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Inngangur

Vöruhandbók þessi er einungis til afnota fyrir dreifingaraðila Forever living Products.

Hana má ekki nota, hvorki að hluta né í heild, né heldur má fjölfalda hana með nokkrum hætti í því skyni að auglýsa vörurnar 

fyrir viðskiptavinum.

Dreifingaraðilar skulu gera sér ljóst að vörurnar ætti einungis að nota með þeim hætti sem fyrirtækið mælir með. Mæli 

dreifingaraðili með notkun á vöru til annarra nota en fyrirtækið hefur samþykkt og eitthvað fer úrskeiðis, sem verður til þess að 

viðskiptavinurinn stefnir dreifingaraðilanum til skaðabóta, mun fyrirtækið ekki baktryggja dreifingaraðilann, sem er því 

persónulega ábyrgur. Dreifingaraðilum er því ráðið frá slíkri hegðun.

Þrátt fyrir þetta eru vörur stundum notaðar á „óopinberan“ hátt með góðum árangri, en við slíkar kringumstæður er ráðlegt að fá 

viðskiptavininn til að undirrita yfirlýsingu um fráfall kröfu þess efnis að þeim sé ljóst að vörunotkunin sé á þeirra eigin ábyrgð 

og að þeim hafi verið gert fyllilega ljóst hvaða kosti og galla hún hafi í för með sér.

Þetta upplýsingrit var tekið saman með þarfir þínar í huga. Því er ætlað að svara spurningum þínum um vörurnar sem þú hefur 

tekið að þér að kynna og selja. Við lesturinn munt þú fræðast um bestu aloe vera vörur í heimi og þú munt öðlast skilning á því 

hversvegna svo oft er reynt að líkja eftir þeim og einnig hversvegna engum tekst að gera betur. Vörurnar okkar og þekking þín 

og eldmóður munu í sameiningu mynda ósigrandi bandalag.
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Hvað er Aloe Vera?

Aloe vera er oft kölluð „kraftaverkajurtin“ eða „náttúrulegi græðarinn“ og kemur vissulega oft á óvart. Hún vex í heitu og þurru 

loftslagi og er af mörgum ranglega talin til kaktusa en er í rauninni af liljuætt. Hún helst rök, þegar aðrar jurtir myndu visna og 

deyja, með því að loka gropum sínum og hindrar þannig útgufun. Til eru yfir 200 tegundir af aloe-plöntum, en sú tegund sem 

hefur orðið mannkyni til mestra nytja sem lækningajurt er Aloe Barbadensis Miller (aloe vera).

Forn rit greina frá því að kostir aloe vera hafi verið kunnir um aldir. Græðandi eiginleikar plöntunnar og gildi hennar við ýmis 

konar heilsumeðferðir hafa verið nýttir í yfir 5000 ár.

George Ebers varð fyrstur til þess árið 1862 að uppgötva hversu lengi aloe vera hefur verið notuð er hann las um jurtina í 

egypsku papírushandriti frá því um 1500 f. Kr. Grískir og rómverskir læknar notuðu hana í miklum mæli til lækninga. 

Vísindamenn hafa einnig komist að því að bæði Kínverjar og Indverjar notuðu aloe vera til forna. Drottningar Forn-Egypta nýttu 

sér jurtina til að auka fegurð sína en á Filippseyjum er henni blandað í mjólk og notuð gegn nýrnasýkingum. Vikið er að aloe-

plöntum í Biblíunni og sagnir herma að Alexander mikli hafi lagt undir sig eyjuna Sokotru í Indlandshafi til að eiga völ á 

birgðum af aloe að lækna með sár hermanna sinna að loknum bardaga. Þróun nútíma-læknisfræði á Vesturlöndum og 

fólksflutningar til hinna kaldari svæða jarðar þar sem aloe vera vex ekki, leiddu til þess að hin fornfræga lækningajurt féll í 

gleymsku.

Á okkar tímum er völ á lyfjum af ýmsu tagi sem geta reynst áhrifarík við að lækna meinsemdir en notkun þeirra um langt skeið 

getur haft í för með sér aukaverkanir. Þar af leiðandi fjölgar sífellt þeim neytendum og vísindamönnum sem leita aftur til 

gamalgróinna náttúrulegra lækningaaðferða sem  höfðu verið lagðar fyrir róða. Af þessum ástæðum er aloe vera komin í 

sviðsljósið á nýjan leik enda reynist plantan   geta bætt heilsu okkar og lífsstíl og nú líður vart sú vika að aloe vera sé 

ekki að góðu getið á síðum víðlesinna   dagblaða.

Vinsældir aloe vera á þeim svæðum jarðar þar sem jurtin vex ekki byggist 

algerlega á framleiðsluaðferð sem kölluð er varðveisla eða geymd. Sé epli 

skorið í sundur og látið liggja líður ekki á löngu þar til sárið hefur tekið 

litabreytingum fyrir tilverknað andrúmsloftsins. Hið sama gerist með aloe. Á 

vaxtarstað plöntunnar er hlaupið í innra hluta laufblaðanna vel varið undir 

þykku hýði sem hindrar vökvatap og hlífir því fyrir

áhrifum andrúmsloftsins. Jafnskjótt og laufið er skorið

af plöntunni fara áhrif oxunar að segja til sín og myndu

þau eyðileggja marga af hinum dýrmætu eiginleikum

hlaupsins ef ekkert væri að gert. Geymdin er sú aðferð sem

beitt er til að varðveita hlaupið og eiginleika ferskplöntunnar eins

nálægt upprunalegu ástandi og unnt er. Ef geymdin kæmi ekki til myndu 

mikilvægir eiginleikar fara forgörðum, jafnvel þótt plönturnar væru

varðveittar í kæligeymslum. Forever Living Products hefur einkaleyfi á 

varðveisluaðferðinni þannig að fyrirtækið getur einbeitt sér að því að þróa 

sérþekkingu á vinnslu aloe sem vart verður við jafnast. Sem dreifingaraðila 

fyrir Forever Living Products býðst þér nú að gerast þátttakandi í velgengni 

þessa einstæða fyrirtækis og bjóða viðskiptavinum þínum, óháð aldri þeirra, 

kyni eða uppruna, jafnframt vörur sem bæta hag þeirra. 
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Forever Living Products

Hver erum við?

Forever Living Products er heimsins stærsti ræktandi, framleiðandi og dreifingaraðili á aloe vera-vörum. Fyrirtækið var stofnað 

árið 1978 og helgar sig því markmiði að bjóða upp á vörur sem gagnast fólki. Í stað þess að setja fáeina dropa af aloe í vörur 

okkar til að laða fólk til að kaupa þær leggjum við upp með ferskt aloe vera og bætum einungis öðrum efnum við að því marki 

sem þarf til að framleiða gott úrval af hreinlætisvörum (t.d. fljótandi húðáburð, sjampó og tanngel svo nokkuð sé nefnt). Með 

öðrum orðum er hreint aloe vera aðal-innihaldsefnið í flestum vörum okkar.

Við eigum okkar eigin aloe vera-akra í Rio Grande árdalnum í Suður-Texas og einnig í Dómíníkanska lýðveldinu og víðar við 

Karíbahafið. Sérfræðingar fylgjast grannt með öllum stigum ræktunarinnar, allt frá því að plantan er græðlingur í gróðrarstöð þar 

til hún er slegin fullvaxta á gróskumiklum ökrunum. Við gætum þess vandlega að plantan sé fullþroska þegar hún er slegin, en 

hinir eftirsóttu eiginleikar hennar eru í hámarki á fjórða ári. Ekki er notaður tilbúinn áburður, né plöntu- eða skordýraeitur á aloe 

vera plönturnar eða í námunda við þær.

Dótturfélag okkar Aloe Vera of America annast vinnslu á hlaupinu og skipuleggur uppskeru og framleiðslu. Við leggjum áherslu 

á að plönturnar séu ávallt eins ferskar og kostur er á þannig að þær eru slegnar í samræmi við framvinduna í framleiðslunni. 

Uppskerutíminn, varir því í raun allt árið, og þú getur ávallt treyst því að vörur okkar hafi verið framleiddar aðeins fáeinum 

vikum áður en þú færð þær í hendur. Þessi nána samþætting ræktunar og framleiðslu er einn af höfuðkostunum við vörurnar 

okkar.

Aðrir framleiðendur aloe vera-varnings, sem treysta á hráefni frá utanaðkomandi ræktendum í vörur sínar, þurfa sífellt að vera 

að gera prófanir á hráefninu til að ganga úr skugga um að það hafi ekki verið þynnt út eða verið spillt með einhverjum hætti, 

áður en þeir geta notað það til framleiðslu á neytendavörum. Margar þeirra vara sem Forever Living Products framleiðir bera 

viðurkenningarmerki Alþjóðlega aloe-vísindaráðsins sem vott um gæði viðkomandi vöru.

Árið 1978 ruddi Forever Living Products brautina í enduruppgötvun heimsbyggðarinnar á hinum góðu kostum aloe vera. 

Hundruð þúsunda manna kynntust kraftaverkinu og miðluðu uppgötvunum sínum til annarra. Með þeim hætti varð nýr iðnaður 

til. Þegar mesta nýjabrumið var farið af kom á daginn að til voru óprúttnir framleiðendur drýgðu afurðir sínar með gagnslausum 

íblöndunarefnum, svo sem maltsykri, til að halda framleiðslukostnaði niðri og auka gróða sinn. Ýmsar mismunandi 

framleiðsluaðferðir komu einnig fram, þar á meðal frostþurrkun. Fyrir vikið varð mjög erfitt að gera samanburð á vörum og 

tryggja hreinleika þeirra. Ljóst var að hinn nýi iðnaður varð að setja sér reglur og viðmiðanir ætti honum að takast að vinna tiltrú 

neytenda og til þess að neytendur gætu valið milli framleiðsluvara með upplýstum hætti.

Forever Living Products er aðili í DSA (Direct Selling Association) ásamt flestum þeirra

fyrirtækja sem selja vörur í beinni sölu á Bretlandi, en sá markaður veltir um

2,3 milljörðum punda árlega. Allir meðlimir í samtökunum starfa í

samræmi við reglur um neytendavernd í neytendalöggjöf Bretlands.

Fyrirtækið hefur einnig hlotið viðurkenninguna

Investor in People.

Nú starfa yfir níu milljónir FLP-dreifingaraðila

í yfir 150 löndum. Salan á

heimsvísu árið 2011

náði 2,6 milljörðum

Bandaríkjadala.
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International Aloe Science Council

Viðurkenning Alþjóðlega aloe-vísindaráðsins — staðfesting á framúrskarandi 

eiginleikum

Alþjóðlega aloe-vísindaráðið var stofnað árið 1981 í því skyni að vernda 

framleiðslu á aloe vera vörum gegn ómaklegri samkeppni og óþörfu regluverki. 

Ráðið var stofnað sem óháður reglugjafi og er starfsemi þess kostuð með 

félagsgjöldum þeirra framleiðenda á aloe-vörum sem gerst hafa aðilar að því.

Árið 1982 höfðu 25 framleiðendur gerst aðilar að ráðinu. Þá voru siðareglur 

samþykktar og reglum og aðferðum til prófana og eftirlits komið á. Til að tryggja 

hlutlægni við prófanir var óháð rannsóknarstofa valin til að kanna og prófa 

hreinleika aloe vera varnings. Þau framleiðslufyrirtæki sem standast þær 

ýtarlegu kröfur sem gerðar eru hljóta vottun og hafa heimild til að nota 

viðurkenningarmerki Alþjóðlega aloe-vísindaráðsins á vörur sínar. Þetta 

framleiðslueftirlit og vottun hófst árið 1985 og þar sem full vissa ríkti um það hjá Forever Living Products og Aloe Vera of 

America að vörur þeirra væru í hæsta gæðaflokki lögðu þau ferskt Aloe Vera Gel og Aloe Berry Nectar fram til prófana.

Snemma árs 1986 var tilkynnt um að framleiðsluvörur Forever Living Products, Aloe Vera Gel og Aloe Berry Nectar yrðu hinar 

fyrstu sem hlytu staðfestingu á því að hafa staðist kröfur Alþjóðlega aloe-vísindaráðsins og var fyrirtækinu veitt heimild til að 

merkja vörur sínar með viðurkenningarmerki ráðsins. Við höfum ávallt haft það að markmiði að halda forystunni á heimsvísu í 

framleiðslu á gæðavarningi. Yngri fyrirtæki í Evrópu hafa haldið því fram að þau hafi orðið fyrst til að öðlast rétt til að nota 

viðurkenningarmerkið, en staðreyndin er sú, að FLP fékk þann rétt árið 1986 og hefur boðið vörur sínar til sölu í Evrópu frá 

árinu 1988.

Þar sem fyrirtæki okkar er alþjóðlegt og við þjónum fjölbreyttum hópi viðskiptavina hafa okkur hlotnast aðrar viðurkenningar. Ef 

þú ert í hópi þeirra sem lest innihaldslýsingar gaumgæfilega munt þú taka eftir bókstafnum K skráðum í smáu letri aftan á 

flöskur með Aloe Vera Gel. Þetta merki þýðir að varan er „kosher“ og að trúræknum gyðingum sé heimilt að neyta hennar, en 

þeir gera strangar kröfur um uppruna, hreinleika og gæði. Ýmsir aðrir en gyðingar líta svo á að vottorð um gæði felist í kosher-

merkingu og margir trúarhópar nota sér K-merkinguna sem leiðbeiningu um val á tryggum og hreinum matvælum. Hún er 

neytendum því enn ein trygging þess að vörur Forever Living Products eru hinar bestu sem völ er á.

Okkur hefur einnig hlotnast viðurkenning frá Islömsku samtökunum í Kaliforníu sem prófuðu ýmsar af vörum okkar og vottuðu 

síðan að þær stæðust allar þær kröfur sem meðlimir samtakanna gera um hreinleika og hentuðu þeim því til neyslu. Þessi 

samtök gera einnig ríkar kröfur um hreinleika og alúð við öll stig framleiðslu og pökkunar.

Það er okkur einnig sérstakt ánægjuefni að greina frá því að engar vörur sem Forever Living Products framleiðir, né heldur 

innihaldsefni í þeim, eru prófuð með tilraunum á dýrum. Við störfum í samræmi við skilmála PETA-dýraverndarsamtakanna 

(People for the Ethical Treatment of Animals). Nánari upplýsingar um þessi samtök má fá á heimasíðu þeirra: http://www.peta-

online.org 

http://www.peta-online.org
http://www.peta-online.org
http://www.peta-online.org
http://www.peta-online.org
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Hvers vegna aloe frá Forever Living Products

Hvers vegna ætti ég að kaupa aloe vera vörur frá Forever Living þegar ég get fengið ódýrari vörur frá öðrum framleiðendum?

Við erum stærsti framleiðandi og dreifingaraðili heims á aloe vera. Við eigum akra í Bandaríkjunum og í löndunum við 

Karíbahaf. Á báðum stöðum eru kjöraðstæður fyrir ræktunina. Við getum því sagt þér NÁKVÆMLEGA hvernig og hvar aloe-

plönturnar okkar voru teknar af rótinni. Við getum til dæmis fullyrt við þig að hvorki skordýra- né plöntueitur er notað á 

ræktunarsvæðum okkar.

Við stýrum öllu ferlinu, allt frá því að tekin er ákvörðun um það hvaða plöntur eru orðnar nægilega þroskaðar fyrir slátt þar til að 

því kemur að ákvarða réttan geymsluhita eftir að búið er að setja safann á flöskur. Rex Maugham, forstjóri Forever Living 

Products, hefur einkaleyfi á geymsluaðferðinni sem notuð er.

Hvorki bragðefnum né litarefnum er blandað í aloe vera safann okkar. Þar sem margar uppskerur fást á hverju ári getur verið 

nokkur munur á bragði og lit safans.

Vitað er að sum fyrirtæki blanda bleikiefnum í aloe vera vörur sínar í því skyni að koma í veg fyrir að þær upplitist við geymslu 

og að framleiðslan líti ávallt eins út. Við teljum hins vegar ótvírætt að best sé að halda ávallt hinum NÁTTÚRULEGA og 

HEILBRIGÐA lit.

Enda þótt vatn sé eðlilega stór hluti aloe vera safans mun hver sá sem lítur hann augum sannfærast um að hann er hvorki glær 

né þunnur. Aloe vera safinn okkar er ekki einsleitur og hann hefur ekki heldur verið síaður. Í drykkjunum okkar er ríkulegt magn 

af jurtakjöti sem sest á botninn og í því eru einmitt fólgnir ýmsir af hinum góðu kostum aloe vera sem eru okkur svo mikilvæg 

fæðubót. 

Við ráðleggjum þér að hrista drykkina vel þannig að plöntukjötið nýtist þér vel. Sum fyrirtæki bjóða til sölu síað aloe vera sem 

lítur út rétt eins og vatn. Upp á síðkastið hefur talsverð athygli beinst að aloe vera sem unnið er úr öllu laufi plöntunnar og 

framleiðendur þess láta sem það sé sérstökum kostum búið. Oft koma þeir sér hjá því að skýra frá því að til þess að fjarlægja 

hin öflugu hægðalosandi efni í ytra lagi laufsins verður að sía safann í viðarkolasíu. Við það fer náttúrulegt jafnvægi safans 

forgörðum. Hjá FLP komumst við hjá því að tefla safanum í slíka tvísýnu. Þar sem hinir víðkunnu kostir aloe vera liggja umfram 

allt í safa plöntunnar, en ekki í berki hennar, losum við okkur einfaldlega við gagnslausan börkinn með því að breyta honum í 

áburð á ræktarlendur okkar.

Við sjóðum ekki aloe-plönturnar. Það er vissulega ódýrari og hraðvirkari vinnsluaðferð að sjóða og gerilsneyða. En mikill hiti 

skemmir innihaldsefnin.

Við höldum okkur við hita undir suðumarki (aðferðin kallast kaldhreinsun) til að tryggja það að starfsemi hvatanna (ensímanna) 

haldist óskert. Kaldhreinsunaraðferðin verður til þess að næringarefnin varðveitast og geymast einnig lengur með fullum styrk 

en þau ella myndu gera.

Aloe vera safinn okkar er ekki endurgerður úr frosnu þykkni. Það er með því að beita þeirri aðferð sem sum fyrirtæki telja sig 

geta boðið framleiðslu með „tvöföldum styrk“ og fleira í þeim dúr. Vörurnar okkar innihalda á hinn bóginn 100% hreinan aloe 

vera safa, varðveittan með sérstakri aðferð, þér til heilla.

Ómengað aloe vera er AÐAL efnið í drykkjum okkar, hlaupi og húðáburði.

Matvæla- og lyfjarannsóknastofan hf. í New York hefur vottað að aloe vera safinn okkar sé „í grundvallaratriðum eins“ og hinn 

ómeðhöndlaði safi ferskrar plöntu. Þegar þú drekkur Aloe Vera Gel kemstu næst því að brjóta lauf ferskplöntunnar og sötra safa 

hennar.

Full smásöluábyrgð gagnvart neytanda fylgir öllum vörum okkar en slík trygging er að jafnaði ekki í boði á þeim aloe vera 

vörum sem seldar eru í almennum verslunum.

Vörurnar okkar gera gæfumuninn sem er á því að líða vel og hafa það frábært!
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Ráðgjafanefnd sérfræðinganna

Forever Living Products nýtur þeirrar gæfu að geta leitað til Ráðgjafanefndar sem skipuð er færum sérfræðingum á ýmsum 

sviðum. Hver og einn þeirra veitir ráð um tæknileg málefni á sínu sérsviði, bæði almenn og sértæk. Þekking þeirra spannar yfir 

vítt svið og þau hafa ríkan skilning á eiginleikum, kostum og notkun aloe vera (og framleiðsluvörum okkar), hvort sem er til 

innvortis eða útvortis nota, eða hvort menn eða dýr eiga í hlut!

Peter Atherton læknir (MB ChB, D Obst RCOG, FRCGP)

Peter lauk námi við Leeds-háskóla árið 1968. Eftir að sex ára þjónustu í læknaliði breska flughersins stundaði hann 

heimilislækningar fram til ársins 1999 að hann náði eftirlaunaaldri. Peter hefur mikla innsýn í gagnsemi lækningajurta síðan 

hann gegndi herþjónustu í Austurlöndum fjær og á Indlandi. Það leiddi síðar til þess að hann gerðist handgenginn aloe vera. 

Peter gegndi einnig rannsóknarstöðu við Oxfordháskóla um tveggja ára skeið og var forstöðumaður Tyringham 

heilsumiðstöðvarinnar til ársins 2005 en miðstöðin er hin stærsta í Evrópu á sviði náttúrulækninga. Frá 2005 hefur Peter helgað 

Forever starfskrafta sína og gefið út þrjár bækur um aloe vera.

Dorne Parker, næringaráðgjafi (IHBC, IFHB & Nutrition ITEC)

Dorne öðlaðist alþjóðleg réttindi sem snyrti- og næringarfræðingur árið 1977. Hún hefur starfað á sviði snyrti- og 

heilbrigðismála síðan og starfrækir sitt eigið fyrirtæki. Auk þess tók hún boði Forever um að gerast meðlimur í 

ráðgjafanefndinni árið 1995. Dorne heldur nú námskeið um gagnsemi aloe vera fyrir Forever í hverjum mánuði þar sem fjallað 

er um húðvörur, snyrtivörur og matvæli sem innihalda aloe vera. Hún heldur einnig námskeið víðs vegar um Bretland og í 

öðrum Evrópulöndum.

David Urch, dýralæknir (BSc MA VetMB Dip Herb Med MRCVS) 

David lauk BS gráðu í raungreinum með dýrasálfræði og næringarfræði dýra sem sérsvið árið 1975. Meistaraprófi lauk hann 

árið 1977. Hann lauk dýralæknanámi árið 1980 og varð meðlimur í hinu konunglega félagi dýraskurðlækna. Hann starfaði í 

byrjun í tvö ár sem dýralæknir í Somerset og sinnti þar einkum hundum, köttum, gæludýrum barna, hestum og múlösnum. Það 

var á þessum tíma sem David varð áhugasamur um óhefðbundnar lækningar og heilun. Frá árinu 1996 hefur hann notað aloe 

vera í störfum sínum.


