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Forever Essential Oils – ilmkjarnaolíur


Ilmkjarnaolíurnar frá Forever eru valdar, tíndar og framleiddar með mestu gæði í huga. 
Steinefnainnihald jarðvegsins, loftslag, staðsetning og sjálfbærni eru skoðuð þegar valinn er 
staður til að rækta jurtirnar, ávextina, kryddin og plönturnar sem þarf til að vinna olíurnar.


Lemon 
Sítrónuolía, ein þekktasta og vinsælasta olían, hefur verið notuð um allan heim í margar aldir 
vegna sótthreinsandi áhrifa hennar og hressandi ilms. Forever býður upp á hreinustu 
sítrónuolíu náttúrunnar sem hressir og veitir orku. Vnr. 507  |  2.652 kr.


Peppermint 
Piparmintuolía Forever er unnin úr plöntum sem hafa verið ræktaðar á sama búgarðinum af 
mörgum kynslóðum. Þessar plöntur búa yfir náttúrulega hærra mentól innihaldi sem veitir 
kæliáhrifin sem piparmintan er þekkt fyrir. Vnr. 508  |  3.684 kr.


Lavender 
Lavenderolía Forever, sem er ræktuð í Búlgaríu vegna heppilegs loftslags og jarðvegs, 
inniheldur asetat sem gefur lavender sinn sæta ávaxtailm. Notuð til að róa, slaka og veita 
jafnvægi. Vnr. 506  |  4.898 kr.


Tri-Pak 
Inniheldur 5 ml. sýnishorn af öllum þremur olíunum; piparmintu, sítrónu og lavender. 
Flöskurnar eru pakkaðar inn í fallegan sýningarkassa. Vnr. 512  |  6.246 kr.


Defense 
Defense blandan inniheldur negul, appelsínu, kanilbörk, rósmarín, reykelsi, júkalyptus og 
einiber til að auka styrk og þrótt. Vnr. 510  |  4.763 kr.


Soothe 
Þessi blanda af olíum er samsett af akurmyntu, vetrarlilju, kamfóru, ylang ylang og kamillu, 
sérblönduð til að veita róandi áhrif. Vnr. 511  |  6.875 kr.


At Ease 
At Ease er blanda af vetrarlilju, lavandin, júkalyptus, kóríander, reykelsi, rósmarín, rómverska 
kamillu, piparmintu, basilíku og bergmintu, sérblönduð til að ýta undir jafnvægi og innri frið. 
Vnr. 509  |  4.134 kr.


Carrier Oil 
Sérblanda af aloe vera, E, A og C vítamínum og náttúrulegum lyktarlausum olíum. Þar sem 
ilmkjarnaolíur Forever eru mjög sterkar ætti að nota þær með þessari vöru þegar þær eru 
bornar á húð. Vnr. 505  |  3.324 kr.
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