
MÁTTUR ILMOLÍUMEÐFERÐAR 
Í ljósi krafta skynfæra okkar kemur það ekki á óvart að ilmolíumeðferðir eru víða vinsælar. Reyndar 
hafa ilmkjarnaolíur verið notaðar af mörgum fornum menningarheimum og þeim lýst skriflega strax á 
1. öldinni til að styðja líkamann náttúrulega, örva skynfærin og hjálpa fólki að líða betur. 

Hver ilmkjarnaolía býður upp á mismunandi ávinning eftir því hvernig lyktarskynið og heilinn vinnur 
saman. Sameina má ilmolíur til að búa til samverkandi blöndur til að ná hámarks ávinningi. 

Forever™ Essential Oils Lavender  
er búin til úr lofnarblómi sem er ræktað 
og uppskorið í Búlgaríu, þar sem 
kjöraðstæður fyrir vaxtarskilyrði eru. 
Lofnarblómið gefur ávaxtaríkan, sætan 
ilm til að róa, slaka á og endurnýjast. 

Forever™ Essential Oils Lemon  
er unnið úr sítrónum fengnar frá Argentínu 
og Kaliforníu. Eingöngu eru notaðar 
fullþroskaðar sítrónur sem eru uppskornar 
með höndunum. Þetta tryggir safaríkari 
og ilm meiri ávexti sem úr verður öflug 
ilmkjarnaolía sem er hressandi, orkugefandi 
og endurnærandi. 

Forever™ Essential Oils Peppermint  
er búin til með laufum sem safnað er 
frá fjöllum Himalaya á Indlandi, þar 
sem loftslag og jarðvegur skila af 
sér piparmyntu í hæsta gæðaflokki. 
Niðurstaðan er ilmkjarnaolía sem kælir, 
hressir og endurnýjar hugann. 

Forever™ Essential Oils Defense  
er blanda af sjö hágæða lækningaolíum 
frá sex löndum um allan heim. Negull frá 
Madagaskar, appelsínur frá Bandaríkjunum, 
kanilbörkolía frá Madagaskar, reykelsi 
frá Sómalíu, rósmarín frá Ungverjalandi, 
tröllatrésolía frá Ástralíu og einiberjum frá 
Nepal gera upp þessa kröftugu blöndu. Til 
viðbótar við hrífandi ilminn getur Defense 
ilmkjarnaolían einnig styrkt og stutt lífskraft 
þinn.

HVERNIG Á AÐ NOTA OLÍUR 
Ilmkjarnaolíur bjóða upp á fjölhæfan hátt til að 
koma krafti ilmmeðferðar inn á heimilið. Rétt 
eins og til eru mismunandi ilmar og blöndur 
til að stuðla að sérstökum stemningum eða 
ávinningi, þá eru fleiri en ein leið til að upplifa 
kraft ilmolíumeðferðar. 

Með notkun ilmolíulampa skapast arómatískur mistur 

þegar ilmkjarnaolíusameindum er komið í andrúmsloftið 

og gefa þær þér öflugann ávinningi ilmmeðferðar. Það 

eru margar mismunandi gerðir af ilmoliulömpum á 

markaðnum sem henta mismunandi stíl og aðstæðum. 

Leitaðu að ilmolíulampa sem eimar olíurnar með köldu 

lofti eða dreifir olíunum í vatni. Að útsetja hreinar 

ilmkjarnaolíur fyrir hita getur haft neikvæð áhrif á 

efnasamsetningu þeirra.  

Ertu ekki viss um hvort ilmolíulampi sé eitthvað fyrir þig? 

Það eru fullt af öðrum leiðum til að njóta ilmmeðferðar 

ilmkjarnaolía. Olíum er hægt að bæta í opna skál með 

eða án vatns, setja á klút og bæta við í þurrkarann, bæta 

við úðabrúsa með vatni og úða um heimilið og svo margt 

fleira. 

100% HREINAR  
HÁGÆÐA ILMKJARNAOLÍUR
Forever notar aðeins bestu náttúrulegu ilmkjarnaolíurnar til 

að viðhalda gæðum og hreinleika. lIlmkjarnaolíur Forever 

eru aldrei þynntar eða blandaðar saman við tilbúnar olíur 

til að tryggja að þú fáir bara það besta af því sem náttúran 

hefur upp á að bjóða. 

Til að fjarlægja olíurnar frá plöntunum án þess að fórna 

kröftugum ilminum notum við annaðhvort gufu eimingu 

eða kaldpressun. 

Gufu eiming notar aðferð sem vinnur olíur úr hráu 

plöntuefni með gufu. Þegar gufan verður fljótandi flýtur 

olían upp á toppinn þar sem hún er aðskilin frá vökvanum 

og sett á flöskur.  

Köld pressun felur í sér að þrýsta á hráefnin til að losa 

olíurnar úr ávöxtum eðaplöntuskinni. Olíurnar eru skafnar 

af og settar í skilvindu til að aðskilja föst innihaldsefni frá 

olíunni sem síðan er fjarlægð og sett á flöskur. 

UPPLIFÐU ÁVINNING  
ILMOLÍUMEÐFERÐAR MEÐ 

FOREVER™ 
ESSENTIAL OILS
Með ilmkjarnaolíum Forever getur þú 
upplifað ávinninginn af ilmolíumeðferð 
hvenær sem þú vilt. Notaðu þær stakar 
eða gerðu tilraunir til að búa til þínar eigin 
blöndur. Komdu friðsemd inn í líf þitt með 
þeim gæðum sem þú finnur aðeins með 
hreinum, kraftmiklum ilmkjarnaolíum.

fyrirIlmolíumeðferð

alla
Hefur þú einhvern tíma tekið eftir því hvernig ákveðinn ilmur getur flutt hugann á ákveðinn 
tíma og stað? Ilmur getur minnt þig á uppáhalds kökuuppskrift fjölskyldunnar eða kannski 
minnir ákveðin ilmur þig á sumarfríið, minnið getur verð svo ljóslifandi að þú finnur 
næstum sólina á húðinni. 

Lyktarskyn þitt skapar ótrúleg viðbrögð sem 
byrja þegar lyktarskynsfrumur í nefholinu senda 
rafstuð sem virkja þá hluta heilans sem tengist 
minni, tilfinningu, skapi og meira. Ililmkjarnaolíur 
Forever leiða hugann og líkamann í ferðalag 
núvitundar og ró eða í átt að skarpri, næmri 
meðvitund. 

Okkar hágæða ilmkjarnaolíur koma eingöngu 
frá plöntum sem eru ræktaðar og uppskornar 
við kjöraðstæður. Forever sækir sínar hreinu 
ilmkjarnaolíur frá öllum heimshornum til að þú 
fáir bestu og öflugustu ilmkjarnaolíurnar. 

UMFAÐMAÐU MÁTT 
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