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Húðvörur – andlit

Ásigkomulag húðar þinnar hefur afar mikil áhrif á útlit þitt og vellíðan. Nú gefst þér tækifæri til að njóta liðveislu hinna frábæru 

Forever-húðvara við að leyfa fegurð húðar þinnar að njóta sín til fulls. Við höfum þegar kynnt fyrir þér hið fjölbreytta framboð 

okkar af húðvörum til daglegra nota og því þá ekki að beina athyglinni að hinum sérhæfðu vörum okkar? Með því að sameina 

kosti hinnar margreyndu aloe vera plöntu og nýjustu og bestu efna sem fáanleg eru getum við boðið þér snyrti- og 

fegrunarvörur sem jafnast á við það besta sem snyrtistofur hafa upp á að bjóða. Nú getur þú dekrað við andlit þitt og líkama í 

þægindum heima fyrir! Vörurnar frá Forever Living Products koma til móts við óskir þínar, já þær máttu alveg fá framan í þig!

Húðin og öldrunarferlið

Húðin, stærsta líffæri okkar, er teygjanleg varnarhúð sem viðheldur rakanum í líkamanum og verndar viðkvæma

vefi með margbrotnu hitastýringarkerfi. Húðin er lífsnauðsynlegt líffæri, gerð úr þremur lögum; hornlagi,

leðurhúð og húðbeði.

Húðbeðurinn tengir húðina við vefi líkamans. Hann þekur vöðva og bein og er að mestu gerður úr æðum,

taugum og fitu. Húðbeðurinn er hinn mjúki og fituríki grunnur húðarinnar. Eftir því sem fólk eldist eyðir

líkaminn þessum fituríka og fjaðurmagnaða grunni og ytri lög húðarinnar mynda poka og hrukkur.

Í næstefsta lagi húðarinnar, leðurhúðinni, eru æðar, taugar, taugaendar, hársekkir og svita- og

fitukirtlar. Í henni eru frumur sem nefnast trefjakímfrumur og gegna þær mikilvægu hlutverki

við að mynda þræðina sem gera húðina teygjanlega. Tvö efni í þessu lagi, kollagen og

elastín, gegna mestu hlutverki við að gera húðina teygjanlega og sterka. Það er einkum

leðurhúðin sem þarfnast næringar til að geta endurnýjað sig, vaxið og framleitt nýjar húðfrumur.

Ysta lagið, hornhúðin eða yfirhúðin, er gert úr örþunnu lagi af dauðum húðfrumum. Þetta er

hið sýnilega lag húðarinnar og sá hluti hennar sem við þekkjum best. Líkaminn framleiðir

í sífellu nýjar húðfrumur sem færast upp í hornhúðina um 21–28 dögum eftir að þær myndast

Þessar nýju frumur nefnast hyrnisfrumur og eru mettaðar af hornefni eða keratíni.

Húðin eldist á tvo vegu sem talað er um sem náttúrulega öldrun og öldrun vegna ytri áhrifa. 

Ekki er hægt að komast hjá náttúrulegri líffræðilegri öldrun en vissulega ber fólk

misjafnlega mikil merki hennar. Leiðirnar til að vinna gegn áhrifum öldrunar felast í því

að beina aðgerðum að þáttum á borð við lífsstíl, húðgerð, rakagjöf, þurrki, vernd og næringu. 

Öldrun vegna ytri áhrifa ræðst af lífsstíl og ýmsum ytri áhrifavöldum, svo sem mengun,

veðurfari (sól, vindi, regni og snjó). Hin sérhæfðu efni, sem völ er á nú til dags, geta haft

miklu meiri áhrif á þessa þætti en náttúruleg öldrun. Með því að verja húðina og veita

henni þau næringarefni sem hún þarfnast er hægt að vinna gegn áhrifum öldrunar vegna

utanaðkomandi áhrifa.

Reglurnar um rétta umhirðu húðarinnar eru mjög einfaldar:

• Borðaðu skynsamlega.

• Haltu húðinni hreinni og gættu þess að hún þorni ekki um of.

• Notaðu einungis bestu vörur sem völ er á fyrir húð þína.

• Reyndu eins og unnt er að koma í veg fyrir áhrif skaðlegra umhverfisþátta

á borð við sterkt sólskin, reyk o.þh.
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Sonya Skincare Collection
Lýsing og notkunarsvið

Sonya Skincare Collection húðvörurnar eru gerðar úr frábærum hráefnum á borð við aloe vera, kjarnaseyði úr ávöxtum og hvítt 

te og þær valda straumhvörfum í baráttunni gegn áhrifum öldrunar. Innihaldsefnin í vörunum hjálpa til við að fríska húðina upp 

og veita henni raka með áður óþekktum hætti. Vörurnar eru sérhannaðar til að virka saman þannig að húðin fái geislandi og 

fallegt útlit.

Vörurnar í Sonya Skincare Collection húðvörulínunni eru sérhannaðar til að hreinsa húðina, mýkja hana og veita henni heilbrigt 

útlit.

Í sviphendingu...

• Hentar öllum húðgerðum

• Hentar fólki á öllum aldri

• Vinna gegn áhrifum öldrunar — vörurnar byggja 

upp varnir gegn þeim þáttum sem valda því að 

húðin eldist

• Vörurnar henta fyrir viðkvæma húð

• Minnstu þess að því betur sem þú hugsar um húð 

þína því minna muntu þurfa að gera fyrir hana í 

framtíðinni!

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.

Notkunarleiðbeiningar
Hreinsið tvisvar á dag með Aloe Purifying Cleanser.

Hreinsið um það bil tvisvar í viku með Aloe Deep-Cleansing Exfoliator.

Frískið upp á húðina tvisvar á dag með Aloe Refreshing Toner.

Notið Aloe Nourishing Serum tvisvar á dag.

Notið Aloe Balancing Cream tvisvar á dag.

Athugið. Enda þótt einungis séu notuð ofnæmisprófuð efni af bestu gerð í vörurnar í Sonya Skincare Collection vörulínunni er 

rétt að gera ávallt prufu á litlum bletti á húðinni áður en notkun hefst. Þetta á raunar við um allar húðvörur.

Í Sonya Skincare Collection vörulínunni eru:

Aloe Purifying Cleanser

Aloe Deep-Cleansing Exfoliator

Aloe Refreshing Toner

Aloe Nourishing Serum

Aloe Balancing Cream
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Aloe Purifying Cleanser
Lýsing og notkunarsvið

Aloe Purifying Cleanser er fyrsta skrefið í Sonya Skincare fegrunarlínunni. Þessi einstaki hreinsivökvi með aloe og kjarnaseyði 

af ávöxtum er sérframleiddur til að hreinsa húðina án þess að þurrka hana.

Að lokinni hreinsun með Aloe Purifying Clenser er hörundið undursamlega mjúkt, ferskt og hreint. Bestur árangur næst með því 

að nota Aloe Refreshing Toner og aðrar vörur í Sonya Skincare snyrtirvörulínunni á eftir.

Í sviphendingu...

• Inniheldur aloe og kjarnaseyði af ávöxtum

• Fjarlægir mildilega farða og óhreinindi

• Þurrkar ekki 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 gel, vatn, etýlhexýl hýdroxýsterat, glýserýlsterat, metýlglútek–20, sorbítól, dímetíkon, elýlhexýlpalmitat, arginín, 

setýlalkóhól, PEG–75 sterat, setet–20, stearet–20, glýserín, kjarnaseyði af agúrku (cucumis sativus), kjarnaseyði af sítrónu (citrus medica 

limonum), sorbitanláreat, pólýsorbat 20, karbómer, 1,2–hexandíól, kaprýlýlglýkól, trópólon, dinatríum EDTA, ilmefni.

Magn
177ml.

Leiðbeiningar
Notið Aloe Purifying Cleanser alla morgna og öll kvöld. Notaðu fingurgómana til að bera hreinsiefnið á háls og andlit. Nuddið vel til að ná 

öllum óhreinindum og farðaleifum brott. Þurrkið hreinsiefnið af með bómullarhnoðra og skolið andlit og háls vel með volgu vatni.
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Aloe Deep-Cleansing Exfoliator
Lýsing og notkunarsvið

Sú erting sem víða er í umhverfi samtímans getur hæglega sett mark sitt á hörund þitt. Þegar svo stendur á að húð þín þarf á 

hreinsun að halda en þú vilt komast hjá því að nota ertandi efni er Aloe Deep-Cleansing Exfoliator rétta varan til að svara þínum 

þörfum.

Aloe Deep-Cleansing Exfoliator er djúpvirkt en jafnframt milt húðhreinsiefni með náttúrulegum jojoba perlum sem hreinsar og 

mýkir húðina. Aloe er einstaklega mýkjandi og jojoba perlurnar djúphreinsa vel og vandlega.

Í sviphendingu...

• Svo milt að nota má það tvisvar í viku

• Inniheldur mýkjandi aloe

• Jojoba-perlur tryggja mildan þvott

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, sterkja úr zea-maís (kornsterkja), dekýlglúkósíð, akrílat-samfjölliður, hert jojobaolía, kókamíðóprópýlbeatín, 

arginín, glýserín, agúrkukjarni (cucumber sativus), sítrónukjarni (citrus medica limonum), fenoxýetanól, metýlísóþíasólínón, dinatríum 

EDTA, ilmefni.

Magn
118ml.

Leiðbeiningar
Notist u.þ.b. tvisvar í viku eftir hreinsun með Aloe Purifying Cleanser. Byrjið á því að væta andlitið með vatni, berið síðan hreinsiefnið á og 

nuddið því inn í húðina með fingurgómunum (gætið þess vandlega að það berist ekki í augun) í tvær til þrjár mínútur. Skolið burt með volgu 

vatni og þerrið með hreinu og mjúku handklæði.
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Aloe Refreshing Toner
Lýsing og notkunarsvið

Aloe Refreshing Toner með hvítu tei leggur húðinni til nauðsynlegan raka. Þessi tóner inniheldur ekki alkóhól en er í senn 

uppfrískandi og rakagefandi. Tónerinn er notaður eftir húðhreinsun með Aloe Purifying Clenser og gefur húð þinni kost á að 

njóta allrar þeirrar næringar sem býr í aloe vera geli, hvítu tei og kjarnaseyði af agúrku.

Í sviphendingu...

• Inniheldur hvítt te

• Er án alkóhóls

• Frískar húðina upp og veitir henni 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, vatn, glýserín, metýlglútek–20, sorbitól, natrúmhýalúrónat, jojobavax, PEG-120 esterar, natríumlaktat, beta-

glúkan, hvítt te (camellia sinensis), kjarnaeyði af agúrku (cucumis sativa), allantoisn, 1,2–hexanedídól, kaprýlýlglýkól, trópólen, PEG–40 

hert laxerolía, trídeset–9, sítrussýra, dinatríum EDTA, ilmefni.

Magn
177ml.

Leiðbeiningar
Notið kvölds og morgna eftir Aloe Purifying Cleanser. Berið á háls og andlit með bómullarhnoðra og annars staðar þar sem þörf er á.
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Aloe Nourishing Serum
Lýsing og notkunarsvið

Aloe Nourishing Serum með hvítu tei er vel til þess fallið að hjálpa húðinni til að endurheimta rétt rakastig og halda unglegu 

útliti. Varan er létt í sér og auðveld í notkun. Blanda af aloe, hvítu tei, seyði af mímósuberki og andoxunarefnum veitir þér 

frábæra vörn gegn áhrifum sindurefna.

Tilvalinn grunnur undir Aloe Balancing Cream eða Aloe Deep Moisturinsing Creme

Í sviphendingu...

• Inniheldur hvítt te og andoxunarefni

• Létt í sér og auðvelt í notkun

• Hjálpar húðinni til að endurheimta æskilegt rakastig

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, sýklómetíkon, vatn, dímetíkón, glýserín, bútýlenglýkól, pólýakrýlamíð, C13–14 ísóparraffín, láret–7, vetnað 

pólýísóbútan, kjarnaseyði af hvítu telaufi (cemellia sinensis), barkarseyði af mimosa tenuiflora, tókóferýlasetat, natríum askorbýlfosfat, 1,2–

hexandíól, kaprýlýlglýkól, trópólon, ilmefni.

Magn
118ml.

Leiðbeiningar
Notið kvölds og morgna á eftir Aloe Refreshing Toner. Setjið um það bil þrjú „púst“ á fingurgómana og nuddið þeim saman. Berið síðan á 

andlit og háls og annars staðar þar sem þörf er á.
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Aloe Balancing Cream
Lýsing og notkunarsvið

Aloe Balancing Cream inniheldur aloe, HA, E-vítamín og ýmis endurnærandi kjarnaseyði auk sérhannaðra rakagefandi efna. 

Þessi fjölvirku efni hjálpa húðinni við að halda heppilegu rakastigi og næra húðina. Góður árangur næst með því að nota einnig 

Aloe Nourishing Serum til að mýkja og slétta húðina,

Í sviphendingu...

• Inniheldur aloe auk rakagefandi kjarnaseyða

• Hjálpar til við að halda rakastigi húðarinnar eðlilegu

• Sléttir og mýkir hörundið í andlitinu

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, sýklópentasiloxan, bútýlengllýkól, vetnað pólýísóbútan, dímetíkon, ammóníaks-ackrýlóíðmetýlláreat/VP 

fjölliður, pólýakrýlamíð, C13–14 ísóparraffín, láret–7, natríumhýalúrónat, tókóferýlasetat, glýserín, sítrónuseyði (citrus medica limonum), 

kamilluseyði (camellia sinensis), 1,2–hexanedídól, kaprýlýlglýkól, trópólen, ilmefni.

Magn
71g.

Leiðbeiningar
Notið kvölds og morgna á eftir Aloe Nourishing Serum. Notið mæliskeiðina innan í loki dósarinnar til að taka nokkrar skeiðafyllir úr dósinni 

og setjið í diskinn sem er einnig inni í lokinu. Berið kremið á háls og andlit með fingurgómunum og nuddið því vel inn í hörundið. Þvoið 

diskinn og mæliskeiðina vel með heitu vatni eftir notkun og þerrið vel áður en þeim er komið fyrir í lokinu á ný.
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Aloe Deep Moisturizing Cream
Lýsing og notkunarsvið

Aloe Deep Moisturizing Cream með furubarkarþykkni er nýjasta viðbótin við hinar frábæru Sonya Skin Care húðvörur okkar. 

Þetta djúpvirka krem slekkur þorsta húðar þinnar með því að veita henni nauðsynlegan raka.

Furubarkarþykkni inniheldur náttúruleg efni (oligomeric proanthocyanidins eða OPC) sem eru einhver þau öflugustu 

andoxunarefni sem fyrirfinnast í ríki náttúrunnar. Fururbarkarþykkni vinnur því gegn áhrifum sindurefna og styrkir kollagen 

húðarinnar, en kollagen er algengasta prótín mannslíkamans.

Vísindamenn telja að meðal þess áhrifaríkasta sem unnt er að gera til að halda aftur af áhrifum öldrunar á húðina sé að hindra 

áhrif sindurefna. Furubörkur ásamt hreinu, geymsluvörðu aloe vera geli, seramíðum og rakagefandi efnum af nýjustu gerð eru 

notuð í Aloe Deep Moiusturising Cream sem hjálpar húðinni til að viðhalda eðlilegu rakastigi sínu og varðveita æskuljómann.

Í sviphendingu...

• Mjög rakagefandi, einnig fyrir afar þurra húð

• Inniheldur furubarkarþykkni sem vinnur gegn áhrifum sindurefna

• Hjálpar húðinni til að viðhalda æskuljóma sínum

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, própandídol, bútýlenglýkól, fræolía úr jurtinni macadamia ternifolia, C12–15 alkýðbensóat, glýserýlsterat, 

lárýllaktat, sorbítól, dímetíkon, olía úr sólblómafræjum (helianthus annuus), setýlalkohól, metýlglútek–20, isostearýl, hýdroxýsterat, arginín, 

PEG–100 sterat, karbómer, furubarkarþykkni (pinus strobus), glýserín, palmýtóíl trípeptíð–5, seramíð 3, seramíð 6 II, seramíð 1, 

phytosphingosine, kólesteról, natríum láróýl laktat, xanþangúmmí, natrúmhýalúrónat, fenoxýetanól, metýlísóþíasólínón, ilmefni.

Magn
71g

Leiðbeiningar
Til að ná fram sem mestri rakagjöf að kvöldi er best að nota kremið á eftir Aloe Norushing Serum. Notið mæliskeiðina innan í loki dósarinnar 

til að taka nokkrar skeiðafyllir ur dósinni og setjið í diskinn sem er einnig inni í lokinu. Berið kremið á háls og andlit með fingurgómunum og 

nuddið því vel inn í hörundið. Þvoið diskinn og mæliskeiðina vel með heitu vatni eftir notkun og þerrið vel áður en þeim er komið fyrir í 

lokinu á ný.
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Aloe Fleur de Jouvence
Lýsing og notkunarsvið

Öldum saman hefur fólk frá ólíkum menningarsvæðum notfært sér ferskt aloe vera til að fegra hörund sitt og öðlast æskufegurð. 

Fornegyptar voru þekktir að því að hugsa vel um útliti sitt og nægir að minnast Kleópötru drottningar því til sönnunar. Þeir nýttu 

sér óspart hina rakagefandi eiginleika aloe vera til þess að líta vel og unglega út. Á okkar tímum er aloe vera notað í 

margvíslegum tilgangi og Forever Living Products hefur einbeitt sér að því að virkja styrkleika þessarar einstæðu jurtar og nýta 

eiginleika hennar í einhverja hina bestu húðverndarlínu sem völ er á.

Aloe Fleur de Jouvence® (Æskublómið) er einhver öflugasta húðvörulína sem komið hefur fram. Hún samanstendur af sex 

frábærum vörum og er hver og ein þeirra sérhönnuð til að gegna ákveðnu hlutverki við varðveislu og endurnæringu 

andlitshúðar. Með því að leggja saman forna visku og vísindalega þekkingu nútíma húðlæknisfræði hefur Forever Living 

Products heppnast með gríðarlegri atorku að þróa frábærar húðvörur. Þær koma í fallegri öskju og auk húðvaranna inniheldur 

hún spegil, skeið og pensil til að bera efnin á. Allar vörurnar eru einnig í boði sérstaklega, en kostir þeirra nýtast einungis til 

fulls ef allar sex eru notaðar.

Hver og ein vara í Aloe Fleur de Jouvence® vörulínunni var þróuð af mikilli natni og með ítrasta tilliti til daglegra þarfa 

húðarinnar. Við byrjum með geymsluvarið aloe vera gel og bættum í það kollageni sem er eitt mikilvægasta frumubyggingarefni 

náttúrunnar og að auki einstökum rakagefandi og mýkjandi efnum. Úr varð frábær húðvörulína sem hjálpar þér til að verjast 

áhrifum öldrunar, veðurfars og ýmissa umhverfisþátta. Meðferðin, sem notkun á Aloe Fleur de Jouvence® 

uppbyggingarmeðferðinni felur í sér daglega umhirðu húðarinnar sem kallar fram og varðveitir náttúrulega fegurð hennar, 

ferskleika og æskuljóma.

Aloe vera hefur ávallt gert húðinni gott. Nú getur þú leyft þér enn meira dekur með Aloe Fleur de Jouvence® frá Forever Living 

Products!

Leiðbeiningar um notkun

Hreinsaðu hörundið tvisvar á dag með Aloe Cleanser.

Notaðu endurnærandi Rehydrating Toner tvisvar á dag.

Tvisvar til þrisvar í viku skaltu veita þér endurnærandi aloe-andlitsmeðferð með Mask Powder og Aloe Activator.

Notaðu Recovering Night Creme á hverju kvöldi.

Notaðu Firming Day Lotion á hverjum degi.

Aloe Fleur de Jouvence® vörulínan samanstendur af:

Aloe Cleanser

Rehydrating Toner

Firming Day Lotion

Recovering Night Creme

Mask Powder

Aloe Activator

Skeið, bursta til að bera vörurnar á hörundið og blöndunarskál

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 Fleur de Jouvence – framhald
Lýsing og notkunarsvið

Notkunarleiðbeiningar fyrir Aloe Fleur de Jouvence húðvörulínuna

Aloe Fleur de Jouvence húðvörulínan lætur þér í té allt sem þú þarft til að öðlast fallega húð og viðhalda henni.

Skref 1

Hreinsun

Aloe Cleanser er fyrsta skrefið í því að öðlast fallega húð. Nuddaðu Aloe Clenser inn í hörundið á andliti og hálsi á kvölds og 

morgna alla daga vikunnar. Hreinsaðu svo húðina með rökum klút eða þurrku.

Skref 2

Tóner

Rehydrating Toner er laus við alkohól en inniheldur aloe vera, kollagen og allantóin. Best er að nota bómullarhnoðra til að bera 

Rehydrating Toner á háls og andlit þar sem byrjað er neðst og strokið upp á við. Notist kvölds og morgna.

Skref 3

Mýking (að morgni)

Firming Day Lotion er rakagefandi og mýkjandi og hjálpar húðinni til að öðlast og viðhalda geislandi útliti. Nuddaðu áburðinum 

gætilega inn í hörundið á hálsi og andliti. Hentar einnig mjög vel sem grunnur undir uppáhalds snyrtivörur þínar úr Sonya 

Colour Collection snyrtivörulínunni.

Skref 3

Mýking (að kvöldi)

Recovering Night Creme mýkir og sefar húðina og endurnærir hana meðan þú hvílist í svefni. Notist í lok húðhreinsunar 

kvöldsins. Berið á háls og andlit eftir þörfum.

Mælt er með Aloe Facial andlitsmeðferð tvisvar til þrisvar í viku til að slétta og endurnæra húðina og fríska upp á útlit hennar. 

Aloe Activator hefur frábæra rakagefandi eiginleika og hentar afar vel ásamt Mask Powder. Aloe Activator er einnig mjög 

áhrifaríkt húðhreinsiefni og til að fríska hörundið upp.

Settu eina skeið af Mask Powder í blöndunarskálina og bættu svo einni skeið af Aloe Activator við og hrærðu efnunum saman 

þar til blandan er orðin þykkfljótandi. Notaðu burstann til að bera jafnt lag á andlitið neðan frá hálsi og upp. Komdu þér svo fyrir 

í hvíldarstöðu í um 30 mínútur og hreyfðu andlitið sem minnst.

Notaðu rakt handklæði til að mýkja maskann áður en þú þværð hann burt með volgu vatni. Endaðu svo meðferðina á tóner og 

uppáhalds rakagjafanum þínum.

Til að gera gott betra má nota Facial Fabrique Tissue frá Forever Living. Þessi byltingarkennda vara eykur áhrif 

húðmeðferðarinnar með því að draga svitaholur húðarinnar saman og þétta hana þannig. Hin sérstaka lagskipta hönnun Facial 

Fabrique auðveldar einnig húðinni til að draga betur í sig hin margvíslegu næringarefni sem er að finna í húðvörunum hollu frá 

Forever Living Products.

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 Cleanser Aloe Fleur de Jouvence
Lýsing og notkunarsvið

Aloe Cleanser er gert úr efnum sem sannreynt hefur verið að valda ekki ofnæmi. Þessi fljótandi áburður er léttur og kámar ekki 

né ertir enda er hann af réttu raka- og sýrustigi. Aloe Cleanser er fljótvirkt og öruggt til að fjarlægja andlitsfarða og óhreinindi af 

hörundinu. Það hentar vel sem undirbúiningur fyrir fulla Aloe-andlitsmeðferð og einnig við daglega umhirðu húðarinnar 

samkvæmt því sem ráðlagt er í Aloe Restorative Beauty Regime-leiðbeiningunum. Aloe Cleanser inniheldur rétt magn af 

jojoba-olíu og vatni til að hreinsa húðina vandlega án þess að þurrka hana og þannig heldur hún sínu ferska yfirbragði. 

Í sviphendingu...

• Mildur hreinsilögur

• Tilvalið til að fjarlægja farða

• Inniheldur C-vítamín

• Inniheldur ekki ofnæmisvalda

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
Geymsluvarinn safi úr aloe-vera laufi (Aloe Barbadensis), vatn, vetnað pólýísobúten, C12–15 alkýl bensóat, glýserýlsterat, setýlalkóhól, 

bútýlenglýkól, dinatrium kókosamfodiasetat, PEG-100 sterat, díetýlhexýladípat, etýlhexýlsterat, etýlhexílpalmítat, jojobaolía (Simmondsia 

Chinensis), tríetanólamín, karbómer, xantangúmmí, allantóín, askorbínsýra (C-vítamín), dímetíkon, dínatríum EDTA, fenoxýetanól, 

kaprýlýlglýkól, sorbínsýra, metýlísóþíasólínón, ilmefni.

Magn
120ml.

Leiðbeiningar
Berið nokkra dropa af Aloe Clenser gætilega á andlit og háls með hægum hringhreyfingum. Þegar fjarlægja skal farða, óhreinindi og dauða 

húð er best að þurrka varlega með klút vættum í Aloe Cleanser. Þannig verður húðin hrein og mjúk. Ef þess er óskað má nota Rehydrating 

Toner á eftir.
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Rehydrating Toner Aloe Fleur de Jouvence
Lýsing og notkunarsvið

Rehydrating Toner inniheldur ekki alkohól og þurrkar því ekki húðina. Náttúrulegt aloe vera og nornahesli auk sérhæfðra 

rakagefendi efna og jurtakrafts sjá um að gefa hörundinu hinn rétt litblæ. Varan inniheldur einnig kollagen og allantóin sem 

styrkja frumurnar.

Rehydrating Toner er milt hreinsiefni og ætlað til þess að fjarlægja síðustu leifarnar af húðhreinsiefni, farða og óhreinindum úr 

andliti, fríska húðina upp og þrengja svitaholur. Með Rehydrating Toner er auðvelt að fjarlægja fitu og óhreinindi af andliti og 

gera húðina mjúka og geislandi á nýjan leik. Hörundið endurheimtir rétt rakastig og endurnærist.

Í sviphendingu...

• Gefur hörundinu jafnan lit og veitir því raka

• Inniheldur ekki alkohól

• Inniheldur aloe vera, nornahesli, jurtrakraft og kollagen

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-safi (geymsluvarið aloe vera gel), vatn, nornaheslivatn (Hamamelis Virginiana, án alkohóls), própandídol, uppleyst kollagen, 

sítrónuseyði (Citrus Medica Limonum), agúrkuþykkni (Cucumis Sativus), seyði af Equisetum Hiemale, seyði af kamillublómum 

(Chamomilla Recutita), seyði af rósmarínlaufum (Rosmarinus Officianlis), natríum PCA, natríumlaktat, tríetanólamín, allantóín, natríum 

hýalúrónat, dinatrium EDTA, fenoxýetanól, metýlísóþíasólínón, kaprýlýlglýkól, 1,2–hexanedíol, mentolilmefni.

Magn
118ml.

Leiðbeiningar
Berðu Rehydrating Toner á andlitið með bómullarhnoðra kvölds og morgna. Best er að strjúka neðan frá og upp á við. Haltu áfram þar til 

bómullarhnoðrinn hættir að breyta lit. Húðin er þá hrein og slétt og svitaholurnar lítt sjáanlegar.



Húðvörur – andlit  |  bls  13

Firming Day Lotion Aloe Fleur de Jouvence
Lýsing og notkunarsvið

Firming Day Lotion er húðverndaráburður í fremstu röð, sérhannaður inn í Aloe Fleur de Jouevence® fegrunarvörulínuna. 

Tilvalið til að nota á hverjum degi til að verjast áhrifum  veðurs og vinda. Í þessum áburði voru þekking vísindanna á húðinni og 

fegrunarlist snyrtfræðinnar sameinaðar við framleiðslu vöru sem vinnur gegn áhrifum öldrunar á hörundið á áhrifaríkan hátt með 

því að auka teygjanleika húðarinnar og minnka opin á svitaholunum auk þess að vera ákjósanlegur grunnur undir andlitsfarða.

Hin æskilegu áhrif fást með því að nota aloe vera, sérunnin rakagefandi efni, mýkjandi efni og kollagen í áburðinn. Þessi efni 

byggja húðina upp og lengja þann tíma sem hörundið skartar sínum æskuljóma. Inniheldur einnig C- og A-vítamín.

Í sviphendingu...

• Fljótandi andlitsáburður í hæsta gæðaflokki

• Styrkir, mýkir og nærir húðina

• Lætur svitaholur dragast saman

• Tilvalinn grunnur undir andlitsfarða

• Inniheldur C- og E-vítamín

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
Geymsluvarinn safi úr aloe-vera laufi (Aloe Barbadensis), vatn, própandídol, glýserýlsterat, metýlglúket–20, sterínsýra, etýlhexýl palmítat, 

glýkeret–26, PEG–100 sterat, natríumhýalúrónat, uppleysanleg kollagen, natríum PCA, natríumlaktat, tókóferól (náttúrulegt E-vítamín), 

skvalín, panþenól (B–5 vítamín), seyði af kamillublómum (Chamomilla Recutita), hýdroxýetýlsellulósi, tríetanólamín, karbómer, 

askorbínsýra (C–vítamín), setýlalkóhól, allantóín, dínatríum, fenoxýetanól, kaprýlýlglýkól, sorbínsýra, metýlísóþíasólínón, ilmefni.

Magn
59ml.

Leiðbeiningar
Berðu áburðinn gætilega á andlit og háls. Hann hentar einnig mjög vel sem grunnur undir eftirlætis snyrtivörurnar þínar úr Sonya Colour 

Collection vörulínunni.
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Aloe Activator Aloe Fleur de Jouvence
Lýsing og notkunarsvið

Aloe Activator inniheldur geymsluvarið aloe vera gel og allantóín sem er efni sem gegnir hlutverki við endurnýjun frumna. Aloe 

Activator er framúrskarandi rakagjafi sem inniheldur ensím, amínósýrur og fjölsykrur. Varan er í fljótandi formi og er því tilvalin 

til að þynna Mask Powder og búa til fljótandi áburð sem veitir raka, hreinsar og endurnærir hörundið. Maskinn fjarlægir dauðar 

húðfrumur og gefur nýjum og vaxandi húðfrumum tækifæri til að veita húðinni geislandi unglegt yfirbragð. Þar sem í 

geymsluvarið aloe vera gel er í Aloe Activator er varan nægilega mild til þess að óhætt sé að nota hana í kringum augun.

Aloe Activator er einstaklega fjölnota. Það er vissulega ein meginstoðin í Aloe Fleur de Jouvence-línunni en hentar fyrir margt 

annað líka og er til dæmis fyrirtaks húðhreinsiefni enda frískar það húðina vel upp. Þegar Aloe Activator er notað í þeim tilgangi 

er best að væta bómullarhnoðra með því og strjúka vandlega yfir andlit og háls þar til húðin er orðin hrein.

Í sviphendingu...

• Inniheldur aloe vera gel og allantóín

• Hefur frábæra rakagefandi og hreinsandi eiginleika

• Milt og má því nota í námunda við augun

• Hentar vel til að hreinsa húðina og fríska hana upp

•

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
Geymsluvarinn safi úr aloe-vera laufi (Aloe Barbadensis), allantóín, fenoxýetanól, metýlísóþíasólínón.

Magn
60 ml (í vörulínunni)

120 ml (ef varan er keypt sérstaklega)

.

Leiðbeiningar
Notist með öðrum vörum í Aloe Fleur de Jouvence® vörulínunni.
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Mask Powder Aloe Fleur de Jouvence
Lýsing og notkunarsvið

Mask Powder er framleitt úr sérvöldum hráefnum sem hafa sérstaka eiginleika til að hreinsa og vernda húðina og svitaholur 

hennar. Hugsað var fyrir því að varan félli sem best að Aloe Activator og að auðvelt væri að bera þunnt lag á andlit og háls. 

Jurtaforðanæring og kornsterkja sjá um að þétta yfirborð húðarinnar en kaólín dregur í sig þá húðfitu sem ekki er þörf fyrir. 

Allantóín og kamilla hafa frískandi og endurnærandi áhrif á hörundið.

Notkunarleiðbeiningar

Setjið eina mæliskeið af Mask Powder í blöndunarskálina og blandið saman við eina mæliskeið af Aloe Activator þar til blandan 

er þykkfljótandi. Notið svo pensilinn til að bera þykkt lag jafnt á hörundið frá hálsi og upp eftir. Síðan þarf að bíða í rólegheitum 

í um það bil 30 mínútur og hreyfa andlitið sem minnst á meðan.

Að 30 mínútum liðnum er maskinn bleyttur upp með röku handklæði og þveginn varlega af með volgu vatni. Á eftir er gott að 

nota tóner eða uppáhalds rakagjafann þinn. 

Ath. Það getur orðið vart við vöðvasamdrátt stuttu eftir að maskinn hefur verið borinn á og stöku sinnum verður einnig vart við 

lítilsháttar kláða. Ef þetta gerist nægir að þrýsta laust á staðinn með fingurgómi þar til kláðinn hverfur. Forðist að nudda eða 

klóra.

Í sviphendingu...

• Blandið með Activator til að búa til andlitsmaskann

• Sléttir og hreinsar húðina og frískar hana upp

• Inniheldur kamillu sem virkar sefandi á húðina

• Það er gott að bæta blönduna með hálfri teskeið af hunangi

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
Albumen, Zea Mays (Corn) Starch, Kaolin, Allantoin, Chamomilla Recutita (matricaria) Flower Extract, Diazolidinyl Urea, Fragrance 

(Parfum), Red 27 Lake (CI 45410).

Magn
29g.
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Recovering Night Creme Aloe Fleur de Jouvence
Lýsing og notkunarsvið

Recovering Night Creme er ein meginstoðin í Aloe Fleur de Jovenance® vörulínunni. Þetta næturkrem inniheldur fjölsykrur og 

önnur rakagefandi efni sem þekja yfirborð hörundsins og koma þannig í veg fyrir að raki tapist. Náttúruleg lípíð, sem tryggja 

heppilegt hlutfall fitu og vatns, koma úr glýseríðum úr hveitikími og olíu úr apríkósusteinum. Uppleyst kollagen styrkja 

byggingu húðvefjanna og vinna gegn áhrifum áranna með því að draga úr hrukkumyndun. Þessu til viðbótar eru ýmis jurtaefni 

og efni úr býflugnaafurðum notuð til að styrkja húðina og starfsemi hennar.

Það eru hin rakagefandi efni í Recovering Night Creme sem breyta mestu fyrir útlit húðarinnar og líðan þína. Varan er ætluð fyrir 

nóttina og hjálpar til við endurnýjun húðarinnar á hvíldartíma líkamans. Fyrir áhrif hennar varðveitist „æskublóminn“, hið 

unglega útlit heilbrigðrar og sléttrar húðar, lengur en ella. Kremið er flauelsmjúkt og gengur vel inn í húðina þannig að hún 

heldur sínum náttúrulega eftirgefanleika og raka og hrukkur myndast síður.

Í sviphendingu...

• Silkimjúkt næturkrem

• Inniheldur C- og E-vítamín og B–5 provivitamin

• Meira af lípíðum sem hjálpa húðinni til að endurnýjast og 

viðhalda sér meðan þú sefur

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
Geymsluvarinn safi úr aloe-vera laufi (Aloe Barbadensis), vatn, glýserýlsterat, sterínsýra, própandídol, C12–15 alkýl bensóat, vetnað 

pólýísóbútan, uppleyst kollagen, tríetanólamín, PEG-100 sterat, olía úr apríkósufræjum (Prunus Armeniaca), pólýsorbat natríum hýalúrónat, 

natríum PCA, natríumlaktat, tókóferól (náttúrulegt E-vítamín), skvalín,própóliskraftur, panþenól (B–5 vítamín), seyði af kamillublómum 

(Chamomilla Recutita), glúkósaglútamat, glýseríð úr hveitikími, askorbínsýra (C-vítamín) setýlalkohól, allantóín, 1,2–hexanedíol, 

fenoxýetanól, kaprýlýlglýkól, sorbínsýra, metýlísóþíasólínón, ilmefni.

Magn
59g

Leiðbeiningar
Berið jafnt og mjúklega á andlit og háls með fingurgómum þar til myndað hefur verið samfellt lag.
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Marine Mask
Lýsing og notkunarsvið

Eftir langan dag við störf eða leik getur húðin orðið þurr og tekin. Hið augljósa svar við því er að bæta henni upp rakatapið og 

djúphreinsa hana til að endurheimta mýkt hennar og náttúrlegan lit.

Marine Mask djúphreinsar húðina og kemur jafnvægi á litarhaft hennar með nátturulegum sjávarefnum á borð við þang og 

þörunga að viðbættum hinum frábæru mýkjandi eiginleikum aloe vera, hunangs og agúrkuþykknis. Þessi djúpvirkandi maski er 

einstaklega auðveldur í notkun og mýkir og endurnærir húðina.

Þú munt kunna vel að meta hina einstöku eiginleika náttúruefnanna í Marine Mask!

Í sviphendingu...

• Djúphreinsandi og mýkjandi.

• Inniheldur náttúruleg sjávarsteinefni.

• Maski — auðveldur í notkun.

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, bentónít, glýseról, hunang, kaólín, natríum hýalurónat, þörungaþykkni, 

blöðruþangsþykkni (Macrocystis Pyrifera), rósmarínþykkni (Rosmarinus Officinalis), agúrkuþykkni (Cucumis Sativus), tókóferól (náttúrulegt 

E-vítamín), askorbínsýra (C-vítamín), retínýlpalmítat, 1,2–hexandíol, kaprýlýlglýkól, metýlparaben, ilmefni.

Magn
113g.

Leiðbeiningar
Eftir að andlitið hefur verið þvegið vel er maskinn borinn ríkulega á með hreyfingum upp og út frá miðju andlitinu. Þekja á allt andlitið en 

gæta þess að maskinn berist ekki í augun. Látið þorna í 15–20 mínútur og fjarlægið síðan með mjúkum klút og volgu vatni. Til að árangur 

verði sem bestur er ráðlegt að nota maskann tvisvar í viku.

AÐVÖRUN Gætið þess að maskinn berist ekki í augu. Ef augnsviða verður vart skal skola vandlega

með vatni. Ef óþægindin hverfa ekki skal notkun hætt og leitað til læknis.
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R3 Factor Skin Defence Creme
Lýsing og notkunarsvið

Hvort sem okkur fellur það betur eða verr er staðreyndin sú að samfélagið leggur mikið upp úr útliti fólks. Hjálpaðu því húð 

þinni til að VARÐVEITA náttúrulega mýkt sína, ENDURHEIMTA fjaðurmagn sitt og ENDURNÝJA áferðina með R3 Factor Skin 

Defence Creme frá Forever. Það er þykk blanda geymsluvarins aloe vera gels, uppleysanlegs kollagens, og alfa hýdroxýsýrum 

sem styrkt er með A og E vítamíni sem hvort um sig eru húðinni nauðsynleg.

Alfa hýdroxýsýrur eru náttúruleg efni úr jurtum og eru stundum nefndar ávaxtasýrur. Fyrir því eru augljósar ástæður. Glýkólsýra, 

sem gerð er úr afar smáum sameindum er unnin úr sykurreyr, sítrussýra er unnin úr sítrusávöxtum, vínsýra úr þrúgum og 

eplasýra kemur úr eplum. Í sameiningu hafa þessar sýrur áhrif í þá átt að hreinsa burt dauðar húðfrumur af yfirborði húðarinnar 

með því að leysa upp hin náttúrulegu límkenndu efni sem halda frumunum. Þar sem þessar frumur eru dauðar og flögukenndar 

koma þær að takmörkuðum notum við að hindra vökvatap en koma hins vegar í veg fyrir áhrif rakakrema nýtist til fullnustu. Með 

því að fjarlægja þessar dauðu húðfrumur koma nýjar í ljós og þannig er ýtt undir eðlilega endurnýjun húðarinnar. Þar sem 

endurnýjunarferli húðarinnar tekur 21–28 daga þarf sá tími að líða uns áhrifin af notkun R2 Factor koma að fullu í ljós.

Í sviphendingu...

• Hjálpar gegn of sterkum húðlit, gelgjubólum og mislitun af völdum 

sólarljóss.

• Hentar vel í kringum munn (broshrukkusvæði).

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, bútýlenglýkól. metýlglúket–20, squalane, setýldímetíkon, apríkósufræjaolía, glýserýlsterat, pólýakrýlamíð, 

ísóparaffín, laureth–7, tókóferýllínólat, natríum hýalúrónat, tókóferýlsýra, glýkólsýra, sykurreyrsþykkni, sítrónuþykkni, eplaþykkni, grænt te, 

retínýlpalmítat, uppleysanleg kollagen, PEG–100 sterat, askorbínsýra (C-vítamín), tríetanólamín, díasólínidýlúrea, metýlparaben, 

própýlparaben, ilmefni.

Magn
57g.

Leiðbeiningar
Að þvotti loknum er kremið borið á andlit, háls og önnur svæði þar sem þörf er á. Til að árangur verði sem bestur skal það notað kvölds og 

morgna. Á eftir má nota Firming Foundation Lotion og/eða farða að deginum til en Recovering Night Creme að kvöldi ef þess er óskað. (Sjá 

kaflann um Aloe Fleur de Jouvence).
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R3 Factor Skin Defence Creme – framhald
Lýsing og notkunarsvið

Margir snyrtivöruframleiðendur og snyrtifræðingar hafa lýst yfir mikilli ánægju með krem sem innihalda ávaxtasýrur og talið þau meðal 
mikilvægustu húðvara sem komið hafa fram á þessum áratug. Sumir álíta þau gagnleg við ýmsum húðvandamálum allt frá gjelgjubólum til of 
mikils litarefnis í húð og mislitunar á húð sem sterk sól getur valdið. En hið sama gildir um þau og svö mörg önnur krem sem í boði eru að 
það er ákveðin hætta á að þau valdi ertingu. Með því að tengja saman eiginleika ávaxtasýrunnar og hin sefandi áhrif aloe vera gelsins hefur 
okkur tekist að leysa þetta vandamál.

A- og E-vítamín gegna mikilvægum hlutverkum. E-vítamín er öflugt andoxunarefni og auk þess að viðhalda heilbrigði húðarinnar við 
venjulegar kringumstæður hefur A-vítamín reynst gagnlegt við meðferð ýmis konar húðkvilla á borð við gjelgjubólur og sóríasis. Þegar á allt 
er litið veitir R3 Factor Skin Defence Creme öflugt liðsinni í baráttunni við hin óblíðu öfl sem hafa áhrif á húðina og viðheldur unglegu útliti 
hennar.

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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Alpha-E Factor
Lýsing og notkunarsvið

Alpha-E Factor er nýtt húðnæringarefni frá Forever Living Products sem inniheldur fjölda efna sem gerð eru til þess að bæta 

húðina og líkjast engu sem þú hefur áður reynt! Þetta nýja efni er eitthvert hið fjölvirkasta sem nokkru sinni hefur verið kynnt. 

Það var sett saman á vísindalegan hátt til að gagnast næringu húðarinnar sem best. Það veitir húðinni raka innan frá og gefur 

henni unglega áferð.

Alpha-E Factor er léttur, mýkjandi vökvi, styrktur með A, C og E-vítamínum, hjólkrónuolíu, bisabolol og öðrum efnum sem veita 

húðinni mikla vörn gegn áhrifum umhverfisins. Það er í raun andoxandi vökvi sem ætlað er að verjast áhrifum sindurefna (um 

80% af þeim skemmdum sem húð okkar verður fyrir stafar af áhrifum sindurefna. Andoxunarefni eru í rauninni þau efni sem 

komast næst því að kallast yngingarefni og í Alpha-E Factor er öflug blanda efna sem styrkir hin andoxandi áhrif A-Beta-CarE 

fæðubótarefnisins. Eins og á við um flestar aðrar vörur okkar er grunnurinn í Alpha-E Factor geymsluvarið aloe vera hlaup með 

öllum sínum eiginleikum til að græða, mýkja og næra

Í sviphendingu...

• Fyrirtaks blanda af öflugum andoxunarefnum.

• Eykur teygjanleika húðarinnar.

• Veitir þurri húð rakajafnvægi.

• Hentar einnig mjög viðkvæmri húð.

• Degur úr flögumyndun, t.d. vegna exems og sóríasis.

• Hefur sóttvarnareiginleika sem vinna gegn unglingabólum og öðrum 

algengum sýkingum í húð.

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
Kapríl-þríglýseríð, sýklómetíkon, tókóferýlsýra, retínýlpalmítat, askorbýlpalmítat, aloe barbadensis þykkni, bisabolol, tókóferól, lesitín, olía 

úr hjólkrónufræjum (borago officinalis), sojabaunaolía, metýlparaben, própýlparaben, ilmefni.

Magn
30ml.

Leiðbeiningar
Alpha-E Factor frá Forever er í lítilli glerflösku með dropateljara. Tveir dropar eru látnir drjúpa á andlit og háls og vökvanum nuddað í húðina 

með fingurgómunum. Til að ná sem bestum árangri skal nota Fleur de Jouvence Régime eftir þvott og förðun. Notið síðan Alpha-E Factor og 

Alluring Eyes og þar á eftir R3 Factor og Recovering Night Creme eða Firming Foundation Lotion.
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Alpha-E Factor – framhald
Lýsing og notkunarsvið

Líttu á skrána um virk efni í þessu hefti sem greinir frá virkum efnum sem eru sérstaklega saman sett af Forever Living Products 

í eina vöru fyrir þig.

Meðal helstu innihaldsefna eru:

E-vítamín (sem tókóferól asetat)

Kallað „húðarvítamínið“ og er andoxunarefni sem ver gegn áhrifum sindurefna og bætir fyrir skaðlega virkni þeirra, er mýkjandi, 

græðandi og rakagefandi auk þess að brjóta niður örvef.

A-vítamín (sem retinýl palmítat)

Annað öflugt andoxunarefni sem eykur teygjanleika húðarinnar, veitir henni raka og dregur úr myndun húðflagna. Hefur 

náttúrulega sótthreinsandi eiginleika og hjálpar því gegn gelgjubólum og öðrum algengum sýkingum í húð.

C-vítamín (sem askorbýl palmitat)

Hið þriðja í þrennningu okkar af andoxandi vítamínum. Er græðandi og eykur teygjanleika húðarinnar. Vinnur einnig gegn 

sýkingarhættu og myndun öra.

Lesitín

Afbragðs mýkingarefni sem gerir húðina eftirgefanlega og mjúka.

Olía úr hjólkrónufræjum

Lætur húðinni gamma línólsýru í té (er nauðsynleg fitusýra) sem hjálpar til við að varðveita raka húðarinnar og er öflugt 

mýkingarefni.

Bisabolol

Gefðu gaum að bisabolol! Þetta nafn er eitt það nýjasta og heitasta á nýju árþúsundi og merkir lífsnauðsynlega olíu sem hefur 

sömu lyfjafræðilegu áhrif og margar læknandi jurtir svo sem kamilla. Bisabolol hefur náttúruleg bólgueyðandi áhrif, sefar 

húðina og kemur henni í gott horf. Daufa sítrónulykt leggur af henni og hún hentar einkar vel fyrir viðkvæma húð.

Kapríl-þríglýseríð

Létt, náttúrulegt mýkingarefni sem unnið er úr kókosolíu. Mýkir án þess að káma eins og svo margar fituríkar olíur gera.

Soyaolía

Afar öflugt mýkingarefni með andoxunareiginleika sem bætir einnig áferð vörunnar.

Við öll þessi frábæru náttúruefni er blandað hreinustu og bestu rakagefandi efnum sem völ er á. Þau laða að sér vatn og halda 

rakanum í húðinni. Einnig eru notuð þeytiefni sem gera það að verkum að unnt er að blanda tveimur ólíkum vökvum á borð við 

olíu og vatn saman.

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 Eye Makeup Remover
Lýsing og notkunarsvið

Þessi létti aloe-vökvi fjarlægir augnfarða auðveldlega með mildilegum hætti. Við notum okkar góða geymsluvarða aloe-gel til 

að veita hinu viðkvæma augnsvæði bestu fáanlega meðhöndlun.

Dinatríumkókóamfóasetat, pólýsorbat 20 og natríum natríumláróýl amínósýrur úr höfrum fjarlæga farðann mildilega en 

súkrósakókóat veitir húðinni vörn og raka.

Þetta milda hreinsiefni er alveg jafn velvirkt og þau sem innihalda olíur eða gera það ekki. Sonya Aloe Eye Makeup Remover er 

alger skyldueign hverrar konu sem notar augnfarða.

Í sviphendingu...

• Milt og nærandi á augnlokin

• Skilur ekkert eftir sig — þér er óhætt að nota farða þegar eftir 

notkun

• Einstæð blanda án olíu

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, dinatríumkókóamfóasetat, pólýsorbat 20, súkrósakókóat, natríumláróýl aminosýrur úr höfrum, 

hýdroxýetýlsellulósi, fenoxýetanól, metýlparaben, pólýparaben, dinatríum EDTA, ilmefni.

Magn
118ml.

Leiðbeiningar
Vætið bómullarhnoðra eða svamp með augnfarðahreinsi. Berið á augnaumgjörðina með lokuð augu og þurrkið farðann af. Endurtakið ef þörf 

er á.
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Alluring Eyes
Lýsing og notkunarsvið

Alluring Eyes er krem sem borið er undir augu til að glæða augnumgjörðina lífi. Það er framleitt með nýjustu tækni og hefur 

þann tilgang að gera hrukkur og augnpoka minna áberandi. Í því eru bestu fáanlegu hráefni sem auka teygjanleika húðarinnar á 

hinu áberandi svæði í kring um augun.

Í sviphendingu...

• Felur smágerðar hrukkur.

• Nærir augnsvæðið með E-vítamíni.

• Innheldur bólgueyðandi efni sem draga úr þrota í kring um augu 

sem getur komið fram vegna ofnæmis og augnþreytu.

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, kapríl-þríglýseríð, jojoba ester, glýseról, seteraryl glúkósíð, kaólín, setearýlalkohól, glýserýlsterat, PEG–

100 sterat, sýklómetíkon, squalane, dímetíkon, PEG–20 metýlglúkósa seskvísterat, dímetíkon copolyol, C12–15 alkýlbensóat, natríum 

hýalúrónat, bisabolol, natríum PCA, tókóferól (náttúrulegt E-vítamín), vatnað kísl, títaníum díoxíð, pólýhýdroxýsterínsýra, áloxíð, 

xantangúmmí, fenoxýetanól, kalíumsorbat, natríum bensóat, metýlparaben, própýlparaben, tvínatríum EDTA, ilmefni.

Magn
14,2g

Leiðbeiningar
Berið gætilega á húðina umhverfis augun.
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Alluring Eyes – framhald
Lýsing og notkunarsvið

Meðal helstu innihaldsefna eru:

Aloe Barbandesis þykkni (aloe vera hlaup)

Náttúrulega sefandi og græðandi fyrir húðina.

Kapríl-þríglýseríð

Létt, náttúrulegt mýkjandi efni úr kókosolíu sem mýkir án hinnar þungu fitu sem einkennir svo margar olíur.

Jojoba ester

Mýkingarefni úr jojoba-olíu. Framúrskarandi mýkjandi efni fyrir húðina. Veitir kreminu einnig fína áferð.

Glýseról

Rakagefandi efni sem hjálpar húðinni til að viðhalda eðlilegu rakastigi.

Squalane

Þetta efni er afbragðs mýkingar- og næringarefni sem kámar ekki. Það hjálpar einnig til við að draga úr því að smágerðar 

hrukkur sjáist og dregur einnig úr húðþurrki.

Natríum hýalúrónat

Eitt virkasta mýkingarefnið vegna þess hversu auðveldlega það leysist upp í vatni. Efnið tengist húðinni afar vel og myndar 

teygjanlega húð á yfirborði hennar sem stíflar ekki svitaop. Hjálpar til við að viðhalda teygjanleika húðarinnar og dregur þannig 

úr hrukkum, baugum undir augum og þrota í húð.

Tókóferól

Góð uppspretta E-vítamíns og hjálpar til við að mýkja húðina innan frá. Hindrar einnig að kremið oxist.

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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Epiblanc
Lýsing og notkunarsvið

Flest okkar dreymir um að hafa mjúka og áferðarfallega húð. En lífsstíll okkar og daglegt annríki veldur því að við erum oft 

berskjölduð fyrir áhrifum náttúruaflanna sem setja mark sitt á húðina.

Hin sérstaka samsetning Epiblanc er til þess gerð að jafna húðlitinn, gera hann bjartari og hylja bletti og misfellur. 100% aloe 

vera gel er prýðilegur grunnur fyrir náttúrulyf sem blandað er við hann, svo sem arbutin (sortulyng), rumex occidentalis 

(njólategund) og náttúrulegt E-vítamín sem hvert um sig og öll saman gera þessa vöru að frábærum valkosti.

Epiblanc hefur mest áhrif þegar það er borið beint á húðbletti. Mælt er með því að nota einnig Aloe Sunscreen frá Forever að 

degi til.

Í sviphendingu...

• Jafnar áferð húðarinnar.

• Gerir húðina bjartari.

• Dregur úr sýnileika dökkra húðbletta.

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, glýseról, arbutin, tríetanólamín, natríumascorbýlfosfat, þykkni af rumex 

occidentalis (njólategund), natríum hýalúrónat, náttúrulegt E-vítamín, xantangúmmí, karbómer, dímetíkon, 1,2-hexanediol, kaprílglýkól, 

tvínatríum EDTA, metýlparaben, ilmefni.

Magn
28.3g.

Leiðbeiningar
Notist kvölds og morgna ásamt rakagefandi áburði á þá staði þar sem óskað er eftir ljósari húðlit. Mælt er með því að nota einnig Aloe 

Sunscreen frá Forever að degi til.

AÐVÖRUN. Forðist að efnið berist í augu. Ef vart verður óþæginda í augum skal skola vandlega með vatni. Ef óþægindin hverfa ekki skal 

hætta notkun vörunnar og leita læknis.


