
HVATNING FYRIR ÞIG! 
frá 16. ágúst 2019 til og með 13. september 2019 

  

Byggðu upp smásöluna með hinni fullkomnu tvennu, 
ARGI+®  og Aloe Vera Gel® mini. 

Í vinning er Aloe míní kippa og Argi+ poki 
ásamt Aloe Life tímariti, vörulistum og 10 gjafapokum 
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Aloe mini er sami góði hreini aloe safinn í minni umbúðum! 

Þú kaupir Aloe Vera Gel® mini (12 x 330ml) og ARGI+®  poka, blandar saman og 

drekkur. Þú tekur síðan mynd og sendir inn í keppnina. Myndin þarf að vera af þér 

eða fjölskyldumeðlim (ekki dýr) og  innihalda Aloe Vera Gel® mini og/eða 

ARGI+® bréf eða poka. 

Hvað gerir þetta að svo öflugu tvíeyki? 
ARGI+® inniheldur fullt af næringarefnum ásamt daglegum skammti af „kraftaverka 

sameindinni“ L-arginín sem er öflug amínósýra. Forever Aloe Vera Gel® sameinar 

aloe sem er einstaklega gott fyrir meltinguna við C-vítamín sem styður við 

ónæmiskerfið. Sameiniglega eru þessar tvær vörur einstaklega öflugar, eiginlega 

fullkomin tvenna! 

REGLURNAR 
Fjórir fá verðlaun: 

Tveir dreifingaraðilar sem kaupa mest af Forever Aloe Vera Gel® mini og ARGI+® 

(samtals cc gildi þessara vara). 

Tveir dreifingaraðilar eða viðskiptavinir sem senda inn skemmtilegustu myndina. 

Leikurinn er í gangi frá 16. ágúst til 13. sepember 2019 eingöngu á Íslandi. 
Dreifingaraðili getur ekki unnið tvisvar, ef t.d. mynd frá dreifingaraðila er valin og sá sami er 
með næstmest af cc frá Argi+ eða Aloe míni mun sá sem er með þrjðja mest fá vinninginn í 

þeim flokki.  

Hver og einn leikmaður þarf að tilkynna þátttöku með því að senda inn fjöldann sem 

hann/hún keypti á tímabilinu á netfangið dora@foreverisland.is 
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