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LOOK BETTER. FEEL BETTER.®
Na Forever, temos um grande orgulho
de ser o maior produtor e fabricante de
produtos de aloe vera do mundo. Cada
folha é colhida à mão e processada em
poucas horas para garantir o aloe vera
mais fresco, exatamente como a natureza
pretende, da planta ao produto até você.
Por mais de 42 anos, asseguramos o
compromisso de garantir o mais alto nível
de pureza em nossos produtos, mantendo
um olho na inovação sempre. Hoje você
nos encontrará no cruzamento da natureza
e da ciência, onde ingredientes poderosos
e avanços tecnológicos são combinados
com aloe vera puro para aumentar seus
benefícios atemporais.
Nosso negócio se baseia em fazer as
coisas da maneira certa. Possuímos

nossos próprios canais de fabricação e
distribuição para que possamos controlar
os custos e a qualidade em todas as
etapas do processo. Nossos produtos
foram os primeiros a receber a certificação
do International Aloe Science Council
quanto a pureza. Nunca testamos nossos
produtos em animais e muitos de nossos
produtos têm os selos Kosher e Halal.
Milhões de pessoas em mais de 160
países experimentaram os incríveis
benefícios dos produtos da Forever. Agora
é sua vez.

Para obter mais informações
sobre como nossos produtos de
aloe vera são feitos, visite
www.foreverliving.com.br
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Aloe como na natureza.
+ Até 99,7% de gel natural
diretamente da folha;
+ Sem açúcar;
+ Rico em Vitamina C;
+ Sem glúten.
4

100% produzido assepticamente sem
conservantes adicionados, Forever
Aloe Vera Gel® contribui para o seu
sistema digestivo, promove um sistema
imunológico saudável, apoia a absorção
de nutrientes e ajuda a manter os níveis
naturais de energia.

Estes produtos não se destinam a diagnosticar, tratar, curar ou prevenir qualquer doença.

Nosso Aloe Vera Gel
ajuda sua saúde de
dentro pra fora.
FOREVER ALOE VERA GEL®
Bebida feita do puro gel de aloe. Rica em fibras, contém
vitaminas, aminoácidos, minerais e enzimas importantes
em nosso metabolismo diário. Vitaminas: C, E e
betacaroteno - precursor da vitamina A e da vitamina
B12, muito útil na nutrição de vegetarianos e pessoas
que não comem carne vermelha. Minerais: magnésio,
manganês, zinco, cobre, cromo, cálcio, sódio e potássio.
Aminoácidos: oferece 7 dos 8 aminoácidos essenciais
que não podem ser fabricados pelo corpo e têm de ser
ingeridos por meio da alimentação. Não contém glúten.

015 1 litro | 0,094

MATERIAL
100% RECICLÁVEL

Você sabia?
Processamos nosso puro gel da folha de aloe
horas após a colheita para garantir que cada
garrafa de Forever Aloe Vera Gel® esteja o
mais fresca possível!

Estes produtos não se destinam a diagnosticar, tratar, curar ou prevenir qualquer doença.
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FOREVER ALOE BERRY NECTAR®
É a bebida de aloe vera feita do puro gel de aloe
acrescida de um toque suave e adocicado de
uvas do monte (cranberry) e maçã. Rica em fibras,
contém vitaminas, aminoácidos, minerais e enzimas
importantes em nosso metabolismo diário. Vitaminas:
A, C e E. Minerais: magnésio, manganês, zinco, cobre,
cromo, cálcio, sódio e potássio. Aminoácidos: oferece
7 dos 8 aminoácidos essenciais que não podem ser
fabricados pelo corpo e têm de ser ingeridos por meio
da alimentação. Não contém glúten.
034 1 litro | 0,094
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Estes produtos não se destinam a diagnosticar, tratar, curar ou prevenir qualquer doença.

FOREVER ALOE BITS N’ PEACHES™
É a bebida de aloe vera feita do puro gel de aloe com
um saboroso toque de pêssego e pedaços de aloe
vera que elevam o sabor de pêssego maduro. Rica
em fibras, contém vitaminas, aminoácidos, minerais
e enzimas utilizadas em nosso metabolismo diário.
Vitaminas: C, E e carotenoides. Minerais: magnésio,
manganês, zinco, cobre, cromo, cálcio, sódio e
potássio. Aminoácidos: oferece 7 dos 8 aminoácidos
essenciais que não podem ser fabricados pelo corpo
e têm de ser ingeridos por meio da alimentação. Não
contém glúten.
077 1 litro | 0,094

Estes produtos não se destinam a diagnosticar, tratar, curar ou prevenir qualquer doença.
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FAB FOREVER ACTIVE BOOST®
FAB é o primeiro produto da Forever fabricado no Brasil.
Com uma fórmula exclusiva à base de extratos de acerola,
cranberry, açaí, guaraná e vitaminas B2, B3, B5, B6 e B12,
FAB proporciona uma carga de energia imediata e que dura
por muito mais tempo! Experimente a maneira mais deliciosa e
refrescante de manter o seu pique o dia todo!
321 269ml - cx c/12 unid. | 0,137
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Estes produtos não se destinam a diagnosticar, tratar, curar ou prevenir qualquer doença.

TEMPORARIAMENTE INDISPONÍVEL

FOREVER FREEDOM®
É a bebida de aloe vera feita do puro gel de aloe acrescida de suco de
laranja. Rica em fibras, contém vitaminas, aminoácidos, minerais e enzimas
importantes em nosso metabolismo diário. Vitaminas: C e E. Minerais:
magnésio, manganês, zinco, cobre, cromo, cálcio, sódio e potássio.
Aminoácidos: oferece 7 dos 8 aminoácidos essenciais que não podem ser
fabricados pelo corpo e têm de ser ingeridos por meio da alimentação. Não
contém glúten.
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196 1 litro | 0,133

FOREVER POMESTEEN POWER®
Bebida concentrada de frutas. Composta por extrato de sementes de uva
(rico em vitamina E) e sucos de romã, pêra (rica em vitaminas A e C e sais
mineirais), mangostão, framboesa, amora e mirtilo, frutas conhecidas por
sua alta capacidade antioxidante. Com sabor exótico, é saudável, nutritiva e
versátil. Não contém glúten.
262 473ml | 0,096

Estes produtos não se destinam a diagnosticar, tratar, curar ou prevenir qualquer doença.
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NUTRICIONAL

ULTRABODY
O Ultrabody reúne em
sua fórmula vitaminas e
minerais que possuem
propriedades atuantes no
processo de perda de peso e
antioxidantes que colaboram
para a manutenção de uma
melhor aparência.
901 60 cápsulas | 0,106

COLLAGEN
O colágeno possui 20
aminoácidos, dos quais 8 são
essenciais. Sua presença no
organismo humano colabora
e melhora as condições e
estruturas básicas da pele.
900 60 comprimidos | 0,071

VFORCE
Suas cápsulas combatem os radicais
livres ao mesmo tempo em que
aumentam as resistências mental
e muscular. Já a combinação do
guaraná com a cafeína colabora com
os processos de dispersão, transporte
e queima de gordura. Potencializadas

FOREVER ARCTIC SEA®
O produto Ômega 3 Forever ArcticSea Calamarine é um suplemento
nutricional na forma de cápsulas
gelatinosas designado a prover
óleos de peixe e lula poliinsaturados,
fontes de ácidos graxos e Ômega 3.
Não contém glúten. Contém óleo de
peixe e óleo de lula.

com o açaí, as cápsulas favorecem a
vasodilatação. Rico em cálcio, o açaí age
na contração muscular e na formação
dos ossos. V Force é, ainda, enriquecido
com zinco, que melhora o sistema
imunológico e é essencial na produção
de aminoácidos, além de conter
vitaminas B1, B2, B6, B12, C e E.

376 120 cápsulas | 0,128

463 60 cápsulas | 0,110

FOREVER C

FOREVER ROYAL JELLY

MISTURA DE FARELO DE AVEIA E MEL
Algumas das vitaminas essenciais não
são produzidas por nosso organismo.
Por isso, é fundamental suprirmos essas
necessidades ingerindo alimentos ricos em
vitaminas. O Forever C é feito com mel e
fibras de aveia e de mamão papaia. Um
tablete de Forever C contém a quantidade
diária recomendada de Vitamina C para
manter seu organismo fortalecido. Contém
glúten.
048 100 tabletes | 0,065

A geleia real é uma secreção que vem das
glândulas da faringe das abelhas. Esta “super
comida” é misturada com enzimas para
alimentar somente as abelhas que estão
destinadas a serem rainhas. A geleia real é
um alimento que contém as vitaminas A, C, D
e E, além de ser uma fonte de armazenagem
da vitamina B e do Ácido Pantotênico. A
geleia real também contém aminoácidos,
entre eles, os essenciais – que o corpo não
produz – além de minerais. Forever Royal
Jelly é a geleia real em tabletes, com delicioso
sabor laranja.

FOREVER FIELDS OF GREENS®
VERDE DOS CAMPOS
Fields of Greens contém os benefícios
nutricionais da alfafa, broto de trigo,
broto de cevada, mel e pimenta caiena.
Formulado como um recurso auxiliar para
as deficiências da alimentação moderna,
normalmente pobre em fibras e clorofila.
Indicado tanto para pessoas de vida mais
sedentária, quanto para aqueles com
excesso de atividades, que não têm tempo
para manterem uma dieta equilibrada.
Contém glúten.
068 80 tabletes | 0,051

036 60 tabletes | 0,130
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Estes produtos não se destinam a diagnosticar, tratar, curar ou prevenir qualquer doença.
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FOREVER DAILY®

FOREVER CALCIUM®

FOREVER GARLIC-THYME®

Suplemento vitamínico e de sais minerais
essenciais, com composição dentro dos
limites diários recomendados. Sua fórmula
balanceada maximiza o aproveitamento das
vitaminas e dos sais minerais que, somados
a uma alimentação equilibrada e hábitos de
vida saudáveis, asseguram energia e bemestar ao organismo na medida certa.

Com sua fórmula nutricionalmente perfeita,
Forever Calcium é um suplemento vitamínico
e mineral com proporções equilibradas de
cálcio, magnésio e vitamina D que agem em
conjunto e, também, separadamente. É um
recurso suplementar indicado principalmente
para jovens em fase de crescimento, atletas,
idosos e mulheres. Não contém glúten.

Complemento nutricional à base de óleo de
alho, canola e tomilho e com lecitina, cera de
abelha e extrato de alfarroba. A adição do
tomilho neutraliza o odor indesejável do alho.
Pode ser consumido junto às refeições.
Especialmente se tomado com o Arctic Sea,
forma uma excelente fonte de nutrição em
óleos. Não contém glúten.

439 60 tabletes | 0,079

206 90 tabletes | 0,089

065 100 cápsulas | 0,080

Estes produtos não se destinam a diagnosticar, tratar, curar ou prevenir qualquer doença.
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CUIDADOS COM
A PELE

FOREVER
ALPHA-E FACTOR®
É uma loção que contém extrato
emoliente de aloe vera e é fortificada
com as vitaminas A, C e E, óleo
de Borage, bisabolol e outros
ingredientes que fornecem proteção
diária para a pele. Especialmente
desenvolvida para a zona da face
e do pescoço, hidrata e revitaliza
o brilho e a maciez da pele. Ótima
espalhabilidade e absorção.

USANDO O MELHOR
DA CIÊNCIA E DA
NATUREZA

187 30ml | 0,117
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ALOE BIO-CELLULOSE MASK
Mergulhe na próxima geração de produtos
para a pele com a máscara superhidratante de bio-cellulose da Forever.
Esta fórmula inovadora combina o poder
do aloe com ervas marinhas e um serum
hidratante, fornecendo uma máscara facial
verdadeiramente inventiva e que nutre
profundamente sua pele. O resultado é uma
pele macia, hidratada, radiante e com um
brilho deslumbrante.
616
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5 máscaras de 25 g | 0,210

FOREVER
MARINE MASK®
MASK POWDER
É uma combinação de albumina, maltodextrina, caulim, alantoína,
camomila e ureia, componentes selecionados cuidadosamente
por serem condicionadores da pele e limpadores dos poros.
Formulado para atuar perfeitamente com o nosso Aloe Activator
e criar uma fina loção de fácil aplicação no rosto e no pescoço.
A albumina e a maltodextrina esticam a pele, enquanto o caulim
absorve o excesso de gorduras. A alantoína e a camomila
suavizam e devolvem a aparência saudável da pele.
341 29g | 0,084

É uma máscara de fácil aplicação e profunda
penetração. Limpa, hidrata e equilibra a
textura natural da pele. Combina os minerais
marinhos naturais e algas com as propriedades
emolientes, umidificantes e condicionantes da
aloe vera, do mel e dos extratos de pepino,
alecrim e palmitato de retinila. Com consistência
argilosa, pode ser utilizada de peles secas a
oleosas. A sua composição ajuda a equilibrar a
oleosidade da pele.
234 113ml | 0,090

ALOE ACTIVATOR
Aloe Activator é um hidratante único em forma líquida,
com mais de 98% de gel de aloe vera. Esta fórmula
simples usa o poder de aloe para deixar a sensação
de pele refrescada e acalmada desde o momento em
que toca o seu rosto. A alta concentração de aloe
faz do Aloe Activator uma adição ideal para qualquer
regime de cuidados da pele.
612 130ml | 0,064

R3 FACTOR®
R3 Factor® é uma combinação rica de aloe vera gel
estabilizado, colágeno solúvel e alfa-hidroxi Ácidos,
fortificados com vitaminas A e E. Retém a umidade
natural da pele, restaura seu brilho e maciez e
renova a aparência. Suaviza e condiciona a pele
diminuindo a aparência de linhas de expressão e
rugas finas.
069 56,7g | 0,125
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CUIDADOS COM
A PELE

ALOE HEAT LOTION
É uma loção emoliente com agentes aquecedores (mentol, salicilato
de metila e óleo de eucalipto) que a tornam ideal para uma
massagem revigorante. Não aplique em mucosas.
064 118ml | 0,057

IDEAL PARA
MASSAGEM
ESPORTIVA
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ALOE MSM GEL

ALOE VERA GELLY

Gel suavizante para o corpo que
contém, além de aloe vera, MSM (metil
sulfonil metano), vitamina E e extratos
herbáceos naturais de uva ursi, alecrim,
salgueiro e óleo de melaleuca. Ideal para
massagem.

Gel de aloe vera estabilizado, de rápida
absorção, que hidrata e refresca a sua pele
a qualquer momento.
061 118ml | 0,057

205 118ml | 0,084

ALOE PROPOLIS CREME

FOREVER ALOE SCRUB®

Creme para todo o corpo, rico em aloe
vera e própolis. Com agradável fragrância,
contém também alantoína, camomila
e vitamina E. Ideal para condicionar e
revitalizar peles ressecadas.

Esfoliante com micropartículas que
removem as impurezas e as células mortas.
À base de aloe vera, contém microesferas
de jojoba que amaciam e suavizam a pele,
proporcionando aparência saudável e
renovada para todo o corpo.

051 113g | 0,080

238 99g | 0,065

ALOE MOISTURIZING LOTION
Loção para todo o corpo. Bem encorpada,
é ideal para pele seca. Com aloe vera,
colágeno e elastina, combinados com
camomila e alantoína, nutre e hidrata a
pele.
063 118ml | 0,057
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CUIDADOS
PESSOAIS

ALOE HAND SOAP
O Aloe Hand Soap é um
sabonete líquido que
proporciona uma volumosa
espuma, fácil de aplicar e de
remover. Sua nova fórmula
com 100% de gel de aloe vera
estabilizado, sem parabenos e
com suave extrato de folhas,
deixa a sua pele ainda mais
macia e hidratada.
523 473ml | 0,063

ALOE-JOJOBA
SHAMPOO

ALOE-JOJOBA
CONDITIONING RINSE

Agora com nova fórmula, que
ajuda a criar uma espuma
suave, e com o nosso
ingrediente favorito, o aloe,
o novo shampoo da Forever
remove a oleosidade dos fios
de forma suave. A jojoba dá
efeito queratinizante, deixando
seus cabelos naturais e com
mais brilho. Combina limpeza e
hidratação, especialmente para
cabelos normais e oleosos. E
mais, com Óleos Essenciais
Forever™ Óleo de Lavanda!

À medida que a ciência
progride, o mesmo acontece
com as nossas fórmulas. O
condicionador desenvolvido
para uso após o Aloe-Jojoba
Shampoo é enriquecido com
complexo de vitamina B,
macadâmia, jojoba e Óleos
Essenciais Forever™, como
o Óleo de Lavanda, que
oferecem brilho extra para os
seus cabelos. A fórmula com
pH balanceado deixará os seus
cabelos ainda mais bonitos e
o ajudará a tratar as pontas
duplas.

521 296ml | 0,071

522 296ml | 0,071
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ALOE EVER-SHIELD®
Desodorante em bastão à
base de aloe vera. Hidrata
e protege a axila de odores
indesejáveis, sem impedir a
transpiração necessária para
a termorregulação natural do
corpo (não contém sais de
alumínio). Sua forma em bastão
facilita a aplicação rápida e sem
desperdício. Não mancha as
roupas.
067 92,1g | 0,028

ALOE AVOCADO FACE & BODY SOAP
Sabonete feito de manteiga de abacate, Aloe Avocado Face & Body Soap é perfeito para
a sua pele, hidratando ao mesmo tempo em que limpa. O abacate oferece conforto para
praticamente todos os tipos de pele. Em peles oleosas, limpa gentilmente e deixa os poros
totalmente livres de impurezas. Em peles secas, suaviza instantaneamente, nutre e hidrata.
Agora com aloe!
284 142g | 0,027
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FOREVER BRIGHT® TOOTHGEL

Gel dental à base de aloe vera, própolis e complexo de clorofila. Formulado
para uso de toda a família (por não conter flúor, não oferece risco às crianças
quando ingerido acidentalmente). Contém, ainda, flavorizantes de hortelã e
menta. Sua suave formulação com baixa abrasividade permite que ele seja
usado, até mesmo, em gengivas mais delicadas. Este produto foi premiado
pela revista The Reader’s Digest como um dos melhores da categoria na
opinião dos leitores.
028 130g | 0,033
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ALOE FIRST®
Aloe First é uma exclusiva
fórmula em spray, hidratante
e refrescante. Com uma alta
percentagem de gel de aloe
vera estabilizado, o Aloe First
contém própolis de abelha e
mais onze extratos de plantas
cuidadosamente selecionadas
que trabalham em sinergia para
refrescar e acalmar qualquer tipo
de pele, a qualquer momento.

FOREVER ALOE LIPS®
COM JOJOBA

Bastão de aloe vera com jojoba,
para os lábios. Hidrata e protege
do ressecamento causado pelo
frio e pelo sol.
022 4,5g | 0,016

040 473ml | 0,080

GENTLEMAN’S PRIDE®

ALOE BATH GELÉE

Loção pós-barba. A sua
fórmula isenta de álcool e à
base de aloe vera também
inclui alecrim e camomila,
acalmando a pele depois do
barbear. Com uma fragrância
suave e agradável, conforta,
hidrata e perfuma.

Aloe Bath Gelée é o ingrediente
perfeito para um banho
revigorante e refrescante. Tem pH
fisiológico (5.5) e contém, além
do gel de aloe vera estabilizado,
extratos de era, espireia,
clêmatis, fucus e cavalinha.
Penetra na pele e ameniza o
ressecamento, deixando uma
agradável sensação de limpeza e
frescor.

070 118ml | 0,057

014 251g | 0,074
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GERENCIAMENTO
DE PESO
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FOREVER LITE ULTRA®
Com apenas 80 calorias por porção
média, a nova fórmula do Forever Lite
oferece muito mais proteínas e menos
da metade dos carboidratos da fórmula
antiga. Duas medidas em um copo de
leite magro fornecem vitaminas,
minerais e 18 aminoácidos importantes
para o metabolismo. A maneira mais
saborosa de usufruir dos avanços da
ciência nutricional!

14 GRAMAS
DE PROTEÍNA
POR PORÇÃO

470 Baunilha | 345g | 0,122

Tudo o que você precisa
para o seu melhor look!
Descubra o Clean 9.
Pack poderoso para
gerenciamento de peso
e/ou para o suporte de um
estilo de vida saudável, não
importando o seu estágio
físico.

20

C9™

O pack CLEAN 9 inclui:

Clean 9 é o primeiro passo no
processo de transformação para
sua melhor forma. Com duração
de 9 dias, o programa proporciona
ainda ferramentas de auxílio, como
combinação de produtos e sugestões
alimentares e de exercícios. Agora com
o livreto incluso!

+ Forever Aloe Vera Gel® - 2 embalagens de 1 litro;
+F
 orever Lite Ultra® - 1 pouch | Baunilha;
+ Forever Fields of Greens® - 80 tabletes;
+ VForce - 60 cápsulas.
831 0,500

Estes produtos não se destinam a diagnosticar, tratar, curar ou prevenir qualquer doença.
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PREMIUM BUSINESS PACK
O Premium Business Pack é o pack para quem
quer rentabilizar ao máximo o trabalho dirigido e
focado no recrutamento de novos FBOs.
Com a seleção dos melhores produtos Forever e
sua caixa box impactante, o Premium Business
Pack tem o propósito de premiar com R$250,
além do bônus convencional, aqueles que
patrocinarem novos FBOs. Com ele, o novo FBO
se torna automaticamente um novo Assistente de
Supervisor.
Para saber o conteúdo atual, visite
www.foreverliving.com.br
815 1,500

CONTÉM MUITOS
DE SEUS PRODUTOS
FAVORITOS

Estes produtos não se destinam a diagnosticar, tratar, curar ou prevenir qualquer doença.
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PACKS

BUSINESS PACK PLUS
O Business Pack Plus conta com a seleção
dos nossos produtos mais procurados.
Para saber o conteúdo atual, visite
www.foreverliving.com.br

UMA
DIVERSIDADE DE
PRODUTOS PARA
EXPANDIR SEUS
CONHECIMENTOS
E VENDAS

825 2,000

ALOE PLUS
Na compra do pack com 3 unidades do Aloe Vera Gel,
leve a quarta unidade por um valor especial!
834 0,300

PEACH PLUS
Na compra do pack com 3 unidades do Aloe Bits N’
Peaches, leve a quarta unidade por um valor especial!
836 0,300

BERRY PLUS
Na compra do pack com 3 unidades do Aloe Berry
Nectar, leve a quarta unidade por um valor especial!
835 0,300

ALOE MIX
Na compra do pack com 3 unidades (01 Aloe Vera Gel,
01 Aloe Berry Nectar e 01 Aloe Bits N’ Peaches), leve
01 Aloe Vera Gel por um valor especial!
837 0,300

22

Estes produtos não se destinam a diagnosticar, tratar, curar ou prevenir qualquer doença.

ALOE LIPS PLUS
Na compra do pack com 3 unidades do Aloe Lips, leve
a quarta unidade por um valor especial!
838 0,050

FOREVER BRIGHT TOOTHGEL PLUS
Na compra do pack com 3 unidades do Forever Bright
Toothgel, leve a quarta unidade por um valor especial!
839 0,100

ALOE EVER-SHIELD DEODORANT PLUS
Na compra do pack com 3 unidades do Aloe
Ever-Shield Deodorant, leve a quarta unidade por um
valor especial!
840 0,080

COLLAGEN PLUS
Na compra do pack com 3 unidades do Collagen, leve
a quarta unidade por um valor especial!
841 0,215

SUPER 5
O Super 5 é o pack com itens essenciais para cuidados
com a sua saúde e com o seu corpo.
Para saber o conteúdo atual, visite
www.foreverliving.com.br
829 1,000
*Imagem ilustrativa.

Estes produtos não se destinam a diagnosticar, tratar, curar ou prevenir qualquer doença.
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Garantindo a melhor
qualidade.
Forever Living Products Brasil
Rua São Clemente, 284
Botafogo, Rio de Janeiro/RJ
CEP 22260-000
Brasil
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