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Aloe Vera
 

Company
The 

Við hjá Forever erum gríðarlega stolt af 
því að vera heimsins stærsti ræktandi 
og framleiðandi á aloe vera vörum. 
Sérhvert lauf er handtýnt og handflakað 
innan nokkurra klukkustunda til að 
tryggja ferskasta aloe vera, alveg eins og 
náttúran ætlaði, frá plöntu til vöru til þín. 

Í meira en 42 ár höfum við staðið fast 
á því að viðhalda hæsta stigi hreinleika 
í vörum okkar og fylgjast vel með 
nýsköpun fyrir framtíðina. Í dag finnur 
þú okkur á gatnamótum náttúru og 
vísinda, þar sem öflug innihaldsefni og 
tækniframfarir eru sameinuð hreinu aloe 
vera til að auka tímalausan ávinning 
þess.

Viðskipti okkar byggja á því að gera 
hlutina rétt. Við ræktum allt okkar aloe 
sjálf, eigum okkar eigin framleiðslu og 

Efnisyfirlit

dreifileiðir þannig að við getum stjórnað 
kostnaði og gæðum á hverju stigi 
ferilsins. Aloe vera vörur okkar urðu 
fyrstar til að hljóta Seal of Approval 
viðurkenninguna frá Interantional Aloe 
Science Council fyrir styrkleika og 
hreinleika. Forever vörurnar eru aldrei 
prófaðar á dýrum og margar þeirra hafa 
Kosher og Halal vottun.

Við erum svo fullviss um að þú munt 
elska vörur okkar að við bjóðum 
viðskiptavinum 60 daga skilyrðislausan 
skilarétt.

Milljónir manna í yfir 160 löndum hafa 
upplifað ótrúlegan ávinning af vörum 

Til að fá nánari upplýsingar um 
framleiðsluvörur okkar getur þú 
kíkt í heimsókn á heimasíðu 
okkar foreverliving.com
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FOREVER ALOE VERA GEL
Við ræktum okkar aloe vera í frjósömum jarðvegi í 
loftslagi sem nýtur yfir 2.000 sólarstunda á ári og 
hreinleiki þess hefur verið staðfestur af Alþjóðlega 
aloe heilbrigðisráðinu. Þetta nýja drykkjargel er eins 
nálægt hreinu aloe vera og hægt er, það inniheldur 
99,7% af innra geli laufsins sem fjarlægt er handvirkt 
af alúð svo þú getir upplifað hinn sanna kraft 
náttúrunnar. Aloe er gott fyrir húðina, ónæmiskerfið 
og styður við heilbrigði meltingavegarins. Aloe Vera 
Gel inniheldur nú einnig C vítamín sem styður við 
eðlilega virkni ónæmiskerfisins og eðlileg orkunýtandi 
efnaskipti. Án rotvarnarefna, glútens og sykurs.

  715 3.883 kr.  

1 LÍTRI                       

Við vinnum hreina aloe gelið innan úr aloe 
laufinu innan nokkurra klukkustunda frá 
uppskeru til að tryggja að hver hyrna af 
Forever Aloe Vera Gel sé eins ferskt og 
mögulegt er án allra rotvarnarefna!

Vissir pú?

 
FOREVER ALOE VERA GEL MINI
Góðir hlutir koma í raun í litlum pakkningum, 
sérstaklega þegar kemur að hinum ótrúlega ávinningi 
af Forever Aloe Vera Gel – nú fáanlegt í 330ml 
hyrnu. Inniheldur 99,7% af hreinu aloe gel innan úr 
aloe laufinu tilbúið fyrir þig til að njóta heima eða að 
heiman. 

  71612 15.531 kr. 

12 X 330ML                       

Aloe vera drykkirnir 
styðja við heilsuna
innan frá og út.

100%
ENDURVINNAN- 
LEGAR
UMBÚÐIR

6 LÖG AF
VERNDANDI
EFNI

The

of aloe
Eins og náttúran ætlaði.
+ Allt að 99,7% hreint gel innan úr 

laufinu
+ Engin rotvarnarefni
+ Án sykurs
+ C-vítamín ríkt
+ Án glútens

1
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FOREVER ALOE PEACHES
Njóttu ferskjubragðsins hvenær sem er með 
Forever Aloe Peaches, léttum og ferskum drykk 
sem inniheldur 84,5% hreint aloe vera gel og 
náttúrulegt ferskjumauk. Eins og öll okkar aloe gel 
er þessi hressandi og ávaxtaríki drykkur frábær 
fyrir meltinguna, ríkur af C-vítamíni sem styður við 
ónæmiskerfið og heilsu húðarinnar.

  777 3.883 kr. 

1 LÍTRI                       

 
FOREVER ALOE PEACHES MINI
Taktu sæta, bragðgóða ferskjubragðið með þér hvert 
sem ferðinni er heitið. Með nýju 330ml hyrnunum er 
það leikur einn. Lítil hyrna með dásamlegu bragði og 
helling af næringu. Þú þarft aldrei að yfirgefa heimilið 
án aloe.

  77812 15.531 kr. 

12 X 330ML 

FOREVER ALOE BERRY NECTAR
Njóttu þess að drekka hreint aloe bragðbætt með 
trönuberjum og sætum eplum sem býður upp á 
súrsætt bragð. Aloe er gott fyrir húðina, 
ónæmiskerfið og styður við heilbrigði 
meltingavegarins með andoxandi C-vítamíni sem 
stuðlar að verndun fruma gegn oxunarálagi. Þessi 
mögnuðu innihaldsefni ásamt 90,7% hreinu aloe 
vera geli, gerir Forever Aloe Berry Nectar að öflugu 
vali.

  734 3.883 kr.  

1 LÍTRI                       

ARGI+ OG ALOE MINI ÞRENNA
Náðu líkamsræktarmarkmiðum þínum með 
háþróaðri næringu úr ARGI+ og Forever Aloe 
Vera Gel, hið fullkomna par til að hjálpa þér að líta 
betur út og líða betur.

  71633 5.569 kr.   

3 X 330ML FOREVER ALOE VERA GEL OG 3 X ARGI 
BRÉF                       

 
FOREVER ALOE BERRY NECTAR MINI
Nú hefur þú enn fleiri möguleika þegar kemur að 
því að njóta Forever Aloe Berry Nectar. Þú getur 
gripið handhæga hyrnu með hvert sem þú ferð. Þú 
færð allan ávinning af aloe og er þessi hyrna 100% 
endurvinnanleg rétt eins og sú stóra.

  73512 15.531 kr.  

12 X 330ML                      

FOREVER SAFAÞRENNA
Vertu viss um að þú eigir nóg af Aloe drykkjum! Hver drykkur er unnin úr handflökuðu aloe og aðeins gelið 
innan úr plöntunni er notað í aloe drykkina. Þú getur valið safaþrennu með þínum uppáhaldsdrykk eða fengið 
þér blandaða safaþrennu til að prófa alla þrjá.

FOREVER ALOE VERA GEL SAFAÞRENNA

 7153 | 11.649 kr.   3 x Forever Aloe Vera Gel

FOREVER ALOE BERRY NECTAR SAFAÞRENNA

 7343 | 11.649 kr.   3 x Forever Aloe Berry Nectar

FOREVER ALOE PEACHES SAFAÞRENNA 

 7773 | 11.649 kr.   3 x Forever Aloe Peaches

FOREVER ALOE MIXED GEL SAFAÞRENNA 

 7333 | 11.649 kr. 1 x Forever Aloe Vera Gel
      1 x Forever Aloe Berry Nectar
      1 x Forever Aloe Peaches

FOREVER SAFAÞRENNUR:
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Quench
thirst
your

FOREVER FREEDOM - EKKI FÁANLEGT Á ÍSLANDI
Wake up and get your day moving with this refreshing orange-
flavoured aloe gel. Forever Freedom contains all the benefits of 
our plain gel but with added glucosamine, chondroitin and MSM – 
popular with those who lead an active lifestyle.

  196                  

1 LITRE

FOREVER POMESTEEN POWER
Mjög bragðgóður, framandi og kraftmikið þykkni með sjö ávöxtum 
sem gefa gómsætt berjabragð. Inniheldur granatepli og mangóstan 
ásamt gómsætri blöndu af hindberjum, brómberjum, bláberjum og 
þykkni úr vínberjasteinum.

  262  3.895 kr.  

473ML

ALOE BLOSSOM HERBAL TEA
Efldu innri ró og vellíðan með þessari náttúrlegu blöndu af laufum, 
jurtum og kryddi. Þetta koffínlausa te er bragðmikil blanda af 
kanil, negul, engifer, kardimommu og allrahanda kryddi, án allra 
hitaeininga, frískandi og slakandi. Aloe Blossom Herbal Tea er 
ljúffengt hvort sem það er borið fram heitt eða ískalt með klaka sem 
hressandi valkostur.

 200  2.402 kr.  

25 SÉRPAKKAÐIR TEPOKAR

FAB FOREVER ACTIVE BOOST
Mjög bragðgóður orkudrykkur með blöndu af jurtum og næringarefnum 
sem sporna gegn þreytu, þar á meðal vítamínin B6 og B12 og koffín. 
FAB er fljótvirk og einföld leið til að endurnýja orkubirgðir líkamans. 
Dásamaður af íþróttafólki. Ath. Inniheldur koffín. Hentar ekki börnum 
eða barnshafandi konum.

  321        6.919 kr.  

12 X 250ML

FAB X FOREVER ACTIVE BOOST
Náttúrulega bragðbættur orkudrykkur með gómsætum berjum sem 
veitir bæði tafarlausa og langvarandi orku án hitaeininga, kolvetna og 
sykurs. Inniheldur vítamín og næringu, er fljótvirk og hressandi leið til að 
auka orku, úthald og einbeitingu í daglegum störfum og íþróttum.

  440          6.919 kr. 

12 X 250ML
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Delicious 
Gold 

and
FOREVER BEE POLLEN
Býflugnafrjókorn, oft kölluð 
„kraftaverkafæða“ er næringarríkt efni 
sem sér býflugunum fyrir öllu sem þær 
þurfa til að lifa. Forever vinnur frjókornin 
án þess að eyðileggja búin. Þessi frjókorn 
hafa síðan verið blönduð hunangi og 
drottningarhunangi = ferskt og kraftmikið 
fæðubótarefni.

 026                                                       2.238 kr. 

100 TÖFLUR

FOREVER BEE PROPOLIS
Própólis er náttúrulegt varnarefni safnað 
af býflugum til að sótthreinsa og vernda 
búin sín gegn smitbakteríum og sýklum. 
Við höfum framleitt própólis í áratugi 
og erum einir af elstu framleiðendum 
própólis á markaðnum. Við framleiðum 
hreina og einstaka vöru, frá náttúru til þín.

 027                                                          4.806 kr. 

60 TÖFLUR

FOREVER BEE HONEY
Frá fornu fari hefur hunang verið virt fyrir heilbrigða og 
næringafræðilega eiginleika þess. Þetta náttúrulega gómsæta 
sætuefni býr yfir náttúrulegri næringu og er fullkomið til að koma 
í stað sykurs í þínu mataræði. Í handhægum umbúðum skilur 
hunangið ekki eftir neitt klístur og einfalt er að hella því út á 
grautinn, hræra því saman við Aloe Blossom jurtateið eða nýta í 
matseldina. Líttu á það sem gjöf býflugnanna til þín!

 207 4.019 kr. 

500g

FOREVER ROYAL JELLY
Forever Royal Jelly er gert 
fyrir kóngafólk! Hið náttúrlega 
drottningarhunang er afar nærandi og 
lífefnafræðilega flókið hunangsseyði. 
Þetta er næringarríkt og mjólkurkennt 
efni sem samanstendur af próteinum, 
einföldum sykrum, fitusýrum, B5- og B6 
vítamínum.

 036                                                         4.723 kr. 

60 TÖFLUR

EIN TESKEIÐ AF 
HUNANGI GEFUR 
UM 70 KALORÍUR. 
INNIHELDUR ENGA 
FITU OG ENGIN 
ROTVARNAREFNI

Til að búa til hálft kíló af hunangi þarf 
sætuefni frá meira en 2 milljónum blóma. 
Býflugnabú framleiða að meðaltali 
frá 15–50 kíló af hunangi árlega. Það 
þarf mikið af annríkum býflugum til að 
framleiða dásamlegt hunang. 

Vissir pú?1

BEE
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NATURE-MIN
Einstök blanda steinefna af sjávarbotni. 

Inniheldur meðal annars kalsíum, fosfór, 

magnesíum, járn, mangan og sink. Sink er 

öflugt steinefni sem meðal annars stuðlar 

að heilbrigðu hári, beinum, nöglum og húð.

 037                                                            2.734 kr. 

180 TÖFLUR

FOREVER B12 PLUS
Þessi forðatöfluformúla inniheldur kraftmikið 

skot af B12 vítamíni og folinsýru. Þessi 

efni eru gagnleg fyrir konur sem vilja verða 

barnshafandi eða eru á fyrsta þriðjungi 

meðgöngu. B12 er einnig nauðsynlegt fyrir 

grænmetisætur og þá sem eru vegan, því 

að upptaka B12 kemur úr matvælum úr 

dýraríkinu.

 188                          2.321 kr. 

60 TÖFLUR

FOREVER iVISION
Forever iVision er vítamín fyrir stafrænu öldina. iVision inniheldur 

A-vítamín og sink sem stuðla að því að viðhalda eðlilegri sjón, C og 

E-vítamín sem stuðla að vernd frumna gegn oxunarálagi og öflugri 

blöndu af bláberjaþykkni og Lutemax 2020. 

 624  6.480 kr. 

60 BELGIR

Verndaðuaugun

FOREVER ACTIVE PRO-B
Forever Active Pro-B hjálpar til við meltingu, bætir frásog næringarefna 

og hefur jákvæð áhrif á eðlilegan vöxt og þroska með því að viðhalda 

heilbrigðu ónæmiskerfi og heilbrigðri meltingu. Forever Active Pro-B 

inniheldur blöndu af 6 samvirkandi stofnum góðgerla og það inniheldur að 

auki fæðutrefjar sem varðveita meltingargerlana við geymslu, flutning og 

ferðina í gegnum meltingarveginn. Fæðutrefjarnar veita meltingargerlunum 

hið fullkomna umhverfi til að virka og dafna. 

 610 6.128 kr. 

30 BELGIR

ÖRVERUR ERU INNRA 
VISTKERFI LÍKAMANS. 

DHA FINNST 
NÁTTÚRULEGA 
Í LÍKAMANUM 
OG STYÐUR VIÐ 
HEILBRIGÐA HEILA 
STARFSEMI, SJÓN OG 
BLÓÐFLÆÐI LÍKAMANS.

FOREVER ARCTIC SEA
Mannslíkaminn þarfnast Omega-3 fitusýranna en er ófær um að framleiða 

þær sjálfur, því er mikilvægt að við fáum þær úr fæðunni. Þessi blanda af 

náttúrlegri fiski- og smokkfiskolíu ásamt ólífuolíu inniheldur hið fullkomna 

jafnvægi af EPA (sem stuðlar að heilbrigðu hjarta) og DHA (sem stuðlar að 

heilbrigði heilans).

 376  5.594 kr. 

120 BELGIR

FOREVER NUTRAQ10
Inniheldur Q10 ásamt nauðsynlegum vítamínum, þar á meðal C og B6 

sem dregur úr þreytu og örmögnun. Hafið samráð við lækni ef þú ert á 

lyfjum. Forðist á meðgöngu, með börn á brjósti eða ef nýrnasjúkdómar 

eru til staðar.

 312  4.641 kr. 

30 DUFTSTANGIR

NUTRITION
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FOREVER SUPERGREENS
Forever Supergreens inniheldur yfir tuttugu ávexti og grænmeti með 

C- og E-vítamíni ásamt magnesíum sem stuðlar að aukinni orku með 

hámarks virkni og næringu.

 621  6.451 kr. 

30 DUFTSTANGIR

ARGI+
INNIHELDUR L-ARGINÍN & VÍTAMÍN BLÖNDU

Þessi gómsæti og næringarríki drykkur inniheldur fimm grömm af 

L-arginíni í hverjum skammti ásamt samvirkum vítamínum, þar á meðal 

C vítamín sem dregur úr þreytu og örmögnun og D vítamín sem stuðlar 

að og viðheldur heilbrigðri starfsemi vöðva.

 473 11.021 kr. 

30 DUFTSTANGIR

FOREVER DAILY
Þetta öfluga bætiefni inniheldur 100% 

af ráðlögðum dagskammti (RDS) af 

vítamínum, steinefnum og næringarefnum. 

Daily er samsett af 55 fullkomlega 

samsettum aloe húðuðum næringarefnum 

sem bæta heilsu og þrótt alla daga. Neytist 

með Aloe Vera Gel fyrir hámarksárangur.

 439                                                            3.314 kr. 

60 TÖFLUR

A-BETA-CARE
A-Beta-CarE inniheldur A vítamín sem 

hjálpar við að viðhalda eðlilegri húð og 

sjón, selen sem styður við eðlilega virkni 

ónæmiskerfisins og E vítamín sem stuðlar 

að verndun fruma gegn oxunarálagi.

 054                                                           4.019 kr. 

100 BELGIR

FOREVER CALCIUM
Kalk er nauðsynlegt steinefni sem þarf til 

að viðhalda heilbrigði tanna og beina, það 

stuðlar einnig að orkugefandi efnaskiptum 

og vöðvavirkni. Forever Calcium inniheldur 

hátt gildi steinefnisins en einnig er það ríkt 

af D vítamíni og magnesíum.

 206                                                           3.646 kr. 

90 TÖFLUR

FOREVER FIBER
Trefjar eru lífsnauðsynlegur þáttur í heilbrigðu 

mataræði. Forever Fiber býður upp á 

handhæga leið til að bæta trefjum við fæðuna. 

Vatnsleysanlegt duft sem inniheldur 5g af 

trefjum sem jafngildir tveimur sneiðum af grófu 

brauði. Hægt er að strá duftinu út á fæðuna 

eða blanda við vatn eða drykk af eigin vali.

 464                                                             3.730 kr. 

30 DUFTSTANGIR

Nutritional 

boost 
FOREVER KIDS
TUGGUTÖFLUR - FJÖLVÍTAMÍN

Skemmtilega góðar fjölvítamín tyggitöflur 

er veita börnum þau næringarefni sem 

þau þurfa á að halda á hverjum degi. Þær 

innihalda A-, C-, D- og B12-vítamín, járn 

og sink. Án sykurs, aspartame, litar- og 

rotvarnarefna. Stærri börn, eins og fullorðnir 

elska þessar líka. 3-6 ára: tvær töflur á 

dag. 6 ára og eldri: fjórar töflur á dag.

 354  2.113 kr. 

120 TÖFLUR

* C-vítamín er mikilvægt heilbrigðu ónæmiskerfi. C-vítamín stuðlar að verndun 
frumna gegn oxunarálagi. Magnesíum stuðlar að eðlilegum umbrotum í orkugjöfum, 
lækkun á þreytu og örmögnun, blóðsaltajafnvægi og sálfræðilegri virkni. 

NUTRITION
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FOREVER IMMUBLEND
Við lifum annasömu lífi og höfum ekki 

tíma til að hægja á okkur, þá er gott að 

styrkja varnarkerfi líkamans með Forever 

Immublend. Þessi samverkandi blanda 

næringarefna og jurta er auðug af D vítamíni 

ásamt sinki til að viðhalda heilbrigðu 

ónæmiskerfi.

 355                                                           3.316 kr. 

60 TÖFLUR

FOREVER ABSORBENT-C
C-vítamín hefur löngum verið tengt góðri 

heilsu. Líkaminn er ekki fær um að framleiða 

C-vítamín og þarf það því að koma úr fæðu, 

drykk og bætiefnum. Absorbent-C er bundið 

hafraklíði sem jafnar upptöku þess.

 048                                                           2.569 kr. 

100 TÖFLUR

FOREVER LYCIUM PLUS
Hin rauðu ber kínafléttunnar hafa verið 

notuð öldum saman í Kína. Lycium Plus er 

framleitt úr þykkni kínafléttu og lakkrísrótar.

 072                                                           5.220 kr. 

100 TÖFLUR

FOREVER FIELDS OF GREENS
Það er aldrei gott að sneiða hjá fersku grænu 

grænmeti, en ef þér líður eins og þú þurfir meira 

þá er Fields of Greens frá Forever hentug lausn. 

Inniheldur góða uppsprettu trefja frá byggi, 

hveitigrasi og refasmára.

 068                                                           1.739 kr. 

80 TÖFLUR

FOREVER MULTI-MACA
Ekki fáanlegt á Íslandi.

Beneficial for both men and women, 

Forever Multi-Maca combines legendary 

Peruvian maca with Q-10, l-arginine and 

other powerful herbs.

 215              

60 TÖFLUR

VIT LIZE
MEN’S VITALITY SUPPLEMENT

Blanda hágæða jurta, vítamína og 

steinefna á borð við palmetto, pygeum 

og graskersfræ sem hámarkar þrótt hjá 

karlmönnum. Náttúruleg innihaldsefni, þar á 

meðal sink og selen, sem viðhalda eðlilegri 

hormónastarfsemi og styðja við framleiðslu 

sæðisfruma.

 374                                                           4,683 kr. 

60 BELGIR

VIT  LIZE
WOMEN’S VITALITY SUPPLEMENT

Náttúrulega blanda jurta, vítamína og 

steinefna með þarfir kvenna í huga. Hátt 

hlutfall járns sem styður við þroska barns á 

meðgöngu ásamt háu hlutfalli nauðsynlegra 

fólinsýra. Vitolize fyrir konur inniheldur einnig 

kalk, D vítamín og B12 ásamt B6 sem styður 

við hormónajafnvægi.

 375                                                           4.931 kr. 

120 TÖFLUR

FOREVER ACTIVE HA
HA efnið er til staðar í vökva í liðum, 

stoðvefum, augum og húð. Það bindur 

hundraðfalda þyngd sína í vatni og 

framleiðsla þess minnkar með aldrinum. 

Forever Active HA býr yfir einstöku formi 

af hýalúrónsýru sem hefur rakagefandi og 

smyrjandi eiginleika. Inniheldur að auki 

engiferolíu og túrmerikrót.

 264                                                           4.432 kr. 

60 BELGIR

NUTRITION
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FOREVER GARLIC-THYME
Hvítlaukur og blóðberg eru öflug heilsubótarefni sem hafa verið þekkt fyrir virkni sína í 

þúsundir ára. Þessir lyktarlausu belgir innihalda allicin sem er öflugt bakteríudrepandi efni.

 065                                                                          2.402 kr. 

100 BELGIR

FOREVER MOVE
Forever Move sameinar tvö öflug 

og einkaleyfisvarin efni; náttúrulega 

eggjaskurnarhimnu (NEM) og curcuin 

túrmerik (Biocurc), verðlaunaða asíska rót 

sem nýtur vinsælda hjá fólki með virkan 

lífsstíl. Þessar bruna-appelsínugulu perlur 

eru fullkomnar fyrir upptekið fólk sem lifir 

virku lífi, íþrótta- og líkamsræktarfólki, 

rosknandi einstaklingum og þeim sem vinna 

erfiðisvinnu.  

 551                                                        10.359 kr. 

90 BELGIR

These statements have not been evaluated by the Food and Drug Administration. This product is not intended to diagnose, treat, cure or prevent any disease.

Stayfocused
FOREVER FOCUS
Forever Focus sameina hefðbundnar jurtir, vítamín og steinefni við klínískt 

rannsakað Cognizin. Forever Focus inniheldur rhodiola þykkni, bacopa, 

grænt te og guarana. Samvirkni grasafræðinnar og náttúrulegra áhrifa 

vítamína B6, B12, pantóþensýru, sinki* og klínískt rannsakað Cognizin 

hjálpar þér að viðhalda einbeitingu og tækla daginn með stæl!

 622  13.916 kr. 

120 BELGIR

 *B6 og B12 vítamínin stuðla að eðlilegri starfsemi taugakerfisins og eðlilegri sálrænni virkni auk 

þess að hjálpa til við að draga úr þreytutilfinningu og örmögnun. Pantótensýra stuðlar einnig 

að því að draga úr þreytu og örmögnun og stuðlar að eðlilegri andlegri frammistöðu og eðlilegri 

nýmyndun og umbrotum sterahormóna, D-vítamíns og sumra taugaboðefna. Sink stuðlar að 

eðlilegri vitrænni virkni og til verndar frumum gegn oxunarálagi.

Forever Move sameinar 
náttúrulega eggjaskurnhimnu 
(NEM) og curcumin túrmerik 
(Biocurc): verðskulduð asísk rót.

Vissir pú?1
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Sports and W
eight

Management

C9
Bættu útlit og líðan á einungis níu dögum með 
þessu sérhannaða prógrammi. Hannað til að 
koma F.I.T prógramminu af stað, hreinsa líkamann 
og aðlaga hugarfarið. C9 býður upp á hinn 
fullkomna upphafspunkt til að breyta mataræði og 
líkamsræktarvenjum. Byggt á söluhæstu vöru Forever, 
Forever Aloe Vera Gel. Þetta alhliða næringarplan 
mun sýna þér árangur á einungis níu dögum.

C9 inniheldur:
+ Forever Aloe Vera Gel (2 lítrar)
+  Forever Lite Ultra (15 skammtar af vanillu eða 

súkkulaði)
+ Forever Garcinia Plus (54 belgir)
+ Forever Fiber (9 duftstangir)
+ Forever Therm (18 töflur)
+ Hristiglas
+ Málband
+ Handbók

475 | Vanilla / Forever Aloe Vera Gel 
476 | Súkkulaði / Forever Aloe Vera Gel 
625 | Vanilla / Forever Aloe Berry Nectar 
626 | Súkkulaði / Forever Aloe Berry Nectar
629 | Vanilla / Forever Aloe Peaches
630 | Súkkulaði / Forever Aloe Peaches

 20.458 kr. 

F15
Taktu næsta skref í vellíðan með F15. Hér skiptir 
engu hvort þú æfir ekkert eða mikið því þú velur 
þann pakka sem hentar þínum þörfum. Valið er á 
milli beginner, intermediate eða advanced. Hver 15 
daga pakki hefur að geyma einfaldar leiðbeiningar, 
heilsusamlegar uppskriftir og ábendingar um betri 
lífsstíl, allt til að hvetja þig áfram í átt að þínum 
lífsstílsmarkmiðum.
F15 inniheldur:
+  Forever Aloe Vera Gel (2 lítrar)
+  Forever Lite Ultra (15 skammtar af 

vanillu eða súkkulaði)
+ Forever Therm (30 töflur)
+ Forever Garcinia Plus (90 belgir)
+ Forever Fiber (15 duftstangir)
+ Handbók

 24.161 kr. 

Pakkann er hægt að fá með öllum aloe 
drykkjunum. Hafðu samband við söluaðila til að fá 
nánari upplýsingar

VITAL5

Vital5 hefur að geyma undirstöðuvörur Forever, 
Forever Aloe Vera Gel ásamt fjórum samverkandi 
bætiefnum, sem veita þér hámarks næringu. Láttu 
Vital 5 verða hluti af þínu daglega lífi.

Vital5 inniheldur:

+ Forever Aloe Vera Gel (2 lítrar)

+ Forever Daily (60 töflur)

+ Forever Active Pro-B (30 belgir)

+ Forever Arctic Sea (120 belgir)

+ Argi+ (30 duftstangir)

 456                                           32.212 kr. 

SPORTS AND WEIGHT 
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FOREVER LITE ULTRA 
MEÐ AMINOTEIN

Hristu upp í mataræðinu og lífsstílnum með náttúrulegum 

bragðefnum úr plöntupróteini. Forever Lite Ultra inniheldur 

nauðsynleg næringarefni og er fáanlegt í tveim bragðtegundum. 

Þessi vara hentar þeim sem eru í hitaeiningasnauðu mataræði og 

hentar líka þeim sem eru að byggja sig upp, með viðbótarpróteini í 

fæðuna.

 470 | VANILLA  4.144 kr. 

375g

 471 | SÚKKULAÐI  4.144 kr. 

390g

FOREVER THERM
Þessi vandlega útbúna formúla inniheldur 

sérstaka samsetningu af vítamínum, þar 

með talin B6 og B12 sem dregur úr þreytu, 

C vítamín sem hjálpar til við að viðhalda 

orku og efnaskiptum.

 463                                                          5.759 kr. 

60 TÖFLUR

FOREVER GARCINIA PLUS
Garcinia Cambogia er trjátegund í suðaustur 

Asíu. Ávextir hennar hafa verið þekktir öldum 

saman í matargerð og til þyngdarstjórnunar. 

Forever Garcinia Plus inniheldur króm sem 

stuðlar að heilbrigðum efnaskiptum og 

viðheldur eðlilegu blóðsykursmagni.

 071                                                         4.806 kr. 

70 BELGIR

FOREVER LEAN
Fyrir þá sem elska íþróttir og kjósa hollt 

mataræði. Hylkin innihalda trefjar úr 

fíkjukaktus, prótín úr nýrnabaunum og 

hið mikilvæga snefilefni króm sem stuðlar 

að heilbrigðum efnaskiptum og viðheldur 

eðlilegu blóðsykursmagni.

 289                                                         7.085 kr. 

120 BELGIR

FOREVER FAST BREAK
Bragðgott stykki með minni sykri og enn meira af trefjum! Gómsætt 

súkkulaðihúðað jarðhnetusmjörsstykki. Stykkið inniheldur 11 grömm 

af próteini og hægt er að neyta þess í stað máltíðar eða þegar þig 

vantar auka orku.

 520 747 kr. 

1 STK.

Achieve your 

personal be
st24G AF 

PRÓTEINI Í 
HVERJUM 
SKAMMTI
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Infinite by Forever  
Hydrating Cleanser
Hydrating Cleanser er fullt af öflugum, 

náttúrulegum hráefnum eins og eplaþykkni, 

eplaamínósýru og kókó fitusýrum sem hækka 

rakastig húðarinnar og hreinsa varlega burt 

óhreinindi og olíu án þess að þurrka húðina. 

Þessi mildi, mjólkurkenndi hreinsir veitir raka 

og gerir húðina mjúka og hreina sem leggur 

grunninn að því að hægja á öldrun húðarinnar.

 554                                                          4.861 kr. 

118ML

Infinite by Forever 

Infinite by Forever 
Advanced Skincare System 
Þú heldur kannski að þú þekkir aloe – en þú hefur aldrei séð það virka svona! Infinite 

by Forever ræðst að öldrun bæði innan frá og utan með byltingarkenndum formúlum 

sem eru hannaðar til að auka raka í húðinni, minnka línur og hrukkur og stuðla að 

heilbrigðu magni kollagens til að bæta útlit þitt og líðan.

 553   32.402 kr. 

Firming Serum
Firming Serum vinnur gegn öldrun með klínískt 

prófuðu þriggja amínósýra peptíði sem líkir eftir 

náttúrulegu ferli húðarinnar til að virka stinnari. 

Það inniheldur öflug náttúruleg hráefni ásamt 

okkar einkaleyfisskráða aloe. Eykur raka í húðinni 

um leið og það gerir hana sléttari, stinnari og 

þykkari þannig að hún virðist yngri. 

 555                                                          9.629 kr. 

30ML

Infinite by Forever  
Restoring Crème
Restoring Creme inniheldur yfir 15 nærandi 

efni, smýgur hratt inn í húðina og veitir henni 

raka og mýkt. Kremið sameinar nýjustu 

húðvísindin með aloe, andoxunarefnum, 

acai og granateplum, ásamt ilmkjarnaolíu 

sem vinnur gegn öldrun, endurnærir og 

endurnýjar þyrsta húðina. Hvernig hljómar 

það sem lokahöggið á öldrun?

 558                                                         10.737 kr. 

48.2g

Infinite by Forever  
Firming Complex
Fegurðin er ekki eingöngu á yfirborðinu 

– hún byrjar með næringu. Fyrsta 

fegurðarfæðubótarefni Forever aðstoðar 

þig við að ná stjórn á öldruninni. Firming 

complex inniheldur sérvalda blöndu af 

frönsku melónuþykkni, fítókeramíðum og 

sjávarkollageni sem eykur raka í húðinni, 

dregur úr áberandi djúpum andlitshrukkum og 

eykur teygjanleika húðarinnar.

 556                                                           8.576 kr. 

60 TÖFLUR

Age
beautifully
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Daily Skincare

Sonya 
Refreshing Gel Cleanser
Nú mega hefðbundnir hreinsar gæta sín! Sonya Refreshing Gel 

Cleanser inniheldur aloe gelið okkar ásamt rakagefandi efnum eins 

og kaldpressaða baobab olíu sem veita húðinni vellíðan og raka. Efni 

rík af andoxunarefnum líkt og eplaamínósýrur og hýdroxýacetófenón, 

jafna blandaða húð á meðan náttúrulegir hreinsieiginleikar acacia 

concinna ávaxtarins hjálpa til við að fjarlægja dauðar húðfrumur, 

óhreinindi og farða á djúpan, mildan og áreynslulausan hátt.

 605   4.351 kr. 

118ML

Sonya  
Soothing Gel Moisturizer
Sonya Soothing Gel Moisturizer er hlaðinn safaríkum grösum 

og öflugum innihaldsefnum. Varan brotnar niður í bera sem gefur 

húðinni rakakennt yfirbragð. Inniheldur yfir tíu tegundur náttúrulega 

plöntuþykkna og olíur, ásamt beta-glúkóns úr sveppum, vatnsrofnu 

kollageni og eplaþykkni. Þessi formúla veitir samsettri húð þá öflugu 

róandi og rakagefandi eiginleika sem hún þarfnast. 

 608  4.767 kr. 

59ML

Sonya  
Illuminating Gel
Endurnýjaðu náttúrulegan ljóma húðarinnar og færðu henni eðlilegan 

gljáa með Sonya Illuminating Gel. Peptíð sem hjúpuð eru með okkar 

fljótupptekna geli bæta heildarútlit húðarinnar og blanda af fimm asískum 

grösum, þar á meðal lakkrísrót, gefa jafnari og bjartari heildarhúðtón 

ásamt því að gefa þér mjúka og slétta húð með heilbrigðum ljóma. 

 606  4.121 KR. 

28.3g

Sonya 
Refining Gel Mask
Sonya Refining Gel Mask bætir jafnvægi með því að stjórna 

olíustigi húðarinnar og veita henni bjartara útlit. Maskinn er hlaðinn 

grösum, ávaxtaþykkni og rakagefandi efnum og þú vaknar með húð 

sem er bjartari, yngri og í betra jafnvægi.

 607  4.351 kr. 

59ML

Sonya  
Daily Skincare System
Sonya Daily Skincare System er sérstaklega hannað fyrir 

blandaða húð sem getur sveiflast og verið mjög mismunandi, 

olíukennd, þurr eða bæði. Inniheldur hátt hlutfall af aloe og aðra 

öfluga rakagjafa. 

Hér er það náttúran sem mætir vísindunum með byltingakenndri 

gel tækni sem hjálpar til við að skila ávinningi af aloe þar sem húðin 

þarfnast þess, auk þess sem létta áferðin skilur húðina eftir líflega og 

endurnærða. Sonya Daily Skincare inniheldur fjórar einstakar vörur: 

Sonya Refreshing Gel Cleanser, Sonya Illuminating Gel, Sonya 

Refining Gel Mask og Sonya Soothing Gel Moisturizer

 609 15.784 kr.  

Húð sem stundum er olíukennd, stundum 
flagnandi eða þurr er oft vísað í sem 
blönduð húð. Sonya Daily Skincare 
vörurnar eru sérstaklega hannaðar til að 
veita slíkri húð jafvægi.  

Vissir pú?1

A routine
for everyone
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Smoothing Exfoliator 
Afhjúpaðu silkimjúka og heilbrigða húð með 

Smoothing Exfoliator frá Forever. Í stað 

örplastagna notum við náttúrulegar jojoba 

agnir og bambusduft til að fjarlægja dauðar 

húðfrumur án þess að skaða húðina eða 

umhverfið, ásamt því að sítrónuilmkjarnaolía 

virkar sem öflugur rakagjafi á nýja húð undir 

yfirborðinu. Þökk sé þessum hreinsandi 

eiginleikum jafnar þessi vítamínbætti 

hreinsir tón og áferð húðarinnar og afhjúpar 

slétta og ferska húð.

 559                                                          3.377 kr. 

60ML

Nýtt! 
Hydrating Serum
Hydrating Serum passar fullkomlega inn í hvaða húðrútínu sem er. 

Krafturinn á bak við þessa formúlu kemur frá fjórum tegundum af 

hýalúrónsýru sem hver gegna lykilhlutverki í að halda inni raka. Allar 

fjórar gerðirnar vinna saman að því að bæta upp rakann á yfirborði 

húðarinnar og viðhalda rakanum að innan. Bætir einnig mýkt 

húðarinnar sem gefur henni sýnilegan árangur. 

 618   6.480 kr. 

50ML
Aloe Bio-Cellulose Mask
Aloe Bio-Cellulose maskinn er öflugur 

rakagjafi sem nýtir sér framsækna tækni 

og náttúrleg innihaldsefni. Hann inniheldur 

okkar einstaka aloe vera gel sem hefur 

verið breytt í lífrænan sellulósa sem sefar, 

mýkir og nærir húðina. Að auki býr hann 

yfir sermi, auðgaður með grænu tei og 

hestakastaníum sem endurnýjar daufa húð, 

sefar og dregur úr roða. Maskinn er lífrænn, 

auðveldur í notkun og fellur vel að andlitinu. 

Þú einfaldlega nuddar það sem eftir er af 

serminu inn í húðina á andliti og hálsi eftir 

að þú tekur maskann af.

 616                                                          9.720 kr. 

5 MASKAR X 25g STYKKIÐ

Protecting Day Lotion  
SÓLARVARNARSTUÐULLINN SPF 20

Umvefðu húðina verndandi raka með 

Protecting Day Lotion. Þetta silkimjúka 

krem inniheldur yfir tuttugu húðnærandi 

efni og verndar húðina gegn skaðlegum 

útfjólubláum geislum með víðverkandi 

SPV-20 sólarvörn. Þessi náttúrulega 

sólarvörn býr yfir lykilinnihaldsefnum, þar 

á meðal aloe vera, vatnsmelónuþykkni og 

plöntukjarna sem virka gegn oxunarferli, 

bæta tón og áferð húðarinnar og eru 

rakagefandi.

 557                                                          6.711 kr. 

50ML

Balancing Toner 
Gefðu náttúrulegum gljáa húðarinnar 

lausan tauminn með Balancing Toner. 

Hressandi andlitsvatn sem er hannað til 

að fjarlægja óhreinindi, minnka svitaholur 

og bæta vökvastig húðarinnar fyrir notkun 

rakakrems. Balance Toner inniheldur 

einstaka blöndu af aloe, þaraþykkni, hvítu 

te og agúrku sem bætir húðtón, áferð og 

gefur þér unglega húð.

 560                                                          4.028 kr. 

130ML

Aloe Activator 
Aloe Activator er einstakur rakagjafi í 

vökvaformi sem inniheldur 98% aloe vera 

gel. Mjög rakagefandi og hreinsandi sem 

skilur húðina eftir silkimjúka. Hátt hlutfall 

aloe í þessari vöru gerir hana góða með 

öllum öðrum húðvörum. 

 612                                                          2.962 kr. 

130ML

Awakening Eye Cream 
Háþróað augnkrem sem styrkir viðkvæma 

húð undir augum. Inniheldur peptíð, kollagen 

og önnur öflug efni sem gefur þér sléttari 

og stinnari húð. Dregur úr hrukkumyndun, 

dökkum baugum og bólgum.

 561                                                          3.377 kr.

21g

Sérhver af þessum 
„Targeted“ vörum hefur 
verið hönnuð með algeng 
húðvandamál í huga. 
Bættu þessum vörum við 
húðvöru-rútínu þína til að 
ná fram einstökum árangri 
og fallegri húð. 

Targeted 
results
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for your 
skin

MASK POWDER
Mjög fíngert púður, einstök samsetning efna sem slétta, næra 

og hreinsa húðina á meðan þau örva vöxt nýrra húðfruma. 

Inniheldur baldursbrá og hentar mjög vel fyrir viðkvæma 

húð. Blandið við Aloe Activator til að búa til endurnærandi 

andlitsmaska. Eftir meðferðina verður húðin endurnærð og 

silkimjúk.

 341  3.332 kr. 

29g

R3 FACTOR 
SKIN DEFENSE CREME

Andlitskrem sem endurnýjar og viðheldur 

heilbrigðri húð með blöndu af aloe vera, kollageni 

og vítamínum. Gefur húðinni heilbrigða áferð og 

fjarlægir dauðar húðfrumur. Hentar til notkunar 

undir aloe rakakrem.

 069   5.091 kr. 

56.7g

FOREVER EPIBLANC
Ójafn húðlitur og dökkir blettir gera húðina eldri 

útlits en hún í raun er. Bættu útlit húðarinnar með 

þessari einstöku formúlu sem jafnar húðlit, dregur 

úr myndun dökkra bletta og framkallar ljósara 

litarhaft. Inniheldur okkar 100% stöðuga aloe vera 

gel ásamt E vítamíni og náttúrulegum jurtum.

 236  3.379 kr. 

28.3g

FOREVER 
MARINE MASK
Þessi andlitsmaski inniheldur náttúruleg 

sjávarsteinefni sem djúphreinsa og endurnýja 

húðina ásamt því að jafna áferð hennar. 

Rakagefandi og nærandi eiginleikar aloe vera, 

hunangs og agúrkuþykknis skila húðinni ferskri og 

endurnærðri.

 234  3.794 kr. 

113g

FOREVER 
ALPHA-E FACTOR
Forever Alpha-E Factor er næring í formi olíu sem 

kemur jafnvægi á húðina, minnkar þurrk, dregur úr 

þreytueinkennum og gerir húðina geislandi. Þessi öfluga 

blanda af vítamínum nærir húðina, hentar fyrir viðkvæma 

húð og eftir rakstur.

 187                                                                                  5.091 kr. 

30ML

SONYA ALOE DEEP 
MOISTURIZING CREAM 
Sumir rakagjafar eru eins og vatnsdropi, en 

þessi er eins og 10 brunaslöngur! Sonya 

Aloe Deep Moisturizing Cream veitir raka 

alveg niður í dýpri lög húðarinnar. Inniheldur 

furubarkarþykkni sem verndar og styrkir 

kollagen húðarinnar og varðveitir unglegt 

útlit.

 311                                                         6.480 kr. 

71g

NÝJUSTU VÍSINDI 
SAMEINAST 
ÞVÍ BESTA ÚR 
NÁTTÚRUNNI

SKINCARE
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ALOE VERA GELLY
Ef húðin þarfnast græðslu eða raka skaltu 

teygja þig í Aloe Vera Gelly túpuna. Í 

meginatriðum eins og hreint aloe gel úr laufi 

plöntunnar. Þetta 100% stöðuga Aloe Vera 

Gelly smyr viðkvæma húð á öruggan hátt. 

Hreint gel sem græðir og nærir húðina, 

mildar ertingu og sár. 

 061                                                         2.036 kr. 

118ML

ALOE MSM GEL
Blanda af hreinu aloe vera og metýl 

mulphonyl methylsulfonylmethane (MSM) 

sem róar liði, vöðva og stoðvefi. Skilur 

ekki eftir bletti í fötum. Með E-vítamíni og 

plöntuþykkni, þar á meðal rósmarín, sem 

smýgur hratt inn í húðina, róar og léttir á 

álagi eftir æfingar. Einstök vara sem má ekki 

vanta í neina íþróttatösku.

 205                                                          3.933 kr. 

118ML

ALOE LOTION
Þetta fínmótaða rakakrem hjálpar þér 

að viðhalda raka á andliti og líkama. 

Inniheldur nærandi efni eins og jojoba 

olíu, E-vítamín, kollagen og elastín til 

að halda húðinni sléttri og teygjanlegri. 

Þetta mjúka rakakrem inniheldur einnig 

apríkósukjarnaolíu sem læsir inni raka og 

býr til léttann varnarvegg á húðina. Aloe 

Lotion er kjörið til að róa húðina og gott að 

nota eftir sól.

 062                                                         2.036 kr. 

118ML

FOREVER ALOE SCRUB
Ólíkt mörgum skrúbb kremum sem 

innihalda örkúlur úr plasti þá notum við 

eingöngu náttúrulegar örkúlur úr jojoba 

sem fara einstaklega vel með húðina. 

Niðurstaðan er milt skrúbbkrem sem 

fjarlægir dauðar húðfrumur og skilur húðina 

eftir glansandi og bjarta útlits. Nægilega milt 

fyrir daglega notkun á andlit og líkama.

 238                                                          2.593 kr. 

99g

ALOE PROPOLIS CREME
Rakakrem með aloe vera, býflugnaprópólis 

og baldursbrá sem viðheldur heilbrigðri 

og fallegri áferð húðarinnar. Aloe Propolis 

kremið er einstaklega rakagefandi, nærandi 

og minnkar húðertingu. Fábært til daglegrar 

notkunar. Hentar þeim sem glíma við 

húðvandamál tengda þurri húð.

 051                                                         2.593 kr. 

113g

ALOE MOISTURIZING LOTION
Silkimjúkt rakakrem með nærandi aloe, 

jojoba olíu, kollagen og elastín, gerir húðina 

mjúka og teygjanlega. Rakagefandi fyrir 

andlit, hendur og líkama og viðheldur 

náttúrulegu sýrustigi húðarinnar. Smýgur 

vel inn í húðina og hentar því vel sem 

grunnur undir farða. Hentar þeim sem 

glíma við húðvandamál tengda þurri húð.

 063                                                         2.036 kr. 

118ML

ALOE HEAT LOTION
Með innihaldsefnum sem hita og kælandi áhrifum aloe, gefur þetta 

einstaka hitakrem sælutilfinningu og lausn frá álagi og þreytu 

hversdagsins. Frábært til að hita upp fyrir æfingar eða lina verki eftir 

þjálfun. Aloe Heat Lotion inniheldur mentól (e.menthol) og tröllatré 

(e.eucalyptus) og er kjörið sem nuddkrem.

 064  2.036 kr. 

118ML

GOTT
NUDDKREM
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ProtectionPure
GENTLEMAN’S PRIDE
Gentleman’s Pride er rakakrem án alkóhóls sem græðir og 

nærir húðina eftir rakstur. Má einnig nota sem rakakrem til 

að endurnæra húðina og minnka ertingu af völdum rakvéla 

eða sólarljóss. Það er okkar stöðuga aloe vera gel ásamt 

náttúrulegum jurtum eins og rósmarín og kamille sem gefur 

Gentleman’s Pride herralegan ilm sem allir falla fyrir.

 070  2.407 kr.  

118ML

ALOE SUNSCREEN
Með Aloe Sunscreen getur þú notið útiverunnar í sól án þess 

að skaðlegir sólargeislar valdi eyðileggingu á húðinni. Þessi 

vatnshelda sólarvörn með sólarvarnastuðli SPF 30 veitir víðtæka 

vörn gegn UVA og UVB sólargeislum. Silkimjúk sólarvörn með 

aloe vera sem smýgur vel inn í húðina til að vernda og viðhalda 

réttu rakastigi húðarinnar. Öflug og mild sólarvörn sem hentar 

fyrir alla fjölskylduna. 

 617                                                                                            3.471 kr. 

118ML

FOREVER TRAVEL KIT
Taktu sýnishorn af Forever með þér þegar þú ferðast! 

Settið inniheldur ferðastærðir af þínum uppáhalds 

vörurm.

Forever Travel Kit settið inniheldur*: 
+ Aloe Moisturizing Lotion (50ml)

+ 2x Aloe-Jojoba Shampoo (50ml)

+ Aloe-Jojoba Conditioning Rinse (50ml)

+ Forever Bright Toothgel (30g)

*Innihald getur verið breytilegt

 524  3.663 kr.

FOREVER ALOE LIPS  
MEÐ JOJOBA

Fáðu kyssanlegar varir með þessum græðandi og nærandi 

varasalva. Inniheldur aloe, jojoba og þrjár tegundir af vaxi til 

að slétta og róa sprungnar og þurrar varir. Verndar varirnar 

allt árið.

 022  601 kr. 

4.25g

 20022                                                                                        6.856 kr. 

4.25g X 12 (KASSI MEÐ 12 STK.)

VERNDAR GEGN 
UVA OG UVB GEISLUMFormúlan í Aloe Sunscreen sólarvörninni 

inniheldur náttúrulegt sinkoxíð (non-nanosized 
zinc oxide), sem veldur ekki skemmdum á 
kóralrifum hafsins. Núna getur þú varið húðina á 
meðan þú hjálpar til við að lágmarka skemmdir 
á þessum viðkvæmu vistkerfum. 

Vissir pú?1
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ALOE-JOJOBA  
SHAMPOO
Fáðu fallega gljáandi og meðfærilegt 

hár með sjampó blönduðu aloe vera og 

jojobaolíu. Það hreinsar burtu öll óhreinindi 

áreynslulaust á sama tíma og það virkar 

róandi fyrir hársvörðinn. Er milt, með réttu 

sýrustigi, auðgað Lavender olíu, hentar 

öllum hárgerðum og nýtist til að endurnýja 

náttúrulegan raka hársins.

 521 3.750 kr. 

296ML

ALOE-JOJOBA  
CONDITIONING RINSE
Inniheldur jojoba og B-vítamín sem nærir, 

verndar og styrkir hárið. Með réttu sýrustigi 

verður hárið silkimjúkt. Auðgað vítamínum 

og nærandi olíum eins og macadamia olíu, 

ólífuolíu, sólblómaolíu og okkar frábæru 

Lavender olíu sem gefur hárinu aukinn 

gljáa, það verður viðráðanlegra og dregur 

úr slitnum endum. Notist með Aloe-Jojoba 

sjampóinu.

 522   3.472 kr. 

296ML

ALOE HAND SOAP
Þú finnur fyrir róandi og rakagefandi eiginleikum Aloe 

Hand Soap sápunnar í hvert sinn sem þú notar hana. 

Inniheldur 100% stöðugt aloe vera gel og náttúruleg 

hreinsiefni, án paraben. Er nægilega mild á viðkvæmustu 

húð, ertir ekki og skilur húðina eftir silkimjúka

 523             2.825 kr. 

473ML

ALOE AVOCADO FACE & BODY SOAP
Avókadó er ávöxtur pakkaður af góðri næringu og 

þar með talin A-, C- og E-vítamín. Hátt fituhlutfall 

avókadó býr til góðan grunn fyrir sápuna sem gerir 

þurra húð hreina og mjúka í senn. Nægilega mild 

fyrir andlit og auðvitað allan líkamann. Ferski sítrus 

ilmurinn hjálpar þér að vakna vel á morgnanna. 

Sápan er framleidd úr 100% avókadósmjöri 

(lárperusmjöri) og hentar öllum húðtegundum.

 284                                                                         1.295 kr.  

142g

Essentials withaloe

ALOE EVER-SHIELD
Aloe Ever-Shield Deodorant 

svitalyktareyðirinn veitir áhrifaríka vörn allan 

daginn. Þessi milda og jafnframt öfluga 

vörn veldur ekki ertingu og blettar ekki föt. 

Inniheldur hvorki alkóhól né álsölt sem eru 

algeng í svitalyktareyðum. Hentugur til að 

græða húð undir handleggjum eftir rakstur eða 

vax.

 067   1.157 kr. 

92.1g

SONYA PRECISION LIQUID 
EYELINER 
Sonya Precision Liquid Eyeliner 

er framleiddur úr náttúrulegum 

gæðahráefnum til að draga fram augun 

á sama tíma og hann nærir húðina. Þessi 

fljótþornandi og nuddekta augnblýantur 

gefur djarft og dramatískt útlit, þökk sé 

kolefnislit sem gefur djúpan svartan lit og 

skarpar og sléttar línur. Augnblýanturinn 

inniheldur efni sem eru mild fyrir viðkvæmt 

augnsvæðið, svo sem aloe vera, 

sólblómaolíu og E-vítamín, að auki jafnar 

blýanturinn húðina og veitir henni raka. 

 569                                                      3.703 kr.  

0.03 FL. OZ. 

25TH EDITION PERFUME  
ILMVATN FYRIR KONUR

Þessi sérstaka blanda af sumarblómum 

ásamt mosku- og viðartónum gerir 

þennan einstaka ilm sem fangar kjarna 

kvenleikans.

 208                                                      7.498 kr. 

50ML

25TH EDITION COLOGNE  
ILMVATN FYRIR HERRA

Framleitt sérstaklega fyrir Forever, 

ferskur, þægilegur og karlmannlegur 

ilmur úr hressandi blöndu af ávöxtum 

og kryddjurtum. Inniheldur einnig 

framandi undirtóna viðar, hárfínan ilm 

af lofnarblómi, frískandi ananas og 

bergamot.

 209                                                      7.498 kr. 

50ML

PERSONAL CARE
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freshness
Natural

FOREVER BRIGHT TOOTHGEL
Fyrir alla fjölskylduna – og gæludýrin líka! Þetta milda, flúorlausa tanngel hefur 

að geyma bestu innihaldsefnin, aloe vera og býflugnaprópólis. Með náttúrulegu 

mintubragði sem skilur munninn eftir ferskann og hreinan.

 028       1.204 kr. 

130g

FOREVER HAND SANITIZER  
MEÐ ALOE & HUNANGI

Inniheldur græðandi aloe og nærandi hunang, einn stór dropi 

í lófann drepur 99,9% sýkla og baktería. Ilmar af sítrónu 

og lofnarblómi og mýkir hendur um leið og það hreinsar. 

Nauðsynlegt í vasann eða veskið.

 318                                                                              694 kr. 

59ML

ALOE FIRST
Hér er á ferðinni fjölnota vara í úðabrúsa – með aloe vera og 

býflugnaprópolis sem hjálpar við að róa og vernda húð og 

hár frá skaðlegum áhrifum sólar og klórs og róar minniháttar 

húðertingu. Hentar vel eftir sól! Með réttu pH-gildi og í 

hentugum úðabrúsa. Auðvelt að úða á húðina þegar hún er of 

viðkvæm fyrir snertingu.

 040                                                    2.869 kr.  

473ML

ALOE VETERINARY FORMULA 
Gæludýrin eru líka hluti af fjölskyldunni! Aloe Veterinary Formula 

er sérstaklega fyrir dýrin, notist til að minnka ertingu, hreinsa 

undir sáraumbúðir eða til að næra og gera feldinn gljáandi eftir 

bað. Kemur í úðabrúsa og er einstaklega auðvelt í notkun. 

Þessa mildu formúlu má þynna og nota til að þrífa augu og eyru. 

Einnig má nota hana til að þvo og græða fætur eftir áreynslu. 

Fyrir gæludýr og hesta. 

 030                                                    1.822 kr. 

473ML 

FOREVER ALOE MPD  
2X ULTRA
Umhverfisvænn, lífbrjótanlegur, alhliða hreingerningalögur sem 

fjarlægir óhreinindi, leysir upp fitu og eyðir blettum. Hagkvæmur 

og mildur, inniheldur ekki fosfór, má nota á alla fleti, í þvottinn, 

á gangstéttar og á bíla. Þessi mildi lögur fer vel með hendur 

og fatnað. Frá uppvaskinu og á gólfin, Forever Aloe MPD þrífur 

nánast allt.

 307                                                    4.073 kr. 

946ML

PERSONAL CARE
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bestnature
The of

FOREVER ESSENTIAL OILS LEMON
Lemon, one of the most well known and loved oils, has been used 

throughout the world for centuries for its antiseptic properties and 

uplifting scent. Long before it becomes an oil, the lemon trees are being 

tended to by hand. After being gently plucked, they are cured until they 

reach peak ripeness, which gives you the highest quality essential oil. 

FOREVER ESSENTIAL OILS DEFENSE 
Harvested from India, Nepal, Somalia, the US, Madagascar and 

Hungary, this Defense blend includes clove bud, orange, cinnamon 

bark, rosemary, frankincense, eucalyptus and juniper berry, to 

promote strength and vitality. 

FOREVER ESSENTIAL OILS CARRIER OIL
Since many of our oils are so concentrated, they need to be used 

in conjunction with a carrier to help deliver their benefits to you 

in a safe way. A carrier oil is also a great way to help spread and 

massage the oils, as well as condition the skin. A proprietary blend 

of natural oils, aloe vera and vitamins E, A and C, this is the perfect 

way to enjoy Forever Essential Oils.

FOREVER ESSENTIAL OILS PEPPERMINT
When you have a good thing going, you stick with it. This is the case 

with our peppermint supplier. They are a trusted farm that has grown 

and harvested peppermint for close to 100 years. Their plants have a 

naturally higher menthol content—the main component of peppermint. 

The calming and cooling effect of peppermint has been used for many 

purposes, dating all of the way back to the ancient Greeks.

FOREVER ESSENTIAL OILS LAVENDER
We’ll go wherever the finest quality ingredients are and in the case 

of lavender, that is Bulgaria due to its ideal climate and soil. Thanks 

to its excellent growing conditions, our lavender has high levels of 

linalyl acetate—the principal component of lavender. While there 

are many uses of lavender, it is especially powerful for its calming, 

soothing and relaxing effects.

Lykt er tengd allri okkar tilveru. Hún hefur 
verið tengd minni, tilfinningu um slökun og 
tilfinningu fyrir orku. Nauðsynlegar olíur 
geta hjálpað þér að finna jákvæð áhrif 
ilmmeðferðar á huga þinn og líkama. 

Vissir pú?1
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Ensuring the  
highest quality.
We own numerous patents for the stabilisation of aloe vera,  
which assures you of the highest quality aloe vera-based health  
and beauty products. Our aloe vera products were the first  
to receive the International Aloe Science Council seal of approval  
for consistency and purity. Many of the products also feature  
the Kosher and Halal seals of approval. Forever does  
not test its products on animals.

foreverliving.com
foreverisland.is

Forever Business Owner:

Vnr: 1157 Sept 2020


