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Baðvörur

Á hverjum degi eigum við samskipti við annað fólk, skyldmenni og venslafólk, vini, samstarfsmenn eða þá fólk sem við 

þekkjum ekki hið minnsta. Það veltur á ýmsu hvort framkoma okkar í þessum samskiptum einkennist af sjálfsöryggi eða ekki, 

en meðal þess sem mestu skiptir er að þú sért sátt(ur) við útlit þitt og að þér líði vel. Forever Living Products hefur sameinað 

kosti aloe vera plöntusafans og hinna bestu efna sem völ er á til að geta boðið þér upp á fjölbreytt úrval af hreinlætis- og 

snyrtivörum sem standa jafnfætis eða framar öðrum vörum af því tagi.

Ef þú sækist eftir því að nota náttúrulegar vörur og velur þér einungis vörur

af besta tagi getur þú öðlast hvorttveggja með því

að nota hreinlætis- og snyrtivörur frá

Forever Living. Þær munu hjálpa þér

til að láta útlit þitt njóta sín upp á sitt

besta og það mun veita þér sjálfstraust

að vita að hin góðu náttúrulegu áhrif

aloe vera vinna í þína þágu allan sólarhringinn. 
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Hand Sanitizer with Aloe & Honey
Lýsing og notkunarsvið

Verstu óvinir þínir í baráttu þinni fyrir heilbrigði fjölskyldunnar eru þeir sem þú sérð ekki. Meðlimir virkrar og orkumikillar 

fjölskyldu komast í snertingu við svo ótalmargt, þar á meðal fjöldann allan af sýklum.

Forever Hand Sanitizer with Aloe & Honey er framleitt með það fyrir augum að það vinni á 99,99% allra sýkla. Það inniheldur 

geymsluvarið aloe og rakagefandi hunang sem mýkja húðina og hreinsa hana um leið — og svo er auðvitað ilmurinn góði af 

sítrónu og lofnarblómum. Handhreinsiefnið kemur í handhægum 58 ml flöskum sem hægt er að taka með sér hvert sem er.

Verum raunsæ. Ef fjölskyldan er virk og atorkusöm þá kemst hún ekki hjá því að komast í snertingu við sýkla. En það er hægt að 

losa sig við þá í snatri. Forever Hand Sanitizer sér um það og allir geta andað léttar.

Í sviphendingu...

• Drepur 99,99% allra sýkla

• Ferskur ilmur af sítrónu og lofnarblómi

• Hentug stærð fyrir tösku og vasa

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
Virk innihaldsefni: Etanól

Óvirk innihaldsefni: Vatn, geymsluvarið aloe vera gel, hunang, ísóprópýlalkóhól, ilmefni, glýserín, etýlendíamíntetrahýdroxýprópýlen, 

Akrílöt/C10–30 alkýl-akrílat fjölliða, tókóferýlasetat, ísóprópýl mýrístat.

Magn
58ml.

Leiðbeiningar
Vætið hendurnar vel með hreinsiefninu og nuddið þeim saman þar til þær eru orðnar þurrar. Hafið eftirlit með börnum undir 6 ára aldri þegar 

þau nota vöruna.

VARÚÐARORÐ

Notið vöruna ekki í augu eða nálægt augum. Ef hreinsiefnið berst í augu skal skola þau vel með vatni.

Notist ekki þar sem húð er rofin. Geymist þar sem börn ná ekki til. Ef efnisins er neytt skal þegar leita til læknis.
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Sonya Volume Shampoo
Lýsing og notkunarsvið

Þegar hárið þitt þarf á upplyftingu að halda er Sonya Volume Shampoo rétta svarið. Þetta einstaka sjampó veitir hárinu aukna 

fyllingu og gljáa og leyfir því að njóta sín til fulls.

Tvö helstu efnin, aloe vera og kóngagel, gera hár þitt þykkara og auka gljáa þess. Sonya Volume Shampoo gerir hárið gljáandi 

og fallegt á að líta og hentar vel fyrir litað hár. Aloe vera hjálpar til við að halda rakastigi hársvarðarins réttu og sýrustigi hans 

einnig. Kóngagel eykur rakann, nærir hársvörðinn og vinnur gegn sliti í hári. Kóngagelið inniheldur einnig andoxunarefni sem 

vinnur gegn skaðlegum áhrifum sindurefna á hárið og hjálpar til við að endurbæta slitið hár.

Önnur nærandi efni í Sonya Volume Shampoo eru meðal annars:

PEG–10 sólblóma-glýseríð — þessi afleiða af sólblómaolíu gerir hárið gljáandi og myndar þykkt löður við hárþvottinn

Vetnað hveitiprótín — dregur til sín raka og heldur honum í sér, veitir hárinu fyllingu og gerir það þjálla og auðveldara í 

greiðslu, bætir úr óheppilegum áhrifum efnameðferðar á hár.

Í sviphendingu...

• Hentar fyrir litað hár

• Styrkir hárið og gerir það þykkara

• Þvær vel og veitir hárinu fyllingu og gljáa

• Kemur jafnvægi á sýrustigið í hársverðinum

• Inniheldur ekki paraben, própýlenglúkól, SLS og SLES

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
Geymsluvarið aloe vera gel, vatn, natríum C14–16 olefinsúlfónat, láramídóprópýl betaín, própandídol, dímetikon, kókos-glúkósíð, glýseríl 

oleat, kóngagelsduft, olía úr fræjum simmondsia chinensis (jojobaolía), vetnað hveitiprótín, gúar hýdroxýprópýltrímóníumklórðið, 

pólýquaternium-74, láreth-7, PEG-80 sorbitan láreat, natríum tridect súlfat, kókamíðóprópýl hýdroxýsultaín, PEG-150 dísterat, natríum 

láróamphóasetat, natríum láret-13 karbóxýlat, PEG-10 sólblóma-glýseríð, panthenól, glýkólstereat, natríumklóríð, fenoxýetanól, 

metýlísóþíasólínón, sítrussýra, ilmefni.

Magn
355ml.

Leiðbeiningar
Nuddið vel í blautt hár þannig að froða myndist og skolið síðan vel. Þetta má endurtaka ef þörf þykir. Síðan skal nota Sonya Volume 

Conditioner. Til að ná sem bestum árangri er gott að nota Sonya Hydrate Shampoo og Conditioner á móti Sonya Volume Shampoo og 

Contitioner. Látið sjampóið ekki berast í augu. Ef það gerist skal skola vel með vatni.



Baðvörur  |  bls  4

Sonya Volume Conditioner
Lýsing og notkunarsvið

Það er mjög hentugt að nota Sonya Volume Conditioner á eftir Sonya Volume Shampoo. Þessi frábæra hárnæring eykur lyftingu 

hársins og fyllingu þess auk þess að gera það mjúkt, þjált og gljáandi.

Aloe vera og kóngagel er notað til að næra hársvörðinn og stilla sýrustig hans auk þess að endurbæta slit í hári. Þú munt kunna 

vel að meta það hversu heilbrigt útlit hár þitt fær að ógleymdum þægilegum ilminum.

Meðal annarra næringarefna í Sonya Volume Conditioner eru:

Panþenól — afleiða B5-vítamíns sem mýkir hársvörðinn, dregur úr hársliti og eykur gljáa.

Olía úr fræjum Macadamia Integrifolia — eykur gljáaa hársins.

Olía úr fræjum Simmondsia Chinensis (jojobaolía) — kemur í veg fyrir að hárið fari í flóka, dregur einnig úr þurrki og hársliti.

Í sviphendingu...

• Hentar fyrir litað hár

• Gerir hárið þjálla í greiðslu

• Eykur fyllingu og gljáa

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
Geymsluvarið aloe vera gel, setýlalkóhól, olía úr fræjum macadamia integrifolia, olía úr fræjum helianthus annuus (sólblómaolía), 

própandídol, dímetíkon, behentrímóníum klóríð, behentrímóníum methosúlfat, bis-hýdroxý/methoxý amodímetókon, kóngagelsduft, olía úr 

fræjum simmondsia chinensis (jojobaolía), vatnsrofið hveitiprótín, gúar hýdroxýprópýltrímoníumklóríð, panþenól, bútýlenglýkól, 

glýserýlsterat, fenoxýetanól, metýlísóþíasólínón, ilmefni.

Magn
355 ml.

Leiðbeiningar
Eftir hárþvott með Sonya Volume Shampoo er hárnæringunni nuddað létt í hárið og látin bíða í um þrjár mínútur. Síðan skal skola hárið 

vandlega. Til að árangurinn verði sem bestur er gott að nota Sonya Hydrate Shampoo og Sonya Volume Shampoo til skiptis. Gætið þess að 

hárnæringin berist ekki í augu. Ef það gerist skal skola vel með vatni.
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Sonya Hydrate Shampoo
Lýsing og notkunarsvið

Sökktu hári þínu í löður úr Sonya Hydrate Shampoo, það er rétta leiðin til að bæta umhirðu hársins. Þetta rakagefandi sjampó 

er gert samkvæmt einstakri rakagefandi formúlu sem gerir hárið þjált og lifandi og eykur fyllingu þess og gljáa.

Aloe vera og kóngagel sameinast um að halda rakastigi hársins réttu. Eftir hárþvott er það skínandi hreint, gljáandi og heilbrigt 

svo greiðslan verður léttur leikur. Þú munt kunna vel að meta ilminn og hárið þitt rakann sem sjampóið veitir. Hentar vel fyrir 

litað hár.

Aloe vera hjálpar til við að varðveita rakann í hársverðinum og réttu sýrustigi hans. Kóngagel veitir líka raka og næringu í 

hársvörðinn sem dregur úr flösumyndun. Kóngagel inniheldur líka andoxunarefni sem gera sindurefni í hárinu óskaðleg og 

hjálpa upp á skemmd hár.

Önnur nærandi innihaldsefni í Sonya Hydrate Shampoo eru m.a.:

Panþenól — þetta afbrigði B–5 vítamíns veitir hársverðinum raka, hjálpar upp á slitna og klofna hárenda og eykur gljáa.

PEG–10 sólblóma-glýseríð — þetta efni úr sólblómaolíu gerir hárið gljáandi og myndar þykka froðu sem auðveldar hárþvott.

Í sviphendingu...

• Hentar vel fyrir litað hár

• Viðheldur náttúrulegu rakastigi hársins

• Gefur hársverðinum rétt rakastig

• Inniheldur ekki paraben, própýlen glýkól, SLS eða SLES

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
Geymsluvarið aloe vera gel, vatn, natríum C14–alkensúlfónat, láramídóprófýlbetaín, própandíól, dímetíkon, kókos-glúkósíð, glýseríl-óleat, 

polyquaternium-74, laureth-7, PEG-80 sorbitan laurate, sodium trideceth sulfate, cocamidopropyl hydroxysultaine, duft úr kóngageli, 

PEG-150 distearate, sodium lauroamphoacetate, sodium laureth-13 carboxylate, fræolía úr simmondsia chinensis (jojoba), vatnsklofið 

hveitiprótín, gúar hydroxypropyltrimonium klóríð, PEG-10 sólblóma glýseríð, panþenól, glýkólsterat, natríumklóríð, fenoxyetanól, 

metýlísóþíasólínón, sítrussýra, ilmefni.

Magn
355ml.

Leiðbeiningar
Nuddið vel í blautt hár þar til sjampóið freyðir og skolið síðan vel. Endurtakið ef þörf er á og notið síðan Sonya Hydrate Conditioner. Til að 

ná sem bestum árangri er gott að nota Sonya Volume Shampoo and Conditioner til skiptis. Gætið þess að sjampóið berist ekki í augu. Ef 

það gerist skal skola vel með vatni.
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Sonya Hydrate Conditioner
Lýsing og notkunarsvið

Sonya Hydrate Conditioner gefur þurru hári raka, greiðir úr því og mýkir það. Hárið verður þjálla og fær eftirsóknarverðan gljáa. 

Tilvalið er að nota þessa hárnæringu á eftir hárþvotti með Sonya Hydrate Shampoo.

Sonya Hydrate Conditioner er gert úr bestu fáanlegu hráefnum. Það inniheldur aloe vera og kóngagel sem veitir þurru hári þann 

raka sem það þarf nauðsynlega á að halda. Það hefur einnig nærandi áhrif á hársvörðinn og hárið verður mjúkt, gljáandi og þjált 

í greiðslu. Ilmurinn er líka indæll.

Önnur nærandi efni í Sonya Hydrate Conditioning eru m.a.:

Vatnsrofið hveitiprótín — það dregur í sig raka og varðveitir hann, veitir hárinu fyllingu og gerir það þjált og viðráðanlegt. 

Styrkir hár sem hefur látið á sjá vegna efnameðferðar

Olía úr fræjum plöntunnar Macadamia Integrifolia — veitir gljáa

Olía úr fræjum plöntunnar Simmondsia Chinensis (jojoba) — kemur í veg fyrir að hárið fari í flóka, hjálpar upp á slitið hár og 

klofna hárenda.

Í sviphendingu...

• Hentar vel fyrir litað hár

• Eykur raka og gljáa

• Greiðir úr hárinu og gerir það þjálla

• Hársvörðurinn fær rétt sýrustig

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
Geymsluvarið aloe vera gel, vatn setýlalkohól, dímetíkón, fræolía úr macadamia integrifolia, fræolía úr helianthus annuus (sólblómum), 

própandíól, behentrimóníum klóríð, behentrimóníum methosúlfat, bis-hydroxy/methoxy amodimethicone, duft úr kóngageli, fræolía úr 

simmondsia chinensis (jojoba), vatnsklofið hveitiprótín, gúar hydroxypropyltrimonium klóríð, panþenól, butylene glycol, glýserýlsterat, 

fenoxýetanól, metýlísóþíasólínón, ilmefni.

Magn
335ml.

Leiðbeiningar
Eftir hárþvott með Sonya Hydrate Shampoo skal nudda hárnæringunni vel í hárið og bíða svo í tvær til þrjár mínútur áður en hárið er skolað 

vel. Til að ná sem bestum árangri er gott að nota Sonya Volume Shampoo og Conditioner til skiptis. Gætið þess að efnið berist ekki í augu. 

Ef það gerist skal skola vel með vatni.
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Aloe Liquid Soap
Lýsing og notkunarsvið

Aloe Liquid Soap er perlulitað, þykkt og rakagefandi hreinsikrem fyrir andlit og hendur. Það inniheldur ríkulegt magn af aloe. 

Hreinsikremið myndar þykka froðu sem er auðvelt að bera á sig og þerra af sér. Það er framleitt úr aloe vera og mildum 

yfirborðsvirkum efnum sem ekki valda sviða. Aloe Liquid Soap hreinsar húðina og veitir henni silkimjúka áferð án þess að valda 

neinni ertingu, eins og stundum á sér stað þegar notuð er stykkjasápa. Hún er tilvalin þegar baða þarf smábörn og hentar 

einnig vel fyrir fólk sem er haldið húðsjúkdómum á borð við exem og sóríasis.

Aloe er þekkt fyrir hreinsandi, rakagefandi og græðandi eiginleika sína og er því ákjósanlegt grunnefni í Aloe Liquid Soap. 

Hreinsikremið brotnar auðveldlega niður, hefur rétt sýrustig og veldur ekki sviða eða ertingu. Brúsinn er með handhægri dælu 

sem gerir hverjum sem er, jafnt börnum sem fullorðnum, auðvelt að nota hið vellyktandi hreinsikrem hvar og hvenær sem þess 

er þörf.

Í sviphendingu...

• Milt, engin tár.

• Rakagefandi og hreinsandi.

• Veldur ekki ertingu.

• Brúsi með dælu.

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
Geymsluvarið aloe vera gel, vatn, tvínatríumkókóamfóasetat, natríumlárýlsúlfat, natríumláríðsúlfat, própýlenglýkól, PEG-80 sorbítanlárat, 

trideceth–natríumsúlfat, kókamíðprófyllín hýdroxýsultaine, tvínatríumláríðamfódíasetat, lárat-13 karboxýlat, glýkólsterat, kókamíð DEA, 

díasólínidýlúrea, metýlklórísóþíasólínón, metýlísóþíasólínón, ilmefni.

Magn
473ml.

Leiðbeiningar
Losaðu læsinguna og láttu lítið eitt af Aloe Liquid Soap drjúpa á votar hendur. Nuddaðu þar til þykkt löður hefur myndast og notaðu það til 

að hreinsa húðina. Skolaðu með volgu vatni og þerraðu.
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Aloe Bath Gelée
Lýsing og notkunarsvið

Öll verðskuldum við að eiga streitulausa stund á hverjum degi. Þetta vitum við hjá Forever Living Products og höfum því 

framleitt vöru sem bætir eiginleika þessara hvíldarstunda. Aloe Bath Gelée er frábært í hressandi og endurnærandi bað eða 

sturtu og hentar jafnt körlum sem konum. Aðal innihaldsefnið er geymsluvarið aloe vera gel sem hefur verið vottað af 

alþjóðlega aloe-vísindaráðinu. Að auki eru í baðsápunni kraftseyði úr ýmsum jurtum sem hafa slakandi og endurnærandi áhrif á 

líkamann. Þegar það er notað ásamt lúffunni (hanska úr sérstökum jurtatrefjum) hjálpar Aloe Bath Gelée til að fjarlægja dauðar 

húðfrumur og endurnærir þannig og hreinsar húðina. Hin fjölþætta efnablanda í baðsápunni smýgur inn í húðina, linar ertingu 

og varnar þurrki.

En baðsápan býr yfir fleiri kostum! Hún dekrar ekki bara við líkama þinn því sú hreinleika- og slökunartilfinning sem hún veitir 

veitir einnig andlega upplyftingu. Með því að nota Aloe Bath Gelée í morgun- eða kvöldbaðið endurnærir þú líkama og sál.

Í sviphendingu...

• Milt fyrir húðina.

• Rakagefandi gel í baðið og sturtuna.

• Jurtaseyði í sápuefninu virkar sem náttúrulegt þvagræsilyf.

• Er hluti af Body Toning Kit-pakkanum. Sjá 7. hluta. (Munaðarvörur 

fyrir húðina).

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
Geymsluvarið aloe vera hlaup, vatn, ammóníumlárýlsúlfat, ammóníumláríðsúlfat, kókamíðprópýlbetaín, PEG-3 glýserýlkókóat, 

bergfléttuþykkni, mjaðjurtarþykkni, bergsóleyjaþykkni, bóluþangsþykkni, kjarnseyði af hrossapunti, própýlenglýkól, glýseról, natríumklóríð, 

askorbínsýra (C-vítamín), 

Magn
251ml.

Leiðbeiningar
Setjið Aloe Bath Gelée í baðglófa eða svamp og berið mjúklega á allan líkamann. Nuddið gætilega og notið baðsápuna eftir þörfum til að 

hressa og endurnæra líkamann. Þurrkið ykkur kröftuglega í lokin með stóru baðhandklæði.

Athugið. Þessi vara er einnig hluti af Aloe Body Toning-pakkanum, sjá 7. hluta.
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Avocado Face & Body Soap
Lýsing og notkunarsvið

Hrein og falleg húð er einn af hornsteinum náttúrulegrar fegurðar. Í yfir 30 ár hefur Forever verið leiðandi í að finna og þróa 

náttúrulegar leiðir til að halda húðinni mýkri, sléttari og fegurri. Nú höfum við bætt enn einni við — avókadó.

Avocado Face & Body Soap er gert úr hreinu avókadó-mauki og hreinsar því og mýkir húðina á algerlega náttúrulegan hátt með 

hinum endurnærandi eiginleikum þessa merka ávaxtar. Avókadó hefur góð áhrif á því nær allar húðgerðir. Það hreinsar feita húð 

mildilega og heldur svitaholum opnum og heilbrigðum. Þurr viðkvæm húð endurnærist og hreinsast einnig á skömmum tíma 

og öðlast meiri raka.

Sökum þess að Avocado Face & Body Soap er bæði mýkjandi og hreinsandi heldur virkni sápunnar áfram eftir að baðinu lýkur 

og vinnur að heilbrigðri og mjúkri húð. Ferskur sítrónuilmurinn minnir þig á það allan daginn.

Í sviphendingu...

• Avókadó er ríkuleg uppspretta A-, B-, D- og E-vítamína

• Inniheldur andoxunarefni sem vinna gegn skaðlegum áhrifum 

sindurefna

• Hentar vel fyrir þurra og viðkvæma húð

• Mýkir og hreinsar húðina

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
Natríumpalmat, natríumpalmkernalat, vatn, persea gratissima (avókadómauk), ilmefni, natríumklóríð, títandíoxíð, (Cl 77891), glýserín, 

tetranatríum EDTA, tetranatríum etitronat, járnoxíð (Cl 77499), gulur 10 )Cl 42053).

Magn
Nettó-innihald 142 g.

Leiðbeiningar
Berið Avocado Face & Body Soap á líkama eða andlit og þvoið eins og þörf er á. Skolið vel með vatni og þurrkið með handklæði.
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Forever Bright Toothgel
Lýsing og notkunarsvið

Aloe vera-plantan hefur verið höfð í miklum metum allt síðan í fornöld vegna þess hversu margvísleg not eru af henni. Þetta 

kemur hvergi betur fram í hinum fjölbreyttu vörum okkar en í Forever Bright-tannkreminu, sem inniheldur einmitt aloe. Það tók 

okkur nokkur ár að þróa þessa vöru og einungis voru notuð þrautreynd hráefni sem höfðu verið rannsökuð í þaula. Nú hefur 

fjöldi tannlækna og ánægðra notenda látið jákvætt álit sitt í ljós og það er ekki lengur neinum vafa undirorpið að Forever Bright 

er eitthvert áhrifaríkasta tannkremið sem völ er á nú til dags.

Forever Bright hentar öllum í fjölskyldunni enda framleitt úr hráefnum úr hæsta gæðaflokki. Það hentar fólki sem ekki neytir 

kjöts því í því eru engar dýraafurðir. Bragðefnin eru einungis piparmynta og hrokkinmynta. Aðal innihaldsefnið er geymsluvarið 

aloe vera gel og í það er bætt býflugna-própólis.

Í sviphendingu...

• Vinnur gegn tannsýklu.

• Hvíttar tennur án þess að innihalda bleikiefni.

• Vinnur á bakteríum, dregur úr óþægindum vegna sýkinga í 

munnholi.

• Virkar græðandi á sár í munni.

• Inniheldur ekki flúor.

• Græni liturinn gleður börnin.

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
Geymsluvarið aloe vera gel, sorbitól, vatnað kísl, glýseról, natríumlárýlsúlfat, fjörugrös, bragðefni, býflugna-própólis, natrínsakkarín, 

natríum bensóat, klórófíl-koparsambönd.

Magn
130g.

Leiðbeiningar
Til að viðhalda góðri tannheilsu skal ávallt bursta tennur að lokinni máltíð, forðast að borða milli mála og láta tannlækni athuga ástand 

tannanna reglulega.
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Forever Bright Toothgel – framhald
Lýsing og notkunarsvið

Þessi samsetning er ekki einungis öflug vörn gegn bakteríum sem valda tannsýklu og andremmu. Tannkremið hefur einnig 

bólgueyðandi áhrif sem hrífa vel á tanngóma og munnhol jafnt ungra sem aldraðra. Það hrífur einkar vel á blæðandi góma og 

sár í munni og má bera beint á þau ef of sársaukafullt er að bursta tennur.

Hæfilegt magn af aloe vera hlaupi sem til þarf til að hreinsa tennurnar nægilega vel var ákvarðað með prófunum og tilraunum í 

einum þekktasta tannlæknaskóla Bandaríkjanna. Þær voru studdar með ábendingum og umsögnum frá fjölda tannlækna og 

lækna áður en lokaniðurstaða fékkst. Að lokum hafði tekist að þróa tannkrem sem stendur öllum öðrum á sporði hvað varðar 

eiginleika til tannhreinsunar en inniheldur svo lítið af svarfefnum að sjálfstætt starfandi rannsóknarstofnun á sviði tannlækninga 

taldi það öðrum hentugara til að fægja tennur. Við þessa góðu eiginleika bætast þau jákvæðu áhrif sem aloe vera hefur á 

gómana og þegar allt þetta kemur saman er ljóst að Forever Bright á sér vart nokkurn jafnoka á tannkremsmarkaðnum.

Forever Bright er raunar gel en ekki krem. Ákvörðunin um það var tekin eftir að markaðsrannsóknir höfðu sýnt fram á að sífellt 

fleiri neytendur kjósa fremur gel en krem. Þegar fólk er búið að nota eina til tvær túpur af Forever Bright kærir það sig yfirleitt 

ekki um að nota aðrar tegundir. Myntubragðið góða höfðar til allra í fjölskyldunni og hinir góðu eiginleikar gelsins hafa jákvæð 

áhrif á tennur og góma.

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 Ever Shield Deodorant
Lýsing og notkunarsvið

Þegar hiti færist í leikinn og allt fer á fullt er gott að grípa til Aloe Ever-Shield til að viðhalda ferskleika morgunstundanna. Þessi 

handhægi svitalyktareyðir veitir daglanga vörn gegn armkrikalykt og hann má bera á þegar að loknu baði eða háreyðingu án 

þess að hann valdi sviða eða ertingu. Þessi vara frá Forever Living Products nýtir til full hina svitalyktareyðandi eiginleika aloe 

vera en ekki er bætt við neinum aukaefnum sem gætu stofnað heilsu þinni í hættu.

Hin milda blanda í svitalyktareyðinum inniheldur engin skaðleg efni á borð við álsölt sem eru í svo mörgum tegundum 

svitalyktareyðis sem í boði eru. Ál er eitraður málmur. Helstu áhrifin sem of mikið magn af áli hefur á líkamann virðast koma 

fram í miðtaugakerfinu og sumir telja að Alzheimersjúkdómurinn stafi af of miklu áli í líkamanum. Ál getur einnig haft neikvæð 

áhrif á magn kalsíums í líkamanum vegna áhrifa þess á starfsemi kalkkirtilsins. Of mikið af kalkkirtilshormóni getur leitt til þess 

að kalsíumþéttni í blóði verið of mikil en það veldur beinverkjum, geðkvillum og hægðatregðu. Við erum stolt af því að hafa 

framleitt vöru sem bægir þessum hættum frá án þess að það komi niður á gæðum hennar.

Hinn handhægi staukur auðveldar þér að bera Aloe Ever-Shield á þig einungis þar sem þess er þörf. Það er auðvelt í meðförum 

og loðir lengi við en setur ekki bletti í föt, jafnvel þótt það sé notað hvað eftir annað.

Í sviphendingu...

• Engin álsölt.

• Setur ekki bletti í föt.

• Má nota strax eftir að armkrikar hafa verið rakaðir eða vaxbornir.

• Handhægur staukur, góð nýting

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
Própýlenglýkól, hreinsað vatn, natríumsterat, geymsluvarið aloe vera hlaup, ilmefni, tríklósan.

Magn
92g

Leiðbeiningar
Berið Aloe Ever-Shield í armkrikana á hverjum degi. Áhrif þess vara allan daginn.
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Gentlemans Pride
Lýsing og notkunarsvið

Þegar hárbeitt rakvélarblaðið er dregið yfir húð þína við rakstur gerist það stundum að það tekur meira en ætlunin er og eftir 

verða skurfur og skrámur eða „rakstrarroði“ sem valda ertingi og þurri húð. Og þótt þú skrámist ekki af rakvélarblaðinu gæti 

raksápan sem þú notar ert húð þína. Algengar tegundir raksápu og rakfroðu innihalda gjarnan sápuefni sem verða til þess að 

eyða fituefnum, svonefndum lípíðum, úr yfirhúðinni. Lípíð eru mikilvæg fyrir eðlilegt útlit húðarinnar og vellíðan þar sem þau 

gegna hlutverki við að tengja húðfrumurnar í eina heild og auka getu húðarinnar til að viðhalda eðlilegu rakastigi. Ef lípíðin eru 

fjarlægð með sápuefnum við rakstur og síðan borinn rakspíri með alkóhóli á andlitshúðina má búast við því að hún herpist 

saman og þorni.

Forever Living Products vann að því í nokkur ár að þróa hið fullkomna efni til að nota eftir rakstur án þess að nota alkóhól sem 

þurrkar húðina og ertir smáskeinur. Nú er þetta efni fundið, þjált ilmsmyrsl sem virkar í senn græðandi á húðina eftir rakstur og 

ver hana fyrir álagi af völdum veðurs. Okkur var það ljóst þegar í upphafi að geymsluvarið aloe vera hlyti að verða aðalefnið í 

vörunni ásamt efnum sem viðhalda teygjanleika og réttu rakastigi húðarinnar. Í hinni alkohóllausu efnablöndu eru einnig ýmis 

efni sem draga úr ertingu húðarinnar og kæla hana, svo sem rósmarín og baldursbrá.

Þótt áburðurinn sé sérstaklega ætlaður til nota að loknum rakstri má nota hann hvenær sem þörf er á að draga úr ertingu í húð, 

til dæmis eftir útivist þegar vindur og sól hafa leikið um hana.

Í sviphendingu...

• Krem til nota eftir rakstur.

• Má nota hvenær sem er til að mýkja húðina og verja hana.

• Inniheldur ekki alkóhól.

• Dregur úr ertingu húðarinnar og mýkir hana.

• Sérstakur ferskur ilmur.

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
Geymsluvarið aloe vera hlaup, vatn metýlglúkíð-20, etýlhexýl palmitat, dimethicone, glýserýlsterat, pólýakrýlamíð, C13–14 ísóparaffín, 

laureth-7, PEG-100 sterat, natríum hýalúrónat, tokóferólsýra, retínýlpalmítat, askorbínsýra, allantóín, rósmarínþykkni, baldursbráarþykkni, 

díasólínidýlúrea, metýlparaben, própýlparaben, ilmefni.

Magn
118ml.

Leiðbeiningar
Notist að vild eftir rakstur eða útiveru.
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Aloe Lips
Lýsing og notkunarsvið

Hinir sefandi eiginleikar aloe vera eiga mjög vel við varir þínar og verja þær fyrir áhrifum sólar og vinds. Við höfum notað efni 

af bestu gerð, svo sem jojoba-olíu og bývax, til að framleiða varasalva sem við teljum öflugasta alhliða varasalvann sem völ er 

á. Aloe Lips sefar og mýkir sprungnar og þurrar varir og getur hjálpað til við að halda frunsum í skefjum. Varasalvinn veitir 

vernd við allar veðuraðstæður.

Og kostir hans eru fleiri. Hafðu því Aloe Lips við hendina hvort sem þú ert í skíðaferð, í sólbaði, í lautarferð á árbakka eða bara 

að grilla í garðinum heima. Varasalvinn kemur sér vel gegn flugubiti og stungum, smáskeinum og minni háttar brunasárum. 

Smæð hans gerir það að verkum að hann rúmast auðveldlega í vasa eða litlum sjúkrakassa.

Láttu varirnar segja það … biddu um Aloe Lips!

Í sviphendingu...

• Rakagefandi varasalvi.

• Góður sáraáburður.

• Varagloss.

• Verndar í heitu og köldu loftslagi.

• Græðandi á frunsur og hindrar myndun þeirra.

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 barbadensis þykkni, jojoba-olía (buxus chinensis), vaselín, oktýlhýdroxýsterat, bývax, kandelillavax (euphorpia cerifera), mýristíl 

mýristat, karnúbavax (copernica cerifera), ósókerít, bragðefni, allantóin, própýlparaben.

Magn
2,25g

Leiðbeiningar
Berið reglulega á varir til að mýkja þær, einkanlega þegar mikið frost er, sterk sól eða vindur. Gott er að grípa til varasalvans á skeinur, 

stungur og skordýrabit.
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Aloe Jojoba Shampoo
Lýsing og notkunarsvið

Aðal innihaldsefni í þessari sýrustigsstilltu vöru er geymsluvarið aloe vera gel sem gagnast bæði hári og hársverði, en mörg 

vandamál tengd hári eiga einmitt upptök sín þar. Hin sóttkveikjuhemjandi áhrif gelsins gera það að sjálfsögðum valkosti á móti 

„lyfjahársápum“ þeim sem víða eru í boði.

Geymsluvarði aloe vera er tilvalið gegn vandamálum sem tengjast hári og hársverði af margvíslegum ástæðum:

Aloe vera hefur hemjandi áhrif á bakteríur og sveppi — ýmsar gerðir flösu og svokallaðrar fituflösu stafa af því að sveppagróður 

nær að þrífast í seyti fitukirtlanna í hársverðinum.

Virkni ensímanna í sjampóinu aðstoðar við að losa og hreinsa burt dauðar frumur þannig að heilbrigður vefur geti vaxið á ný.

Ensímin hafa einnig heillavænleg áhrif á heilbrigða vefi. Samsetning amínósýrna í aloe vera er hin sama og í heilbrigðum 

hársekkjum.

Í sviphendingu...

• Milt, hreinsandi sjampó.

• Dregur úr óþægindum af völdum kvilla í hársverði.

• Hentar öllum gerðum hárs.

• Drjúgt, notið sparlega.

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 barbadensis gel (geymsluvarið aloe vera gel), DEA- lárýlsúlfat, vatn, kókamíð DEA, kókamíðprópýlbetaín, simmondsia chinensis 

(jojoba) olía úr fræjum, natríumklóríð, díasólínidýlúrea, metýlparaben, sítrónusýra, askorbínsýra (C-vítamín), ilmefni.

Magn
296ml.

Leiðbeiningar
Berið í blautt hárið og nuddið vel til að örva hársvörðinn og mynda þykkt sápulöður. Skolið vel. Endurtakist uns hárið er orðið hreint.
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Aloe Jojoba Shampoo – framhald
Lýsing og notkunarsvið

Sjampóið dregur úr kláða og ertingi sem fylgir ýmsum kvillum í hársverði.

Sapónín og náttúruleg freyðiefni hreinsa hár og hársvörð og styrkja hárið og gefa því fyllingu.

Hinir djúpvirkandi eiginleikar geymsluvarins aloe vera valda því að virkni þess nær djúpt í hársvörðinn þar sem það vinnur gegn 

sýkingum og endurnærir líkamsvefina.

Jojoba-olía hefur mýkjandi eiginleika og hefur því lengi verið notuð í ýmis konar hárvörur. Hún bætir hárinu upp vökvatap og 

nærir bæði hár og hársvörð. Hún gefur hárinu aukna fyllingu með því að fjarlægja harða húðfeiti sem gjarnan sest í það og 

styrkir hárin og enda þeirra. Notkun jojoba-olíu gerir það að verkum að auðvelt verður að vatnsgreiða það og greiða úr flækjum 

án þess að hárið verði þurrt og tætingslegt á eftir.

Aloe-Jojoba sjampó frá Forever Living Products er hannað til að gera hárið gljáandi og meðfærilegt. Það hjálpar til við að 

fjarlægja húðflögur af völdum flösu og linar kláða og erting í hársverði jafnframt því sem það viðheldur eðlilegu rakajafnvægi 

hárs og húðar en við það verður hárið fyllra og sterkara. Til viðbótar við aðalefnin tvö, aloe og jojoba, koma rakagefandi og 

nærandi efni svo úr verður mild hársápa sem þó ræður við að hreinsa fitugt hár.

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 Jojoba Conditioning Rinse
Lýsing og notkunarsvið

Forever Living Products nýtti sér nýjustu þekkingu á meðhöndlun hárs til viðbótar þeirri miklu þekkingu sem í fyrirtækinu býr til 

að þróa Aloe-Jojoba Conditioning Rinse. Sýrustig þessarar vönduðu hárnæringar er lagað að þörfum hársins, verndar það og 

gerir það þjálla. Meginefnið í hárnæringunni er aloe vera og hún er ætluð til nota eftir þvott með Aloe-Jojoba sjampói. 

Samvirkni aloe og jojoba er nýtt til að næra hárið og gefa því líflegt útlit og silkimjúka áferð.

Auk aðalefnanna inniheldur hárnæringin efni sem hindra að stöðurafmagn hlaðist upp í hárinu eins og oft vill gerast. Hún 

inniheldur einnig efni sem þekja yfirborð háranna, draga úr hættunni á því að endar þeirra klofni og gefa hárinu fallega áferð. 

Hárnæringin veitir einnig vörn sem kemur að góðu haldi ef hárblásaranum er beitt ótæpilega.

Viðurkenningarmerki alþjóðlega aloe vísindaráðsins er á sérhverri flösku og er sönnun þess að þessi vara er í sérflokki hvað 

gæði snertir.

Í sviphendingu...

• Verndar hárið.

• Varnar því að hárendar klofni.

• Rétt sýrustig.

• Drjúgt, notist sparlega.

• Endurbætt framleiðsla, gerir hárið þjált og meðfærilegt.

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-barbadensis gel (geymsluvarið aloe vera gel), vatn, goðahnetuolía, setýlalkóhól, tvíhýdroxýprópýl, PEG-5 línólammoníumklóríð, 

glýserýlsterat, glýseról, kvaterníum–80, stearalkóníumklóríð

Magn
296ml.

Leiðbeiningar
Eftir hárþvott með Aloe-Jojoba sjampói er Aloe-Jojoba hárnæringu nuddað í hárið, eftir tvær til þjár mínútur er hárið skolað vel og þerrað.
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Aloe Styling Gel
Lýsing og notkunarsvið

Aðalefnið í þessu nýstárlega hárlagningargeli er aloe. Það styrkir og verndar hárið og gerir þér kleift að greiða það og leggja 

eftir vild.

Gelið er rakaþolið og inniheldur ekki alkóhól. Það heldur eiginleikum sínum lengi og vel þannig að hægt er að greiða hárið eftir 

þeim stíl sem óskað er eftir og það mun halda gljáa sínum og fyllingu. Styrkir hárið og gefur því heilbrigt útlit daglangt.

Í sviphendingu...

• Inniheldur ekki alkóhól.

• Fyrir bæði kyn.

• Má nota hvort sem er á vott hár eða þurrt.

• Gefur fyllingu án þess að vera límkennt.

• Aloe er innihaldsefnið öryggisins vegna.

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 barbadensins gel, vatn, PVP/VA samfjölliða, pólýkvaterníum-11, tríetanólamín, glýseról, karbómer, bensófenón-4, asetamíð MEA, 

panþenól, vatnsrofið sojaprótín, vatnsrofnar fjölsykrur, línólsýra / línólensýra, hýalúrónsýra, sorbitól, hveitikímolía, jojobaolía, tókóferól, 

cyclomethicone, dimethicone copolylol, askorbínsýra, tvínatríum EDTA, metýlparaben, díasólínidýlúrea, ilmefni.

Magn
227g.

Leiðbeiningar
Berið í vott hár og dreifið vel. Greiðið hárið og leggðu eftir óskum. Látið hárið þorna af sjálfu sér eða notið hárblásara.
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Aloe Pro–Set
Lýsing og notkunarsvið

Í því skyni að koma til móts við umhverfissinnaða neytendur hefur Forever Living Products framleitt hárúða úr bestu fáanlegu 

efnum en án alkóhóls. Hárúðinn verndar hárið og heldur því í sínum skorðum.

Margar gerðir hárúða sem fáanlegar eru í verslunum nú á dögum innihalda alkóhól. Það getur vissulega komið að notum við að 

halda hárinu í skorðum, en það getur einnig valdið því að hárið þornar um of. Langvarandi notkun á hárúða og hárfroðu getur 

leitt til þess að hársekkirnir stíflist og hárin þekjist harðri skán sem að endingu verður til þess að trufla hárvöxtinn og ofþurrka 

og aflita hárið. Önnur tilbúin efni í slíkum vörum geta valdið ertingi í hársverði sem leitt getur til annarra kvilla og vandamála. 

Og þess er auðvitað að geta að þau efni sem notuð eru í úðabrúsa án dælu eru óheppileg fyrir umhverfið.

Helstu innihaldsefnin í Aloe Pro-Set eru mild og fara vel með hárið og hársvörðinn: hreinsað vatn til að vinna gegn vökvatapi 

sem kann að hafa orðið vegna mikillar notkunar á hárblásara og útiveru í sólskini, geymsluvarið aloe vera gel til að auka mýkt 

og sveigjanleika hársins til þess að auðveldara sé að greiða það og vatnsrofin jurtaprótín sem bæta upp glötuð næringarefni.

Þegar Aloe Pro-Set frá Forever er notað ásamt Aloe-Jojoba sjampói og hárnæringu næst fram aukin vernd gegn sliti í hári og 

öðrum hárskemmdum. Eitt og sér veitir það hárinu samt sem áður prýðilega vernd og heldur því í réttum skorðum.

Í sviphendingu...

• Heldur hárinu í skorðum án þess að valda skemmdum á því.

• Rakagefandi.

• Nærandi fyrir hárið.

• Inniheldur ekki alkóhól.

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
Hreinsað vatn, geymsluvarið aloe vera gel, própýlenglýkól, PVP, glýseról, panþenól, vatnsrofin jurtaprótín, ólet-10, ilmefni, dimethicone 

copolylol, tetranatríum EDTA, tríetanólamín, metýlklórísóþíasólínón, metýlísóþíasólínón.

Magn
178ml.

Leiðbeiningar
Haltu brúsanum um það bil 30cm frá hárinu og úðaðu jafnt yfir það. Greiddu hárið og hagræddu

því eins og ætlunin er og gefðu úðanum tíma til að þorna. Endurtaktu þetta eins og þörf er á.
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25th Edition Fragrances
Lýsing og notkunarsvið

Ferskur ilmurinn af 25th Edition-kölnarvatni fyrir karla og 25th Edition-ilmvatni fyrir konur er sannkölluð veisla fyrir skynfærin. 

Þessar vörur eru sérstaklega framleiddar fyrir Forever Living Products og einkennast af fínlegum, margslungnum ilmi sem 

gælir við skynfærin.

24th Edition for Men er í vökvaformi og tilheyrir fougère-flokki ilmefna. Margslunginn,

karlmannlegur ilmurinn minnir á ávexti, kryddjurtir og ferskar skógarplöntur. Framarlega

í ilmrófinu er angan af basil og lofnarblómum og að baki þeirra hinn hressandi ilmur af ísuðum

ananas og grísku blóðbergi. Hinn létti keimur blómjurta og ávaxta umlykur kjarna ilmsins þar

sem blágresisangan, telaufailmur og eplalykt taka við. Héðan í frá þyngist ilmurinn og verður

karlmannlegri. Við greinum ilm af eikarfléttum, sandelviði, moskus, sedrusviði og tonka-baunum. 

25th Edition-ilmvatn fyrir konur er ferskur hvítblómailmur sem ber með sér

angankrónublaðanna blandaðan hlýjum skógarilmi sem myndar djúpa kvenlega angan.

Þessi margslungni ilmur hefst með angan kaktusblóma og gullinna fresía sem blandast

þungum keim af bergfléttublöðum sem veita honum grænt yfirbragð. Í kjarna ilmsins ræður

ilman hvítblómanna; rósir, jasmína, hvítar liljur og magnólía. Að lokum greinum við angan

af kirsuberjaviði, moskus og patchouli-jurt (Pogostemon chablin) sem styðja og ýta undir

hinn kvenlega hvítblómailm.

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
Í vörum fyrir karla og konur: Eðlisbreytt alkóhól, ilmefni, vatn.

Magn
50ml í umbúðum.
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Aroma Spa Collection
Lýsing og notkunarsvið

Láttu það eftir þér að njóta þessara þriggja gæðavara úr ilmolíumeðferðarlínunni okkar: Relaxation Bath Salts, Relaxation 

Shower Gel og Relaxation Massage Lotion. Hvort sem þú notar eina af þessum vörum í einu eða allar saman munu þær veita 

þér unað ilmolíumeðferðar í ró og næði innan veggja heimilisins.

Skref 1. Láttu þreytuna líða úr þér í baði með Relaxation Bath Salts. Þetta baðsalt er gert úr hinu víðfræga Dauðahafssalti, 

lofnarblómaolíu og öðrum ómissandi baðolíum.

Skref 2. Hreinsaðu húðina með Relaxation Shower Gel; notaðu sturtuglófa til að hreinsa ysta húðlagið af flögum og dauðum 

húðfrumum þannig að húðin verði slétt og mjúk.

Skref 3. Notaðu Relaxation Massage Lotion til að mýkja húðina og setja hinn fullkomna endapunkt aftan við heimadekrið.

Aroma Spa Collection inniheldur:

• Relaxation Bath Salts — 350 g

• Relaxation Shower Gel — 192 ml

• Relaxation Massage Lotion — 192 ml

(Vörurnar eru einnig seldar hver í sínu 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.
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Relaxation Bath Salts
Lýsing og notkunarsvið

Láttu þreytuna líða úr þér með hjálp hinnar ilmríku blöndu okkar úr Dauðahafssalti, lofnarblómum og ilmolíum. Allt frá tímum 

Forn-Egypta hefur fólk víðs vegar að úr heiminum lagt leið sína til Dauðahafsins til að njóta þar heilsubótar. Salt úr 

Dauðahafinu virkar einstaklega sefandi og rakagefandi á húðina.

Lofnarblómið er vel þekkt ilmjurt og er notuð í ilmþerapíu vegna hinna sefandi eiginleika sinna. Sýnt hefur verið fram á að 

ilmþerapía með lofnarblómum og öðrum þekktum heilsubótarolíum bætir svefn fólks og hjálpar því til að slaka á.

Við hjá Forever höfum sameinað þessi tvö vel þekktu og öflugu efni í Relaxation Bath Salts og framleitt baðsalt sem hefur 

einhver þau mestu slökunaráhrif sem nokkurt baðsalt á markaðnum veitir.

Tvær matskeiðar nægja í baðið til þess að gera baðferðina að upplifun sem þú munt seint gleyma.

Í sviphendingu...

• Inniheldur Dauðahafssalt sem er víðfrægt fyrir líknarmátt sinn

• Ilmþerapía getur hjálpað fólki til að slaka á og sofa betur

• Tvær matskeiðar í baðið — það er allt og sumt

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
Sjávarsalt (maris sal), olía úr lofnarblómum (lavandula angustifolia), olía úr aldini bergamíu (citrus aurantatium bergamia), maltódextrín, 

vatnað sílikat, ilmefni.

Magn
330 g.

Leiðbeiningar
Setjið um það bil tvær matskeiðar af Relaxation Bath Salts í baðkerið og látið vatnið streyma í það. Best er að láta baðsaltið leysast alveg 

upp áður en farið er í baðið (það má flýta fyrir því með því að hræra aðeins í vatninu).
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Relaxation Shower Gel
Lýsing og notkunarsvið

Njóttu áhrifa þróaðrar húðverndartækni í hvert sinn sem þú ferð í bað með ilmandi Relaxation Shower Gel sturtusápunni sem er 

búin til úr sefandi og rakagefandi aloe vera, ýmsum olíum og ávaxtaþykkni, þar á meðal lofnarblómum, bergamíu og agúrkum. 

Þú munt ekki vilja vera án þessarar sturtusápu frá Forever.

Notaðu baðglófa til að strjúka burt áhyggjurnar. Húð þín mun kunna vel að meta rakann og mýktina sem þetta sturtugel færir 

henni — og ilmurinn er indæll.

Fáður ferskleikatilfinninguna með Relaxation Shower Gel — fullkominn endir á deginum.

Í sviphendingu...

• Notaðu glófa til að fjarlæga dauðar húðfrumur

• Inniheldur aloe vera og ýmsar mikilvægar olíur

• Notaðu einnig Relaxation Massage Lotion til að fullkomna 

upplifunina

• Veitir húðinni raka

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
Geymsluvarið aloe vera gel, natríum C14–15 ólefínsúlfónat, vatn, láramídóprófýlbetaín, PEG–80 sorbitan laurate, , sodium trideceth sulfate, 

PEG-150 distearate, cocamidopropyl hydroxysultaine, natrium lauroamphoacetate, natrium laureth-13 carboxylate, olía úr lofnarblómum 

(lavendula angustifolia), olía úr bergamíualdinum (citrus aurantium bergamia), olía úr sedrusberki (cedrus atlantica), agúrkuþykkni 

(cucumis saticus), þykkni úr sítrónum, glycerin, sítrussýra, natríumklóríð, metýlísóþíasólínón, ilmefni.

Magn
192ml.

Leiðbeiningar
Berðu á þig Relaxation Shower Gel með baðglófa eða votum þvottapoka úr flanneli í baðkarinu eða sturtunni. Notist ásamt Relaxation 

Massage Lotion til að fullkomna upplifunina.
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Relaxation Massage Lotion
Lýsing og notkunarsvið

Forever hefur sameinað hin húðsefandi áhrif aloe vera, ýmissa mikilvægra olíla, hvíts tes og ávaxtaþykknis í þessa einstöku 

nuddolíu sem ekki makar allt út í feiti — hana er tilvalið að nota eftir bað með Relaxation Bath Salts eða Relaxation Shower Gel.

Við notuðum okkar vel þekkta geymsluvarða aloe vera gel og bættum við lofnarblómum og hvítu tei. Lavander hefur slakandi 

áhrif en teið leggur til ferskan og hressandi ilm. Einnig notum við öflugar olíur úr ávöxtum appelsínu-bergamíu og agúrkukjarna 

til að fullkomna þessa nuddolíu.

Í sviphendingu...

• Nærir og sefar húðina

• Sameinar kosti aloe vera, hvíts tes, lofnarblóma og mikilvægra olía

• Tilvalið eftir bað með Relaxation Bath Salts og Relaxation Shower 

Gel

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
Geymsluvarið aloe vera gel, vatn, C12–15 alkíð-bensóat, olía úr sólblómafræjum (helianthus annuus) etýlhexýl palmít, glýserýlsterat, PEG–

100 sterat, cyclomethicone, PEG/PPG–18/18 dimethicine, olía úr lofnarblómum (lavendula angustifolia), olía úr bergamíualdinum (citrus 

aurantium bergamia), olía úr sedrusberki (cedrus atlantica), kjarni úr hvítu telaufi (camellia sinensis), agúrkuþykkni (cucumis saticus), 

kjarni úr mímósuberki (mimosa tenuiflora) glýserín, arginín, tókóferýlasetat, retinýl palmita polýsorbat 20, karbómer, glýserílakrýlat/

akrýlsýru- samfjölliða, bútýlenglýkol, tríetanólamín, PVM/MA samfjölliða, hýdroxýetýlsellulósi, fenoxýetanól, metýlísóþíasólínón, dínatríum 

EDTA, ilmefni.

Magn
192ml.

Leiðbeiningar
Berið á eftir þörfum og nuddið inn í húðina. Gætið þess að efnið berist ekki í augu. Ef það gerist skal skola með hreinu vatni í nokkrar 

mínútur.


