
Magnpakkar 
Allir pakkarnir hafa verið settir saman af kostgæfni til að endurspegla vöruúrval Forever.  
Vörurnar hafa verið valdar þannig að þær gefi þér tækifæri á að prófa breiðara úrval af 

hágæða vörum og koma viðskiptunum hratt af stað. 

Forever Living Products á Íslandi 
www.foreverisland.store | www.foreverisland.is 

info@foreverisland.is | Sími: 587 2211



START YOUR JOURNEY PAKKINN 
Vnr. 634 / 635  |  2,000 KK  |  Verð til nýrra dreifingaraðila 67.264 kr. 
[Vnr. 634 inniheldur C9 með vanillu  |  Vnr. 635 inniheldur C9 með súkkulaði]

Þessi pakki er eingöngu fyrir nýja dreifingaraðila og aðeins er hægt að kaupa hann einu sinni.  

Vörur: 
• C9 með vanillu eða súkkulaði (1x)

• Aloe Peaches 330ml þrenna (1x)

• Argi+ (1x)

• Forever Active Pro-B (1x)

• Aloe Ever-Shield Deodorant (3x)

• Bright Toothgel (3x)

• Aloe Vera Gelly (3x)

• Aloe Heat Lotion (3x)

• Aloe Propolis Creme (2x)

• Aloe Lips (2x)


Bæklingar:

• Velkomin bók

• FBO innskráningaeyðublað

• Incentive bæklingur

• Sports and Weight management bæklingur

• Vörulisti (5x)

• Aloe Flyer einblöðungar (50x)

• Product Launch Invites (10x)

• Product Questionnaire (10x)

• Product Information Flyer (10x)

• Business Information Flyer (10x)

• Contact Marketing Cards (25x)

• First Steps to Manager (1x)

• Blank Receipt Pad (1x)

• Product Launch Presentation Cards (28x)

• New Combi Lit Pack Document Case

• pricelist PDF EUR

• Aloe Life (1x)

Innihald magnpakka getur verið breytilegt. Gott er að fylgjast með uppfærslum á þessu skjali á netinu

EXPERIENCE PAKKINN 
Vnr. 6006  |  0.498 KK  |  Verð er að finna í netversluninni www.foreverisland.store  
Eins og nafnið gefur til kynna, þá er þessi pakki til að deila vörum til vina og nágranna svo þeir fái 
reynslu af vörunum. Fjölnota Forever pokarnir sem fylgja með pakkanum hjálpa þér að setja saman 
prufupakka eftir þínu höfði.

Pakkinn inniheldur:

• Aloe Vera Gelly (x1)

• Aloe Moisturizing Lotion (x1)

• Aloe Propolis Creme (x1)

• Aloe Lips (x2)

• Sonya Refining Gel Mask (x1)

• 330ml Aloe tripack með Argi+ (x1)

• Aloe Hand Soap (x2)

• Aloe Scrub (x2)


Bæklingar:

• Vörulisti (x5)

• Aloe Life tímarit (x10)

• Sport & Weight Management bækl (x5)

• Fjölnota Forever poki (x2)

• Tannkremsprufur (1pk)

• Product Information Flyer A5 (10 í pk)



C9 
Vnr. 475/476  |  0.447 KK  |  Smásala 20.458 kr. |  Heildsala 14.857 kr. 
C9 er hannað til að koma þér af stað í F.I.T. prógramminu og undirbúa hugann fyrir breyttan lífsstíl. 
C9 er hinn fullkomni upphafspunktur til að bæta mataræði og hreyfingarvenjur. C9 er hannað til að ná 
aftur stjórn á líkama þínum og lífsstíl. Þessi níu daga kaloríumiðaða fæðis- og hreyfingaráætlun gerir 
þér kleift að ná þyngdartaps-, hreyfingar- og lífsstílsmarkmiðum þínum með einföldum skrefum, 
hugmyndum að æfingum og gómsætum uppskriftum.

Innihald: 2x Aloe Vera Gel, 9 skammtar prótín, Garcinia Plus, Therm, Fiber, hristari og leiðbeiningar.

Úrval af C9 með mismunandi Aloe drykkjum er að finna í netversluninni. 

F15 
Vnr. 528/529 og 532/533 og 536/537  |  0.566 KK  |  Smásala 24.161 kr.  |  Heildsala 17.057 kr. 
Taktu næsta skref og fáðu góðan grunn með einföldum leiðbeiningum, heilsusamlegum uppskriftum, 
þyngdarstjórnunarvörum og ábendingum um betri lífsstíl. F15 hefur 3 þrep. BEGINNER, 
INTERMEDIATE og ADVANCED. Veldu það þrep sem hentar fyir þig eða farði í gegnum öll þrjú 
prógrömmin. Hverju F15 þrepi hefur verið skipt upp í tvær fimmtán daga dagskrár, svo þú getur vali 
það sem hentar þínum lífsstíl.

Innihald: 2x Aloe Vera Gel, 15 skammtar prótín, Garcinia Plus, Therm, Fiber og leiðbeiningar.

Úrval af F15 með mismunandi Aloe drykkjum er að finna í netversluninni.

FOREVER VITAL-5  
Vnr. 456  |  0,772 KK  |  Verð er að finna í netversluninni www.foreverisland.store 
Þegar markmiðum þínum er náð, hver svo sem þau eru, er mikilvægt að sú vinna fari ekki til spillis 
með því að taka gamlar venjur upp á ný. Forever Vital-5 pakkinn inniheldur fimm sérvaldar vörur sem 
stuðla saman að hámörkun orku á degi hverjum. Bættu þessum fimm nauðsynlegu fæðubótarefnum 
inn í þínar daglegu venjur til að viðhalda hámarks vellíðan.

Vital-5 pakkinn inniheldur:

2x Aloe Vera Gel, 1x Forever Daily, 1x Forever Active Pro-B, 1x Forever Arctic Sea, 1x ARGI+


