deze shakes
zijn verkrijgbaar in twee verschillende smaken en
bevatten vitaminen, mineralen en niet-genetisch
gemanipuleerde soja proteïne. Deze proteïne heeft
een laag vetgehalte en is lactosevrij. Forever Lite
Ultra Vanilla en Chocolate zijn ook geschikt als
aanvullende snack voor sporters.
N.B. Bevat het allergeen soja
Vanilla

470

€ 25,65

375 gr

NUT
1800:29

€ 25,65

375 gr

NUT
1800:30

Chocolate

471

Forever Therm®*

Forever Garcinia Plus®

Forever Lean®

Forever Therm bevat een unieke combinatie van
plantenextracten (guarana, robusta koffieplant,
theestruik) en vitaminen. Vitaminen B6 en B12 dragen bij
aan het energieleverend metabolisme, terwijl vitamine C
een bijdrage levert aan de bescherming tegen oxidatieve
schade bij cellen.

Forever Garcinia Plus bevat Garcinia Cambogia
dat het hongergevoel of de eetlust vermindert.
Het zorgt ervoor dat vet minder snel wordt
omgezet in vetweefsel. Chroom draagt bij tot een
normaal metabolisme van macronutriënten en de
instandhouding van normale bloedsuikergehalten.
N.B. Bevat het allergeen soja

Forever Lean bevat een mengsel van plantenextracten
en chroom. Opuntia Ficus Indica stimuleert de
vetverbranding en vermindert het hongergevoel.
Chroom draagt bij tot een normaal metabolisme van
macronutriënten en de instandhouding van normale
bloedsuikergehalten.

463

€ 36,25

60
tabletten

NUT/PL
1800:22

71

€ 37,10

70 softgels

NUT/PL
1800:5

289

€ 36,46

120
capsules

NUT/PL
548:11

* Als u op dit moment enige vorm van medicatie gebruikt of onder medische behandeling staat (voor bijvoorbeeld diabetes of hartafwijkingen), raden wij aan om
u te wenden tot een arts, voordat u Forever Therm neemt. Forever Therm is niet geschikt als u zwanger bent, zwanger wilt worden of borstvoeding geeft.
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Forever PRO X2®
Forever PRO X 2 koeken zijn rijk aan proteïne en zijn
heerlijk van smaak. Een verantwoorde snack om tussen
de maaltijden door de lekkere trek te verminderen. De
koeken zijn een goede proteïne aanvulling voor na het
sporten en zijn te verkrijgen in de smaken Chocolate en
Cinnamon.
Chocolate

465

€ 38,58

10 koeken

€ 38,58

10 koeken

Cinnamon

466

Forever Fast Break®
Deze heerlijke peanut butter reep met een topping
met chocoladesmaak geeft een heel nieuwe
(lekkere!) dimensie aan uw break. Rijk aan proteïne
en een bron van vezels. Dit zorgt voor een verzadigd
gevoel. Bovendien draagt proteïne bij tot de groei
van de spiermassa. De toegevoegde vitamines en
mineralen maken deze reep helemaal af.

520

€ 55,97

12 repen

Gewichtsbeheersing / 13

Voedingssupplementen

Forever Arctic Sea®

Forever Daily®

Forever Active Probiotic®

Het menselijk lichaam heeft Omega-3 vetzuren
nodig maar is niet in staat om ze zelf aan te maken.
Forever Arctic Sea is rijk aan Omega-3 vetzuren
(EPA en DHA) en onverzadigd vet. EPA en DHA
dragen bij aan de normale functie van het hart.
DHA draagt ook bij aan de instandhouding van
de normale hersenfunctie en zicht. De genoemde
gunstige effecten worden verkregen bij een
dagelijkse inname van minimaal 250 mg EPA en DHA.
N.B. Bevat allergenen zalm, ansjovis, kabeljauw

Een voedingssupplement ontwikkeld om
een groot deel van de aanbevolen dagelijkse
hoeveelheid (ADH) aan essentiële vitaminen,
biologisch beschikbare mineralen en
voedingsstoffen te leveren. Forever Daily
combineert 55 perfect uitgebalanceerde
voedingsstoffen die iedere dag opnieuw een
optimale gezondheid en vitaliteit ondersteunen.
Combineer dit supplement met Forever Aloe Vera
Gel (zie pagina 6-7) voor het beste resultaat.

Een gezonde darmflora en het normaal
functioneren van het spijsverteringssysteem
vormen de basis voor uw welzijn. Deze makkelijk
te slikken parels bevatten een unieke combinatie
van zes gunstige bacterieculturen.
N.B. Bevat het allergeen soja

376

€ 32,86

120
softgels

PL/AS
548:4

439

€ 20,78

60
NUT/PL/AS
tabletten
1800:19

222

€ 30,95

30 parels AS 1800:15

Onze producten zijn niet bedoeld voor het diagnosticeren, verzachten, behandelen, genezen of voorkomen van specifieke aandoeningen.
Raadpleeg altijd uw huisarts als u last heeft van een medisch probleem.
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Forever Fiber®
Forever Fiber is rijk aan vezels. Het bevat vier
soorten snel oplosbare vezels. Vezels helpen een
verzadigd gevoel te houden terwijl u goed op weg
bent er beter uit te zien en u beter te voelen.

464

€ 23,32

30 sticks

Leuk weetje
Onze wetenschappelijk medewerkers zijn altijd op zoek naar de
beste ingrediënten die gecombineerd kunnen worden met aloë vera.
Door de jaren heen hebben wij ontdekt dat er andere ingrediënten
van natuurlijke plantaardige oorsprong zijn die de werking van
aloë vera kunnen ondersteunen of zelfs verbeteren.
Wanneer deze plantaardige ingrediënten worden gecombineerd met
onze aloë, wordt een sterkere formule tot stand gebracht die zowel
u als uw familie helpt er beter uit te zien en zich beter te voelen.

AS 1800:23

Onze producten zijn niet bedoeld voor het diagnosticeren, verzachten, behandelen, genezen of voorkomen van specifieke aandoeningen.
Raadpleeg altijd uw huisarts als u last heeft van een medisch probleem.
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ARGI+®
Met ARGI+ kunt u de hele dag doorgaan en levert
u optimale prestaties. ARGI+ bevat de perfecte
mix van het aminozuur L-Arginine en verschillende
synergetisch werkende vitamines. Gemengd met
voldoende water vormt het de ideale voedzame
drank voor sportieve mensen met een hoge
spierbelasting. ARGI+ geeft je lichaam de boost
om de gehele dag fit te blijven.

473

€ 65,72

30 sticks
à 10 gr

NUT/PL/AS
1800:1

Als u op dit moment enige vorm van medicatie gebruikt of onder medische behandeling staat (voor bijvoorbeeld diabetes of hartafwijkingen), raden wij aan om
u te wenden tot een arts, voordat u ARGI+ neemt. ARGI+ is niet geschikt als u zwanger bent, zwanger wilt worden of borstvoeding geeft.
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Forever Calcium®

Forever Active HA®

Forever Fields of Greens®*

Tweemaal daags 2 Forever Calcium tabletten biedt
u de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid calcium
die nodig is voor de instandhouding van normale
botten. Ook draagt het bij tot een normale werking
van de spieren. Forever Calcium is niet alleen
rijk aan calcium, maar bevat naast mangaan ook
vitamine D. Vitamine C helpt bij de vorming van
collageen dat ervoor zorgt dat het kraakbeen
normaal functioneert.
N.B. Bevat het allergeen soja

Forever Active HA is een krachtig
voedingssupplement met de specifieke
voedingsstoffen hyaluronzuur, gemberolie en
turmeric extract. Forever Active HA wordt met
name gebruikt door actieve mensen voor wie
mobiliteit belangrijk is (sporters, ouderen).

Met de drukke levensstijl van tegenwoordig en de
handige kant- en klaarmaaltijden komen we er niet
altijd toe voldoende verse groente te eten. Forever
Fields of Greens zorgt voor een eenvoudige
oplossing. Met één blik op de ingrediëntenlijst ziet
u vele groene voedingsstoffen die u ondersteunen
als vers even geen optie is.

206

€ 30,95

90
tabletten

NUT/PL
548:6 V2

264

€ 36,25

60
softgels

NUT/PL/AS
1800:21

68

€ 13,78

80
tabletten

NUT/PL
548:7

Forever Nature-Min®

Forever A-Beta-CarE®*

Forever Nature-Min is ontwikkeld om uw lichaam
een optimale combinatie van mineralen en
sporenelementen te bieden. Mineralen spelen een
belangrijke rol in vele lichaamsfuncties.
Nature-Min bevat een hoog percentage van
o.a. calcium, fosfor, magnesium, ijzer, zink en
mineralen van de zeebodem, welke bijdragen aan
een goede gezondheid.

Forever A-Beta-CarE levert het lichaam vitaminen
A en E en selenium, een krachtig mineraal dat
samen met vitamine A bijdraagt aan het normaal
functioneren van het immuunsysteem. Vitamine E
draagt bij aan de bescherming van lichaamscellen
tegen oxidatieve effecten (antioxidanten) en
vitamine A aan het behoud van normale huid en
gezichtsvermogen.
N.B. Bevat het allergeen soja

37

€ 20,56

180
tabletten

54

€ 33,71

100
softgels

Forever Gin-Chia®*

Forever B12 Plus®

Deze pittig en tegelijkertijd fris smakende tabletten
bevatten twee eeuwenoude kruiden, chia uit het
Westen en ginseng uit het Oosten in combinatie
met vitamine C. Ginseng draagt bij aan een
natuurlijke afweer en de goede werking van het
immuunsysteem. Daarnaast ondersteunt het
de geheugenprestaties en het behoud van een
optimale conditie. Met dit product voelt u zich
energieker en vitaler!
N.B. Bevat het allergeen soja

Een voedingssupplement met een rijke
hoeveelheid aan vitamine B12 en foliumzuur.
Vitamine B12 ondersteunt de normale werking
van uw immuunsysteem, draagt bij aan de
vermindering van vermoeidheid na een drukke
dag en draagt bij tot een normale psychologische
functie. Foliumzuur is tevens populair bij vrouwen
die zwanger zijn of willen worden. Vitamine B12 is
populair onder veganisten en vegetariërs.

47

€ 20,78

100
tabletten

188

€ 17,38

60
tabletten

Onze producten zijn niet bedoeld voor het diagnosticeren, verzachten, behandelen, genezen of voorkomen van specifieke aandoeningen.
Raadpleeg altijd uw huisarts als u last heeft van een medisch probleem.

* Afgebeeld artikel kan qua etiket afwijken van het geleverde artikel.
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Voedingssupplementen

COMING
SOON

Forever Move™
Of u nu een fanatieke sporter bent, af en toe in beweging komt, of gewoon op zoek bent naar
meer bewegingscomfort in uw dagelijks leven; Forever Move biedt goede ondersteuning.
Forever Move combineert twee gepatenteerde ingrediënten, *NEM ® natuurlijk eierschaal
membraan en **BioCurc ® in water oplosbaar curcumine complex.
NEM levert chondroitine, hyaluronzuur, glycosaminoglycanen en belangrijke eiwitten zoals
collageen. Dit gepatenteerde ingrediënt ondersteunt u in uw beweging en comfort.
BioCurc - curcumine complex is een gepatenteerde vorm van curcumine.
De technologie die is gebruikt om BioCurc te ontwikkelen zorgt ervoor dat het lichaam de
stof makkelijker en vollediger kan opnemen. Curcumine is een natuurlijke stof die al jaren
wordt gebruikt en ondersteunt de normale werking van het zenuwstelsel.
Door innovatieve wetenschap te combineren met het beste van de natuur worden de
voordelen van dit vertrouwde ingrediënt versterkt met de kennis van nu
N.B. Bevat Ei (Eierschaal membraan poeder), Soja (sojaolie) en Vis (gelatine).
* NEM® is een geregistreerde merknaam van ESM Technologies, LLC.
** BioCurc® is een geregistreerde merknaam van Boston BioPharm, Inc.

551

€ 64,24

90 softgels

PL/AS
1800:28

Onze producten zijn niet bedoeld voor het diagnosticeren, verzachten, behandelen, genezen of voorkomen van specifieke aandoeningen.
Raadpleeg altijd uw huisarts als u last heeft van een medisch probleem.
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Forever Garlic-Thyme®*

Forever Absorbent-C®

Forever NutraQ10

Knoflook en tijm zijn krachtige ingrediënten
die een goede gezondheid bevorderen en al
duizenden jaren in voeding worden toegepast.
Dit reukloze supplement heeft een gunstige
invloed op o.a. de bloedcirculatie.
N.B. Bevat het allergeen soja

Het dagelijks innemen van vitamine C wordt
sinds jaar en dag geassocieerd met een goede
gezondheid. Het menselijk lichaam is niet in staat
om zelf vitamine C te produceren en is afhankelijk
van voeding, dranken en supplementen. Forever
Absorbent-C is gebonden met haverzemelen, een
sterk oplosbare vezel. Dit zorgt voor geleidelijke
afgifte van vitamine C en levert per tablet 75% van
de aanbevolen dagelijke hoeveelheid (ADH).

Forever NutraQ10 is rijk aan essentiële vitaminen
en spoorelementen, waaronder Q10. Vitamine B6
en B12 dragen bij tot de normale werking van het
immuunsysteem en het zenuwstelsel. Vitamine C
draagt bij tot de bescherming van cellen tegen
oxidatieve schade en de vermindering van vermoeid
heid. Een ideale aanvulling voor duursporters.
N.B. Raadpleeg uw arts indien u medicatie
gebruikt. Vermijd gebruik indien u zwanger
bent, borstvoeding geeft of indien u lijdt aan een
nierziekte. Bevat het allergeen soja

65

€ 20,78

100
softgels

48

€ 19,93

100
tabletten

NUT/PL
548:3

312

€ 28,83

30 sticks
à 3,5 gr

Forever Vision®*

Forever Multi-Maca®*

Een supplement met functionele vitaminen en
mineralen. Bevat o.a. vitamine A en zink, die
bijdragen tot het instandhouden van een normaal
gezichtsvermogen.

Forever Multi-Maca is een met zorg
samengestelde combinatie van Maca en krachtige
kruiden. Maca kan het libido stimuleren en
ondersteunt de natuurlijke energiebalans in het
lichaam. Gebruik het product over een langere
periode voor een maximaal resultaat.
N.B. Bevat het allergeen soja

235

€ 23,53

60
tabletten

215

€ 29,89

60
tabletten

Forever Immublend®
Forever ImmuBlend bevat o.a. Fructo-oligosacharrides
(FOS), Lactoferrine en elementen van Maitake en Shiitake
paddenstoelen. Forever ImmuBlend bevat ook vitamine
C & D en zink, wat bijdraagt tot het normaal functioneren
van het immuunsysteem.

355

€ 20,35

60
tabletten

NUT/PL/AS
1800:6

Onze producten zijn niet bedoeld voor het diagnosticeren, verzachten, behandelen, genezen of voorkomen van specifieke aandoeningen.
Raadpleeg altijd uw huisarts als u last heeft van een medisch probleem.

* Afgebeeld artikel kan qua etiket afwijken van het geleverde artikel.
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Voedingssupplementen
Vit lize® Women

Forever Ginkgo Plus®

Een natuurlijke mix van kruiden, vitaminen en
mineralen speciaal ontworpen voor de vrouw.
Bevat o.a. natuurlijke ingrediënten, waaronder
vitamine B6, die bijdraagt tot de regulering van de
hormonale activiteit. Daarnaast helpt passiebloem
stress te verlichten.
N.B. Bevat het allergeen soja

Van de Ginkgo Biloba wordt al sinds mensen
heugenis gezegd dat het de oudst levende
boomsoort is. Ginkgo bladeren bevatten twee
soorten chemicaliën: flavonoïden en terpenen.

375

€ 32,86

120
tabletten

NUT/PL
1800:10

73

€ 35,40

60
tabletten

Vit lize® Men

Lycium Plus®

Vit♂lize for Men is een combinatie van
plantaardige stoffen, vitaminen en mineralen die
de mannelijke vitaliteit optimaal kan ondersteunen.
Dit supplement, met o.a. zink, draagt bij aan het
in stand houden van een normaal testosteron
gehalte en de vruchtbaarheid. Selenium draagt bij
tot een normale spermatogenese.
N.B. Bevat de allergenen soja en vis

De rode bessen van de Lycium plant worden
al eeuwenlang door de Chinezen gebruikt en
hebben een legendarische reputatie opgebouwd.
Zoethoutwortel werd in Azië veelvuldig gebruikt
ter bevordering van het gezichtsvermogen en een
goede gezondheid. Zoethout komt van de wortel
van de zoethoutplant en wordt al duizenden jaren
gebruikt ter stimulering van het immuunsysteem
en ter verbetering van de spijsvertering.
N.B. Bevat het allergeen soja

374

€ 30,95

60
softgels

NUT/PL/
AS 1800:11

72

€ 37,10

100
tabletten

Forever Kids®
Multi-vitaminen in de vorm van kauwtabletten die
kinderen de voedingsstoffen geven die ze elke dag
nodig hebben. Een verantwoord ‘snoepje’ met de
smaak van o.a. druiven maar zonder kunstmatige
kleurstoffen of conserveringsmiddelen. Volwassenen
zijn er overigens ook dol op.

354

PL 1190:3

€ 13,14

120
tabletten

NUT 1800:4

Onze producten zijn niet bedoeld voor het diagnosticeren, verzachten, behandelen, genezen of voorkomen van specifieke aandoeningen.
Raadpleeg altijd uw huisarts als u last heeft van een medisch probleem.
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PL 548:2

Bijenproducten

puur
goud
Bezige honingbijen vormen een
ware gouden schat van de natuur.
Niet alleen voorzien zij ons van een zoet,
amberkleurig elixer, maar zij staan ook aan de bron
van een keur aan waardevolle samenstellingen.
Geheel natuurlijke bijenproducten vormen de ideale
aanvulling op aloë vera. Doe uw voordeel met
deze combinatie van twee van de grootste gaven
van de natuur.

Forever Bee Pollen®
Forever Bee Pollen wordt verzameld van bloesem uit
hoger gelegen, woestijnachtige gebieden. Dit garandeert
een krachtig natuurlijk product. Bijenpollen bevatten
veel vitaliserende stoffen. Ze helpen bij vermoeidheid
en dragen er toe bij dat u zich fitter en vitaler voelt.
Pollen hebben ook een goede invloed op uw algehele
weerstand.
N.B. Bevat geen kunstmatige kleur-, smaak- of
geurstoffen

26

€ 17,38

100
tabletten

AS 1800:14

Forever Bee Honey®
Forever Bee Honey met natuurlijke fructose en
glucose is een prima vervanger voor andere
zoetstoffen die u gebruikt bij de bereiding van uw
dagelijkse maaltijden. Ook heerlijk in de thee.
N.B. Bevat geen kunstmatige kleur-, smaak- of
geurstoffen

207

€ 19,08

± 500 gr

Forever Royal Jelly®

Forever Bee Propolis®

De bijenkoningin leeft uitsluitend op Royal Jelly en
men denkt dat dit de reden is voor haar omvang
en levensduur. Forever Royal Jelly komt voort uit
pesticidevrije gebieden waar de natuur de vrije
hand heeft.

Propolis is puur natuur en de beschermende
stof die bijen verzamelen en zelf gebruiken voor
een schone en bacterievrije bijenkorf. Onze
Bee Propolis is een uitstekende aanvulling op uw
dagelijkse voeding.
N.B. Bevat geen kunstmatige kleur-, smaak- of
geurstoffen. Bevat allergenen amandel- en soja
elementen

36

€ 37,10

60
tabletten

AS 1800:17

27

€ 36,04

60
tabletten

AS 1800:16

Onze producten zijn niet bedoeld voor het diagnosticeren, verzachten, behandelen, genezen of voorkomen van specifieke aandoeningen.
Raadpleeg altijd uw huisarts als u last heeft van een medisch probleem.
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Persoonlijke ver
Aloe
Shave

Aloe
Hand Soap

Forever’s Aloe Shave is een luxueuze scheergel
met gestabiliseerde aloë vera voor een geweldige
scheerervaring. Met vele huidverzorgende
ingrediënten geeft deze schuimende gel u een
gladde, gehydrateerde en frisse huid na iedere
scheerbeurt. Geschikt voor man én vrouw.

Aloe Hand Soap heeft een verzachtende werking,
elke keer dat u uw handen wast. Het is
samengesteld uit pure 100% gestabiliseerde aloë
vera gel. Deze formule met milde fruitextracten
laat de huid zacht en gehydrateerd aanvoelen.

515

€ 18,88

150 ml

523

€ 16,94

473 ml

Aloe-Jojoba
Shampoo

Aloe-Jojoba
Conditioning Rinse

De Aloe-Jojoba Shampoo formule bevat 100%
gestabiliseerde aloë vera gel gecombineerd met
jojoba-olie. Het helpt het haar te versterken, de
vochtbalans te herstellen en geeft volume. Het
resultaat is gezond haar dat straalt, glanst en
makkelijk in model te brengen is. Geschikt voor
ieder haartype.

Aloe-Jojoba Conditioning Rinse met pure 100%
gestabiliseerde aloë vera gel is verrijkt met
Macadamia notenolie en provitamine B5. Uw haar
wordt zachter, krijgt meer glans zonder het haar te
verzwaren, en is makkelijk in model te brengen.

521

€ 22,02
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296 ml

522

€ 20,33

296 ml

erzorging
Forever
Hand Sanitizer®

Aloe
Ever-Shield®

Uw handen komen dagelijks in contact met
bacteriën. Het is van belang om de handen
hygiënisch te reinigen en te verzorgen om de
verspreiding van bacteriën tegen te gaan. Forever
Hand Sanitizer desinfecterende handgel biedt
99,9% bescherming tegen bacteriën: perfect
voor onderweg, op vakantie, of als handhygiëne
bij babyverzorging. Bevat tevens verzachtende
en vochtinbrengende ingrediënten en heeft een
frisse geur van citroen en lavendel.

De Aloe Ever-Shield Deodorant Stick geeft u
de hele dag een effectieve bescherming en
een fris gevoel. Deze huidvriendelijke en toch
krachtige deodorant irriteert de huid niet en laat
geen vlekken achter in uw kleding. De formule,
gebaseerd op gestabiliseerde aloë vera gel,
geeft een rustgevend effect na het scheren
of waxen.

318

€ 4,36

67

59 ml

€ 9,20

92,1 gr

Gentleman’s Pride®
Een alcoholvrije aftershave balsem, verrijkt met
gestabiliseerde aloë vera gel, die het branderige
gevoel na het scheren vermindert en de huid
hydrateert. De balsem wordt snel door uw huid
opgenomen en geeft onmiddellijk een comfortabel
gevoel, zonder vettig aan te voelen.

Avocado
Face & Body Soap
Geniet van de reinigende en hydraterende eigenschappen van 100% pure
avocado boter in de Avocado Face & Body Soap. Ideaal voor alle huidtypes.
Avocado is een rijke bron van vitaminen.

70

€ 19,36

118 ml

284

€ 6,53

142 gr
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Persoonlijke verzorging

Forever Travel Kit
Neem een beetje Forever met u
mee, waar uw reis u ook brengt.
In een handige reisetui en ideaal
verpakt voor in het vliegtuig.
Iedere Travel Kit bevat:
Aloe-Jojoba Shampoo,
Aloe-Jojoba Conditioning Rinse,
Aloe Moisturizing Lotion,
Aloe Bath Gelée en Forever
Bright Toothgel.

524

€ 21,18

4 x 50 ml
1 x 30 gr

Aloe Bath Gelée

Forever Bright® Toothgel

Reinigt de huid grondig. Deze verfrissende emulsie
op basis van onder andere aloë vera zorgt voor
een onweerstaanbaar zachte huid na een heerlijk
bad of douche.

Poetsen met Forever Bright Toothgel zorgt voor
gezond tandvlees en een perfecte mondhygiëne.
De unieke formule zonder fluoride bevat het
juiste percentage gestabiliseerde aloë vera gel
en bijenpropolis voor een effectief reinigende
en verzorgende werking. Zowel kinderen als
volwassenen zijn er dol op. Zeer zuinig in gebruik.

14

€ 23,47
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251 ml

28

€ 9,92

130 gr

238

€ 20,33

Forever
Aloe Scrub®

Relaxation
Shower Gel

Forever Aloe Scrub met
gestabiliseerde aloë
vera verwijdert dode
huidcellen. Uw huid
wordt heerlijk zacht
en kan beter ademen.
De werking van
jojoba-korrels zorgt voor
een natuurlijke reiniging.
Forever Aloe Scrub heeft
een exclusieve geur.

De kalmerende
en hydraterende
eigenschappen van
de Relaxation Shower
Gel bieden niet alleen
een verkwikkende
douche-ervaring, uw
huid zal ook weer
zijdezacht aanvoelen!
De gel bevat een
verzorgende
combinatie van aloë
vera, etherische
oliën en het delicate
aroma van lavendel,
bergamot, citroen en
komkommer extract.

287

99 gr

€ 21,30

192 ml

Aloe First®
Aloe First bevat
als basisingrediënt
gestabiliseerde aloë vera gel.
De toegevoegde propolisen plantenextracten, zoals
kamille, duizendblad en
goudsbloem hebben een
kalmerende werking op de
huid. Het is bijzonder geschikt
voor huidoppervlakken die
gevoelig zijn bij aanraking,
bijvoorbeeld na overvloedige
blootstelling aan de zon. Zeer
effectief als aftersun spray.

40

€ 25,41

473 ml

Sonya® Hydrate Shampoo

Sonya® Volume Shampoo

Vochtinbrengende shampoo met een unieke
ultra-hydraterende samenstelling die de hoofdhuid
verzorgt en die dof haar weer glans geeft. Gemaakt met
vochtinbrengende aloë vera en Royal Jelly, waardoor
deze shampoo de natuurlijke vochtbalans van uw haar
op peil helpt te houden. Uw haar ziet er weer zijdezacht
en gezond uit.

Geeft uw haar meer glans met een uitgebalanceerde
combinatie van aloë vera en Royal Jelly. Aloë vera
hydrateert de hoofdhuid en helpt de pH-waarde in
balans te houden.

349

€ 23,96

355 ml

351

€ 23,96

355 ml

Sonya® Hydrate Conditioner

Sonya® Volume Conditioner

Hydrateert droog, bros haar en geeft het een
stralende glans. De unieke formule helpt de natuurlijke
vochtbalans van uw haar op peil te houden en uw
hoofdhuid te verzorgen terwijl het onnodig kroezen
tegengaat. De conditioner werkt perfect in combinatie
met de Sonya Hydrate Shampoo.

De perfecte aanvulling op de Sonya Volume Shampoo.
De exclusieve samenstelling geeft het haar meer volume
waardoor het beter valt. Het haar glanst, voelt zacht aan
en is gemakkelijk in model te brengen. De toegevoegde
aloë vera en Royal Jelly voeden de hoofdhuid, helpen de
pH-waarde in balans te brengen en helpen beschadigd
haar te herstellen met volume en veerkracht als resultaat.

350

€ 23,96

355 ml

352

€ 23,96

355 ml
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Persoonlijke verzorging

Forever Sun Lips®
met SPF 30
Aloe Sun Lips is een kalmerende lippenbalsem
die helpt om het delicate weefsel van de lippen
te beschermen tegen de zon en de wind.
De lippenbalsem heeft een verkoelende sensatie
van mint.

462

€ 5,32

4,25 gr

Forever Aloe Lips
met Jojoba
Aloe Lips bevat een formule van
gestabiliseerde aloë vera gel, jojoba en
beschermende en vochtregulerende
bestanddelen. De lippenbalsem heeft
een direct verzachtende werking en
een aangename smaak. Voor zachte en
verzorgde lippen.

22

€ 4,60

4,25 gr

26 / Persoonlijke verzorging

Huidverzorging
Aloe Fleur de Jouvence®
In deze exclusieve verpakking vindt u alles voor de dagelijkse
ondersteuning van de huid. De producten hebben reinigende
en verzorgende eigenschappen. De basis ervan wordt gevormd
door de meest zuivere aloë vera, wat dit product in het bijzonder
geschikt maakt voor de gevoelige huid. Aloe Fleur de Jouvence
is geschikt voor de man en de vrouw.
339
338
340
342
343
341

Aloe Cleanser
Rehydrating Toner
Firming Day Lotion
Recovering Night Creme
Aloe Activator
Mask Powder

337

€ 121,48

Aloe Cleanser

Firming Day Lotion

Recovering Night Creme

Een zachte en milde lotion. De ideale combinatie van
reinigende substanties en aloë vera om effectief
make-up, vuil en dode huidcellen te verwijderen.
De cleanser is pH-neutraal.

Deze lotion bevat bestanddelen om de vochtbalans
te herstellen en elastine om de huid te verstevigen.
Daarnaast vormt het een perfecte basis voor uw
make-up. Firming Day Lotion voedt en beschermt
uw huid tegen invloeden van buitenaf die de
huid verouderen.

Recovering Night Creme van Forever met allantoïne
kalmeert, voedt en herstelt uw huid tijdens het
slapen. Deze nachtcrème trekt snel in en zorgt
voor een goede hydratatie van de huid. Oplosbaar
collageen en elastine helpen het ontstaan van
rimpels te vertragen. Deze crème is geschikt voor
ieder huidtype.

339

€ 14,76

118 ml

340

€ 22,99

59 ml

342

€ 31,94

57 gr

Rehydrating Toner

Aloe Activator

Mask Powder

Een alcoholvrije, niet uitdrogende toner die vuil
verwijdert en onzuiverheden tegengaat, terwijl de
milde bestanddelen uw huid hydrateren en voeden.
De huid wordt schoon, soepel en zacht. Regelmatig
gebruik houdt uw huid in goede conditie en geeft
een frisse uitstraling.

Aloe Activator is een milde reiniger voor de huid,
die voor 99,66% uit pure gestabiliseerde aloë vera
gel bestaat. De toevoeging van allantoïne heeft een
gunstige invloed op de vochtbalans van de huid en
activeert de celvernieuwing. Aloe Activator kan ook
in combinatie worden gebruikt met de Mask Powder
voor een weldadig, vochtregulerend en reinigend
gezichtsmasker, voor een optimale verzorging van
de huid.

Een perfecte emulsie voor een masker dat u verkrijgt
door het poeder met Aloe Activator te vermengen.
Het poeder bestaat uit een unieke combinatie van
werkzame stoffen die de huid verstevigt en reinigt.
Vermengd met aloë vera gel en de allantoïne in de
Aloe Activator, zorgt dit krachtige gelaatsmasker
voor een totale dieptereiniging van de huidporiën.

338

€ 14,76

118 ml

343

€ 14,76

118 ml

341

€ 21,05

29 gr
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Huidverzorging
NIEUW

infinite by Forever™
hydrating cleanser

infinite by Forever™
firming complex

Hydrating cleanser is een milde cleanser met natuurlijk verkregen ingrediënten
zoals appel-extract en appel aminozuren. Het ingrediënt Sodium cocoyl
glycinaat is een milde reiniger die hypoallergeen is en niet irriteert. Maakt de
huid schoon en zacht, zonder uit te drogen. Een goede basis voor de rest van
uw anti-aging routine.
Hydrating cleanser is parfumvrij.

Schoonheid gaat dieper dan de huid - het start met voeding. Firming complex
is een exclusief beauty supplement, gericht op het van binnenuit verminderen
van de effecten van veroudering op de huid. Bevat een unieke mix van Franse
meloenconcentraat, phytoceramides (tarwe lipide extract) en marine collageen.
Ondersteunt de hydratatie van de huid, reduceert de verschijning van diepte bij
rimpels en verhoogt de veerkracht en flexibiliteit van de huid.
Firming complex is glutenvrij.

554

€ 30,73

118 ml
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556

€ 53,21

60
tabletten

NUT/PL/AS
1800:27

infinite by Forever™
firming serum

infinite by Forever™
restoring crème

infinite by Forever™
complete set

Firming serum richt zich op de tekenen van veroudering
met één van de meest opwindende doorbraken in de
wetenschap. Het bevat Trifluoroacetyl Tripeptide-2, een
peptide van drie aminozuren dat het natuurlijke proces
van de huid nabootst om de stevigheid te vergroten.
Met krachtige, natuurlijke ingrediënten en onze
gepatenteerde aloë vera ondersteunt firming serum
de hydratatie, zachtheid en stevigheid van de huid die
jonger oogt en aanvoelt.
Firming serum is parfumvrij.

Restoring crème met meer dan 15 verschillende
ingrediënten, absorbeert snel en voelt licht en soepel
aan. Het combineert de laatste ontwikkelingen
in huidverzorging met aloë vera, krachtige açai &
granaatappel en een mix van etherische oliën om
de drogere huid aan te vullen en er jonger uit te
laten zien. Met deze crème is uw anti-aging
programma compleet!
Restoring crème is parfumvrij.

Infinite by Forever is een complete anti-aging
huidverzorgingslijn, geschikt voor mannen en vrouwen.
Ontwikkeld op basis van aloë vera en versterkt met
diverse plantenextracten, pakt de veroudering van
buitenaf en van binnenuit aan. Deze set bevat vier
producten die perfect op elkaar zijn afgestemd
om de zichtbaarheid van fijne lijntjes en rimpels te
verminderen en u te helpen er beter uit te zien en u
beter te voelen.

555

€ 60,98

30 ml

558

€ 68,00

48,2 gr

553

€ 205,70

De infinite by Forever complete set is nu te koop.
Op korte termijn zullen ook de losse producten te koop zijn. We houden u op de hoogte.
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Huidverzorging
Sonya®
Aloe Eye
Makeup
Remover
Een olie- en
alcoholvrije formule
die oogmake-up
verwijdert zonder in de
ogen te prikken en de
tere huid uit te drogen.
De gestabiliseerde
aloë vera gel verzorgt,
reinigt en voedt de
huid. Aminozuren
helpen de wimpers
te verstevigen en het
gebied rondom de
ogen in conditie te
houden.

186

€ 14,04

118 ml

234

€ 22,75

Forever
Epiblanc®

€ 20,33

28,3 gr
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Forever
Alluring
Eyes®

Forever Marine Mask
reinigt, verzorgt en
beschermt de huid en
biedt een effectieve
verzorging voor de
huid van gezicht, hals
en decolleté die extra
verzorging nodig
heeft. De huid wordt
diep gereinigd en in
balans gebracht, door
de toevoeging van
natuurlijke mineralen
uit zeekelp en algen.
Algenextracten dragen
bij tot versteviging
en geven extra
veerkracht van de
huid. Daarnaast wordt
de huid gehydrateerd
en gevoed met aloë
vera-, honing- en
komkommerextracten.

De superzachte en
verfrissende crème-gel
van Forever Alluring
Eyes is speciaal
samengesteld om
donkere kringen, fijne
lijntjes en tekenen van
vermoeidheid rondom
de ogen te vervagen.
Het steunweefsel
van de oogcontour
wordt gevoed en de
soepelheid van de
huid rondom de ogen
verbeterd.

113 gr

233

€ 31,22

R3 Factor®
R Factor laat uw
huid weer stralen! Het
helpt rimpelvorming
te vertragen en
zorgt ervoor dat de
huid haar natuurlijke
vochtigheidsgraad
behoudt. Het
natuurlijke proces van
huidvernieuwing wordt
ondersteund door
het alfahydroxyzuurcomplex en de
kalmerende werking
van aloë vera.

69

€ 42,59

56,7 gr

28,3 gr

Forever
Alpha-E
Factor®

3

De exclusieve formule
van Forever Epiblanc
is speciaal ontworpen
om de huid een
stralende teint te
geven. Pigmentvlekken
worden minder
zichtbaar en de huid
wordt op basis van
aloë vera en vitamine
E beschermd tegen
huidveroudering en
rimpelvorming.

236

Forever
Marine
Mask®

Forever Alpha-E Factor
is een vloeistof die
is versterkt met acht
huidverzorgende
ingrediënten om de
huid te kalmeren en te
verzorgen.
Forever Alpha-E Factor
helpt bovendien de
schadelijke effecten
van radicalen tegen
te gaan, die o.a.
verantwoordelijk zijn
voor beschadigingen
van de huid.

187

€ 42,59

30 ml

Aloe
Moisturizing
Lotion

Aloe Lotion
Aloe Lotion is een
uitstekende hand- en
bodylotion met een
delicate, niet vette
samenstelling die
de huid voedt en
hydrateert. De lotion
is rijk aan aloë vera,
wat de huid beschermt
en versoepelt. Om
de vochtbalans
en daarmee de
souplesse van de
huid te behouden, is
de gestabiliseerde
aloë vera verrijkt met
collageen, elastine en
vitamine E. Aloe Lotion
is goed te gebruiken
tegen een droge huid
of als aftersun lotion.

Een lotion die de vier
bekende hydraterende
en vochtregulerende
ingrediënten bevat:
gestabiliseerde aloë
vera gel, allantoïne,
abrikozenpitolie
en jojoba-olie.
Daarnaast zijn
elastine en collageen
toegevoegd, voor
een zachte, soepele
en gladde huid.
Deze ingrediënten
helpen tevens om het
verouderingsproces
te vertragen. Ideaal
als gezicht-, hand- en
bodylotion of als basis
onder make-up.

63

€ 19,36

118 ml

62

€ 19,36

Aloe
Propolis
Creme
Een rijke cremige
mix van aloë vera,
bijen propolis en
kamille extracten.
De meervoudige
aminozuren,
vitaminecomplexen A
en E en waardevolle
structuurbouwstenen
in Aloe Propolis
Creme ondersteunen
het herstel van de
huid. Een perfecte
vochtinbrenger én
beschermer voor
iedere dag met een
bijzonder kalmerende
werking op met name
de gevoelige huid.

51

€ 25,41

113 gr

Aloe Vera
Gelly

64

€ 19,36

118 ml

Aloe Vera Gelly bestaat
voornamelijk uit pure
gestabiliseerde aloë
vera gel en is zeker bij
een droge of schrale
huid bijzonder effectief.
Het verzacht de
gevoelige plekken op
de huid. In essentie
gelijk aan het binnenste
van het aloë vera
blad, is deze 100%
gestabiliseerde aloë
vera gel ook een ideale
aftersun crème. De
Aloe Vera Gelly draagt
bij aan het herstellend
vermogen van de huid
en biedt verkoeling.

61

€ 19,36

118 ml

Aloe Heat
Lotion

Aloe
MSM Gel

Aloe Heat Lotion
bevat verwarmende
bestanddelen
en is ideaal voor
het masseren
van gevoelige en
vermoeide spieren.
Deze lotion maakt
de huid zowel soepel
als stevig en is
uitermate geschikt
om te gebruiken bij
het los masseren van
vastzittende spieren.
Onmisbaar in iedere
sporttas.

MSM staat voor
‘Methyl Sulfonyl
Methaan’, een
organische zwavel
verbinding die
voorkomt in bijna alle
levende organismen.
Zwavel zorgt ervoor
dat weefsels soepel,
elastisch en stevig
blijven. Samen met
pure gestabiliseerde
aloë vera gel en
kruidenextracten zorgt
Aloe MSM Gel voor
een weldadig gevoel
bij gevoelige spieren
en gewrichten.

118 ml

205

€ 29,77

118 ml
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Persoonlijke verzorging
FINISHING
TOUCH

25TH Edition®
Fragrance for Women

25TH Edition®
Fragrance for Men

Een heerlijke frisse Eau de parfum,
speciaal ontworpen voor de moderne
vrouw. De fragrance is een fris
boeket van magnolia, jasmijn en witte
lelie. Warme, muskusachtige noten
zijn toegevoegd om een zachte en
vrouwelijke geur te creëren.

Een frisse geur van onder andere
lavendel, bergamot, geranium,
ananas en sandelhout. Deze
exclusieve geur is speciaal
ontworpen voor de moderne man.

208

€ 55,90

50 ml

32 / Persoonlijke verzorging

209

€ 55,90

50 ml

Divers
Aloe Veterinary Formula

Forever Aloe MPD® 2X Ultra

Een diervriendelijk product voor de uitwendige verzorging van zowel
grote als kleine huisdieren. Het heeft een kalmerend effect op de huid
en maakt de vacht van uw huisdier schoon, soepel en glanzend.
Dit product wordt geleverd met een handige verstuiver.

Een milieuvriendelijk en multifunctioneel reinigingsmiddel dat bovendien mild is voor
de huid. Ideaal voor de was, afwas (niet aanbevolen voor vaatwasmachines), het
reinigen van ruiten, spiegels, vloeren, badkamers, wanden, tegels en tapijten.
Het verwijdert vuil, lost vet op en schuurt niet.

30

€ 25,41

473 ml

307

€ 31,22

946 ml

Divers / 33

Etherische
oliën
Forever™ Essential Oils
Tri-Pack
De Forever Tri-Pack bevat 5 ml sample flesjes van
de single notes: Lemon, Peppermint en Lavender.
Ervaar het beste wat de natuur te bieden heeft en
ontdek uw favorieten.

512

€ 41,87

15 ml

Forever™ Essential Oils
Lavender

Forever™ Essential Oils
Lemon

Forever™ Essential Oils
Peppermint

Lavendel wordt verbouwd en geoogst in Bulgarije
vanwege het ideale klimaat en de rijke grond.
Forever Essential Oils Lavender bevat een hoge
concentratie linalyl acetate dat lavendel zijn
fruitige, zoete aroma geeft. De puur natuurlijke
lavendelolie is kalmerend, verzachtend, opwekkend
en brengt de geest in balans.

De citroenen voor Forever worden met zorg
omringd tot ze perfect rijp zijn en worden met de
hand geplukt. De citroenen zijn dan het sappigst
waardoor de hoogst mogelijke kwaliteit olie wordt
geproduceerd. Forever produceert de puurste
citroenolie die de natuur te bieden heeft voor uw
welzijn en energie.

Forever Essential Oils Peppermint wordt
gewonnen uit planten die sinds 85 jaar op
dezelfde boerderij worden verbouwd en geoogst.
Van nature hebben deze planten een hoger
pepermuntgehalte, waardoor het verkoelende
effect verkregen wordt waar pepermunt
bekend om staat.

506

€ 33,40

15 ml

507

€ 17,91

15 ml

508

24,68

15 ml

Onze producten zijn niet bedoeld voor het diagnosticeren, verzachten, behandelen, genezen of voorkomen van specifieke aandoeningen.
Raadpleeg altijd uw huisarts als u last heeft van een medisch probleem.

34 / Etherische oliën

Forever™ Essential Oils
At Ease

Forever™ Essential Oils
Soothe

Forever Essential Oils At Ease biedt een perfect
uitgebalanceerde combinatie van de zuiverste
Wintergroen, Lavendel, Eucalyptus, Koriander,
Wierook, Rozemarijn, Kamille, Pepermunt,
Basilicum en Marjolein. Deze speciale
samenstelling bevordert een sfeer vol van
harmonie, rust en vredigheid.

Forever Essential Oils Soothe. Deze mix is de
perfecte balans tussen Wilde Munt, Wintergroen,
Kamferolie, Ylang Ylang en Kamille. Speciaal
samengesteld voor algehele weldaad en om
maximaal te relaxen.

509

€ 27,83

511

10 ml

€ 45,98

10 ml

Forever™ Essential Oils
Defense
Forever Essential Oils Defense is een mix die een
perfect uitgebalanceerde combinatie biedt van
de meest natuurzuivere Kruidnagel, Sinaasappel,
Kaneel, Rozemarijn, Wierook, Eucalyptus en
Jeneverbessen. Defense ondersteunt u in uw
kracht en vitaliteit.

510

€ 31,94

10 ml

Forever™ Essential Oils
Carrier Oil
Deze natuurlijke ongeparfumeerde olie is verrijkt
met een mix van aloë vera, vitamine E, A en C.
In combinatie met de etherische oliën van Forever
creëert u een krachtige weldaad voor lichaam
en geest.

505

€ 22,26

118 ml

Forever™ Essential Oils Bundle
De Forever Essential Oil Bundle bevat één van elke Forever
Essential Oil single notes én blends - geniet van de weldaad!

513

€ 181,74

3 x 15 ml
3 x 10 ml

Onze producten zijn niet bedoeld voor het diagnosticeren, verzachten, behandelen, genezen of voorkomen van specifieke aandoeningen.
Raadpleeg altijd uw huisarts als u last heeft van een medisch probleem.
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