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Drykkir
Máltíð í glasi

Öldum saman hefur fólk af ólíkum uppruna notað aloe vera vegna lækningamáttar jurtarinnar og góðra áhrifa hennar á almennt 

heilsufar. Nú býðst þér að njóta allra þessara kosta í þremur mismunandi drykkjartegundum, Stabilized Aloe Vera Gel, Aloe 

Vera Gel, Aloe Berry Nectar og Aloe Bits n’ Peaches. Enda þótt Aloe Vera Gel sé í drykkjarformi á betur við að kalla það sérfæði 

í fljótandi formi heldur en drykk. Það inniheldur frá náttúrunnar hendi yfir 75 tegundir næringarefna og er því öflug fæðubót. 

Enginn veit með vissu hvernig á því stendur að aloe virkar svo vel sem raun er á gegn ýmis konar kvillum og heilsufarsvanda, 

en vera má að þar sé samsetning næringarefnanna að verki ekki síður en þau sjálf ein og sér. Aloe gengur í lið með „innbyggða 

lækninum“ okkar, þ.e.a.s. ónæmiskerfinu, með því að birgja það upp af nauðsynlegum næringarefnum. Drekktu einhverja hinna 

þriggja drykkjartegunda daglega til að bæta meltinguna, auka upptöku næringar- og bætiefna og efla fjölbreytnina í daglegu 

fæðuvali þínu, en umfram allt til að gera lífsstíl þinn heilsusamlegri.

Aðal innihaldið í drykkjunum þremur er ferskur aloe vera safi. Í hann er einungis bætt lágmarksmagni af þeim efnum sem 

nauðsynleg eru til að varðveita eiginleika safans í samræmi við vinnsluaðferðir okkar, sem við höfum einkaleyfi á að nota.

Sumir framleiðendur á aloe setja „meðhöndlaðan aloe vera safa“

í fyrsta sæti á innihaldslýsingu vöru sinnar en láta ekki getið

um þau efni sem notuð eru til að rotverja ferska safann.

Við hjá Forever Living Products erum sannfærð um ágæti

varðveisluaðferðar okkar, gleðjumst yfir því góða orðspori

sem af okkur fer og erum því óhrædd við að upplýsa

viðskiptavini okkar um innihald vörunnar.

Auk aloe vera drykkjanna bjóðum við nú upp

á Forever Pomesteen Power, sem er

hlaðinn andoxunarefnum og Aloe2Go.
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Aloe Vera Gel
Lýsing og notkunarsvið

Hugsaðu þér að þú getir opnað lauf ferskrar aloe vera plöntu og neytt safans beint úr henni. Með því að drekka Aloe Vera Gel 

kemstu eins nærri þessu og unnt er án þess að hafa plöntuna tiltæka. Vinnsluaðferðin okkar — geymdin — heldur safanum 

„óbreyttum í grundvallaratriðum“ og var fyrsta aðfeðin sem hlaut viðurkenningu Alþjóðlega aloe-vísindaráðsins. Helltu bara 

dálitlum dreitli í glas og þú munt sjá hina næringarríku blöndu vökva og plöntukjöts sem færir þér sönnur á að varan er ósvikin 

og eins úr garði gerð og náttúran lét hana í té.

Fjöldi vítmína og steinefna er í Aloe Vera Gel, þar á meðal hið sjaldfengna B-12 vítamín, en það er einungis unnt að fá úr einni 

annarri jurt. Af þessum sökum er Aloe Vera Gel mikilvæg fæðubót fyrir þá sem nærast eingöngu á jurtafæði. Fólínsýra er einnig 

í ferskum aloe safa en heilbrigðisyfirvöld telja hana meðal þeirra efna sem konur sem vilja verða barnshafandi þurfa á að halda. 

Alls eru í safanum sjö nauðsynlegar amínósýrur sem eiga beinlínis þátt í frumuvexti og sem líkaminn getur ekki framleitt úr 

öðrum efnum.

Raunin er sú að í þessari fljótandi fæðu eru svo mörg næringarefni að það er ekkert áhlaupaverk að skrá alla þá kosti þeirra sem 

vitneskja hefur borist um. Eitt er þó víst — Aloe Vera Gel hefur víðtæk jákvæð áhrif á heilsu og lífsstíl fjölda fólks.

Í sviphendingu...

• Aloe er náttúrulegur græðari sem virkar innan frá.

• Má nota sem fæðubótarefni á hverjum degi.

• Náttúruleg vörn gegn bólgum.

• Í uppáhaldi hjá fólki með meltingarvandamál, gigt og húðkvilla.

• Helst neysluhæft í  5 ár í óopnuðum umbúðum en 3 mánuði í 

umbúðum sem hafa verið opnaðar (ef varan er geymd í kæliskáp).

Efni þessa rits er einungis ætlað til fróðleiks en ekki í auglýsingaskyni, til útbýtingar eða í tengslum við vörukynningar. Til að koma í veg fyrir að 
upplýsingarnar verði teknar úr samhengi er lagt bann við fjölföldun þessa efnis eða notum á útdrætti úr því nema fyrir liggi skriflegt leyfi Forever Living 
Products. Leitaðu læknis áður en þú hefur neyslu á einhverjum af þeim vörum sem hér er fjallað um, ef þú hefur þörf fyrir læknisfræðilegar ráðleggingar.

Innihald
Ferskur aloe vera safi, sorbitol, askorbínsýra (C-vítamín), sítrussýra, kalíumsorbat, natíum bensóat, papaín, xantangúmmí, tókóferól (E-

vítamín).

Magn
1 lítri.

Leiðbeiningar
Hristið vel fyrir notkun. Drekkið 60–120ml á dag.
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Nákvæmar innihaldsupplýsingar fyrir Aloe Vera Gel

Það verður að geymsluverja hlaupkenndan aloe vera safann til þess að hann haldi næringargildi sínu. Aðferðin felur það í sér að 

óhjákvæmilegt er að bæta öðrum innihaldsefnum í hlaupið í litlu magni. Þær upplýsingar sem hér fara á eftir eru til þess fallnar 

að veita svör við spurningum sem beint hefur verið til okkar um þetta.

Askorbínsýra (C-vítamín). Nauðsynlegt fyrir myndun kollagens milli frumna og einnig til að viðhalda tönnum, beinvefjum og 

ytra byrði hárs. Askorbínsýra virkar græðandi á sár og hjálpar til við upptöku járns auk þess að vera notuð af mörgum til 

almennrar heilsubótar. C-vítamín er í frumum allra lifandi dýra og plantna.

Sítrussýra. Framleidd úr sykurlausnum og sítrusávöxtum svo sem sítrónum, súraldinum (lime) og appelsínum. Notkun 

sítrussýru er mjög útbreidd í matvælaiðnaði og er hún m.a. notuð sem sýrustillir og andoxunarefni. Hún getur ennfremur dregið 

úr efnabreytingum málma. Sítrussýra gegnir hlutverki í Krebs-orkuhringnum sem lýsir efnaferli sem fer fram í öllum frumum 

líkamans og hefur verið notuð til að leysa upp steina í þvagblöðru og hefur auk þess mild herpandi áhrif á líkamsvefi.

Kalíumsorbat. Kalíumsalt í sorbínsýru (sem er að finna í náttúrulegu formi í ýmsum berjum og asktjrám) er náttúrulegt 

varðveislu- og bragðefni sem hjálpar til við að varðveita ferskleika aloe safans.

Natríumbensóat. Þetta er náttúrulegt bragðefni sem er unnið úr ýmsum berjum svo sem brómberjum og ýmsum 

berjategundum úr fjalllendi. Það vinnur gegn bakteríumyndun á neyslutíma vörunnar. Magn þess í gelinu er innan við 0,1% og 

þar gegnir það hlutverki varnarefnis sem kemur í veg fyrir að varan skemmist eftir að umbúðirnar hafa verið opnaðar.

Sorbitól. Þetta efni er mikið notað í ýmsar vörur til að auka upptöku vítamíns og steinefna. Það er að finna í mörgum tegundum 

ávaxta og hefur örlitla sætueiginleika sem geta haft bragðbætandi áhrif. Sorbitól er oft notað sem sætuefni í vörur fyrir 

sykursjúka. Sorbitól er notað í tvenns konar formi — sorbitólkrystallar sem eru í föstu formi og innihalda ekkert vatn og 

vatnsleyst sorbitól í fljótandi formi sem unnið er úr maís með sérstökum aðferðum. Sorbítol hentar fólki með ristilvandamál og 

þeim sem eru viðkvæmir fyrir glúteni.

Tókóferól (A-vítamín). Nauðsynlegt vítamín sem er vel þekkt fyrir hin jákvæðu

áhrif sín á heilsufar. Það er náttúrulegt andoxunarefni sem unnið er úr kveitikímolíu,

hrísgrjónakjörnum og ýmsum jurtaolíum.

Xantangúmmí. Unnið úr ýmsum plöntum svo sem þangi og er náttúrulegt

varðveislu- og fleytiefni.

Efni þessa rits er einungis ætlað til fróðleiks en ekki í auglýsingaskyni, til útbýtingar eða í tengslum við vörukynningar. Til að koma í veg fyrir að 
upplýsingarnar verði teknar úr samhengi er lagt bann við fjölföldun þessa efnis eða notum á útdrætti úr því nema fyrir liggi skriflegt leyfi Forever Living 
Products. Leitaðu læknis áður en þú hefur neyslu á einhverjum af þeim vörum sem hér er fjallað um, ef þú hefur þörf fyrir læknisfræðilegar ráðleggingar.
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Aloe Berry Nectar
Lýsing og notkunarsvið

Aloe Berry Nectar inniheldur öll vítamín, steinefni, kjarnsýrur og ensím sem eru í Aloe Vera Gel auk þeirra kosta sem trönuber 

og epli hafa upp á að bjóða.

Trönuberja og eplabragðið er algerlega náttúrulegt og verður til þegar blandað er saman trönuberjasafa og mildum eplasafa. Við 

bætum einungis við frúktósa (náttúrulegum ávaxtasykri) til að ná fram rétta bragðinu sem freistar bæði barna og fullorðinna.

Safinn úr hinum sívinsælu eplum er þekktur fyrir að innihalda A og C-vítamín og að auki kalíum og pektín. Bragð hans er sætt 

og gefur Aloe Berry Nectar ljúffengan keim.

Í sviphendingu...

• Allir kostir Aloe Vera Gel og að auki hið ljúfa trönuberjabragð.

• Hentar vel fyrir þá sem glíma við þvagrásavandamál, blöðrubólgu 

o.þh. þar sem trönuber hreinsa nýrun.

• Inniheldur virk andoxunarefni sem eru mikilvæg fyrir verndun 

húðarinnar.

• Í eplum er bæði C-vítamín og pektín sem stuðla að hreinsun 

lifrarinnar og hjálpa þannig til við að halda húðinni í góðu lagi.

Efni þessa rits er einungis ætlað til fróðleiks en ekki í auglýsingaskyni, til útbýtingar eða í tengslum við vörukynningar. Til að koma í veg fyrir að 
upplýsingarnar verði teknar úr samhengi er lagt bann við fjölföldun þessa efnis eða notum á útdrætti úr því nema fyrir liggi skriflegt leyfi Forever Living 
Products. Leitaðu læknis áður en þú hefur neyslu á einhverjum af þeim vörum sem hér er fjallað um, ef þú hefur þörf fyrir læknisfræðilegar ráðleggingar.

Innihald
Ferskur aloe vera safi, frúktósi, sorbitol, náttúrulegt trönuberja- og eplaþykkni, askorbínsýra (C-vítamín), sítrussýra, kalíumsorbat, 

natríumbensóat, papaín, xantangúmmí, tókóferól (E-vítamín)

Magn
1 lítri

Leiðbeiningar
Hristið vel fyrir notkun. Drekkið 60–120ml á hverjum degi.
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Pomesteen Power
Lýsing og notkunarsvið

Ekki er um það deilt að andoxunarefni eru mikilvæg fyrir heilsu okkar og vellíðan. Miklar umræður fara hins vegar fram meðal 

næringarfræðinga um það hvaða ávextir séu öflugasta uppspretta anoxunarefna, hver þeirra innihaldi mest af xanþoni eða hafi 

mesta getu til að binda í sér sindurefni.

Pomesteen Power frá Forever býður upp á þetta allt í einkaleyfisvarinni blöndu af ávaxtasafa og kjarnaseyði sem í eru 

granatepli, perur, mangóstín, hindber, brómber, bláber og olía úr vínberjasteinum.

UGS-gildi (upptökugeta sindurefna, e: Oxygen Radical Absorbance Capacity) er mælikvarði á það hversu vel andoxunarefni 

ræður við að binda í sér sindurefni og hindra þann skaða sem þau valda. UGS-gildi ávaxta getur verið mjög breytilegt, jafnvel 

innan sömu tegundar, og breytist eftir því sem lengra líður frá uppskeru. Hið mikilvæga í þessu sambandi er að allir þeir ávextir 

sem notaðir eru í Forever Pomesteen Power hafa hátt UGS-gildi, einkum granatepli og mangostín.

Meira er af polyphenol-andoxunarefnum í granateplasafa en í rauðvíni, grænu tei, trönuberjasafa og appelsínusafa. Hann er 

einnig auðugur af A, C, og E vítamínum og járni.

Í sviphendingu...

• Fyrirtaks andoxunarefni.

• Einstök blanda ávaxtasafa og kjarnaseyðis.

• Bragð sem flestum fellur í geð.

• Hentar til fjölbreyttra nota.

Efni þessa rits er einungis ætlað til fróðleiks en ekki í auglýsingaskyni, til útbýtingar eða í tengslum við vörukynningar. Til að koma í veg fyrir að 
upplýsingarnar verði teknar úr samhengi er lagt bann við fjölföldun þessa efnis eða notum á útdrætti úr því nema fyrir liggi skriflegt leyfi Forever Living 
Products. Leitaðu læknis áður en þú hefur neyslu á einhverjum af þeim vörum sem hér er fjallað um, ef þú hefur þörf fyrir læknisfræðilegar ráðleggingar.

Innihald
Granateplasafi, perusafi, mangóstínsafi (Garcinia mangostana L), hindberjasafi, brómberjasafi, bláberjasafi og þykkni úr vínþrúgusteinum, 

kalíumsorbat og natríum bensóat (til að varðveita bragðgæðin).

Magn
473ml.

Leiðbeiningar
Hristið vel fyrir notkun. Drekkið 30ml á dag, eða notið eftir hentugleikum. Best er að neyta drykkjarins fyrir máltíð. Geymið opnar umbúðir í 

kæli.
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Pomesteen Power – framhald
Lýsing og notkunarsvið

10 leiðir til að gera sér gott af Forever Pomesteen Power

1. Ef safinn er drukkinn óblandaður bragðast hann kröftuglega.

2. Sé drykkurinn þynntur með vatni fæst prýðileg saft fyrir börn.

3. Gott er að blanda drykknum í Forever Aloe Gel — þannig fæst fram prýðilegt ávaxtabragð og þetta getur hentað þeim sem 

eiga erfitt með að súpa drykkinn óblandaðan.

4. Sé kampavíni blandað í drykkinn verður til heilsusamlegt Kir Royale.

5. Búðu til gómsætan eftirrétt fyrir börn og fullorðna með því að blanda drykknum í hreina jógúrt.

6. Prófaðu hann út á búðing!

7. Góður í triffli, gefur ferskt ávaxtabragð.

8. Frábært andoxunarefni að loknum æfingum.

9. Gott er að gera úr honum ísteninga.

10. Góður í frostpinna fyrir stór og smá börn!

Efni þessa rits er einungis ætlað til fróðleiks en ekki í auglýsingaskyni, til útbýtingar eða í tengslum við vörukynningar. Til að koma í veg fyrir að 
upplýsingarnar verði teknar úr samhengi er lagt bann við fjölföldun þessa efnis eða notum á útdrætti úr því nema fyrir liggi skriflegt leyfi Forever Living 
Products. Leitaðu læknis áður en þú hefur neyslu á einhverjum af þeim vörum sem hér er fjallað um, ef þú hefur þörf fyrir læknisfræðilegar ráðleggingar.
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Aloe2Go
Lýsing og notkunarsvið

Þú nýtur kosta Aloe Vera Gel og sætrar fyllingar braðgsins af Pomesteen Power sem inniheldur granatepli, perur, mangóstín, 

hindber, brómber, bláber og þykkni úr vínberjafræjum. Nú höfum við hjá Forever Living Products sameinað hið besta úr 

þessum drykkjum í nýjan drykk og útbúið handhægan posa úr álþynnu undir hann.

Forever Aloe2Go er til reiðu hvar og hvenær sem vera skal — í fríinu, í helgarferðum, á vinnuborðinu, í bílnum, í 

nestispakkanum og þegar þú ert á hlaupum milli staða í dagsins önn. Teygðu þig bara eftir posanum, brjóttu stútinn um 

skoruna og teygaðu ljúffengt og nærandi innihaldið.

Aloe2Go býður líkama þínum upp á bragðgóða orkubót með því að láta honum í té flóknu kolvetnasamböndin sem eru svo 

nauðsynleg til að halda eðlilegri strarfsorku. Með því að blanda saman hinu bragðgóða mangóstíni (sem sumir kalla 

„drottningu ávaxtanna“ vegna hins ljúfa bragðs) og Aloe Vera Gel höfum við sett saman hina fullkomnu andoxunarblöndu. 

Ónæmiskerfi þitt mun ekki gera sér grein fyrir því hvaðan því berst svo öflugur liðsauki — en þú veist það!

Í sviphendingu...

• Allir kostir Aloe Vera Gel og Pomesteen Power sameinaðir.

• Ljúffengur drykkur í handhægum posa.

• Hin fullkomna andoxunarblanda.

Efni þessa rits er einungis ætlað til fróðleiks en ekki í auglýsingaskyni, til útbýtingar eða í tengslum við vörukynningar. Til að koma í veg fyrir að 
upplýsingarnar verði teknar úr samhengi er lagt bann við fjölföldun þessa efnis eða notum á útdrætti úr því nema fyrir liggi skriflegt leyfi Forever Living 
Products. Leitaðu læknis áður en þú hefur neyslu á einhverjum af þeim vörum sem hér er fjallað um, ef þú hefur þörf fyrir læknisfræðilegar ráðleggingar.

Innihald
Aloe vera safi, granateplasafi, perusafi, mangóstínsafi, brómberjasafi, bláberjasafi og þykkni úr greipaldinfræjum.

Sorbitol, sítrussýra, kalíumsorbat, natríumbensóat, xantangúmmí, tókóferól.

Magn
88,7ml í hverjum posa

30 posar í kassa

Leiðbeiningar
Hristið vel fyrir neyslu. Opnið með því að brjóta tappann um skoruna. Hæfileg dagsneysla er einn til tveir posar og gott er að neyta 

drykkjarins fyrir máltíð. Geymið opnaðar umbúðir í kæli. Neytið ekki vörunnar ef umbúðirnar eru lekar eða skemmdar.
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Aloe Bloosom Herbal Tea
Lýsing og notkunarsvið

Aloe Blossom Herbal Tea er náttúruleg blanda sérvalinna jurtalaufa og krydd- og krásjurta sem bera einstaklega geðþekkan 

bragðkeim og gefa frá sér mikinn ilm. Aloe Blossom Herbal Tea skapar hlýlegt og afslappandi andrúmsloft og hjálpar þér til að 

slaka á líkama og sál. Teið er algerlega laust við koffín en blandan er þannig saman sett að drykkurinn hressir þig og endurnærir 

þegar þú sýpur á honum í hléi frá erli daglegra starfa. Hvort sem þú kýst að drekka teið heitt eða kælt er bragðið af Aloe 

Blossom Herbal Tea framúrskarandi og lítið mál er að hella sér upp á sopa.

Jurtirnar í teblönduna eru valdar með tilliti til þess að þær gefi hressandi og styrkjandi áhrif hvenær sem þú þarft á því að halda 

að endurnæra þig. Kanillinn er hressandi, rifinn appelsínubörkur og negulnaglar gefa djúpt bragð af ávöxtum, allrahanda og 

engifer virka sefandi. Það má með sanni segja að teið sé alþjóðleg vara því jurtir í það eru sóttar til Kína, Jamaíku, Egyptalands 

og Indlands og svo eru auðvitað notuð aloe-blóm af ökrunum okkar. Teið er hitaeiningasnauður og hressandi drykkur sem nota 

má sem hluta daglegrar vökvaneyslu.

Í sviphendingu...

• Hitaeiningasnautt.

• Koffínlaust.

Efni þessa rits er einungis ætlað til fróðleiks en ekki í auglýsingaskyni, til útbýtingar eða í tengslum við vörukynningar. Til að koma í veg fyrir að 
upplýsingarnar verði teknar úr samhengi er lagt bann við fjölföldun þessa efnis eða notum á útdrætti úr því nema fyrir liggi skriflegt leyfi Forever Living 
Products. Leitaðu læknis áður en þú hefur neyslu á einhverjum af þeim vörum sem hér er fjallað um, ef þú hefur þörf fyrir læknisfræðilegar ráðleggingar.

Innihald
Kanill, appelsínubörkur, lauf brómberjarunna, allrahanda, fennikka, engifer, kardimomma, kamilla, Gymnema Sylvestre, aloe-blóm.

Magn
25 pokar (hver poki er innsiglaður).

Leiðbeiningar
Hægt er að drekka Aloe Blossom Herbal Tea hvort sem er heitt eða kalt. Leiðbeiningar eru á hverjum kassa.
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FAB Forever Active Boost
Lýsing og notkunarsvið

Við þekkjum það öll að það getur tekið sinn toll að lifa annasömu lífi — vinnan krefst mikils af okkur, það þarf að sækja börnin í 

skólann, koma þeim á íþróttaæfingar, sjá um matarinnkaupin og sinna heimilisstörfunum. Hvernig er hægt að finna orku í þetta 

allt saman? Forever hefur fundið lausnina til að hressa þig við — FAB, Forever Active Boost™ náttúrulega orkudrykkinn.

Orkuskotið úr FAB er ólíkt því sem fæst úr öðrum orkudrykkjum því það gefur þér bæði skammtíma- og langtímaorku. 

Skammtímaorkan kemur úr gúarana, en það er náttúrulegt efni sem er mjög vinsælt í Brasilíu en langtímaorkan er framleidd 

með ADX7-tækni en hún byggist á einkaleyfisvarinni blöndu úr jurtum sem laga sig að þörfum hvers og eins og ýmsum 

næringarefnum sem rússneskir vísindamenn á sviði íþróttafræða hafa þróað. ADX7 hefur hjálpað rússnesku keppnisíþróttafólki í 

vallar- og brautaríþróttum til að vinna yfir 130 Ólympíuverðlaun!

FAB er handhæg og hressandi leið til að halda orkunni uppi allan daginn. FAB hressir þig og endurnærir og gefur þér þann 

styrk og einbeitingu sem þú þarft á að halda til að sinna skyldum þínum og líka því sem þig langar til að gera.

Í sviphendingu...

• Gúarana veitir náttúrulega orku

• Einkaleyfisvarin blanda jurta sem laga sig að þörfum líkamans

• Aðeins 100 hitaeiningar í hverri dós

Efni þessa rits er einungis ætlað til fróðleiks en ekki í auglýsingaskyni, til útbýtingar eða í tengslum við vörukynningar. Til að koma í veg fyrir að 
upplýsingarnar verði teknar úr samhengi er lagt bann við fjölföldun þessa efnis eða notum á útdrætti úr því nema fyrir liggi skriflegt leyfi Forever Living 
Products. Leitaðu læknis áður en þú hefur neyslu á einhverjum af þeim vörum sem hér er fjallað um, ef þú hefur þörf fyrir læknisfræðilegar ráðleggingar.

Innihald
Kolsýrt vatn, súkrósi, þrúgusykur, xylitol, sítrussýra, náttúruleg bragðefni, geymsluvarið aloe vera gel, tárín, natríumsítrat, kalíumsítrat, 

glucuronolactone, L-glútamín, þykkni úr gúaranafræjum, aðlögunarvirkar jurtir eleutherococcus senticosus rætur og lauf, aralia 

mandshurica, rhaponticum carthamoides, rhodiola rosea, schisandra) náttúrulegt litarefni úr beta-karótíni, inositol, níasínamíð, 

kalsíumpantótenat pýridoxínhýdróklóríð, karamellulitarefni, sýanókóbalamín.

Magn
250ml.

Leiðbeiningar
Hristið varlega fyrir notkun. Berið fram kælt. Ein til þrjár dósir á dag.


