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Feel better.
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hreinleiki
Í 40 ár hefur Forever  

skuldbundið sig til að finna hreinustu  
náttúrulegu efnin og para þau við nýjustu  

framfarir vísindanna. Þetta starf hefur einn  
tilgang: Að hjálpa þér og fjölskyldu þinni  

að bæta útlit og líðan.
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Af því að við elskum Aloe, þá meðhöndlum við, 
okkar 50 milljón Aloe Vera plöntur, allt frá 
gróðursetningu til uppskeru dálítið öðruvísi. 
Ræktendur Forever handtína aloe blöðin og 
meðhöndla þau varlega. Blöðin eru unnin innan 
fárra stunda til að tryggja hreinasta og ferskasta 
aloe vera gelið. Frá plöntu til vöru til þín.

Aloe innblástur
Við höfum skuldbundið okkur í að finna hreinustu 
náttúrulegu efnin fyrir heilsu og vellíðan og miðla 
þeim með heiminum. Aloe vera vörur okkar urðu 
fyrstar til að hljóta Seal of Approval 
viðurkenninguna frá International Aloe Science 
Council fyrir stöðugleika og hreinleika.
Forever byrjar með 100% hreint gel innan úr 
blöðum plöntunnar og bætir svo við hæfilega miklu 
af hreinum náttúrulegum efnum til að styðja við 
eiginleika og gagnsemi aloe. 

Fjölhæfni þessara vara er slík að hægt er að nýta 
þær sem drykki eða bera þær á húðina, allt gert 
til að hjálpa þér og fjölskyldu þinni að bæta útlit 
og líðan.

Heiðarleg viðskipti
Forever vörurnar eru aldrei prófaðar á dýrum og 
eru góður vitnisburður um hæfni náttúrunnar til 
að hjálpa okkur að líta út og líða sem best. 
Forever hefur svo mikla trú á gæðum vara sinna 
að við bjóðum 60 daga endurgreiðslutryggingu ef 
viðskiptavinir eru ekki fullkomlega ánægðir. 
Forever dreifir aloe vera vörum um allan heim, í 
yfir 158 lönd. Við framleiðum og bjóðum mikið 
úrval af heisluvörum og er grunnur hverrar vörur 
ein af bestu gjöfum náttúrunnar – aloe vera.
Nánari upplýsingar:  
foreverisland.is                                     
foreverliving.com

Þetta leiddi hann í að stofna Forever Living Products 1978.

Rex hafði þá sýn að færa hinn gríðarlega ávinning af Aloe 
Vera til fólks um allan heim til að gera því kleift að bæta 
útlit og heilsu og hjálpa síðan öðrum að gera það sama. 

Frá fyrsta degi var hans ástríða að gera hlutina á réttan 
hátt – að finna hin fullkomnu hráefni frá bestu stöðunum, 
að vinna með sérfræðingum á öllum sviðum fyrirtækisins 
og taka ákvarðanir af heilindum. 

Þetta hugtak er hornsteinn þess sem Forever 
stendur fyrir. Ekki vegna þess að einhver sagði 
okkur að við ættum að gera þetta svona, eða af 
því það er samkvæmt nýjustu tísku, heldur vegna 
þess að við trúum því að ef þú ætlar að gera 
eitthvað þarftu að gera það rétt.

Rex Maughan stofnandi Forever og sýn hans 
á heilbrigðara líf fyrir alla.

Okkar plöntur,  
okkar plantekrur,  
okkar aðferð.

Bætt útlit,    
betri líðan

Líttu eftir þessu merki í vörulistanum 
til að finna vinsælustu og mest 
seldu vörurnar.
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Drykkir
034 077

015

262

Forever Aloe   
Berry Nectar
Býr yfir öllum sömu kostum og Aloe Vera Gel að 
viðbættum epla- og trönuberjasafa. Inniheldur 
kröftug andoxunarefni, A- og C vítamín, 
kalíum og pektín. Getur haft góð áhrif gegn 
þvagrásarvandamálum. Hefur ferskt ávaxtabragð 
og er mjög vinsæll hjá börnum og fullorðnum.

 

034 1 lítri

Forever Aloe 
Bits N’ Peaches
Öll hin heilsusamlegu áhrif aloe vera. Hreinir, 
næringarríkir bitar af aloe vera. Frískandi og 
náttúrulegt bragð af sólþroskuðum ferskjum. 
Náttúrulegur ávaxtadrykkur, tilvalinn fyrir alla 
fjölskylduna.

077 1 lítri

Forever  
Aloe Vera Gel
Fyrsta varan til að hljóta viðurkenningu hjá International Aloe Science 
Council fyrir hreinleika. Okkar aloe er hreint aloe vera gel sem er eins 
líkt safa plöntunnar og hægt er, inniheldur yfir 200 efnasambönd. Þessi 
næringarríki drykkur er hin fullkomna viðbót við vel samsett mataræði. Aloe 
er náttúrulegur græðari sem kemur jafnvægi á ónæmiskerfið og eyðir bólgum. 
Gelið er í miklum metum hjá fólki með liðagigt, húðvandamál og meltingar-
óreglu (eins og iðraólga). Drekkist til að bæta heilsu og auka vellíðan.

015 1 lítri

Forever  
Pomesteen Power
Til að tryggja hámarks bragð og andoxunarkraft, þá 
erum við ekki bara með einn ávöxt heldur sjö ávexti 
í þessu ljúffenga þykkni. Mjög bragðgóður, framandi 
og kraftmikill drykkur, ríkur af C vítamíni. Inniheldur 
granatepli og mangóstan ásamt gómsætri blöndu 
af hindberjum, brómberjum, bláberjum og þykkni úr 
vínberjasteinum.

262 473ml

Drekktu einn af þremur 
Aloe Vera drykkjum okkar 
fyrir meltinguna og upptöku 
næringarefna, til þess að bæta 
vítamínum, steinefnum og 
amínósýrum í fæðið en umfram 
allt til þess að byggja upp 
heilbrigðan lífsstíl.



hreint 
gull 
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Býflugaafurðir

Hinar vinnusömu býflugur  
eru fjársjóður náttúrunnar. 
Þær færa okkur ekki eingöngu hið sæta, gullna hunang, 
heldur einnig fjölda annarra dýrmætra næringarefna. 
Allar náttúrulegar hunangsafurðir eru tilvalin viðbót við 
aloe vera og gegna mikilvægu hlutverki í vellíðan og 
heilbrigðum lífsstíl.

Forever  
Bee Pollen 
Þessu fjórdufti er safnað úr blómum sem þekja 
afskekkt og óbyggð svæði. Þetta tryggir ferskustu 
og náttúrulegustu vöru sem völ er á. Þetta 
náttúrulega bætiefni inniheldur engin rotvarnar- 
eða gervibragðefni og er tilvalið að taka inn á 
sumrin þegar frjókornamagn er hátt. 

026 100 
töflur

Forever Royal Jelly

Forever Royal Jelly er  afar nærandi hunangseyði 
sem inniheldur amínósýrur, flókin ensím, vítamín 
og snefilefni. Býflugnadrottningin lifir eingöngu á 
þessari „ofurfæðu“ sem er talin vera ástæðan fyrir 
stærð hennar og langlífi.

 

036 60 töflur

Forever Bee Propolis

Propolis er náttúrulega sýklaeyðandi efni safnað 
af býflugum til að sótthreinsa og vernda búin. 
Forever Bee Propolis er safnað á ómenguðum 
svæðum til að tryggja hreinleika. Það er 100% 
náttúrulegt og án rotvarnar- og litarefna. 

Inniheldur soja og möndlur (tree nuts).

027 60 töflur

Forever  
Bee Honey
Þetta náttúrulega, gómsæta sætuefni er stútfullt 
af gæðum náttúrunnar. Auðmeltanlegt og fullt af 
ávaxta- og þrúgusykri, ásamt fjölmörgum snefilefnum. 
Fullkominn kostur í stað sykurs í fæðuna. Það 
fullkomnar einnig okkar einstaka Aloe Blossom Herbal 
Tea.

207 500g
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Drykkir

516 517

JOOST

Bragðbættu þína uppáhalds drykki, hækkaðu 
vökvastig líkamans og auktu inntöku B vítamíns 
með einfaldri kreistu af JOOST. Tvær náttúrulega 
bragðbættar ávaxtablöndur umbreyta drykknum 
þínum yfir í aðra vídd af bragðgæðum. Með stevia 
plus sem inniheldur B6 og B12 vítamín, fólat og C 
vítamín, bætir JOOST vökvabirgðir líkamans um 
leið og það gleður bragðlaukana.

Bláberja/Blueberry

516 60ml

Ananas/Pineapple

517 60ml

321 440

Aloe Blossom  
Herbal Tea
Gæða jurtate sem er einstakt á markaðnum. 
Svalandi, hressandi og koffínlaust jurtate sem veitir 
slökun og vellíðan. Inniheldur fáar hitaeiningar og 
má drekka bæði heitt og kalt. 

200 25 
tepokar

FAB X Forever  
Active Boost
Náttúruleg bragðefni með keim af berjabragði. 
Hitaeiningasnauður orkudrykkur sem veitir bæði 
tafarlausa og langvarandi orku án hitaeininga, 
kolvetna og sykurs. Fljótvirk og hressandi leið til 
að auka orku og veitir þér úthald og einbeitingu í 
daglegum störfum. Hentugt fyrir íþróttafólk.
Ath! Inniheldur koffín. Hentar ekki börnum eða 
barnshafandi konum.

440 250ml

Forever  
Aloe2Go 
Sameinar alla kosti Forever Aloe Vera Gel 
og Forever Pomesteen Power í handhægri 
ferðapakkningu, hin fullkona orkublanda á ferðinni. 
Tilbúið orkuskot hvar og hvenær sem er. Hver 
hyrna er 88,7ml.

270 30 
hyrnur

FAB Forever  
Active Boost
Mjög góður orkudrykkur með böndu af jurtum og 
næringarefnum, þar á meðal B6 og B12 vítamínum sem 
sporna gegn þreytu. Fljótvirk og einföld leið til að endurnýja 
orkubirgðir líkamans.
Þessi verðlauna formúla er þekkt fyrir að styðja við 
íþróttamenn sem hafa unnið til 130 verðlauna samanlagt. 
Ath! Inniheldur koffín. Hentar ekki börnum eða 
barnshafandi konum.
12 dósir í kippu.

321 250ml
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Næring
376

439

206

464

354

Forever Arctic Sea
Mannslíkaminn þarfnast Omega-3 fitusýranna en er ófær 
um að framleiða þær. Því er mikilvægt að við fáum þær 
úr fæðunni. Forever Arctic Sea inniheldur einkablöndu af 
DHA-ríkri smokkfiskolíu, ofurhreinni Omega-3 fiskiolíu 
og náttúrulegu E vítamíni, sem styður betur við hjarta- og 
æðakerfið, heilann, augun og náttúruleg viðbrögð líkamans 
við bólgumyndun.

376 120 
belgir

Forever Calcium
Dagskammtur inniheldur 800 mg af kalsíum sem 
er ráðlagður dagskammtur. Forever Calcium   
innilheldur einnig D vítamín og magnesíum sem 
eru nauðsynleg til að tryggja upptöku kalks. 
Viðheldur sterkum og heilbrigðum beinum.

206 90 töflur

Forever Fiber 
Forever Fiber er rétthafablanda fjögurra tegunda trefja 
og bjóða upp á handhæga leið til að bæta trefjum við 
fæðuúrvalið. Hægt er að strá þeim yfir fæðuna sem 
þú borðar, blanda þeim við Forever Aloe Vera Gel og 
aðra drykki eða bæta þeim við í vatnsflöskuna þína 
þegar þú ert á ferðinni! Trefjar geta hjálpað við að 
styðja hjarta- og æðakerfið og meltingarveginn ásamt 
þyngdarstjórnun. 30 duftstangir í pakka. 

464 183g 

Forever Kids 

Fjölvítamín í tyggitöflum

Fjölvítamín í tyggitöflum er veita börnum þau 
næringarefni sem þau þurfa á að halda á hverjum degi. 
Bragðgóðar tyggitöflur án sykurs, aspartame, litar- og 
rotvarnarefna. Unnið úr frostþurrkuðu grænmeti og 
ávöxtum, meðal annars frá hráu spergilkáli, spínati, 
rauðrófum og gulrótum. Hentar fyrir tveggja ára og 
eldri (við dæmum ekki ef þú vilt líka fá þér!) Fyrir 
vaxandi kroppa og skarpa huga.

354 120 
töflur

Forever Daily
Bætiefni sem inniheldur 100% af ráðlögðum 
dagskammti (RDS) af vítamínum, steinefnum og 
næringarefnum. Daily er samsett af 55 fullkomlega 
samsettum aloe húðuðum (AOS Complex) 
næringarefnum sem bæta heilsu og þrótt alla daga. 
Neytist með Aloe Vera Gel / Aloe Berry Nectar / Aloe 
Bits N’ Peaches til að hámarka árangur. 
 

439 60 töflur

Fun Fact
Vísindamenn okkar vinna stöðugt 
að því að finna bestu hráefnin til að 
blanda við okkar hreina Aloe Vera. Í 
gegnum árin höfum við uppgötvað að 
til eru aðrar náttúrulegar plöntur sem 
geta stutt við og aukið árangur Aloe. 
Þegar afurðir þessara náttúrulegu 
plantna eru blandaðar við Aloe 
verður niðurstaðan kraftmeiri, 
náttúruleg formúla sem hjálpa þér að 
bæta útlit og líðan.
.



473 300g

ARGI+ 
L-arginín & vítamínblanda

Auktu úthald og bættu árangur með ARGI+ sem 
inniheldur fimm grömm af L-arginíni í hverjum 
skammti ásamt samvirkum vítamínum. Bragðgóður 
og næringarríkur drykkur sem endurnýjar orku og 
er tilvalin með iðkun styrkeikaíþrótta. L-arginín 
er amínósýra sem hefur margþættu hlutverki 
að gegna í líkama okkar, allt frá því að stuðla að 
frumuskiptum til þess að byggja upp prótín og 
auka frameiðslu köfnunarefnismónoxíði. Blandið 
ARGI+ úti vatn eða Aloe Vera Gel til að auka virkni 
þess enn frekar og gefa tilbreytingu í bragðið. 30 
duftstangir í poka.
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Forever Absorbent-C

C vítamín hefur löngum verið tengt góðri heilsu. 
Líkaminn er ekki fær um að framleiða C vítamín og 
þarf því það að koma úr fæðu, drykk og bætiefnum. 
Absorbent-C er bundið hafraklíði sem jafnar upptöku 
þess.

048 100 
töflur

Forever Garlic-Thyme

Hvítlaukur og blóðberg eru öflug heilsubótarefni 
sem hafa verið þekkt fyrir virkni sína í þúsundir ára. 
Þessir lyktarlausu belgir innihalda allicin sem er öflugt 
bakteríudrepandi efni.
Inniheldur soja.

065 100 
belgir

Forever Gin-Chia

Ekki ein, heldur tvær tegundir af gingseng krafti í 
þessari gingseng/chia blöndu. Þessar bragðgóðu 
töflur innihalda tvær þekktar jurtir, chia úr vestri 
og gingseng úr austri. Endurnærir líkamann eftir 
amstur dagsins. Inniheldur soja.

047 100 
töflur

Vit lize Vítamín fyrir konur

Náttúruleg blanda jurta, vítamína og steinefna 
með þarfir kvenna í huga. Eingöngu náttúruleg 
innihaldsefni, þar á meðal B6 sem styður við 
hormónajafnvægi og píslarblóm sem vinnur gegn 
stressi.

375 120 
töflur

Forever B12 Plus

Þessi forðatöfluformúla inniheldur kraftmikið 
skot af B12 vítamíni og folínsýru. Þessi efni eru 
gagnleg fyrir konur sem vilja verða barnshafandi, 
eða eru á fyrsta þriðjungi meðgöngu. B12 er einnig 
nauðsynlegt fyrir grænmetisætur og þá sem eru 
vegan, því að upptaka B12 kemur úr matvælum úr 
dýraríkinu.
 

188 60 töflur

Vit lize Vítamín fyrir karlmenn 

Blanda hágæða jurta, vítamína og steinefna 
sem hámarkar þrótt hjá karlmönnum. Náttúruleg 
innihaldsefni, þar á meðal sink og selen, sem 
viðhalda eðlilegri hormónastarfsemi og styðja við 
framleiðslu sæðisfruma. 

374 60 belgir

Forever NutraQ10

Inniheldur nauðsynleg vítamín og snefilefni, ríkt 
af Q10, ásamt efnum sem sporna við öldrun. 
Tilvalið fyrir íþróttafólk og til að nota með ARGI+. 
Ráðlagður skammtur: 1 bréf á dag. 30 bréf í pakka,  
hver skammtur er 3,5g. Ath. Inniheldur soja.

312 105g



Forever  
Active HA
Hyaluronic acid (HA) efni er til staðar í vökva í 
liðum, stoðvefum, augum og húð. Það bindur 
hundraðfalt þyngd sína í vatni og framleiðsla 
þess minnkar með aldrinum. Býr yfir einstöku 
formi af hýalúrónsýru sem hefur rakagefandi 
og smyrjandi eiginleika. Inniheldur að auki 
engiferolíu og túrmerikrót. Einstaklega gott fyrir 
liðamót og húð.

264 60 belgir

Forever  
Lycium Plus
Hin rauðu ber kínafléttunnar hafa verið notuð 
öldum saman í Kína. Lycium Plus er framleitt 
úr þykkni kínafléttu og lakkrísrótar. Hefur verið 
notað til að bæta útlit, viðhalda orku og styðja 
við sjón.

 

72 100 
töflur
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Forever Immublend

Forever ImmuBlend inniheldur rétthafablöndu af 
frúktófásykrum (FOS), laktóferríni, maitake- og 
tókasveppum og öðrum sértækum næringarefnum, 
hannaða til að styðja við ónæmiskerfið. Hún hjálpar til við 
að halda starfsemi lífrænna varnarkerfa líkamans í hámarki 
svo að þú getir framkvæmt daglega rútínu þína án truflunar.

355 60 töflur

Forever  
Vision
Inniheldur aðalbláber, lútín, zeaxanthin og fleiri 
næringarefni. Inniheldur einnig A vítamín og sink 
sem viðhalda heilbrigðri sjón. Það þarf ekki 20/20 
sjón til að sjá að þetta er frábært bætiefni.

235 60 töflur

Forever  
A-Beta-CarE
Inniheldur A- og E vítamín og selen, öflug 
andoxunarefni úr flokki steinefna sem viðhalda 
heilbrigði húðar, sjónar og ónæmiskerfis. Einnig 
gott í baráttunni við öldrun húðarinnar.

054 100 
belgir
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Forever Active  
Probiotic
Heilbrigð þarmaflóra og eðlileg melting eru 
grunnur góðrar heilsu. Þessar auðgleypanlegu 
perlur innihalda einstaka samsetningu af sex 
örverustofnum. Einstök samsetning af sex 
tegundum geymsluþolinna og mjög gagnlegra 
örvera. Þarf ekki að geyma í kæli og þvi auðvelt að 
taka með í ferðalög.

222 30 perlur

Forever  
Nature-Min
Einstök blanda steinefna af sjávarbotni. Steinefni 
gegna mikilvægu hlutverki í mannslíkamanum, 
allt frá því að koma reglu á vökvajafnvægi til þess 
að virkja gen og hormón. Þau eru mikilvæg fyrir 
meltinguna, gera við líkamsvefi og róa taugakerfið. 
Inniheldur meðal annars kalsíum, fosfór, 
magnesíum, járn, mangan og sink.

037 180 
töflur

Forever  
Fields of Greens
Við vitum öll um mikilvægi þess að borða ferkt 
grænt grænmeti en nútíma lífsstíll og skyndifæði 
veldur því að neysla grænmetis verður útundan. 
Fields of Greens er hentug lausn. Inniheldur fjölda 
grænmetistegunda og er einnig ríkt af trefjum.
Inniheldur heilhveiti.

068 80 töflur

Forever  
Ginkgo Plus
Auktu sköpunarkraftinn með ginkgo biloba. 
Sýnt hefur verið fram á getu ginkgo til að bæta 
blóðrásarkerfið ásamt starfsemi heila- og 
taugakerfisins sem eykur einbeitingu og árverkni.

073 60 töflur



16 / Þyngdarstjórnun

Forever Therm

Ef þú vilt auka brennslu er þessi spennandi vara fyrir 
þig. Þessi vandlega útbúna formúla inniheldur sérstaka 
samsetningu af vítamínum, þar með talið B6, B12 og C, 
sem dregur úr þreytu. 

463 60 töflur

Forever
Garcinia Plus
Bætir eðlileg efnaskipti og auðveldar okkur að 
hafa stjórn á matarlystinni. Garcinia cambogia er 
trjátegund í suðaustur Asíu. Ávextir hennar hafa 
verið þekktir öldum saman í suðurhluta Indlands og 
Tælandi fyrir gagnlega eiginleika og eru í dag nýttir til 
þyngdarstjórnunar. Inniheldur soja. 

071 70 belgir

Forever Lean

Inniheldur tvö byltingakennd efni sem geta dregið úr 
notkun líkamans á hitaeningum úr fitu og kolvetnum. 
Fyrir þá sem elska íþróttir og kjósa hollt mataræði. 
Hylkin innihalda trefjar úr fíkjukaktus, prótín úr 
nýrnabaunum og hið mikilævæga snefilefni króm.

289 120 
belgir

Forever Lite Ultra  
með Aminotein

Bragðgóður drykkur sem kemur í stað heillrar 
máltíðar. Fæst í tveimur bragðtegundum og 
inniheldur öll mikilvæg næringarefni. Vanillu Lite 
Ultra og súkkulaði Lite Ultra eru næringarkerfi 
sem byggja á óerfðabreyttu sojaprótíni. Inniheldur 
aminotein sem er sérstök blanda ensíma, hönnuð 
til að brjóta niður prótín úr fæðunni. Hentar einnig 
sem viðbótarmáltíð eða aukabiti í hitaeiningalágu 
mataræði. 15 skammtar í poka. Inniheldur soja.

Vanilla

470 375gr

Súkkulaði

471 390gr

Þyngdarstjórnun

Þyndarstjórnun / 17

Forever PRO X2 

Þú færð ekkert samviskubit af því að borða þessa nýju 
próteinstöng því hún er laus við sykur og glúten. Þessi 
mettandi biti fæst með súkkulaði- og kanilbragði, hlaðinn 
með 15 grömmum af þremur gerðum próteins; sojapróteini, 
hveitipróteini og mysupróteini. Forever PRO X2 inniheldur 
einnig 2 grömm af trefjum úr inúlíni, sérstökum trefjum sem 
styrkja nauðsynlegar bakteríur. Prótein og trefjar hjálpa þér 
að byggja upp vöðva. Próteinstöngin er frábær fyrir eða 
eftir líkamsrækt. Inniheldur soja og mjólk.

Kanill / Cinnamon

518 45gr 
(10 í pakka)

Súkkulaði / Chocolate

519 45gr 
(10 í pakka)

Forever FastBreak

Glænýtt stykki með minni sykri og enn 
meira af trefjum! Gómsætt súkkulaðihúðað 
jarðhnetusmjörsstykki með endurbættu bragði 
– þér mun finnast þú hafa dáið og farið til 
þyngdarstjórnunarhimna. Stykkið er smekkfullt 
af 11 grömmum af próteini og hægt að neyta 
þess í stað máltíðar eða þegar þig vantar auka 
orku. Það inniheldur vítamín og steinefni, þar á 
meðal hið mikilvæga fosfór sem herðir á brennslu 
fitu og kolvetna og hjálpar þér að ná heilsu- og 
hreystimarkmiðum þínum. Inniheldur soja og mjólk. 
Getur innihaldið egg, trjáhnetur og hveiti.

520 50gr 
(Box of 12)

519

518

520



Magnpakkar / 1918 / Þyngdarstjórnun

CLEAN 9

CLEAN 9 prógrammið er hannað til að þú náir aftur stjórn á líkama þínum 
og lífsstíl. Þetta áhrifaríka prógramm gerir þér kleift að ná þyngdartaps-, 
hreyfingar- og lífsstílsmarkmiðum þínum með einföldum skrefum. 

CLEAN 9 pakkinn inniheldur:
Forever Aloe Vera Gel - 2 x Aloe Vera Gel brúsar
Forever Lite Ultra próteinduft - 1 poki                                                                                  
- vanillu eða súkkulaði
Forever Garcinia Plus - 54 belgir
Forever Fiber - 9 duftstangir
Forever Therm - 18 töflur
Málband og hristari

475 Vanillu
476 Súkkulaði

475-476 F15

Taktu næsta skref og fáðu góðan grunn með einföldum leiðbeiningum, heilsusamlegum 
uppskriftum, þyngdarstjórnunarvörum og ábendingum um betri lífsstíl. F15 hefur 3 þrep, 
Beginner, Intermediate og Advanced. Veldu það þrep sem hentar fyrir þig eða farðu í 
gegnum öll þrjú prógrömmin. Hverju F15 þrepi hefur verið skipt upp í tvær fimmtán daga 
dagskrár, svo þú getur valið það sem hentar þínum lífsstíl.

F15 pakkinn inniheldur:
Forever Aloe Vera Gel - 2 x Aloe Vera Gel brúsar
Forever Lite Ultra próteinduft - 1 poki  
- vanillu eða súkkulaði
Forever Garcinia Plus - 90 belgir
Forever Fiber - 15 duftstangir
Forever Therm - 30 töflur

528 Beginner 1 & 2 Vanillu
529 Beginner 1 & 2 Súkkulaði

532 Intermediate 1 & 2 Vanillu
533 Intermediate 1 & 2 Súkkulaði 

536 Advanced 1 & 2 Vanillu
537 Advanced 1 & 2 Súkkulaði

528-537

Forever F.I.T.
Allt sem þú þarft til að líða betur og líta betur út.
Forever F.I.T. samanstendur af þremur pökkum sem styðja við þinn lífsstíl, hvort 
sem þú æfir ekkert, lítið eða mikið, eitthvað fyrir alla. 

Vital5

Næringarhraðbrautin er hönnuð til að skila næringarefnum á skilvirkan 
hátt gegnum líkama okkar til fruma, vefja og mikilvægra líffæra. Við fáum 
næringarefni úr fæðunni og þeim fæðubótarefnum sem við neytum og 
næringarhraðbrautin sér til þess að þessi efni nái til fruma og vefja, ásamt 
því að fjarlægja þann úrgang sem verður til í líkamanum. Í hnotskurn – 
næringarefnin eru færð þangað sem þau eiga að fara og úrgangur er 
fjarlægður úr líkamanum. Árangurinn af greiðfærri næringarhraðbraut er 
góð heilsa og þróttur, ásamt aukinni andlegri og líkamlegri orku. Forever 
Living býður upp á Vital5 sem styður við næringarhraðbrautina.

Vital5 pakkinn hefur að geyma fimm sérvaldar vörur sem hámarka orku 
þína alla daga. Vital5 veitir þér hámárks næringu og virkar sem undirstaðan 
fyrir alla sérsniðna næringu. Láttu Vital5 verða hluti af þínu daglega lífi og 
upplifðu með því fullkomna vellíðan 

Vital5® pakkinn inniheldur:
2x Aloe Vera Gel, 1x Forever Daily, 1x Forever Active Probiotic, 1x Forever 
Arctic Sea og 1x ARGI+

 

456

Það er í eðli okkar að deila góðum hlutum með öðrum. Segðu vini frá F.I.T. 
og deildu þannig ávinningi í heilsu. Þannig virkar okkar hópmarkaðskerfi. 
Ein saga í einu. Frá manni til manns.

Fulltrúar Forever eru fjölskylda sem samanstendur af 10 milljónum Forever 
dreifingaraðila. Þetta er fólk eins og þú í yfir 158 löndum sem deilir ástríðu 
fyrir því að hjálpa öðrum að bæta útlit, líðan og að lifa sínu draumalífi.



20 / Magnpakkar

Fast Start pakkinn 
 

Vinsælasti byrjunarpakkinn

Vinsælasti pakkinn okkar. Inniheldur 29 vörur. Samsettur af 
níu mest seldu vörum okkar. Þú getur strax byrjað að nota
9 vörutegundir og hefur 20 vörur til að selja. Með þessu móti 
kynnist þú strax níu vinsælustu vörunum og getur farið að 
mæla með þeim af eigin reynslu. Pakkinn inniheldur: 4x Aloe 
Vera Gel, 4x Aloe Berry Nectar, 3x Aloe Very Gelly, 3x Aloe 
Lotion, 3x Aloe Propolis Creme, 3x Forever Bright Toothgel, 
2x Aloe Hand Soap, 2x Aloe Ever-Shield, 5x Aloe Lips.
Með pakkanum fylgir einnig mappa með upplýsingum um 
vörurnar og fyrirtækið. (Mappan fylgir eingöngu með til nýrra 
dreifingaraðila)

(Innihald getur verið breytilegt).
 

002
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Magnpakkar

Litli heimiliskassinn 
 

Þessi pakki hefur að geyma frábært úrval af vörum sem gera alla heilbrigða og endurnærða. Pakkinn inniheldur: Aloe Vera Gel, Aloe Propolis Creme, Aloe Vera Gelly, 
Aloe Moisturizing Lotion, Aloe Ever-Shield Deodorant, Aloe-Jojoba Shampoo, Aloe-Jojoba Conditioning Rinse, Forever Aloe Lips (2x), Aloe Hand Soap og Forever 
Bright Toothgel, ásamt vörulista og mæliglasi.
                                                                         

006

Forever Move
Hreyfðu þig auðveldlega og sameinaðu þægindi og liðleika með nýjasta og mest klínískt þróaða 
vöðvabætiefninu, Forever Move. Þessi náttúrulega lausn styður við heilbrigða vöðva og liði og inniheldur 
sérvalda blöndu af tveimur öflugum hráefnum sem hvergi eru notuð saman annarsstaðar í heiminum: 
*NEM® og **BioCurc®! 
 
Forever Move er næstum fimmfalt áhrifaríkara en glúkósamín og kondroitín. Bætir hreyfigetu, eykur 
þægindi og liðleika, stuðlar að heilbrigðu brjóski, dregur úr stífleika í vöðvum og liðum og 
þú verður fljótari að ná þér eftir æfingar. Þessi árangur næst á allt niður í 7-10 dögum! 

*NEM® is a registered trademark of ESM Technologies, LLC.
**BioCurc® is a registered trademark of Boston BioPharm, Inc.

551 90 belgir

Nýjar vörur
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Nýjar vörur

infinite by Forever  
hydrating cleanser
Hydrating cleanser er fullt af öflugum, náttúrulegum hráefnum eins og 
eplaþykkni, eplaamínósýru og kókó fitusýrum sem hækka rakastig húðarinnar 
og hreinsa varlega burt óhreinindi og olíu án þess að þurrka húðina. Þetta 
milda, mjólkurkennda hreinsiefni veitir raka og gerir húðina mjúka og hreina 
sem leggur grunninn að því að hægja á öldrun húðarinnar.

 

554 118ml

infinite by Forever  
firming serum
Firming serum vinnur gegn öldrun með klínískt prófuðu 
þriggja amínósýra peptíði sem líkir eftir náttúrulegu ferli 
húðarinnar til að virka stinnari. Firming serum inniheldur 
öflug náttúruleg hráefni ásamt okkar einkaleyfisskráða 
aloe, eykur raka í húðinni um leið og það gerir hana 
sléttari, stinnari og þykkari þannig að hún virðist yngri.
 

555 30ml

infinite by Forever  
firming complex
Fegurðin er ekki eingöngu á yfirborðinu – hún byrjar með næringu. Fyrsta 
fegurðarfæðubótarefni Forever aðstoðar þig við að ná stjórn á öldruninni. Firming 
complex inniheldur sérvalda blöndu af frönsku melónuþykkni, fýtókeramíðum 
og sjávarkollageni sem eykur raka í húðinni, dregur úr áberandi djúpum 
andlitshrukkum og eykur teygjanleika húðarinnar.

556 60 töflur

infinite by Forever  
restoring crème
Restoring crème inniheldur yfir 15 nærandi hráefni, 
það smýgur hratt inn í húðina og veitir henni raka 
og mýkt. Kremið sameinar nýjustu húðvísindin með 
aloe, andoxunarefnum, acai og granateplum, ásamt 
ilmkjarnaolíu sem vinnur gegn öldrun og endurnærir 
og endurnýjar þyrsta húðina. Hvernig hljómar það sem 
lokahöggið á öldrun? 

558 48,3g

infinite by Forever 
advanced skincare system 
Háþróað húðverndarkerfi. Þú heldur kannski að þú 
þekkir aloe – en þú hefur aldrei séð það virka svona! 
Infinite by Forever ræðst að öldrun bæði innan frá 
og utan með byltingarkenndum formúlum sem eru 
hannaðar til að auka raka í húðinni, minnka línur og 
hrukkur og stuðla að heilbrigðu magni kollagens til að 
bæta útlit þitt og líðan.

553
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Bað- og húðvörur

Forever Travel Kit 

Taktu smá af Forever með þér í 
ferðalagið! Forever ferðapakkinn 
inniheldur: Aloe Bath Gelée, Aloe 
Moisturizing Lotion, Aloe-Jojoba 
Shampoo, Aloe-Jojoba Conditioning 
Rinse og Forever Bright Toothgel allt í 
hentugum ferðapakkningum, samþykktar 
stærðir fyrir öll flugfélög.

524

Aloe 
Bath Gelée
Ilmandi og hressandi 
bað- og sturtusápa, 
rík af aloe vera. 
Sérstaklega 
rakagefandi og gerir 
húðina ómótstæðilega 
mjúka.

 

014 251ml

Forever 
Aloe Scrub
Milt skrúbbkrem. 
Fjarlægir dauðar 
húðfrumur sem stífla 
svitaholur og gera húðina 
daufa útlits. Nægilega 
milt fyrir daglega notkun 
á andlit og líkama. 
Náttúrulegt jojoba og 
aloe vera hreinsa húðina 
og gera hana heilbrigða 
og fallega.

238 99g

Relaxation 
Shower Gel
Slakandi sturtusápa. Gerir 
húðina silkimjúka, græðir, 
veitir raka og gefur þér 
ferska tilfinningu. Nærandi 
blanda af aloe vera og 
ilmkjarnaolíum ásamt ilmi 
af lofnarblómi, bergamíu, 
sítrónu og agúrku.

287 192ml

Aloe Lips  
með Jojoba
Gerðu varirnar kyssilegar með 
þessum græðandi og nærandi 
varasalva. Varirnar verða mjúkar og 
rakar með nærandi áhrifum aloe, 
jojoba og bývax. Nýtist allt árið.

022 4,25g

Forever Sun Lips 
með SPF 30
Býr yfir öllum eiginleikum Aloe 
Lips, ásamt SPF30 sólarvörn. 
Nauðsynleg vara að eiga á 
sumarmánuðum og hin fullkomna 
vörn fyrir varirnar á skíðatímabilinu. 
Hrindir frá sér vatni í allt að 
80 mínútur og hefur frískandi 
mintubragð.

462 4,25g

Bað- og húðvörur / 25

Aloe Sunscreen

Auk þess að hindra skaðlega 
UVA og UVB sólargeisla, þá 
er þessi sólarvörn líka frábær 
rakagjafi. Vatnsheld sólarvörn 
með sólarvarnarstuðli 30, 
inniheldur aloe vera sem verndar 
húðina fyrir UVA og UVB geislum. 
Silkimjúk og síast vel inn í húðina, 
hentar einnig vel til að nota eftir 
sólböð.

 

199 118ml



Forever 
Epiblanc
Einstök formúla sem jafnar 
húðlit, dregur úr myndun 
dökkra bletta og framkallar 
ljósara litarhaft.

 

236 28,3g
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Aloe  
MSM Gel
Þetta hreina gel er blanda af 
Aloe Vera og metýl mulphonyl
methylsulfonylmethane (MSM). 
Mýkir liði, vöðva og stoðvefi. 
Frábær vara sem má ekki vanta 
í neina íþróttatösku.

 
 

205 118ml

Aloe 
Heat Lotion
Hið fullkomna yin og yang, 
þetta róandi vöðvakrem 
inniheldur bæði efni sem 
hita auk kælandi Aloe Vera 
gels. Kremið hefur myntuilm 
úr mentóli og eucalyptus, 
inniheldur þrjár olíutegundir 
og er tilvalið að nota við 
djúpt nudd til að draga úr 
vöðvaþreytu. Þrátt fyrir að 
það smjúgi hratt inn í húðina 
endist hitatilfinningin lengi 
eftir að nuddinu er lokið. 

064 118ml

Bað- og húðvörur

Sonya 
Hydrate Shampoo
Einstaklega rakagefandi sjampó sem nærir hársvörðinn 
og lífgar upp á hárið. Framleitt úr rakagefandi aloe vera 
og drottningarhunangi. Útrýmir þurrki og gerir hárið 
silkimjúkt. 

349 355ml

Sonya 
Hydrate Conditioner
Nærir, leysir úr flókum, mýkir þurrt hár og skilar því 
gljáandi. Þessi sérstaka blanda viðheldur raka, nærir 
hársvörðinn og gerir hárið meðfærilegra. Tilvalið að nota 
eftir þvott með Hydrate sjampói.

350 355ml

Sonya 
Volume Shampoo
Bættu fyllingu og gljáa í hárið
með þessari blöndu af aloe vera
og drottningarhunangi. Sonya Volume sjampóið gefur 
raka, nærir hársvörðinn og tekst á við líflaust og þurrt hár. 

351 355ml

Sonya 
Volume Conditioner 
Notaðu Sonya Volume hárnæringuna
til að auka fyllingu og þykkt. Gerir hárið mjúkt 
og meðfærilegt. Inniheldur nærandi aloe vera og 
drottningarhunang fyrir líflega fyllingu.

352 355ml

Forever Bright 
Toothgel
Tanngel sem er frábært fyrir börn, fullorðna og já, 
bara alla!  Þetta milda, flúorlausa tanngel inniheldur 
aloe vera og býflugnaprópólis sem styrkir og 
verndar tennur og góm, spornar við tannsteini og 
lýsir tennur. Án allra bleikiefna.

028 130g

Aloe Propolis Creme
Rakakrem með aloe vera, býflugnaprópólis og 
baldursbrá sem viðheldur heilbrigðri og fallegri 
áferð húðarinnar, er rakagefandi og nærandi. Aloe 
Propolis kremið er frábært til daglegrar notkunar og 
minnkar húðertingu.
Ath! Hentar fyrir exem- og sóríasis. Inniheldur 
lanólín. 

051 118ml

Forever 
Alpha-E  
Factor
Olía sem kemur jafnvægi 
á húðina, minnkar þurrk 
og gerir húðina geislandi. 
Þessi öfluga blanda af 
vítamínum nærir húðina, 
hentar fyrir viðkvæma húð 
og eftir rakstur.

187 30ml

Sonya 
Aloe Eye Makeup Remover
Mildur augnfarðahreinsir, inniheldur engar olíur. 
Frískandi og skilur ekki eftir neinar leifar. Aloe vera 
styrkir augnhárin og gefur þeim raka.

186 118ml

Aloe Moisturizing Lotion
Silkimjúkt rakakrem með nærandi aloe, jojoba 
olíu, kollagen og elastín, gerir húðina mjúka og 
teygjanlega. Rakagefandi fyrir andlit, hendur 
og líkama og viðheldur náttúrulegu sýrustigi 
húðarinnar. Smýgur vel inn í húðina og hentar því 
vel sem grunnur undir farða.
Ath! Hentar fyrir exem- og sóríasis.

063 118ml

R3 Factor 
 

Skin Defense Creme

 Andlitskrem sem endurnýjar 
og viðheldur heilbrigðri húð 
með blöndu af aloe vera, 
kollageni og vítamínum. 
Gefur húðinni heilbrigða 
áferð og fjarlægir dauðar 
húðfrumur. Hentar til 
notkunar undir aloe 
rakakrem. 

069 56,7g

Forever  
Alluring Eyes
Endurnærandi augnkrem sem 
dregur úr hrukkum og dökkum 
baugum. Eykur teygjanleika 
í húðinni í kringum augun og 
dregur úr þrota.

233 28,3g



Gentleman’s 
Pride
Rakakrem fyrir herra sem 
græðir og nærir húðina 
eftir rakstur. Má einnig 
nota sem krem til að 
endurnæra húðina og 
minnka ertingu af völdum 
rakvéla eða sólarljóss. Án 
alkóhóls.

 

070 118ml

Aloe  
Ever-Shield
Aloe Ever-Shield 
svitalyktareyðirinn veitir 
áhrifaríka vörn allan 
daginn. Þessi milda en 
öfluga vörn veldur ekki 
ertingu og blettar ekki föt. 
Inniheldur hvorki alkóhól 
né álsölt sem eru algeng 
í svitalyktareyðum. 
Hentugur til að græða 
húð undir höndum eftir 
rakstur eða vax.

067 92,1g

Aloe Fleur de Jouvence
Fullbúinn pakki fyrir húðina þína. Þessar sérvöldu vörur koma í fallegri 
öskju og innihalda aloe vera gel, sérstök jurtaþykkni, ávaxtasýrur 
með jojoba og aprikósukjarnaolíu ásamt fituleysanlegum vítamínum. 
Inniheldur kollagen og elastín og nafn pakkans lýsir honum vel: 
„Æskublómið aloe.“ Allt sem húðin þín þarfnast til að verða heilbrigð og 
geislandi, allt frá djúphreinsi til nærandi rakakrema.  

339 Aloe Cleanser  
338 Rehydrating Toner 
340 Firming Day Lotion 
342 Recovering Night Creme 
343 Aloe Activator 
341 Mask Powder 
Skeið, burst og skál til blöndunar fylgja með.

337

Aloe Cleanser
Mild og rakagefandi hreinsimjólk sem hreinsar 
burt farða og önnur óhreinindi og kemur jafnvægi á 
sýrustig húðarinnar. Létt, ertir ekki og inniheldur C 
vítamín og jojoba olíu. Má nota kvölds og morgna til 
að hreinsa og fríska upp á andlitið.

 

339 118ml

Rehydrating Toner
Andlitshreinsir án alkóhóls sem hreinsar, nærir og 
veitir húðinni raka. Inniheldur aloe vera, nornahesli og 
kollagen sem fjarlægir öll óhreinindi og olíur án þess 
að þurrka húðina.

338 118ml

Firming Day Lotion
Rakagefandi dagkrem sem gerir húðina heilbrigða 
og fallega. Hjálpar til við að viðhalda unglegu útliti 
með blöndu af aloe, elastíni og rakagefandi efnum. 
Hentar einnig sem grunnur undir farða.

340 59ml

Recovering Night Creme
Silkimjúkt næturkrem sem endurnærir húðina og 
varðveitir raka. Inniheldur kollagen sem dregur úr 
hrukkumyndun og færir húðinni aftur sitt unglega 
yfirbragð.

 

342 57g

Aloe Activator
Mjög rakagefandi og hreinsandi, inniheldur ensím 
og amínósýrur. Blandið við Mask Powder til að búa 
til endurnærandi andlitsmaska sem gerir húðina 
geislandi

343 118ml

Mask Powder
Mjög fíngert púður. Einstök samsetning efna sem 
slétta, næra og hreinsa húðina á meðan þau örva 
vöxt nýrra húðfruma. Inniheldur baldursbrá og 
hentar mjög vel fyrir viðkvæma húð. Blandið við 
Aloe Activator til að búa til andlitsmaska.

341 29g
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Forever 
Marine Mask
Þessi andlitsmaski 
inniheldur náttúruleg 
sjávarsteinefni sem 
djúphreinsa og endurnýja 
húðina ásamt því að 
jafna áferð hennar. 
Rakagefandi og 
nærandi eiginleikar 
aloe vera, hunangs og 
agúrkuþykknis skila 
húðinni ferskri og 
endurnærðri.

 
 

234 113g

Aloe Vera 
Gelly
Hreint aloe vera gel sem 
græðir og nærir húðina, 
mildar ertingu og sár. Er 
rakagefandi og öruggt 
fyrir viðkvæmustu 
húð, rétt eins og það 
hafi verið kreist beint 
úr laufinu. Smýgur 
hratt inn í húðina og 
er þannig kjörið fyrir 
flest húðvandamál, 
þar á meðal brunasár 
og sólbruna. Öfugasta 
framleiðsluvara okkar 
til notkunar útvortis, því 
hún inniheldur mest af 
aloe vera geli. 

061 118ml

Aloe 
Lotion
Rakagefandi krem fyrir 
andlit og líkama. Inniheldur 
nærandi efni eins og jojoba 
olíu, E vítamín, kollagen og 
elastín til að halda húðinni 
sléttri og teygjanlegri. 
Græðir og slær á ertingu, 
gott að nota eftir sólböð.

Ath! Hentar fyrir exem- og 
sóríasis. Inniheldur lanólín.

 
 
 
 

062 118ml
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Aloe Body 
Conditioning 
Creme

Áhrifaríkt nuddkrem, 
notað eftir meðferð með 
sellófavafningi. Örvar 
blóðrásina og dregur úr 
myndun appelsínuhúðar. 
Mýkir húðina og gerir 
hana teygjanlegri. 

 

057 113g



Sonya 
 

Aloe Refreshing Toner 
inniheldur hvítt te

Andlitsvatn án alkóhóls. Inniheldur hvítt te og 
agúrku sem frískar húðina og veitir raka. Notist 
kvölds og morgna eftir hreinsun og djúphreinsun.

279 177ml

Sonya 
Aloe Balancing Cream 
Dagkrem með aloe, E vítamíni og hvítu te. 
Endurnærir og kemur jafnvægi á náttúrulegt 
rakastig húðarinnar. Heldur húðinni hreinni og 
viðheldur fallegri áferð. Fjarlægir dauðar húðfrumur 
og gefur húðinni þannig geislandi yfirbragð. Notist 
með Aloe Nourishing Serum.

280 71g

Bað- og húðvörur / 3130 / Bað- og húðvörur

Bað- og húðvörur

Sonya 
 

Aloe Nourishing Serum 
inniheldur hvítt te

Léttur sermi sem varðveitir og endurnýjar raka 
húðarinnar til að viðhalda unglegu útliti. Inniheldur 
aloe, hvítt te og þykkni úr mímósuberki. Þetta 
serum er einnig rakakrem, má nota eitt og sér eða 
undir annað dagkrem og farða.

281 118ml

Sonya 
 

Deep-Cleansing Exfoliator
Mild blanda af aloe og náttúrulegu jojoba sem 
djúphreinsar og veitir raka um leið og hún fjarlægir 
dauðar húðfrumur. Gerir húðina í andlitinu ferskari, 
mýkri og sléttari.

278 118ml

Aloe-Jojoba  
Conditioning Rinse 
Eftir því sem vísindin eflast gera formúlurnar 
okkar það líka. Við höfum endurbætt gömlu 
formúluna okkar til að hún vinni með Aloe-Jojoba 
sjampóinu. Hárnæringin er styrkt með B5 vítamíni, 
makademíahnetum, jojoba og Forever lavender 
ilmkjarnaolíu sem gerir hárið einstaklega gljáandi 
og viðráðanlegt. Hárnæringin er með réttu PH-stigi 
og mun húða hvert hár sem minnkar líkur á slitnum 
endum.

522 296ml

Aloe 
Hand Soap
Ný og endurbætt Aloe handsápa sem gefur 
mýkjandi tilfinningu við hverja notkun. Samsett 
úr 100% hreinu aloe vera geli og náttúrulegum 
hreinsandi efnum, laus við paraben með mildu 
ávaxtaþykkni sem mýkir og veitir húðinni raka.

523 473ml

Aloe-Jojoba 
Shampoo
Ný, hreinni formúla! Í stað þess að þurfa að treysta 
eingöngu á manngerð freyðiefni, eru náttúruleg 
sapónín í aloe sem hjálpa til við að framleiða milda 
froðu. Jojoba hefur keratíniserandi áhrif sem draga 
fram náttúrlegan lit og ljóma hársins. Þessi efni 
fjarlægja jafvel erfiðustu olíur um leið og þau hafa 
róandi áhrif á hársvörðinn. Inniheldur nú einnig 
Forever lavender ilmkjarnaolíu svo þú munt snúa enn 
fleiri höfðum!

521 296ml

Aloe 
Shave
Þetta dásamlega froðugel breytir hinum venjulega, 
daglega rakstri í notalega upplifun. Margar tegundir 
rakagefandi efna gera húðina þína slétta, raka og 
endurnærða. Tvínatríum kókosamfódídasetat sem 
unnið er úr fitusýrum í kókosolíu lætur gelið freyða 
og næra húðina um leið og aloe kælir húðina og 
endurnærir.

515 142g

Sonya 
 

Purifying Cleanser
Hressandi hreinsir sem inniheldur aloe, sítrónu og 
agúrkuþykkni, hannaður til að fjarlægja farða og 
önnur óhreinindi án þess að þurrka húðina.

Sonya 
 

Deep Moisturizing Cream
Rakagefandi alveg niður í dýpri lög húðarinnar. 
Inniheldur furubarkaþykkni sem verndar og styrkir 
kollagen húðarinnar og varðveitir unglegt útlit.
Þetta krem er væntanlegt aftur.

277277

Sonya 
 

Skincare Collection
Byltingakennd nýjung gegn ótímabætti 
öldrun. Þessi vörulína samanstendur af fimm 
undirstöðuvörum til að hreinsa, veita raka og 
viðhalda fallegri, heilbrigðri húð.

282

311 71g277 177ml



Forever Aloe MPD 2X Ultra

Umhverfisvænn alhliða hreingerningalögur sem 
fjarlægir óhreinindi, leysir upp fitu og eyðir blettum. 
Hagkvæmur og mildur. Inniheldur ekki fosfór, má 
nota á alla fleti, í þvottinn, á gangstéttar og á bíla.
- Öflugur og fjölhæfur hreingerningarlögur
- Mjög drjúgur
- Umhverfisvænn 
- Frábær til að hreinsa fitu, föst óhreinindi og bletti
- Þvottaefni í allartegundir þvottavéla
- Alhliða hreinsilögur; einn brúsi fyrir allt heimilið 

307 946ml

Bað- og húðvörur / 3332 / Bað- og húðvörur

25TH Edition Perfume 
 

fyrir konur

Þessi sérstaka blanda af sumarblómum 
ásamt mosku- og viðartónum gerir þennan 
einstaka ilm sem fangar kjarna kvenleikans.

208 50ml

Aloe Veterinary Formula

Aloe vera í úðabrúsa fyrir dýrin. Notað til að 
minnka ertingu, hreinsa undir sáraumbúðir eða til 
að næra og gera feldinn gljáandi eftir bað.
Þessa mildu formúlu má þynna og nota til að þrífa 
augu og eyru. Einnig má nota hana til að þvo og 
græða fætur eftir áreynslu.

030 296ml

25TH Edition Cologne 
 

fyrir karlmenn

Framleitt sérstaklega fyrir Forever. Ferskur, 
þægilegur og karlmannlegur ilmur úr hressandi 
blöndu af ávöxtum og kryddjurtum. Inniheldur 
einnig framandi undirtóna viðar, hárfínan ilm af 
lofnarblómi, frískandi ananas og bergamot.

209 50ml

Bað- og húðvörur

Forever Hand Sanitizer 
 

með aloe & hunangi

Inniheldur græðandi aloe og nærandi 
hunang, drepur 99,9% sýkla og baktería. 
Ilmar af sítrónu og lofnarblómi og mýkir 
hendur um leið og það hreinsar. Nauðsynlegt 
í vasann eða veskið.

318 59ml

Aloe First

Fjölnota sprey með aloe vera og 
býflugnaprópólis. Græðir og verndar húð og hár 
gegn slæmum áhrifum sólar, klórs og ýmsum 
minni ertingum. Hentar einnig eftir sólböð. 
Virkar kælandi á húðkvilla.

040 296ml

Avocado Face & Body Soap

Framleitt úr 100% hreinu lárperusmjöri. Upplifðu 
rakagefandi eiginleika lárperunnar með þessari 
andlits- og líkamssápu sem hentar öllum 
húðtegundum. Lárperan er rík uppspretta af 
vítamínum.

284 296ml
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Forever Essential Oils 
Lemon
Sítrónuolía, ein þekktasta og vinsælasta olían, 
hefur verið notuð um allan heim í margar aldir 
vegna sótthreinsandi áhrifa hennar og hressandi 
ilm. Forever býður upp á hreinustu sítrónuolíu 
náttúrunnar. 

507 15ml

Forever Essential Oils 
Lavender
Lavenderolía Forever, sem er ræktuð í Búlgaríu 
vegna heppilegs loftslags og jarðvegs, inniheldur 
asetat sem gefur lavender sinn sæta ávaxtailm. 
Notuð til að róa, slaka og veita jafnvægi.

506 15ml

Forever Essential Oils 
Peppermint
Piparmintuolía Forever er unnin úr plöntum sem 
hafa verið ræktaðar á sama búgarðinum af mörgum 
kynslóðum. Þessar plöntur búa yfir náttúrulega 
hærra mentól innihaldi sem veitir kæliáhrifin sem 
piparmintan er þekkt fyrir.

508 15ml

Forever Essential Oils Tri-
Pak 
Inniheldur 5ml sýnishorn af öllum þremur olíunum; 
piparmintu, sítrónu og lavender. Flöskurnar eru 
pakkaðar inn í fallegan sýningarkassa.

  

512

Forever Essential Oils  
At Ease
At Ease er blanda af vetrarlilju, lavandin, 
júkalyptus, kóríander, reykelsi, rósmarín, 
rómverska kamillu, piparmintu, basiliku og 
bergmintu, sérblönduð til að ýta undir jafnvægi og 
innri frið. 

509 10ml

Forever Essential Oils 
Defense 
Defense blandan inniheldur negul, appelsínu, 
kanilbörk, rósmarín, reykelsi, júkalyptus og einiber 
til að auka styrk og þrótt.

510 10ml

Forever Essential Oils 
Carrier Oil
Sérblanda af aloe vera, E-, A- og C vítamínum 
og náttúrulegum lyktarlausum olíum. Þar sem 
ilmkjarnaolíur Forever eru mjög sterkar ætti að 
nota þær með þessari vöru þegar þær eru bornar 
á húð.

505 118ml

Forever Essential Oils 
Soothe 
Þessi blanda af olíum er samsett af akurmyntu, 
vetrarlilju, kamfóru, ylang ylang og kamillu, 
sérblönduð til að veita róandi áhrif.

511 10ml

Ilmkjarna- 
olíur



Forever á einkaleyfisaðferðina við að gera aloe vera stöðugt, sem tryggir hágæða aloe vera vörur fyrir heilsu og vellíðan. Aloe vera vörur Forever urðu fyrstar til að hljóta 
Seal of Approval viðurkenninguna frá Alþjóðlega Aloe Vísindaráðinu, International Aloe Science Council, fyrir stöðugleika og hreinleika. Margar af okkar vörum hafa 
einnig gæðavottanir fyrir hreinleika eins og Kosher, Halal og Islamic Seals of Approval. Forever vörurnar eru ekki prófaðar á dýrum.

VIÐ TRYGGJUM BESTU GÆÐI ®

FOREVERISLAND.IS


