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INTRODUCTIE



Bij Forever zijn we er enorm trots op dat 

wij de grootste teler en fabrikant van 

aloë vera producten in de wereld zijn. 

Elk blad wordt met de hand geoogst en 

binnen een paar uur verwerkt.  

Zo kunnen wij de beste kwaliteit van de 

aloë vera garanderen, gewoon zoals de 

natuur het bedoeld heeft. Van plant tot 

product voor jou. 

We zijn al meer dan 44 jaar toegewijd 

aan het handhaven van de hoogste 

puurheid en zuiverhuid in onze 

producten met behoud van een blik op 

innovatie in de toekomst. Wij bevinden 

ons op het snijvlak van de natuur en  

wetenschap waar krachtige ingrediënten 

en technologische vooruitgang worden 

gecombineerd met pure aloë vera om 

de tijdloze eigenschappen van deze 

plant te versterken

Ons bedrijf is gebouwd op de waarde 

om dingen op de juiste manier te doen. 

We bezitten onze eigen productie en 

distributiekanalen zodat we de kosten 

en kwaliteit van elke stap in het proces 

kunnen controleren. Onze producten 

waren de eersten die de certificering van 

de International Aloe Science Council 

ontvingen voor kwaliteit en puurheid.  

We testen onze producten nooit op 

dieren en veel van onze producten zijn 

Kosher en Halal gecertificeerd 

We zijn er zo zeker van dat je onze 

producten geweldig zult vinden dat 

we klanten een 30 dagen geld terug 

garantie bieden. Miljoenen mensen  

in meer dan 160 landen hebben de 

ongelooflijke voordelen van  

Forever’s producten al ervaren.  

Nu is het jouw beurt. 

Wil je meer informatie?  

Jouw Forever Business Owner vertelt je 

graag alles over het bedrijf Forever en 

het assortiment!

LOOK BETTER. FEEL BETTER.®
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krachtvan aloë vera
Forever Aloe Vera Gel is een pure 
aloë drank met 99,7% aloë vera gel!  
De gel is 100% aseptisch 
geproduceerd en komt rechtstreeks 
van onze eigen aloë velden in Texas 
en de Dominicaanse Republiek. 
Forever Aloe Vera Gel is rijk aan 
vitamine C, is suikervrij en bevat 
geen conserveermiddelen.

Zoals de natuur het heeft bedoeld. 
+ 99,7% aloë vera gel uit het binnenblad

+ Aloë vera bevordert het natuurlijke 
afweersysteem* 

+ Zonder conserveermiddelen

+ Suikervrij

+ Rijk aan vitamine C

+ Glutenvrij

* Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating. 

de

Een voedingssupplement is geen vervanging van gevarieerde, evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl.
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kracht
Wij de pure aloë vera gel, gemaakt uit het 
binnenste van het blad, binnen een paar 
uur na het oogsten verwerken om er zeker 
van te zijn dat elke Forever Aloe Vera Gel® 
verpakking zo vers als mogelijk is, zonder 
conserveermiddelen! 

Wist je dat?

FOREVER ALOE VERA GEL®

Aloë vera bevordert het natuurlijke afweersysteem*. 
Onze Forever Aloe Vera Gel komt met 99,7% pure 
aloë vera gel heel dicht in de buurt van dit natuurlijke 
product! Het is bijna alsof je op een aloë vera veld 
staat, het blad van een aloë plant opensnijdt en de 
gel direct kunt proeven. Het is niet voor niets het 
eerste product dat een  
certificaat ontving van het International Aloe Science  
Council (IASC) voor de puurheid en kwaliteit. 
* Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating. 

  715 | € 32,54      1 L

  7153 | € 97,61    TRI-PACK 3 X 1 L

  7333 | € 97,61     TRI-PACK FOREVER ALOE COMBO  
3 X 1 L

100%
RECYCLEBAAR 

MATERIAAL

Een goede aanvulling op  
een uitgebalanceerd en 
gezond voedingspatroon.  
Ontdek de heerlijke smaken!

6 LAGEN 
BESCHERMEND 

MATERIAAL

FOREVER ALOE VERA GEL® MINI
Je favoriete aloë vera drank is ook handig verpakt 
voor onderweg in pakjes van 330 ml.  
Kies voor Forever Aloe Vera Gel® Mini met 99,7% 
pure aloë vera gel en ervaar de voordelen van aloë 
vera waar en wanneer je maar wilt.

71612 | € 130,15  

12 pakjes à 330 ml

Een voedingssupplement is geen vervanging van gevarieerde, evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl.
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heerlijk
zoete twist...

Met een

FOREVER ALOE MANGO™

Forever Aloe Mango gel combineert het meest 
populaire fruit ter wereld met aloë vera gel van onze 
eigen velden. Uniek, gezond en heerlijk! Zo ontstaat 
een makkelijk doordrinkbare aloë vera gel met 
een tropische draai binnen de lijn van heerlijk en 
gezonde aloë vera drankjes. Schenk elke dag het 
beste van de natuur in je glas om je gezondheid te 
ondersteunen en voel je op je best.

736 | € 32,54  

1 L

Een voedingssupplement is geen vervanging van gevarieerde, evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl.

DRANKEN
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FOREVER ALOE PEACHES™

De heerlijke smaak van perzik geeft je een heerlijk 
zomers gevoel! Aloë vera bevordert het natuurlijke 
afweersysteem* en Forever Aloe Peaches bevat 
84,3% pure aloë vera gel uit het binnenblad van deze 
plant. De drank is rijk aan vitamine C, bevat geen 
conserveermiddelen en geen gluten. Geniet dagelijks 
van deze zonnige aloë drank. 
*  Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating. 

  777 | € 32,54      1 L

  7773 | € 97,61    TRI-PACK 3 X 1 L

  7333 | € 97,61     TRI-PACK FOREVER ALOE COMBO  
3 X 1 L

FOREVER ALOE PEACHES™ MINI
Waarom wachten op de zomer om te genieten van de 
heerlijke smaak van zongerijpte perziken als je dit op 
elk moment van de dag kunt ervaren met Forever Aloe 
Peaches™ Mini. Met de 330 ml verpakking van Aloe 
Peaches heb je de voordelen van deze aloë drank altijd 
binnen handbereik. 

77812 | € 130,15

12 pakjes à 330 ml

FOREVER ALOE BERRY NECTAR®

De fruitige aanvulling van cranberry en appel geeft deze 
aloë drank een milde, zoete twist. Aloë vera bevordert 
het natuurlijke afweersysteem* en Forever Aloe Berry 
Nectar bevat maar liefst 90,7% pure aloë vera gel uit het 
binnenblad van deze plant. De drank is rijk aan vitamine 
C, glutenvrij en bevat geen conserveermiddelen.  
Een fijne variant op de klassieker Forever Aloe Vera Gel! 
*  Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating. 

  734 | € 32,54      1 L

  7343 | € 97,61    TRI-PACK 3 X 1 L

  7333 | € 97,61     TRI-PACK FOREVER ALOE COMBO  
3 X 1 L

FOREVER ALOE BERRY NECTAR® MINI
Geniet nu ook van Forever Aloe Berry Nectar onderweg! 
Handig verpakt in pakjes van 330 ml om je favoriete aloë 
drank met fruitige cranberry en appel smaak overal mee 
naar toe te nemen. Ook is de verpakking, net als de 
grote verpakking 100% recyclebaar.

73512 | € 130,15

12 pakjes à 330 ml

Een voedingssupplement is geen vervanging van gevarieerde, evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl.
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FAB FOREVER ACTIVE BOOST®

Boost je energieniveau met deze energiedrank met 
aloë vera. FAB bevat guarana en de vitaminen B6 en 
B12. Deze vitaminen dragen bij tot de vermindering van 
vermoeidheid en moeheid. Geniet van een smakelijke 
oppepper! 
Bevat cafeïne (28 mg/100 ml).  
Niet geschikt voor kinderen en zwangere vrouwen.

321 | € 39,60

12 blikjes à 250 ml

FAB X FOREVER ACTIVE BOOST®

Een smaakvolle energiedrank met aloë vera, guarana en 
de vitaminen B6 en B12. De vitaminen dragen bij tot de 
vermindering van vermoeidheid en moeheid. Deze variant 
is suikervrij en bevat geen calorieën en koolhydraten.  
Geniet van deze sprankelende dorstlesser! 
Bevat cafeïne (28 mg/100 ml).  
Niet geschikt voor kinderen en zwangere vrouwen.

440 | € 39,60

12 blikjes à 250 ml

Lekkere

Een voedingssupplement is geen vervanging van gevarieerde, evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl.
8
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dorstlessers
ALOE BLOSSOM HERBAL TEA®

Deze ontspannende kruidenthee bevat een rijke mix van aloë 
bloesem, kaneel, kruidnagel, braamblad, venkel, gember en 
kamille. De thee is vrij van cafeïne, conserveermiddelen en 
kunstmatige kleur- en smaakstoffen. Aloe Blossom Herbal 
Tea is ideaal na een hectische dag en brengt je weer helemaal 
in balans. Wist je dat je Aloe Blossom Herbal Tea heel goed 
kunt combineren met Forever Bee Honey? Samen vormen ze 
een smaakvolle combinatie!  
Meer informatie over Forever Bee Honey vind je op pagina 10.

200 | € 22,20

25 individueel verpakte theezakjes

FOREVER FREEDOM®

Forever Freedom is een perfecte aanvulling als je regelmatig sport!  
Aloë vera bevordert het natuurlijk afweersysteem* en deze drank bevat 
maar liefst 89% pure aloë vera gel van deze plant. Forever Freedom bevat 
naast alle voordelen van de Forever Aloe Vera Gel ook veel Vitamine C. 
Wat goed is voor het kraakbeen. Hiermee is het niet alleen een perfecte 
basis aanvulling van voedingstoffen maar ook de ideale drank voor 
sporters en voor iedereen die ook op oudere leeftijd nog actief wil blijven. 
Met aangename sinaasappelsmaak. Daarnaast bevat het een combinatie 
van de zorgvuldig op elkaar afgestemde ingrediënten glucosamine, 
chondroïtine en MSM.  
Bevat de allergenen: garnalen-, krab- en kreeftelementen. 
*  Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating. 

  196 | € 44,80       1 L

  4196 | € 134,39    TRI-PACK 3 X 1 LLekkere

Een voedingssupplement is geen vervanging van gevarieerde, evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl.
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FOREVER BEE HONEY®

Deze 100% pure honing komt van een diversiteit aan 
bloemen in de Spaanse bergen. Geniet dagelijks van dit 
eerlijke en zuivere product in je maaltijden of in de thee. 
De perfecte vervanger voor andere zoetstoffen.  
Bevat geen kunstmatige kleur-, smaak en 
geurstoffen.

207 | € 21,29

± 500 gr

EEN EETLEPEL HONING 
BEVAT 70 CALORIEËN 
EN IS VRIJ VAN VET EN 
CONSERVEERMIDDELEN

schatten
bijen
De
beste

Een voedingssupplement is geen vervanging van gevarieerde, evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl.
10
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FOREVER BEE POLLEN®

Een hoogstaand supplement 
met bijenpollen, een waardevol 
geschenk uit de natuur. Bijen 
maken deze pollen met stuifmeel 
uit bloemen en planten en mengen 
het met nectar. Forever Bee 
Pollen bevat ook bijenhoning 
en koninginnegelei, het speciale 
voedsel van de bijenkoningin. 
Forever Bee Pollen biedt al 
het waardevolle van de bijen 
samengevoegd in één supplement. 
Profiteer van dit bij-zondere 
natuurproduct in elk seizoen!

26 | € 19,23

100 tabletten

FOREVER BEE PROPOLIS®

Propolis is een natuurlijk 
materiaal dat bijen verzamelen 
in de ongerepte natuur. Met de 
substantie dichten ze de kieren 
in hun korf of kast. Zo wordt het 
bijenvolk beschermd tegen gevaren 
en infecties. De Forever Bee 
Propolis tabletten bestaan uit deze 
natuurlijke substantie en bieden een 
goede aanvulling op je dagelijkse 
voeding.  
Bevat de allergenen amandel 
en soja.

27 | € 40,06

60 tabletten

FOREVER ROYAL JELLY®

Royal Jelly is een melkachtige stof 
die de bijen speciaal maken voor 
de koningin. De bijenkoningin leeft 
zelfs uitsluitend op Royal Jelly. Men 
denkt dat dit de reden is voor haar 
omvang en levensduur. Het toont 
aan hoe uniek en krachtig de stof is. 
Ontdek wat het voor jou kan doen!

36 | € 41,20

60 tabletten

ALOE PROPOLIS CREME
Een populair product omdat 
het twee zeer gewaardeerde 
ingrediënten bevat: aloë vera en 
bijenpropolis. Bijenpropolis is een 
bijzondere substantie die bijen 
maken om hun korf te versterken en 
te beschermen. Voor je huid vormt 
het een natuurlijke barrière die helpt 
de vochtbalans te bewaken. Aloe 
Propolis Creme is aangevuld met 
kruiden en botanische ingrediënten 
zoals kamille. Deze volle crème 
bevat verder vitamine A en E. 
Perfect voor de droge huid die extra 
bescherming nodig heeft.

51 | € 27,44

113 gr

500 gram honing wordt gemaakt 
van nectar van meer dan 2 miljoen 
bloemen. Een gemiddelde bijenkorf 
produceert tussen de 15 en 50 kilo 
honing per jaar. Er zijn veel bezige 
bijen nodig om deze gouden  
nectar te maken.  

Wist je dat? 

schatten

Een voedingssupplement is geen vervanging van gevarieerde, evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl.
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FOREVER ACTIVE PRO-B®

Darmen in balans, betekent rust in je buik. Forever 
Active Pro-B bevat een geavanceerde mix van 
6 verschillende bacteriestammen en biedt 8 miljard 
KVE (Kolonie Vormende Eenheden). Dagelijkse inname 
van Forever Active Pro-B™ met zink ondersteunt de 
opname van macronutriënten zoals eiwitten, vitamines 
en koolhydraten. Het unieke omhulsel zorgt ervoor dat 
de fragiele ingrediënten in het supplement optimaal 
worden beschermd. Forever Active Pro-B is een  
mooie aanvulling op een gezonde, evenwichtige en 
actieve levensstijl. 

610 | € 43,26

30 capsules

DARMEN  
IN BALANS,  
BETEKENT 
RUST IN JE 

BUIK

DHA ONDERSTEUNT 
HET HART,  

DE HERSENEN 
EN HET 

GEZICHTSVERMOGEN

FOREVER ARCTIC SEA®

Forever Arctic Sea is Forever’s ‘supplement van de zee’. 
Het is rijk aan de Omega 3 vetzuren EPA en DHA. Ons 
lichaam heeft deze vetzuren nodig, maar kan ze zelf niet 
aanmaken. Omega 3 vetzuren hebben een gunstige 
werking op het hart. DHA is bovendien goed voor de 
hersenen en het gezichtsvermogen. Deze gunstige 
effecten worden verkregen bij een minimale dagelijkse 
inname van 250 mg EPA en DHA.  
Bevat de allergenen zalm, ansjovis, kabeljauw.

376 | € 36,62 

120 softgels

FOREVER NUTRA Q10™

Forever Nutra Q10 is een krachtige aanvulling voor 
duursporters. Het bevat essentiële vitaminen en 
spoorelementen, waaronder Q10. Dit waardevolle 
co-enzym helpt bij de energieproductie in het lichaam. 
Vitaminen B6 en B12 dragen bij tot de vermindering  
van vermoeidheid en moeheid. Verder bevat Forever 
Nutra Q10 aanvullend de vitaminen C en E.  
Raadpleeg je arts indien je medicatie gebruikt.  
Dit product is niet geschikt voor mensen die 
antistollingsmiddelen gebruiken, zwanger zijn, 
borstvoeding geven of aan een nierziekte lijden.  
Bevat het allergeen soja. 

312 | € 32,05

30 sticks à 3,5 gr

Bescherm

Een voedingssupplement is geen vervanging van gevarieerde, evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl.
12
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FOREVER NATURE-MIN®

Forever Nature-Min is speciaal 
ontwikkeld om je lichaam een 
optimale combinatie van mineralen 
en spoorelementen te bieden. 
Mineralen zijn onmisbaar voor 
een goede gezondheid, normale 
groei en ontwikkeling. In veel 
lichaamsfuncties spelen mineralen 
een belangrijke rol. Nature-Min 
bevat een hoog percentage van de 
essentiële mineralen calcium, fosfor, 
magnesium. Het supplement is 
aangevuld met de spoorelementen 
ijzer en zink en zeemineralen.

37 | € 22,89 

180 tabletten

FOREVER B12 PLUS®

Forever B12 Plus is een bron 
van vitamine B12 en foliumzuur. 
Vitamine B12 ondersteunt 
de normale werking van het 
zenuwstelsel en een normale 
vorming van rode bloedcellen. 
Ook draagt het bij tot de normale 
werking van het immuunsysteem. 
Foliumzuur draagt bij tot een 
normale bloedvorming en speelt 
een rol in het celdelingsproces. 
Deze vitamine is bijzonder belangrijk 
voor vrouwen die zwanger willen 
worden en voor vegetariërs.

188 | € 19,46

60 tabletten

Bescherm
je ogen

FOREVER IVISION®

Gezond eten en regelmatig schermpauzes 
inlassen zijn belangrijk om je ogen in goede 
conditie te houden. Voeg ter ondersteuning 
Forever iVision toe. Het supplement is 
speciaal ontwikkeld voor ons moderne leven  
waarin we steeds meer gebruik maken  
van digitale apparaten. Forever iVision bevat  
het exclusieve ingrediënt Lutemax 2020®  
en is rijk aan de vitamines C en E en 
vitamine A en Zink, wat goed is voor het 
gezichtsvermogen en de conditie van het oog. 
Bevat het allergeen vis (tilapia).

624 | € 43,26

60 softgels

Een voedingssupplement is geen vervanging van gevarieerde, evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl.
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FOREVER SUPERGREENS 

Geef je dag een boost met deze 
mix van meer dan 20 groenten en 
fruit waaronder aloë vera, spinazie, 
boerenkool, broccoli en goji bes. Deze 
krachtige mix bevat vitamine E, ter 
bescherming van gezonde cellen en 
weefsels. De vitamine C in Supergreens 
draagt bij aan extra energie bij 
vermoeidheid en moeheid. Voeg water 
of je favoriete drankje toe aan 1 stick, 
roer en drink op. Gun jezelf het beste 
en voeg Forever Supergreens toe aan 
je dagelijkse routine!

621 | € 45,32

30 sticks à 4,4 gr

ARGI+®

L-ARGININE & VITAMINEN

ARGI+ helpt je om de hele dag actief te blijven en 
optimale prestaties te leveren. Een ideale voedzame 
drank voor sportieve mensen. Zeker voor sporters 
met een hoge spierbelasting. Drink ARGI+ 
na een pittige workout of om je lichaam 
gedurende de dag een boost te geven. 
Meng een stick met water en geniet direct van 
deze heerlijk zoete oppepper. ARGI+ bevat het 
aminozuur L-Arginine en een fruitmix met onder 
meer granaatappelextract en rode druif extract. 
De formule wordt aangevuld met verschillende 
vitaminen. De vitaminen B6, B9 en B12 dragen bij aan 
extra energie in geval van vermoeidheid. Vitamine D 
draagt bij tot de instandhouding van de spierfunctie. 
En vitamine C ondersteunt de normale werking van het 
immuunsysteem.

473 | € 73,02

30 sticks à 10 gr

jevoeding
Boost 

Een voedingssupplement is geen vervanging van gevarieerde, evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl.
14
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FOREVER DAILY®

Forever Daily is je dagelijkse 
vitamine-steuntje in de rug. Het 
supplement bevat een optimale 
combinatie van vitaminen, mineralen 
en voedingsstoffen. Het bevat onder 
meer de vitaminen A, B, C, D, én E!  
Combineer het met je favoriete 
aloë drank (zie pagina’s 5-9) en een 
goed ontbijt en je bent klaar voor 
de dag!

439 | € 23,12 

60 tabletten

FOREVER CALCIUM®

Het calcium en magnesium in 
Forever Calcium ondersteunen de 
instandhouding van normale botten 
en normale werking van je spieren. 
De toegevoegde vitamine C draagt 
bij tot de vorming van collageen, 
voor de normale werking van botten 
en kraakbeen. Vitamine D zorgt 
er voor dat calcium goed wordt 
opgenomen.  
Bevat het allergeen soja.

206 | € 34,34

90 tabletten

FOREVER FIBER®

Vind je het belangrijk om gedurende 
de dag een verzadigd gevoel te 
houden? Wil je in balans blijven en 
ongezonde snacks weerstaan? 
Forever Fiber kan je daarbij helpen. 
Het supplement is rijk aan vezels 
en is een goede aanvulling op je 
dagelijkse gezonde voeding. De 
vier verschillende kwalitatieve vezels 
lossen snel op en zijn perfect op 
elkaar afgestemd. 

464 | € 25,87 

30 sticks

FOREVER KIDS®

KAUWBARE MULTIVITAMINE

Doordeweeks naar school en het 
weekend gevuld met sporten, 
clubjes en partijtjes. Kinderen 
zijn maar druk! Het multivitamine 
supplement Forever Kids bestaat 
uit kauwtabletten die kinderen de 
voedingsstoffen geven die ze elke 
dag nodig hebben. Met de heerlijke, 
zoete smaak van druiven - het lijken 
wel snoepjes! Forever Kids bevat 
geen kunstmatige kleurstoffen of 
conserveermiddelen.

354 | € 14,65 

120 tabletten

TRI-PACK  
ALOE VERA GEL 
& ARGI+

71633 | € 39,84 

3 x 330 ml en  
3 sticks ARGI+

Jij jezelf een dagelijkse 
boost kan geven met 
de kracht van ARGI+ en 
Forever Aloe Vera Gel!  
De perfecte aanvulling van 
je actieve levensstijl om de 
beste versie van jezelf te 
worden! 

Wist je dat?

Een voedingssupplement is geen vervanging van gevarieerde, evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl.
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FOREVER LYCIUM PLUS®

Forever Lycium Plus bevat Lycium 
extract, afkomstig van de plant 
Lycium Barbarum. In China is de 
kracht van de Lycium Barbarum al 
eeuwenlang bekend. De bessen 
van de plant zijn rijk aan vitaminen 
en antioxidanten. In Europa spreken 
we vaak over de Goji bes. Forever 
Lycium Plus wordt aangevuld 
met zoethoutwortel, dat in Azië 
eveneens een rijke geschiedenis 
kent en veelvuldig wordt toegepast.

72 | € 41,20

100 tabletten

FOREVER FIELDS OF GREENS®

Met de drukke levensstijl van 
tegenwoordig komen we niet altijd 
toe aan het eten van voldoende 
verse groenten. Forever Fields 
of Greens biedt voor de drukke 
momenten in je leven een goede 
aanvulling. Het supplement bevat 
onder meer tarwegras en gerstegras, 
de welbekende ‘superfoods’. 
Ook zijn cayennepeper en honing 
toegevoegd. En Alfalfa, een 
krachtige kiemgroente die een bron 
van voedingsstoffen is.  
Bevat het allergeen tarwe.

68 | € 15,34

80 tabletten

FOREVER MULTI-MACA®

De plant Maca is de naamgever  
van dit unieke supplement. Maca 
groeit in het Andesgebergte in Peru.  
De bewoners van dit gebied kennen 
de kracht van Maca al duizenden 
jaren. Forever laat zich graag 
inspireren door volkeren die dichtbij 
de natuur staan. Het resultaat is 
Forever Multi-Maca, waarin Maca 
wordt gecombineerd met het  
co-enzym Q-10.  
Bevat het allergeen soja.

215 | € 33,19

60 tabletten

voedzaam

Een voedingssupplement is geen vervanging van gevarieerde, evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl.
16

VOEDINGS-
SUPPLEMENTEN



FOREVER IMMUBLEND®

Werken aan je weerstand is 
bijzonder belangrijk bij wisselvallig 
weer en het veranderen van de 
seizoenen. Forever ImmuBlend 
biedt de juiste ondersteuning. 
Het bevat Maitake en Shiitake, 
twee krachtige paddenstoelen. 
Forever ImmuBlend is aangevuld 
met de prebiotica fructo-
oligosachariden (FOS) en het 
multifunctionele eiwit Lactoferrine. 
Ook zijn vitamine C en D3 en zink 
toegevoegd, wat bijdraagt tot 
het normaal functioneren van het 
immuunsysteem.

355 | € 22,66 

60 tabletten

FOREVER ABSORBENT-C®

Forever Absorbent-C is een rijke 
bron van vitamine C. Deze vitamine 
draagt bij tot de vermindering 
van vermoeidheid en de normale 
werking van het immuunsysteem. 
Ook draagt vitamine C bij tot de 
bescherming van cellen tegen 
oxidatieve stress en verhoogt de 
ijzeropname. Forever Absorbent-C 
is gebonden met haverzemelen, een 
sterk oplosbare vezel. Dit zorgt voor 
geleidelijke afgifte van vitamine C. 

48 | € 22,20

100 tabletten

VIT LIZE®

VITALITEIT VOOR HEM

Vit♂lize Men bevat een combinatie 
van ingrediënten die de mannelijke 
vitaliteit optimaal kan ondersteunen. 
Zo is er zink toegevoegd omdat het 
bijdraagt aan het in stand houden 
van normale testosterongehalten 
in het bloed. Zink draagt ook bij 
tot een normale vruchtbaarheid 
en voortplanting. Het ingrediënt 
selenium ondersteunt een normale 
spermatogenese. Vit♂lize Men 
is geschikt voor mannen van alle 
leeftijden.  
Bevat de allergenen soja en vis.

374 | € 34,34 

60 softgels

VIT LIZE®

VITALITEIT VOOR HAAR

Vit♀lize Women is speciaal 
ontwikkeld voor vrouwen! Het 
supplement bevat een mooie 
combinatie van kruiden, mineralen 
en vitamines. Zoals passiebloem, 
ijzer en vitamine B6. Vitamine 
B6 is gunstig voor een goede 
geestelijke balans, ondersteunt het 
energieniveau, reguleert mede de 
activiteit van hormonen en helpt 
bij vermoeidheid. De toegevoegde 
vitamine D heeft een positieve 
invloed op het immuunsysteem en 
vitamine E helpt lichaamscellen te 
beschermen tegen invloeden van 
buitenaf. Vit♀lize is geschikt voor 
vrouwen van alle leeftijden. 

375 | € 36,62 

120 tabletten

FOREVER ACTIVE HA®

Voldoende lichaamsbeweging is 
belangrijk voor iedereen, wat je 
leeftijd ook is. Forever Active HA is 
erg populair bij actieve mensen die 
in beweging willen blijven. Het bevat 
de specifieke stoffen hyaluronzuur 
en kurkuma extract die met zorg zijn 
samengevoegd. Maak van bewegen 
een dagelijkse gewoonte en voeg 
daar twee capsules Forever Active 
HA aan toe.

264 | € 40,29 

60 softgels

HYALURON-
ZUUR (HA) 
BEVORDERT 
EEN STEVIGE 
STRALENDE 
HUID

voedzaam

Een voedingssupplement is geen vervanging van gevarieerde, evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl.
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FOREVER FOCUS™

Leef je leven niet zoals het komt. 
Neem zelf de controle met behulp 
van Forever Focus™. Dit supplement 
is ideaal voor studenten, sporters, 
mensen die werken en voor 
actieve senioren die hun algemene 
cognitieve vermogen willen 
ondersteunen. De unieke mix van de 
ingrediënten zink, panthotheenzuur, 
Cognizin®*, vitamine B6 en vitamine 
B12 maken Forever Focus™ een 
supplement voor iedereen die in het 
dagelijks leven scherp wil blijven op 
de belangrijkste taken en de leiding 
over zijn dag wil nemen. Bevat 
cafeïne en is glutenvrij.  
Niet geschikt voor kinderen, 
zwangere vrouwen en voor 
mensen die antistollings-
middelen gebruiken.

*  Cognizin® is een geregistreerde merknaam van 
Kyowa Hakko Bio Co., LTD.

622 | € 87,37

120 capsules 

FOREVER GARLIC-THYME®

Knoflook en tijm staan al duizenden 
jaren bekend als krachtige 
toevoeging in goede maaltijden. In 
veel culturen weet men de gezonde 
ingrediënten op sublieme wijze toe 
te passen. Forever maakt graag 
gebruik van deze kennis en voegt 
ze samen in een uniek supplement 
dat al het goede van knoflook en 
tijm combineert.  
Bevat het allergeen soja.

65 | € 23,12

100 softgels

FOREVER MOVE®

Forever Move is ideaal voor mensen 
die veel bewegen gedurende de 
dag of vaak sporten. In Forever 
Move worden twee krachtige, 
gepatenteerde ingrediënten 
gecombineerd: curcumine complex 
(BioCurc*) en natuurlijk eierschaal 
membraan (NEM**). Biocurc is 
een unieke vorm van curcumine. 
Eierschaal membraan is een 
natuurlijke bron van collageen, 
hyaluronzuur en chondroitine sulfaat.  
Niet geschikt voor mensen 
die antistollingsmiddelen 
gebruiken. Bevat de allergenen 
ei, vis en soja.

*  BioCurc® is een geregistreerde merknaam van 
Boston BioPharm, Inc.

**  NEM® is een geregistreerde merknaam van 
ESM Technologies, LLC.

551 | € 71,42 

90 softgels

Eén van de belangrijkste ingrediënten in Forever 
Move® natuurlijk eierschaal membraan (NEM**) is?  
Eierschaal membraan bevindt zich tussen de 
harde eierschaal en het ei en is een natuurlijke 
bron van collageen, hyaluronzuur en  
chondroitine sulfaat.

Wist je dat?

Een voedingssupplement is geen vervanging van gevarieerde, evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl.
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FOREVER MARINE COLLAGEN 
Het kan niet eenvoudiger zijn om de hydratatie en 
textuur van de huid te bevorderen en een gezond 
uitziende huid van binnenuit te behouden. Behalve 
collageen bevat de formule ook zwarte peper, goji 
bessen en groene thee extract om de huid te 
beschermen tegen vrije radicalen. Forever Marine 
Collagen bevat ook zink wat gezonde botten, haar en 
nagels bevordert. 

613 | € 96,14

30 x sachet à 15 ml

van 
Voor  eenstralende hu

id
binnenuit !

Een voedingssupplement is geen vervanging van gevarieerde, evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl.
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Het DX4™ programma bevat:

+  Forever Therm Plus™ - 12 tabletten 
Steunt je metabolisme tijdens DX4 met vitamine C, 
B12 en cafeïne.

+  Forever DuoPure™ - 8 tabletten 
Ondersteunt je lever met Choline en helpt je 
energiehuishouding met vitamine B6. 

+  Forever Multi Fizz™ - 4 bruistabletten 
Een boost multivitamines in de vorm van een handig 
bruistablet.

+  Forever Sensatiable™ - 32 kauwtabletten 
Kauwtablet met Glucomannan als zoete traktatie als je 
het nodig hebt tijdens het programma. 

+  Forever LemonBlast™ - 4 sticks 
Drank met vitamine C, magnesium en vezels dat je 
voor het slapengaan inneemt.

+  Forever Aloe Vera Gel® - 4 à 330 ml 
Onze meest pure aloë drank met 99,7% aloë vera gel!  
Gemaakt van pure gel uit het binnenblad van de  
aloë vera plant. Draagt bij aan het natuurlijke 
afweersysteem en is goed voor de darmwerking*.

+  Forever Plant Protein™ - 1 zak à 390 gr 
Een plantaardige eiwit shake met vanille smaak en 
aloë vera poeder. Een perfecte aanvulling op de 
dagelijkse eiwit inname. 

659 | € 161,81

*  Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating. 

DX4™: RESET VAN JE LICHAAM EN GEEST IN 4 DAGEN  
MET EEN COMPLEET PROGRAMMA. 
DX4™ is een vierdaags programma dat je helpt om weer in balans te komen.  
Het programma maakt je bewust van je dagelijkse levensgewoonten, bijvoorbeeld wat 
je eet en drinkt maar ook hoe je in je vel zit. Het programma wordt ondersteunt door 
6 nieuw ontwikkelde supplementen, mindset oefeningen en begeleide voedselinname. 
Het bevat alles wat je nodig hebt, waaronder recepten en supplementen die het 
programma ondersteunen. Tijdens dit eenvoudig te volgen programma maak je 
een vliegende start door je bewust te worden van je energieniveau en je voeding te 
optimaliseren. DX4™ is ontworpen om je in korte tijd bewust te maken hoe je je lichaam 
en geest in balans kan brengen voor een betere gezondheid.

Een voedingssupplement is geen vervanging van gevarieerde, evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl.
20
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FOREVER PLANT PROTEIN™. 
ERVAAR NU ZELF DE KRACHT VAN PLANTAARDIGE ENERGIE*!
Nu in het assortiment van Forever: een plantaardige eiwit shake,  
de Forever Plant Protein™. 

De Forever Plant Protein™ is een perfecte aanvulling van de dagelijkse 
eiwit inname, het bevat 17 gram eiwitten per portie. Wanneer je het mengt 
met 240 ml melk dan bevat een portie zelfs 26 gram eiwitten.  
De eiwitten zijn afkomstig uit een natuurlijke bron van erwten en pompoen. 
Deze shake heeft een heerlijke vanille smaak met een zachte textuur, in 
tegenstelling tot veel plantaardige eiwitten. Daarnaast is er een kleine 
hoeveelheid aloë vera poeder toegevoegd voor de smaak. 

Meng de Forever Plant Protein™ met 240 ml van je favoriete (plantaardige) 
melk of water. Deze vegan vanille proteïne shake is volledig plantaardig, 
soja vrij en bevat geen toegevoegde suiker. 

656 | € 64,43

390 gr

*  Eiwitten dragen bij aan (vetvrije) spiergroei en de instandhouding van sterke botten.

 

Een voedingssupplement is geen vervanging van gevarieerde, evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl.

ZUIVELVRIJ SOJAVRIJ GLUTENVRIJ GESCHIKT VOOR 
VEGANISTEN

GESCHIKT VOOR 
VEGETARIËRS
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levensstijlJouw gezonde

C9™

Zit je lievelingsbroek net iets te strak? Kun je de verleiding 
van ongezonde snacks moeilijk weerstaan? Wordt het 
tijd om weer bewust en evenwichtig te gaan eten? Dan 
is het negendaagse voedingsprogramma C9 de eerste 
stap voor jou! C9 draait om gewichts beheersing op basis 
van pure aloë vera gel, een pakket uitgebalanceerde 
voedingssupplementen en smaakvolle proteïne shakes.  
Met C9 werk je verantwoord en op jouw manier aan een 
fittere versie van jezelf!

Forever C9 bevat:
+  Forever Aloe Vera Gel® (2 x 1 liter) 

OF Forever Aloe Berry Nectar® (2 x 1 liter) 
OF Forever Aloe Peaches™ (2 x 1 liter)

+  Forever Lite Ultra® (15 maaltijden)  
Bevat het allergeen soja

+ Forever Garcinia Plus® (54 softgels)

+ Forever Therm® (18 tabletten)

+ Forever Fiber® (9 sticks)

+ C9 werkboekje

C9 Box  
Forever Aloe Vera Gel:
475 | Vanilla shake 
476 | Chocolate shake

475-476 | € 135,80 

C9 Box  
Forever Aloe Berry Nectar:
625 | Vanilla shake 
626 | Chocolate shake

625-626 | € 135,80 

C9 Box  
Forever Aloe Peaches:
629 | Vanilla shake 
630 | Chocolate shake

629-630 | € 135,80 

Een voedingssupplement is geen vervanging van gevarieerde, evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl.
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levensstijl

F15™

Met F15 neem je de volgende stap op  
weg naar de beste versie van jezelf.  
F15 heeft voor iedereen het juiste niveau.  
Wat kies jij?

F15 BEGINNER: je wilt verantwoord 
starten met sporten en een gezond 
eetpatroon volhouden.

F15 INTERMEDIATE: je sport af en toe en 
eet vaak gezond. Nu ben je klaar voor een 
volgende stap.

F15 ADVANCED: je hebt de nodige 
sportervaring en kennis over voeding.  
Je bent toe aan een nieuwe uitdaging.

F15 bevat:
+  Forever Aloe Vera Gel® (2 x 1 liter)

+  Forever Lite Ultra® (15 maaltijden)  
Bevat het allergeen soja

+  Forever Therm® (30 tabletten)

+  Forever Garcinia Plus® (90 softgels)

+  Forever Fiber® (15 sticks)

+  F15 programmaboekje

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 | € 174,95 

VITAL5™

Vital5 biedt 5 kernproducten die je helpen een gezonde 
levensstijl vol te houden. Het is een ideaal basispakket voor 
elke dag. Vital5 bevat krachtige aloë vera gel en hoogwaardige 
voedingssupplementen.  
Samen vormen deze producten een goede aanvulling op 
je dagelijkse gezonde voeding en beweging. Een pakket is 
voldoende voor 30 dagen.

 
Vital5 Box  
Forever Aloe Vera Gel:
+ 4 Forever Aloe Vera Gel®

+ 1 Forever Daily®

+ 1 Forever Active Pro-B®

+ 1 Forever Arctic Sea®

+ 1 ARGI+®

+ Vital5 programmaboekje

6030 | € 282,60

Vital5 Box  
Forever Freedom:
+ 4 Forever Freedom®

+ 1 Forever Daily®

+ 1 Forever Active Pro-B®

+ 1 Forever Arctic Sea®

+ 1 ARGI+®

+ Vital5 programmaboekje

6048 | € 329,11 

Vital5 Box  
Forever Aloe Berry Nectar:
+ 4 Forever Aloe Berry Nectar®

+ 1 Forever Daily®

+ 1 Forever Active Pro-B®

+ 1 Forever Arctic Sea®

+ 1 ARGI+®

+ Vital5 programmaboekje

6061 | € 282,60 

Vital5 Box  
Forever Aloe Peaches:
+ 4 Forever Aloe Peaches™

+ 1 Forever Daily®

+ 1 Forever Active Pro-B®

+ 1 Forever Arctic Sea®

+ 1 ARGI+®

+ Vital5 programmaboekje

6063 | € 282,60 

Een voedingssupplement is geen vervanging van gevarieerde, evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl.
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FOREVER LITE ULTRA®

Met Forever Lite Ultra maak je in een handomdraai een 
uitgebalanceerde proteïne shake. Een ideale keuze als 
je regelmatig sport en op een verantwoorde manier 
werkt aan een fit lichaam. Forever Lite Ultra is rijk 
aan vitamines en mineralen, waaronder vitamine B12 
en jodium. Het bevat per portie maar liefst 24 gram 
proteïne! De shake is lactosevrij en bevat niet-genetisch 
gemanipuleerde soja-proteïne, met een laag vetgehalte. 
Kies voor vanilla of chocolate en geniet van een 
smaakvolle shake!  
Bevat het allergeen soja. 

470 | € 28,61 

Vanilla | 375 gr

471 | € 28,61 

Chocolate | 390 gr

24 GRAM 
PROTEÏNE  
PER PORTIE

Een voedingssupplement is geen vervanging van gevarieerde, evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl.
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FOREVER THERM®

Forever Therm bevat een 
waardevolle combinatie van 
de plantenextracten guarana, 
robusta koffieplant en theestruik. 
Ter bevordering van een normaal 
energieleverend metabolisme 
(normale stofwisseling) bevat 
Forever Therm Riboflavine (B2), 
Niacine, B6, B12 en vitamine C. 
Deze vitaminen leveren ook een 
bijdrage aan de vermindering van 
vermoeidheid en moeheid.

463 | € 40,29 

60 tabletten

FOREVER GARCINIA PLUS®

Forever Garcinia Plus bevat 
naast het fruitextract Garcinia het 
mineraal chroom. Chroom draagt 
bij aan een normale stofwisseling 
van koolhydraten, vet en eiwitten. 
Garcinia Cambogia is een boom 
die vooral in Zuid-Oost Azië 
voorkomt. De vruchten van deze 
boom worden in Azië geprezen en 
veelzijdig toegepast.  
Bevat het allergeen soja.

71 | € 41,20 

70 softgels

FOREVER LEAN®

Forever Lean bevat witte 
boonextract en cactusvijg extract. 
Het toegevoegde chroom draagt bij 
tot een normaal metabolisme van 
macronutriënten. 

289 | € 40,52

120 capsules

FOREVER FASTBREAK®

Deze heerlijke peanut butter reep met een topping 
met chocoladesmaak geeft een heel nieuwe (lekkere!) 
dimensie aan je 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 vitaminen en mineralen maken deze 
reep helemaal af.  
Bevat de allergenen soja, melk, ei, noten en tarwe.

520 | € 62,26 

12 repen

van 
De

beste versiejezelf

Een voedingssupplement is geen vervanging van gevarieerde, evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl.
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INFINITE BY FOREVER™ 
HYDRATING CLEANSER
Hydrating cleanser is een milde 
facewash met hoogwaardige  
aloë vera. De formule is aangevuld 
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. Je huid voelt 
onmiddellijk schoon, gehydrateerd 
en heerlijk fris aan. Hydrating 
cleanser is de perfecte basis van  
je anti-aging huidverzorging.

554 | € 33,29

118 ml

INFINITE BY FOREVER™  
FIRMING SERUM
Ervaar de kracht van dit 
geavanceerde anti-aging serum dat 
je huid weer laat stralen. Firming 
serum is rijk aan hoogwaardige 
aloë vera, aangevuld met progeline, 
gistextract en Trifluoroacetyl 
Tripeptide-2. Deze krachtige 
bestanddelen zijn gericht op het 
verminderen van de zichtbaarheid 
van veroudering van de huid.  
Je huid voelt gehydrateerd, soepel 
en zijdezacht aan. 

555 | € 66,07

30 ml

INFINITE BY FOREVER™  
FIRMING COMPLEX
Firming complex is een uniek 
beautysupplement gericht op  
het verminderen van de eerste  
tekenen van huidveroudering.  
De formule bevat een unieke mix  
van Franse meloenconcentraat,  
phytoceramides (tarwe lipide  
extract), marine collageen en is  
glutenvrij. Het ondersteunt actief het 
behoud van een jong- en energiek 
uitziende huid.  
Bevat de allergenen vis en tarwe.

556 | € 59,29 

60 tabletten

Een voedingssupplement is geen vervanging van gevarieerde, evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl.
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INFINITE BY FOREVER™ 
ADVANCED SKINCARE SYSTEM 
Infinite by Forever is een complete anti-aging huidverzorgingslijn, 
voor hem en haar. De producten hebben een basis van aloë vera, 
versterkt met krachtige plantenextracten. Infinite by Forever helpt de 
huid van buiten- en binnenuit. De vier producten zijn perfect op elkaar 
afgestemd. Ze helpen de zichtbaarheid van fijne lijntjes en rimpels te 
verminderen en geven je een stralende gloed.

553 | € 222,34 

INFINITE BY FOREVER™  
RESTORING CRÈME
Geef je huid optimale anti-aging 
verzorging met restoring crème. Een 
exclusieve anti-aging crème met 
aloë vera van de hoogste kwaliteit. 
Krachtige ingrediënten zoals açai, 
vitamine B3 en etherische oliën, 
bieden de juiste hydratatie en 
ondersteunen de werking van aloë 
optimaal. Je huid oogt energiek en 
gezond en voelt direct egaal aan.

558 | € 73,69

48,2 gr

Een voedingssupplement is geen vervanging van gevarieerde, evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl.
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SONYA™  
REFRESHING GEL CLEANSER
Sonya refreshing gel is bijzonder mild en bevat aloë vera 
gel en andere hydraterende bestanddelen zoals baobab 
olie en appel aminozuren. Deze combinatie werkt 
verzachtend en zorgt ervoor dat je huid niet trekkerig 
of gespannen aanvoelt. Met deze cleanser verwijder je 
dode huidcellen, vuil en restjes make-up zorgvuldig van 
je huid. Het resultaat is een frisse, egale huid die heerlijk 
zacht aanvoelt.

605 | € 30,49 

118 ml

SONYA™  
SOOTHING GEL MOISTURIZER
Rijk aan botanicals en andere krachtige ingrediënten, 
wordt soothing gel moisturizer geheel door de huid 
opgenomen om zo de vochtbalans te stimuleren. 
Natuurlijke plantextracten en oliën in combinatie met 
beta-glucan uit champignons, collageen en appel fruit 
extract hydrateren en kalmeren de gecombineerde huid 
en maken deze glad en soepel. 

608 | € 33,54

59 ml

SONYA™  
ILLUMINATING GEL
Stimuleer de natuurlijke gloed van je huid met 
illuminating gel. De peptiden in deze snel absorberende 
gel ondersteunen een stralende huid. Zoethoutwortel 
en een unieke mix van algen hebben een positief effect 
op de teint van je huid. Het toegevoegde klaverbloem 
extract helpt bij het verminderen van de zichtbaarheid 
van grove poriën. Verder ondersteunt een combinatie 
van vijf Aziatische botanische ingrediënten een zachte 
huid die natuurlijk glanst.

606 | € 28,97 

28,3 gr

SONYA™  
REFINING GEL MASK
Dit efficiënte masker verzorgt je huid intensief terwijl 
je slaapt. Het brengt de huid in evenwicht, hydrateert 
en verbetert de teint van je huid. Met een diversiteit 
aan verzorgende oliën, aloë vera gel, fruitextracten en 
zoethoutwortel word je wakker met een glanzende, 
frisse huid die weer in balans is.

607 | € 30,49 

59 ml

SONYA™  
DAILY SKINCARE SYSTEM
Sonya daily skincare is speciaal ontwikkeld voor de 
gecombineerde huid die kan fluctueren. De formules 
bevatten een hoge dosering aloë gecombineerd met 
andere hydraterende botanische ingrediënten.  
Natuur en wetenschap komen samen in deze 
revolutionaire huidverzorging op gelbasis. Het versterkt 
de voordelen van aloë daar waar je huid er het meeste 
behoefte aan heeft. Sonya daily skincare system heeft 
een heerlijk lichte textuur die je huid fris en egaal laat 
aanvoelen.

609 | € 111,30

daily skincare

28
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Huid die soms vettig is, soms schilferig en 
soms droog is ook wel een gecombineerde 
huid wordt genoemd? Sonya daily skincare 
system helpt om jouw huid glad, gehydrateerd 
en stralend te houden, het hele jaar lang.   

Wist je dat?

voor

 Huid-
verzorging iedereen
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ALOE BIO-CELLULOSE MASK
Geef je huid een VIP-behandeling 
met dit revolutionaire sheetmask.  
De basis is een innovatieve bio-
cellulose vezelstructuur die diep 
doordringt in de huid. Voor de 
formule is gebruik gemaakt van 
gefermenteerde kokos en aloë  
vera. Het masker bevat zeegras  
en een vochtinbrengend serum  
van paardenkastanje en groene 
thee-extract. Aloe bio-cellulose 
mask hydrateert optimaal en is  
pure verwennerij voor de huid!

616 | € 68,61 

5 x 25 gr

HYDRATING SERUM
Deze zeer vochtinbrengende 
formule wordt snel door de huid 
opgenomen om de voordelen van 
hyaluronzuur en gestabiliseerde 
aloë vera gel maximaal te ervaren. 
De hydratatie van je huid krijgt een 
boost terwijl het wordt beschermd 
van schadelijke invloeden van 
buitenaf en de zichtbaarheid van 
fijne lijntjes en rimpels vermindert.

618 | € 40,66

50 ml

ALOE ACTIVATOR 
Aloe activator is een unieke 
moisturizer in vloeibare vorm met 
meer dan 98% aloë vera gel. Deze 
sterke formule verfrist en kalmeert 
je huid direct. De hoge concentratie 
aloë vera maakt aloe activator 
een ideale aanvulling op elke 
huidverzorgingsroutine.  
Combineer met Mask Powder  
(zie pagina 32) voor een zuiverend 
masker! 

612 | € 15,50 

130 ml

Deze huidverzorgings-
producten zijn gemaakt 
om een specifiek probleem 
van je huid aan te pakken. 
Kies de producten die bij 
je passen om je dagelijkse 
gezichtsverzorging te 
personaliseren.  

Mooie
resultaten
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SMOOTHING EXFOLIATOR 
Met smoothing exfoliator verwijder 
je op milde wijze dode huidcellen 
en onzuiverheden. De scrub maakt 
je gezicht zijdezacht zonder de 
huid aan te tasten. De formule 
bevat geen schadelijke plastic 
microbeads, maar bevat natuurlijke 
ingrediënten zoals jojoba esters en 
bamboepoeder.

559 | € 23,38  

60 ml

BALANCING TONER 
Balancing toner zuivert, vermindert 
de zichtbaarheid van poriën en 
hydrateert je huid. De krachtige 
mix met aloë vera, zeewierextract 
en hyaluronzuur ondersteunt de 
vochtbalans en reinigt de huid. Het 
toegevoegde komkommerextract 
egaliseert de teint en de textuur van 
je huid. Witte thee-extract is een 
rijke antioxidant en helpt je huid te 
beschermen tegen vrije radicalen.

560 | € 27,70 

130 ml

AWAKENING EYE CREAM 
Awakening eye cream laat de huid 
rond de ogen er steviger uitzien 
en helpt de zichtbaarheid van 
kringen en wallen te verminderen. 
In de formule wordt aloë vera 
gecombineerd met andere milde 
ingrediënten. Zo zijn peptiden 
gebruikt om de huid er gladder uit 
te laten zien. Collageen bevordert 
de hydratatie en stevigheid van de 
huid. Awakening eye cream geeft je 
elke dag een uitgeruste, energieke 
uitstraling.

561 | € 23,38

21 gr
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moisture
Het
perfecteduoALOE BODY LOTION

Forever’s Aloe Body Lotion is de 
perfecte dagelijkse vochtinbrengende 
crème om de huid te verzachten en 
glad, gehydrateerd en gezond te laten 
aanvoelen. Onze lichtgewicht formule 
absorbeert snel om de voordelen van 
pure aloë vera en andere hydraterende 
ingrediënten vrijwel onmiddellijk te 
leveren. 

647 | € 29,73 

236 ml
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ALOE BODY WASH
Laat het beste van wat de natuur te bieden heeft je 
huid voeden en reinigen. Deze sulfaatvrije formule 
bevat een perfecte mix van aloë vera, verzachtende 
oliën en extracten om te reinigen en voed je lichaam 
van top tot teen. 

646 | € 29,40 

236 ml

moistureAloe powered

ALOE MOISTURIZING LOTION
Deze rijke lotion doet meer dan hydrateren. 
Het ondersteunt de algehele elasticiteit van 
de huid door het toegevoegde collageen en 
elastine. De alleskunner is veelzijdig en kan 
worden gebruikt voor specifieke plekjes of het 
hele lichaam en is zelfs mild genoeg om te 
gebruiken als basis voor make-up. Vitamine E, 
rijke oliën en kamille ondersteunen de balans 
van de huid en maken de huid soepel en 
zacht.

63 | € 21,09 

118 ml
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R3 FACTOR®

SKIN DEFENSE CREME

R3 factor staat voor behoud, herstel 
en vernieuwing. Alfa hydroxyzuren, 
ook wel fruitzuren, stimuleren 
exfoliatie waardoor dode huidcellen 
makkelijker loslaten en geen barrière 
vormen. Andere ingrediënten zoals 
vitamine E en aloë vera kunnen 
zo beter hun werk doen; de huid 
hydrateren en huidvernieuwing 
stimuleren. R3 factor is een ware 
bodyguard voor je huid!

69 | € 45,99 

56,7 gr

FOREVER 
ALPHA-E FACTOR®

Forever Alpha-E Factor is ware 
verwennerij voor de droge huid. Het 
heeft een unieke samenstelling van 
aloë, vitamine A, E en C.  
De formule is aangevuld met 
kalmerend Bisabolol. Een paar 
druppels stimuleren veerkracht en 
hydratatie en brengen de huid in 
balans.

187 | € 45,99

30 ml

MASK POWDER
Voeg samen met aloe activator 
(zie pagina 28) voor een zuiverend 
gezichtsmasker. Het masker bevat 
een unieke combinatie van werkzame 
stoffen die de huid reinigen en 
optimaal verzorgen. Zo hebben 
allantoïne en kamille een positief effect 
op de conditie van de huid. Je gezicht 
voelt weer helemaal fris en zacht!

341 | € 22,87 

29 gr

SONYA®  
ALOE DEEP MOISTURIZING 
CREAM 
Sonya Deep Moisturizing Cream 
is een hydraterende en voedende 
crème. Het toegevoegde 
dennenboomextract bevat 
antioxiderende eigenschappen. 
Het ondersteunt het collageen in 
de huid dat in de loop der jaren 
afneemt, zodat je huid een jeugdige 
gloed behoudt.

311 | € 35,57 

71 gr

GENTLEMAN’S PRIDE®

Een alcoholvrije aftershave 
balsem, verrijkt met krachtige 
aloë vera en de botanicals 
rozemarijn en kamille. 
Gentleman’s Pride hydrateert, 
verkoelt, wordt snel door de 
huid opgenomen en geeft je 
direct een comfortabel gevoel. 
De balsem verzorgt en verzacht 
zelfs de meest gevoelige huid 
na het scheren. Een absolute 
aanwinst in je badkamer!

70 | € 21,09

118 ml
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ALOE SUNSCREEN
Laat de zon maar schijnen!  
Aloe Sunscreen met SPF 30 heeft  
een milde formule en is water-
afstotend. De sunscreen beschermt 
tegen UVA- en UVB straling terwijl  
je huid wordt gehydrateerd met  
aloë vera gel.  
Aloe Sunscreen is geschikt voor het 
hele gezin en is bovendien reefsafe! 

617 | € 27,19 

118 ml

BESCHERMING 
TEGEN UVA- EN  
UVB-STRALING

ALOE VERA GELLY
Aloe Vera Gelly is bijzonder effectief bij een gevoelige of 
schrale huid. De gel lijkt direct uit het binnenblad van de 
aloë vera plant te komen! De verfrissende transparante 
gel verzacht onmiddellijk de gevoelige plekken 
op de huid. Door de verkoelende en verzorgende 
eigenschappen is het ook een ideale aftersun lotion.  
Het draagt bij aan het herstellend vermogen van de  
huid en biedt direct verkoeling. 

61 | € 21,09 

118 ml
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FOREVER ALOE LIPS®

MET JOJOBA

Zachte en mooie lippen, wie wil dat niet? Forever Aloe 
Lips bevat een unieke formule met hydraterende aloë 
vera gel en jojoba-olie. Het biedt je complete verzorging 
en perfecte hydratie. De balsem heeft een verzachtende 
werking, een aangename smaak en is kleurloos. Gebruik 
dagelijks voor lippen om te zoenen!

22 | € 5,08 

4,25 gr

WASBARE CLEANSING PADS
Deze ultrazachte wattenschijfjes zijn ideaal voor het 
aanbrengen en afhalen van reinigings producten, 
gezichtsmaskers en make-up. De pads zijn heerlijk 
zacht voor je huid. Na gebruik gooi je ze niet in 
de prullenbak, maar in de wasmachine! Voeg ze 
in het bijgevoegde wasnetje zodat je ze makkelijk 
terugvindt in de was. Wasbare cleansing pads zijn een 
milieuvriendelijk en duurzaam alternatief voor wegwerp 
wattenschijfjes (80% bamboe, 20% katoen).

L0048 | € 7,20 

Set van 5 pads

ALOE MSM GEL
Aloe MSM Gel is heerlijk als je veel 
in beweging bent. Het geeft een 
weldadig en ontspannen gevoel 
als je het in masseert bij gevoelige 
spieren. De gel bevat een bijzondere 
combinatie van aloë vera gel en 
MSM (Methyl Sulfonyl Methaan). 
MSM is een organische zwavel-
verbinding die voorkomt in bijna alle 
levende organismen zoals mensen, 
dieren en planten. De aloë vera gel 
zorgt ervoor dat Aloe MSM Gel snel 
door de huid wordt opgenomen. 

205 | € 32,27

118 ml

FOREVER ALOE SCRUB®

In tegenstelling tot sommige 
scrubs die agressieve, schadelijke 
ingrediënten bevatten, zoals plastic 
microbeads, bevat Forever Aloe 
Scrub jojoba-korrels die zacht over 
je huid rollen. Dode huidcellen 
maken plaats voor een frisse, 
stralende huid. En vuil dat poriën 
verstopt en de huid vaal maakt, 
verdwijnt op milde wijze. Forever 
Aloe Scrub is zacht genoeg voor 
dagelijks gebruik.

238 | € 22,11 

99 gr
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VOOR EEN (SPORT) 
MASSAGE EN VERZORGING 
VAN SPIEREN EN 
GEWRICHTEN

Nieuw! 
ALOE COOLING LOTION
Forever Aloe Cooling Lotion geeft een 
verkoelende sensatie op de huid en is te 
gebruiken om in te masseren op delen van 
het lichaam die vermoeid zijn of merkbaar 
aandacht nodig hebben na een actieve dag 
of voor en na specifieke sportactiviteiten.  
Aloe Cooling Lotion voelt zo koel aan op 
de huid dat je wellicht niet kunt vaststellen 
of het “warm” of koel aanvoelt, en deze 
verkoelende sensatie houdt langer 
aan dan verwacht. 

564 | € 19,24 

118 ml
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musthavesAloë
ALOE-JOJOBA  
SHAMPOO
Aloe Jojoba Shampoo is gemaakt van 
pure aloë vera en haar verzorgende 
jojoba-olie. Forever’s Aloe Jojoba 
Shampoo is perfect voor dagelijks 
gebruik om je haar de beste 
verzorging te geven. Geniet van de 
verfrissende geur van tropisch fruit 
met hints van zoete room. Het rijke 
natuurlijke schuim helpt om vuil en 
olie gemakkelijk weg te spoelen. 
Zonder toegevoegde sulfaten helpt 
Aloe Jojoba Shampoo de vochtbalans 
van jouw hoofdhuid te behouden en 
tegelijkertijd zacht en beheersbaar te 
houden. Voor prachtig glanzend haar.

640 | € 27,95 

296 ml

ALOE-JOJOBA  
CONDITIONER
Aloe Jojoba Conditioner 
verzacht het haar, maakt het 
glad en beter handelbaar 
zonder toegevoegde sulfaten. 
Gemaakt met pure aloë vera en 
andere krachtige ingrediënten, 
onze formule is perfect voor 
dagelijks gebruik en bevat drie 
verschillende oliën om vocht 
vast te houden zonder het haar 
te verzwaren. Geef je haar het 
allerbeste wat de natuur te 
bieden heeft met Forever’s  
Aloe Jojoba Conditioner.

641 | € 29,73 

296 ml
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ALOE LIQUID SOAP
Reinig en hydrateer met  
Forever’s Aloe Liquid Soap. 
Onze rijke formule met pure aloë 
vera, arganolie en kokosvet-
zuren voedt en laat je huid fris, 
verzorgd en zacht aanvoelen. 
Of het nu op het aanrecht is of 
onder de douche, Aloe Liquid 
Soap biedt een veelzijdige 
reinigingservaring voor het hele 
gezin.

633 | € 24,14

473 ml

ALOE EVER-SHIELD®

Een fris gevoel gedurende de dag 
is belangrijk voor je persoonlijke 
comfort en zelfvertrouwen. Aloe 
Ever-Shield heeft een frisse geur, 
is zacht voor de huid en biedt 
je de hele dag door maximale 
frisheid. De deodorant is verrijkt 
met aloë vera gel en is vrij van 
aluminiumzouten of alcohol. Door 
de milde samenstelling kan de stick 
gebruikt worden na het scheren 
en is deze ook geschikt voor de 
gevoelige huid.

67 | € 9,91

92,1 gr

FOREVER HAND SANITIZER
Deze desinfecterende handgel 
op basis van aloë vera biedt de 
perfecte manier van hygiënisch 
reinigen voor onderweg, op vakantie 
of op je werk en is daarnaast 
sneldrogend en niet klevend. 
Dus ideaal om je handen snel en 
effectief te reinigen als water en 
zeep niet voorhanden zijn. Forever 
Hand Saniter bevat daarnaast 
verzachtende en vocht inbrengende 
ingrediënten en heeft een frisse geur 
van citroen en lavendel.

318 | € 4,83

59 ml

musthaves
ALOE AVOCADO FACE & BODY SOAP
Avocado bevat van nature veel waardevolle ingrediënten 
zoals vitamine A, C en E. Het vet in deze vrucht vormt de 
rijke basis van deze zeep die de droge huid na gebruik 
zacht laat aanvoelen. De pure aloë vera verzacht, verzorgt 
en hydrateert zodat jouw huid als nieuw aanvoelt! Mild 
genoeg voor je gezicht of hele lichaam. De verkwikkende 
citrusgeur geeft jou in de ochtend een fris en opgewekt 
gevoel zodat je er weer helemaal tegenaan kunt.

284 | € 7,11 

142 gr

FOREVER BRIGHT® TOOTHGEL
Poets je tanden met de 
kwaliteitstandpasta Forever 
Bright Toothgel voor perfecte 
mondhygiëne en gezond tandvlees. 
Deze unieke formule bevat 
bijenpropolis en heeft een basis van 
pure aloë vera gel. Forever Bright 
Toothgel is fluoride vrij en bijzonder 
zacht voor gevoelig tandvlees. 
Geniet tijdens het poetsen van de 
verfrissende muntsmaak. Zowel 
kinderen als volwassenen zijn er dol 
op. Smile!

28 | € 10,67

130 gr

ALOE FIRST®

Aloe First Spray is een multifunctionele 
spray die je huid kalmeert en verzacht. 
De unieke formule bestaat uit aloë 
vera en bijenpropolis, aangevuld 
met plantenextracten van kamille, 
duizendblad en goudsbloem. Aloe First 
Spray is bijzonder geschikt voor de huid 
die gevoelig is bij aanraking. Dat maakt 
de spray bijzonder prettig na een dag in 
de zon en bij kleine huidirritaties.

40 | € 27,44 

473 ml
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ZORG VOOR JEZELF EN JE GEZIN WAAR JE OOK BENT  
MET FOREVER INSTANT HAND CLEANSER.
Forever Instant Hand Cleanser moedigt 
je aan om het meeste uit het dagelijkse 
leven te halen. De effectieve formule met 
aloë vera laat je handen in een oogwenk 
schoon en fris voelen. De Hand Cleanser 
met frisse citrusgeur is ideaal om je 
handen snel en effectief te reinigen als 
er geen water en zeep beschikbaar is. 
Forever Instant Hand Cleanser houdt het 
hele gezin schoon en verzorgd, waar het 
avontuur ook heen leidt.

A003 | € 16,46

250 ml

ZORG VOOR JEZELF EN JE GEZIN WAAR JE OOK BENT  
MET FOREVER INSTANT HAND CLEANSER.
Forever Instant Hand Cleanser moedigt 
je aan om het meeste uit het dagelijkse 
leven te halen. De effectieve formule met 
aloë vera laat je handen in een oogwenk 
schoon en fris voelen. De Hand Cleanser 
met frisse citrusgeur is ideaal om je 
handen snel en effectief te reinigen als 
er geen water en zeep beschikbaar is. 
Forever Instant Hand Cleanser houdt het 
hele gezin schoon en verzorgd, waar het 
avontuur ook heen leidt.

A003 | € 17,28

250 ml

• Sneldrogend en niet plakkerig.

• Bevat 70% alcohol.

• Snel aan te brengen.

• Geen water en zeep nodig.

•   Effectieve formule voor het 
reinigen van de handen door  
de hydraterende kracht van  
aloë vera te gebruiken.

• Met frisse citrusgeur.

•  Essentieel voor thuis én  
perfect voor onderweg.

Forever Forever InstantInstantForever              
 

Hand CleanserInstant
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FOREVER™ ESSENTIAL OILS 
LEMON
is gemaakt van citroenen uit 
Argentinië en Californië. De 
gebruikte citroenen worden met
de hand geoogst en zorgvuldig 
uitgehard tot ze de perfecte rijpheid 
hebben bereikt. Dit zorgt ervoor dat 
het fruit sappiger en aromatischer is
en krachtige etherische oliën 
produceert om je op te vrolijken en 
te stimuleren.

507 | € 19,38 

15 ml

FOREVER™ ESSENTIAL OILS 
DEFENSE
is een mix van zeven oliën van de 
hoogste kwaliteit verzameld uit 
zes landen over de hele wereld. 
Kruidnagel uit Madagaskar, 
sinaasappel uit de Verenigde Staten, 
kaneelschorsolie uit Madagaskar, 
wierook uit Somalië, rozemarijn uit
Hongarije, eucalyptus citriodora-olie 
uit Australië en jeneverbes uit Nepal 
vormen deze krachtige melange. 
Samen vormen zij de boeiende geur 
van Defense.

510 | € 34,88 

15 ml

FOREVER™ ESSENTIAL OILS 
PEPPERMINT
is gemaakt van bladeren die 
zijn geoogst aan de voet van de 
Himalaya in India, waar het klimaat
en de bodem krachtige pepermunt 
van topkwaliteit opleveren. Het 
resultaat is een etherische olie 
waarvan de geur zorgt voor een
natuurlijk oppeppend effect en een 
gevoel van vertrouwd comfort.

508 | € 23,58 

15 ml

FOREVER™ ESSENTIAL OILS 
LAVENDER
is gemaakt van lavendel 
die in Bulgarije is geteeld 
en geoogst. Door de ideale 
groeiomstandigheden bevat de olie 
een hoog gehalte linalylacetaat. 
Deze stof geeft de lavendel zijn 
fruitige en zoete aroma om te
kalmeren en te ontspannen.

506 | € 33,93 

15 ml

natuurHet beste
van de
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jereis            Start
De Start Your Journey Packs (SYJP) bevatten  
de favoriete producten van Forever.* Zo kun jij de  
producten zelf ervaren en tegelijkertijd jouw 
enthousiasme over Forever met jouw omgeving 
delen. Met zo’n pakket maak je een snelle start 
en ben je direct een stap dichterbij jouw doelen.

Wanneer je een SYJP koopt als eerste bestelling ontvang jij 
als nieuwe Forever Business Owner een gratis informatie- 
en promotiepakket. Direct alles in huis om voortvarend je 
business te starten!

42
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INHOUD PERSONAL USE PAKKET:  
+ 1 x C9 Aloe Vera Gel Vanilla (475) 
+ 1 x Forever Aloe Berry Nectar (734)
+ 1 x Aloe Ever Shield Deo (67)
+ 1 x Forever Bright Toothgel (28)
+ 1 x Aloe Vera Gelly (61)
+ 1 x Aloe Propolis Creme (51)
+ 2 x Forever Aloe Lips (22)
+ 1 x Aloe Body Wash (646)
+ 1 x Aloe Body Lotion (647)
+ 2 x Hand Sanitizer (318)
+ 1 x Gentleman’s Pride (70)
+ 1 x Aloe Liquid Soap (633)
+ 1 x Aloe-Jojoba Shampoo (640)
+ 1 x Aloe-Jojoba Conditioner (641)
+  1 x  Sonya Deep Moisturizing Cream (311)
+ 1 x Aloe First (40)

634F | € 458,24

INHOUD BALANCE PAKKET:  
+ 1 x DX4 (659)
+ 1 x Forever Aloe Mango (736)
+ 1 x Forever Active Pro-B (610)
+ 1 x Aloe Ever-Shield Deo (67)
+ 1 x Forever Bright Toothgel (28)
+ 1 x Aloe Vera Gelly (61)
+ 1 x Aloe Propolis Creme (51)
+ 1 x Forever Aloe Lips (22)
+ 1 x Aloe Body Wash (646)
+ 1 x Aloe Body Lotion (647)
+ 1 x Forever Argi+ Stickpack (473)

634E | € 421,76

EEN FRISSE START MET HET BALANCE PAKKET
Het Balance Pakket bevat naast 10 Forever bestsellers ook ons nieuwe succesvolle 
product DX4. Een ideaal starterspakket om weer in balans te komen met lichaam en geest!

INNERLIJKE- EN UITERLIJKE VERZORGING MET HET PERSONAL USE PAKKET
Het Personal Use Pakket is vooral gericht op persoonlijke verzorging en 
gewichtsbeheersing met het C9 pakket (vanille). Hèt ideale pakket om kennis te maken 
met de Forever verzorgingsproducten voor dagelijks gebruik.

DE VOORDELEN:
•  Krijg op alle toekomstige productbestellingen 30% inkoopkorting.

•  Doe direct gebruikerservaring op met de favoriete Forever producten.

•  Laat jouw omgeving ook kennismaken met het assortiment van 
Forever. 

•  Door de eenvoud van dit concept kun 
je snel en gemakkelijk aan 
de slag met het creëren 
van meer vrijheid en 
flexibiliteit in je leven.

* Deze pakketten zijn alleen te bestellen bij inschrijving of registratie als  
Forever Business Owner en slechts eenmalig te bestellen.
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Gegarandeerd  
de hoogste kwaliteit. 

Forever heeft meerdere patenten op de stabilisatie van aloë vera. 
Daarmee ben jij verzekerd van de hoogste kwaliteit gezondheids- en 
verzorgingsproducten op basis van aloë vera. Onze aloë vera producten 
waren de eersten ter wereld die het keurmerk van de International Aloe 
Science Council ontvingen voor kwaliteit en puurheid. Een groot deel 
van onze producten heeft bovendien een Kosher-, Halal- en Islamitisch 
keurmerk. Forever test producten niet op dieren. 

Forever Living Products Benelux 
Postbus 99, 3740 AB Baarn, Nederland

Jouw Forever Business Owner

www.foreverliving.com 


