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A FOREVER 
GIFT IS A
thoughtful gift



Gift it right 
with Forever…

2 0 1 7   |   C H R I S T M A S  G I F T  G U I D E

F
O

R  H E R  A N D
 H

I M

infinite by Forever
complete set 

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 je te helpen er beter uit te zien en je
beter te voelen.

Bevat: hydrating cleanser, firming 
complex, firming serum & restoring 
crème.

€ 205,70

Art. 553 
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Voorkom teleurstellingen
en kies een Forever  
cadeau dat de  
verwachtingen overstijgt.

#ThoughtfulForever
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More gifts to

#ThoughtfulForever
Bekijk het verhaal op vi eo.co /foreverbe elux
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€ 19,36

Art. 63 | 118 ml

€ 42,59

Art. 187 | 30 ml

Aloe Moisturizing Lotion 

Een heerlijke, rijke lotion die 
vier bekende hydraterende en 
vochtregulerende ingrediënten 
bevat: gestabiliseerde aloë vera 
gel, allantoïne, abrikozenpitolie en 
jojoba-olie. Daarnaast zijn elastine 
en collageen toegevoegd om het 
verouderingsproces te vertragen.  
Face-, hand- en bodylotion voor 
een zachte, soepele en mooi 
gladde huid.

Bevat: Aloe Cleanser, Firming Day 
Lotion, Recovering Night Crème, 
Rehydrating Toner, Aloe Activator 
& Mask Powder. 

Bekijk de losse producten online

Forever 
Alpha-E Factor
Een rijke vloeistof die is versterkt 
met acht huidverzorgende 
ingrediënten om de huid te 
kalmeren en te verzorgen.  
Forever Alpha-E Factor bevat 
tevens vitamine A, E en C, sterke 
antioxidanten die helpen de 
schadelijke effecten van radicalen 
tegen te gaan. Ervaar het 
geweldige effect op je huid  
met slechts een paar druppels 
Forever Alpha-E Factor.

€ 121,48

Art. 337

Aloe Fleur de Jouvence

In dit exclusieve pakket vind 
je alles voor de dagelijkse 
ondersteuning van de huid. De 
perfect op elkaar afgestemde 
producten in deze set hebben 
reinigende en verzorgende 
eigenschappen. De basis ervan 
wordt gevormd door de meest 
zuivere aloë vera, waardoor het 
bijzonder geschikt is voor de 
gevoelige huid. Ideaal voor jongere 
vrouwen én mannen. 

More gifts to



2 0 1 7   |   C H R I S T M A S  G I F T  G U I D E

Voorkom teleurstellingen en kies een  
Forever cadeau dat je in beweging brengt.

#ThoughtfulForever
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Forever Move
Het is heerlijk om lekker actief in het leven te staan, maar veel 
bewegen kan leiden tot spanning in gewrichten en spieren. Of je 
nu een fanatieke sporter bent of af en toe in actie komt. Forever 
Move is ideaal voor álle actieve mensen. Innovatieve wetenschap 
gecombineerd met het beste van de natuur. Met twee krachtige, 
gepatenteerde ingrediënten: 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. Forever Move 
is een supplement dat je nergens anders vindt!

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

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

€ 64,25

Art. 551 | 90 softgels
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More gifts to step

#ThoughtfulForever
Bekijk het verhaal op vi eo.co /foreverbe elux
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€ 25,65 

Art. 470 & 471 | 375 gr

€ 65,72 

Art. 473   | 30 sticks à 10 gr

€ 19,36 

Art. 64  | 118 ml

Forever Lite Ultra 

Deze proteïne shake is een 
smaakvolle aanvulling op een 
evenwichtig en gevarieerd dieet en 
een gezonde levensstijl. De niet-
genetisch gemanipuleerde soja 
proteïne heeft een laag vetgehalte 
en is lactosevrij. Met o.a. vitamine 
A, D, E, C en B en met calcium 
en magnesium. Magnesium 
draagt o.a. bij tot een normaal 
energieleverend metabolisme, een 
normale werking van de spieren en 
een normale eiwitsynthese. Kies 
vanilla of chocolate. N.B. bevat het 
allergeen soja

ARGI+ 
L-Arginine & Vitamin Complex

Met ARGI+ kun je de hele dag 
doorgaan en lever je optimale 
prestaties. Gemengd met water 
-of Forever Aloe Vera Gel- de 
ideale voedzame drank voor 
sporters, in het bijzonder met 
een hoge spierbelasting. Bevat 
het aminozuur L-Arginine en 
verschillende vitamines, zoals 
B6, B9 en B12 die helpen tegen 
vermoeidheid en vitamine D wat 
bijdraagt tot de instandhouding 
van de spierfunctie. De 
voorverpakte porties in handzame 
sticks neem je altijd en overal mee 
naartoe! 

Aloe Heat Lotion 

Voor het sporten een warming-up 
en na het sporten... Aloe Heat 
Lotion. Bevat verwarmende 
bestanddelen en is ideaal voor 
het masseren van gevoelige en 
vermoeide spieren. Deze lotion 
met aloë vera, sesam, jojoba- en 
abrikozenpitolie verzorgt de huid 
en maakt deze soepel en stevig. 
Masseer en geniet van de werking 
én van de verkwikkende geur 
van menthol en eucalyptusolie. 
Onmisbaar in iedere sporttas. 

€ 155,61

Art. 528-537 

Neem met Forever F.I.T. F15 de 
volgende stap op weg naar een 
fitter gevoel. Of je nu net begint 
met sporten en gezonder eten, 
of al veel kennis en ervaring 
hebt. F15 heeft voor iedereen 
het juiste niveau. Je volgt 15 
dagen een afgestemd programma 
met een duidelijk sport- en 
voedingsschema, met lekkere 
recepten en praktische adviezen. 
Profiteer van een pakket met 
topproducten die volledig op elkaar 
zijn afgestemd en jou de essentiële 
ondersteuning bieden om je doel 
soepel te bereiken. Afhankelijk  
van je sportniveau kies je voor  
F15 Beginner, F15 Intermediate  
of F15 Advanced.

F15
Alles wat je nodig hebt om...  
Look Better. Feel Better.
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#ThoughtfulForever

Altijd bij de hand 
wat je nodig hebt 
met het juiste 
Forever cadeau.
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Forever Travel Kit
Neem een beetje Forever met je mee, waar 
je reis je ook moge brengen. In een handige 
reisetui en ideaal verpakt voor in het vliegtuig 
richting de zon of de skipiste.

Bevat: Aloe-Jojoba Shampoo, Aloe-Jojoba 
Conditioning Rinse, Aloe Moisturizing Lotion, 
Aloe Bath Gelée & Forever Bright Toothgel.

€21,18

Art. 524  | 4 x 50 ml & 1 x 30 gr

where they are…

€4,60

Art. 22 | 4,25 gr

Forever Aloe Lips 
met Jojoba

Zachte en verzorgde lippen, wie wil dat niet? 
Deze lippenbalsem bevat een formule van 
gestabiliseerde aloë vera gel, jojoba en andere 
hydraterende bestanddelen. Breng regelmatig 
aan op de lippen voor de verzachtende werking 
en een aangename smaak.  
Lippen om te zoenen!
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Especially 

#ThoughtfulForever
Bekijk het verhaal op vi eo.co /foreverbe elux
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€18,88 

Art. 515 | 150 ml

€19,36

Art. 70 | 118 ml

Aloe Shave

Forever’s Aloe Shave is een 
luxueuze scheergel met 
gestabiliseerde aloë vera voor een 
geweldige scheerervaring. Met 
vele huidverzorgende ingrediënten 
geeft deze schuimende gel je 
een gladde, gehydrateerde en 
frisse huid na iedere scheerbeurt. 
Geschikt voor mannen én  
voor vrouwen. 
Helemaal klaar voor de feestdagen!

Gentleman’s Pride

Schoon geschoren was nog 
nooit zo zacht. Deze alcoholvrije 
aftershave balsem is verrijkt met 
gestabiliseerde aloë vera gel, 
vermindert het branderige gevoel 
na het scheren en hydrateert de 
huid. Wordt snel door de huid 
opgenomen en geeft onmiddellijk 
een comfortabel gevoel, zonder 
vettig aan te voelen.

€23,47 

Art. 14 | 251 ml 

Aloe Bath Gelée
Ervaar de kracht van aloë vera in de badkamer en 
ga op vakantie in je badkuip met Aloe Bath Gelée. 
Na een heerlijk bad of douche met deze verfrissende 
emulsie op basis van aloë vera is het resultaat een 
onweerstaanbaar zachte huid. De sensationele geur 
van wilde kruiden verwennen de zintuigen en geeft je 
een bad- of douche ervaring als nooit tevoren. 



2 0 1 7   |   C H R I S T M A S  G I F T  G U I D E

Geef het cadeau dat ze graag
willen met deze Forever klassiekers
om van te genieten.

#ThoughtfulForever
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€19,93 

Art. 200 | 25 zakjes
€19,08 

Art. 207 | ± 500 gr

Aloe  
Blossom Herbal Tea
Blijf lekker binnen met een kop warme 
Aloe Blossom Herbal Tea. Geniet van 
deze heerlijke, ontspannende kruidenthee 
met een rijke mix van onder meer kaneel, 
kruidnagel, braamblad, venkel, gember, 
kardemom, kamille en aloë bloesem. Aloe 
Blossom Herbal Tea bevat weinig calorieën, 
is cafeïnevrij en bevat geen kunstmatige 
kleur- smaak en conserveringsmiddelen. 
Ontspan en kom heerlijk tot rust op een 
mooie, winterse dag.

Forever  
Bee Honey
Heerlijke bijenhoning, natuurlijk zoet. 
De grondstoffen worden gewonnen 
in de ongerepte hoogvlakten van 
Spanje. Forever Bee Honey is een 
100% zuiver natuurproduct, bevat 
natuurlijke fructose en glucose en 
is een prima vervanger voor andere 
zoetstoffen die je gebruikt bij de 
bereiding van je maaltijden.  
En heerlijk in een kopje thee.
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Forever Marine MaskForever Aloe Scrub

Aloe Propolis Creme

Neem even extra de tijd voor jezelf en geniet 
van een reinigend masker dat diep in de huid 
doordringt. Forever Marine Mask reinigt, 
verzorgt en beschermt de huid van gezicht, hals 
en decolleté. De huid wordt in balans gebracht 
door de natuurlijke mineralen uit zeekelp en 
algen. Algenextracten dragen bij tot versteviging 
en de veerkracht van de huid. Aloë vera, honing 
en komkommerextracten hydrateren en voeden 
de huid. 

Een heerlijk zachte huid begint met een goede 
scrub, om dode huidcellen en onzuiverheden te 
verwijderen. Forever Aloe Scrub is een zachte 
crème met gestabiliseerde aloë vera. De werking 
van jojoba-korrels zorgt voor een natuurlijke 
reiniging. Je huid wordt heerlijk zacht en kan 
weer beter ademen. Helemaal klaar voor een 
goede huidverzorging, zomers en ’s winters, 
voor vrouwen én mannen. 

Eén van onze meest geliefde producten: 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. 

€22,75 

Art. 234 | 113 gr

€20,33 

Art. 238 | 99 gr

€25,41 

Art. 51 | 113 gr

#ThoughtfulForever
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€55,90 

209 | 50 ml 

€55,90 

Art. 208 | 50 ml

25TH Edition 
Fragrance for Men

Verleid de zintuigen met deze 
aromatische geur met een 
sensuele aantrekkingskracht. Een 
mannelijke combinatie van de 
beste vruchten en aromatische 
kruiden. De frisse, exclusieve 
geur bevat bergamot, lavendel, 
geranium, ananas en sandelhout 
en is speciaal ontwikkeld voor 
de moderne man die alles uit het 
leven wil halen.

25TH Edition 
Fragrance for Women

Een heerlijk Eau de parfum, ontworpen voor 
de hedendaagse vrouw die volop in het 
leven staat. Geniet van een heerlijk boeket 
van magnolia, jasmijn en witte lelie. Warme, 
musketachtige geurnoten maken deze 
zachte geur compleet. Feestelijk het nieuwe 
jaar in! 
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Wij houden van onze producten en dat begint met onze aloë vera. 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 gehaald, waarna het wordt 
gestabiliseerd door middel van een speciaal, gepatenteerd proces. Onze aloë vera producten zijn de 
eerste producten die het internationale keurmerk voor consistentie en puurheid kregen van de Aloe 
Science Council. En veel van onze producten dragen het keurmerk waarmee aangetoond wordt dat 
zij kosher en halal zijn. Wij doen niet iets omdat het zo hoort, of omdat het trendy is, maar omdat wij 
geloven dat wanneer je iets doet, je dit ook goed moet doen!

Wij zetten ons in om de beste bronnen in de natuur te benutten voor jouw gezondheid en schoonheid. Naast de 
mooie cadeaus in deze brochure bieden wij een breed scala aan huid- en persoonlijke verzorgingsproducten, 
maar ook voedingssupplementen en dranken. 

Onze drank, Forever Aloe Vera Gel, vormt de basis van ons rijke assortiment aloë vera producten. Forever Aloe 
Vera Gel is al veertig jaar lang - sinds de oprichting van Forever - met recht een bestseller te noemen. We zijn 
ongelooflijk trots op dit iconische kannetje. Ervaar het zelf! Het percentage pure aloë vera in Forever Aloe Vera 
Gel is bijzonder hoog, maar liefst 96% aloë vera. De rijke bron van voedingsstoffen biedt de perfecte aanvulling 
op een uitgebalanceerd voedingspatroon. Een mooie start op weg naar Look Better. Feel Better.

Bekijk ons hele assortiment online of vraag het aan 
degene van wie je deze brochure hebt ontvangen.

Dranken

CATEGORIEËN:

Forever F.I.T. Voedingssupplementen

Bijenproducten Persoonlijke verzorging Huidverzorging Etherische Oliën



Ongetwijfeld heb je het vele malen gehoord: “het gaat om de gedachte”. En daar gaat het 
natuurlijk ook om… dus als je een cadeau wilt geven, doe het dan met de aandacht die je 
naaste verdient. Als je eventjes de tijd neemt na te denken over diegene aan wie je graag een 
cadeau schenkt, maak je haar of hem een stuk blijer. Een cadeau waarover is nagedacht is 
niet alleen veel leuker om te krijgen, maar ook om te geven.

Hier zijn onze vijf tips voor het 
kiezen van een passend cadeau.

Leve sstijl & Persoo lijkheid
Is diegene bewust bezig met gezondheid, met lichaam of leeftijd? 
Sportief, avontuurlijk, druk, elegant of het liefst au naturel? Bedenk 
welke eigenschappen tekenend zijn voor iemands persoonlijkheid  
en levensstijl.

Wat heeft ie a d odig?
Bedenk wat iemand echt nodig heeft. Welk cadeau zou zijn of haar  
leven echt verrijken? Waar wordt diegene intens gelukkig van..  
en laat zien dat je hebt geluisterd?

Hoeveel te bestede
Is ook niet onbelangrijk… Onthoud dat de tijd nemen om het 
juiste cadeau te kiezen, de waarde enorm verhoogt. Het gaat 
tenslotte om de gedachte!

I teresses & Hobby’s
Maak een lijstje van alle dingen waar iemand in geïnteresseerd is, zaken  
die mede bepalen hoe iemand is. Besteed minstens twee minuutjes aan  
het opschrijven van zoveel mogelijk dingen en kijk of je er een cadeau  
aan kunt verbinden.

Wat wil ie a d heel graag?
Probeer te ontdekken wat iemand heel graag wil hebben, dat maakt de  
keuze natuurlijk zoveel makkelijker. Gaan jullie weleens samen winkelen? Naar 
wat voor producten kijkt diegene dan regelmatig, en misschien toch zonder  
het te kopen? 
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Forever Living Products Benelux
Postbus 99, 3740 AB Baarn, Nederland

Happy 
Holidays!


