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Fæðubótar- og næringarefni

Við getum ekki treyst algerlega á lækna og lyf við að halda heilsu okkar í lagi, og sannarlega eru forvarnir ávallt betri en 

lækning á kvilla sem hefur þróast. Gott heilsufar byggist á góðri næringu. Upplýstir neytendur hafa gát á því hvað þeir láta ofan 

í sig og vita að ekki er hægt að treysta eingöngu á bragðlaukana um það hvaða fæða hentar best. Landbúnaðartækni nútímans 

og fjölbreyttar vinnsluaðferðir hafa orðið til þess að vöruframboðið í matvöruverslunum er fjölskrúðugt en við getum ekki að 

sama skapi treyst því að vörurnar séu betri nú en þær voru áður. Kröfur um mikla uppskeru ganga víða nærri ræktarlandi og 

tekið er að nota tilbúinn áburð til að auka afraksturinn. Við það getur næringargildi uppskerunnar rýrnað. Það þarf því engan að 

undra að sífellt fleira fólk nýtir sér náttúruleg fæðubótarefni til að tryggja að það fái nægilegt magn þeirra næringarefna sem 

nauðsynleg eru til að halda góðri heilsu og starfsorku.

Náttúrulegu fæðubótarefnin sem framleidd eru af Forever Living Products eru unnin úr bestu fáanlegu hráefnum og unnin með 

þróaðri matvælaframleiðslutækni. Allt kapp er lagt á það að hin upprunalegu næringarefni skili sér í neysluvörunni þannig að 

hún hafi tilætluð áhrif á líkama og sál.
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A–Beta–CarE
Lýsing og notkunarsvið

Forever A-Beta-CarE er blanda nauðsynlegra vítamína, A (beta-karótín) og E-vítamíns, að viðbættu steinefninu selen, sem hefur 

andoxunaráhrif. Andoxunarefni eru afar mikilvæg til að vinna gegn áhrifum sindurefna, en þau myndast fyrir áhrif 

utanaðkomandi efna sem berast í líkamann og geta valdið skaða á heilbrigðum frumum.

Hin jákvæðu áhrif A-vítamíns fyrir sjón og húð hafa lengi verið kunn. Forever A-Beta-CarE er fæðubótarefni sem er sérstaklega 

framleitt til að sjá líkamanum fyrir A-vítamíni í formi beta-karótíns. Líkaminn breytir beta-karótíni í A-vítamín í smágirninu 

meðan á meltingu stendur og eftir þörfum líkamans. Það er því engin hætta á ofskömmtun af A-vítamíni, en það getur haft 

eitrunaráhrif ef þess er neytt í of stórum skömmtum. Beta-karótín er einnig viðurkennt andoxunarefni og heppilegt er að nota 

það ásamt E-vítamíni og seleni.

E-vítamín hefur einnig góð áhrif á húðina. Það hefur einnig verið notað með góðum árangri gegn ýmsum kvillum, svo sem 

hitaköstum sem tengjast tíðahvörfum (E-vítamín á þátt í því að viðhalda réttum líkamshita) og einnig við vissum 

blóðsjúkdómum, svo sem blóðskorti (E-vítamín styrkir starfsemi hvítu blóðkornanna). Það hefur einnig góð áhrif á slitgigt. E-

vítamín er mikilvægt fyrir líkamann og gegnir fjölbreyttu hlutverki, meðal annars að hindra samloðun blóðs og varna þannig 

kekkjamyndun.

Þriðja efnið í þessari þrenningu er snefilefnið selen. Það er eitt virkasta andoxunarefni sem kunnugt er um og vinnur með E-

vítamíni og beta-karótíni.

Forever A-Beta-CarE hjálpar til við að halda hári og húð í góðu ásigkomulagi og styrkir sjónina. Nýlegar rannsóknir hafa sýnt að 

selen er afar mikilvægt fyrir heilsufar karlmanna, en talið er að selenskortur kunni að eiga þátt í myndun krabbameins í 

blöðruhálskirtli. Einnig er talið að fækkun sæðisfrumna hjá karlmönnum í sumum Evrópulöndum kunni að stafa af selenskorti.

Í sviphendingu...

• Gagnlegt við ýmsum húðkvillum og hitaköstum vegna tíðahvarfa.

• Stuðlar að heilbrigðri húð og hraustu hjarta.

• Öflugt andoxunarefni.

• Sérlega mikilvægt fyrir heilsu karlmanna.

Efni þessa rits er einungis ætlað til fróðleiks en ekki í auglýsingaskyni, til útbýtingar eða í tengslum við vörukynningar. Til að koma í veg fyrir að 
upplýsingarnar verði teknar úr samhengi er lagt bann við fjölföldun þessa efnis eða notum á útdrætti úr því nema fyrir liggi skriflegt leyfi Forever Living 
Products. Leitaðu læknis áður en þú hefur neyslu á einhverjum af þeim vörum sem hér er fjallað um, ef þú hefur þörf fyrir læknisfræðilegar ráðleggingar.

Innihald
Hreinsuð sojaolía, gelatín, glysserín, býflugnavax, eimað vatn, rósmarín-duft, gulrótaolía, sojalesitín, dökkt karobtrjáþykkni.

Magn
100 mjúk hylki.

Leiðbeiningar
Eitt hylki tvisvar á dag.
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Absorbent–C
Lýsing og notkunarsvið

Dagleg notkun C-vítamíns hefur lengi verið tengd góðu heilsufari, raunar allt síðan sjómenn urðu þess varir hve öflugir 

sítrusávextir reyndust í baráttunni við skyrbjúginn sem sótti á þá á löngum sjóferðum. Nú hafa vísindin látið okkur í té langan 

lista yfir aðra kosti sem tengjast þessu þekkta vítamíni.

Það er öflugt andoxunarefni og er hluti af vörnum líkamans gegn skaðlegum áhrifum sindurefna. 

C-vítamín hefur einkar góð áhrif á húðina þar sem það eykur myndun kollagens. C-vítamín er nauðsynlegt fyrir myndun vefja.

C-vítamín er vatnsleysanlegt og losnar úr líkamanum með vökva. Þar sem mennirnir eru í hópi hinna fáu dýrategunda sem ekki 

geta framleitt C-vítamín í líkama sínum verðum við að fá það úr mat, drykk og fæðubótarefnum.

Þörf fólks fyrir nægilegt C-vítamín er mjög augljós. Rannsóknir hafa sýnt að sé ein sígaretta reykt eyðir hún 25mg af C-

vítamíni. Streita, lyfjanotkun og umhverfisþættir geta valdið því að birgðir C-vítamíns í líkamanum gangi hratt til þurrðar.

Hafraklíði, sem er gert úr uppleysanlegum trefjum, er fengið úr heilum höfrum. Það drekkur í sig vökva í magasekknum og 

smágirninu, þannig hægist á meltingunni og saðningartilfinningin varir lengur. Rannsóknir hafa sýnt að uppleysanlegar trefjar 

geta einnig stuðlað að lækkun kólestróls í blóði.

Í sviphendingu...

• Eykur upptöku C-vítamíns.

• Öflugur sindurvari.

• Náttúrulegt andhistamín.

• Hefur góð áhrif á húð og liði, kvilla í öndunarvegi og dregur úr því að ský 

myndist á augum.

• Forever Absorbent-C er sykurlaust og inniheldur hvorki rotvarnarefni, sterkju 

eða tilbúin litarefni.

Efni þessa rits er einungis ætlað til fróðleiks en ekki í auglýsingaskyni, til útbýtingar eða í tengslum við vörukynningar. Til að koma í veg fyrir að 
upplýsingarnar verði teknar úr samhengi er lagt bann við fjölföldun þessa efnis eða notum á útdrætti úr því nema fyrir liggi skriflegt leyfi Forever Living 
Products. Leitaðu læknis áður en þú hefur neyslu á einhverjum af þeim vörum sem hér er fjallað um, ef þú hefur þörf fyrir læknisfræðilegar ráðleggingar.

Innihald
Hafraklíði, sorbítól, hunang, askorbínsýra (C-vítamín), sterínsýra, náttúrulegt appelsínubragðefni, bio-flavoníð (P-vítmín), papaya-ávextir, 

kísill.

Magn
100 töflur (hver tafla inniheldur 60mg af C-vítamíni).

Leiðbeiningar
Ein tafla þrisvar á dag.
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Arctic-Sea Super Omega-3
Lýsing og notkunarsvið

Fitusýrur eru meðal þess sem líkamanum er nauðsynlegt til að heilsufarið haldist gott. Þær hafa ýmsu hlutverki að gegna. Úr 

þeim eru frumuhlífarnar, sem umlykja sérhverja frumu, að mestu gerðar og þær eru eitt helsta byggingarefnið í fituvefjum 

líkamans, sem við höfum þörf fyrir — í hæfilegu magni — til að verja innri líffæri og halda á okkur hita. En eiginleikar 

fitusýranna eru mismunandi. Vísindarannsóknir hafa sýnt fram á tengsl milli neyslu á mettuðum fitusýrum, sem einkum eru í 

dýrafitu, og hækkunar á kólesteróli í blóði og aukinna líkinda á hjartaáfalli. Áhrif ómettaðra fitusýra, sem eru algengari í 

jurtaolíum, eru hins vegar gagnstæð.

Rannsóknir sem gerðar hafa verið á síðustu áratugum á inúítum og japönskum fiskimönnum hafa leitt í ljós að hjartasjúkdómar 

og ýmsir aðrir kvillar, svo sem sykursýki, hár blóðþrýstingur og ýmsar tegundir krabbameina, eru langtum fátíðari meðal þeirra 

en Vesturlandabúa. Þetta hefur vakið nokkra undrun vegna þess að neysla á dýrafitu er mikil meðal margra ínúítaþjóða og meiri 

en annars staðar í veröldinni. Frekari rannsóknir leiddu til þeirrar niðurstöðu að tiltekin næringarefni í lýsi úr fiski hafi afgerandi 

áhrif til lækkunar á kólesteróli og magni þríglyseríðs í blóði og dragi þannig úr líkunum á hjartaáfalli.

Forever Living Products hefur þróað afbragðsgott fæðubótarefni sem gerir neytendum þess kleift að njóta afrakstursins af 

síðustu rannsóknum í næringarfræði á þessu sviði. Með því að blanda saman omega-3 og omega-9 verður til eitt fæðubótarefni 

sem getur lækkað bæði kólesteról og magn þríglyseríðs í blóði. Forever Arctic-Sea Super Omega-3 er mikill áfangi í réttri 

fæðusamsetningu því þar eru notaðar saman olíur úr plöntum og fiski til að neytandinn geti notið kosta þeirra beggja

Í sviphendingu...

• Neysla á omega-3 fitusýrum dregur úr líkunum á hjartasjúkdómum.

• Omega-3 og omega-9 fitusýrur hafa jákvæð áhrif á magn kólesteróls 

í blóði.

• Getur komið að liði gegn gigt, háum blóðþrýstingi, 

námsörðugleikum og húðkvillum.

Efni þessa rits er einungis ætlað til fróðleiks en ekki í auglýsingaskyni, til útbýtingar eða í tengslum við vörukynningar. Til að koma í veg fyrir að 
upplýsingarnar verði teknar úr samhengi er lagt bann við fjölföldun þessa efnis eða notum á útdrætti úr því nema fyrir liggi skriflegt leyfi Forever Living 
Products. Leitaðu læknis áður en þú hefur neyslu á einhverjum af þeim vörum sem hér er fjallað um, ef þú hefur þörf fyrir læknisfræðilegar ráðleggingar.

Innihald
Fiskiolíur (lýsi), olífuolía, gelatín, glýseról, vatn, E-vítamín (alfa tókóferól).

225mg EPA (eicosapentaensýra)  |  150mg DHA (docosa-hexaensýra)  |  150mg ólífuolía  |  Bætt er við E-vítamíni sem andoxunarefni.

Magn
60 gelhylki.

Leiðbeiningar
Fullorðnir: eitt eða tvö hylki með mat þrisvar á dag.
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Forever ARGI+
Lýsing og notkunarsvið

L-arginín er amínósýra sem er svo öflug að vísindamenn vísa til hennar sem „kraftaverkasameindarinnar“. Það kemur til af því 

að í líkama okkar breytist L-arginín í köfnunarefnisoxíð en það er sameind sem auðveldar æðunum í líkama okkar að slaka á og 

bætir blóðflæði þeirra. 

Bætt blóðflæði hefur jákvæð áhrif á ýmiss konar líkamsstarfsemi:

• Eðlilegan blóðþrýsting

• Heilbrigði blóðrásarinnar

• Ónæmiskerfið

• Vöðvavöxt

• Vöxt beina og vefja og endurnýjun þeirra

• Kyngetu karlmanna

• Efnaskipti fitu og sykurs

• Framleiðslu hormóna sem vinna gegn öldrun og margt fleira

ARGI+ býður upp á marga heilsubætandi kosti auk L-arginíns, svo sem:

Granatepli — þau eru vel þekkt fyrir andoxunareiginleika sína

Rauðvínsþykkni — það stuðlar að því að halda kólesterólmagni innan eðlilegra marka

Vínberjahýði og berjaþykkni sem stuðla að heilbrigði blóðrásar og ónæmiskerfi

Í sameiningu mynda þessi efni nýja kynslóð fæðubótarefna sem stuðla heildrænt að heilbrigði líkamans. Ein skeið af ARGI+ út 

í vatn eða uppáhalds aloe-drykkinn þinn hjálpar líkama þínum til að vera í sínu besta formi. Gefðu fjölskyldu þinni kost á bættri 

heilsu og leyfðu þeim að njóta kosta L-arginíns!

Í sviphendingu...

• Stuðlar að eðlilegum blóðþrýstingi

• Einkaleyfisvarin ávaxtablanda með mikla 

andoxunareiginleika

• Eykur framleiðslu á köfnunarefniseinoxíði

Efni þessa rits er einungis ætlað til fróðleiks en ekki í auglýsingaskyni, til útbýtingar eða í tengslum við vörukynningar. Til að koma í veg fyrir að 
upplýsingarnar verði teknar úr samhengi er lagt bann við fjölföldun þessa efnis eða notum á útdrætti úr því nema fyrir liggi skriflegt leyfi Forever Living 
Products. Leitaðu læknis áður en þú hefur neyslu á einhverjum af þeim vörum sem hér er fjallað um, ef þú hefur þörf fyrir læknisfræðilegar ráðleggingar.
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Forever ARGI+ – framhald
Lýsing og notkunarsvið

Innihald
C-vítamín (í formi askorbinsýru)  80 mg

D3-vítamín ( sem kólekalsíferól)  5 mcg

K2 vítamín (sem menakínon)   75 mcg

B6-vítamín (sem pýridoxín hýdróklóríð)  1,4 mg

B12-vítamín (sem sýanókóbalamín)  2,5 mg

Fólat (sem fólínsýra)   200 mcg

L-arginín    5 g

Einkaleyfisvarin ávaxtablanda Forever*  220 mg

*Inniheldur vínberjahýðisþykkni, granateplaþykkni, rauðvínsþykkni, ylliberjasafaduft, hindberjasafaduft, súrkirsiberjaduft, brómberjasafaduft, 

sólberjasafaduft og bláberjasafaduft.

Önnur innihaldsefni: 
Sítrussýra, náttúruleg berjabragðefnablanda, xylitol, d-ríbósi og sucralósi.

Magn
300 g (10, 6 únsur)

Leiðbeiningar
Ein skeið af ARGI+ blandað vel í 250 ml af vatni eða Aloe Vera Gel einu sinni á dag. 

Ath. Ef þú átt við hjartavandamál að stríða, ert barnshafandi eða tekur lyf skaltu hafa samband við lækni áður en þú hefur neyslu þessarar 

vöru.

Efni þessa rits er einungis ætlað til fróðleiks en ekki í auglýsingaskyni, til útbýtingar eða í tengslum við vörukynningar. Til að koma í veg fyrir að 
upplýsingarnar verði teknar úr samhengi er lagt bann við fjölföldun þessa efnis eða notum á útdrætti úr því nema fyrir liggi skriflegt leyfi Forever Living 
Products. Leitaðu læknis áður en þú hefur neyslu á einhverjum af þeim vörum sem hér er fjallað um, ef þú hefur þörf fyrir læknisfræðilegar ráðleggingar.
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Fields of Greens
Lýsing og notkunarsvið

Forever Living Products bjóða upp á valkost með Fields of Green bætiefnunum, þar sem þau næringarefni er að finna sem fást úr grænmeti, 

og sem skortir svo oft í fæðu okkar. Í þessu einstaka fæðubótarefni er að finna næringarefni úr byggspírum, refasmára, hveiti og cayenne-

pipar. Önnur næringarefni í Fields of Green eru beta-karótín, ensím, amínósýrur, vítamín og klórófíll og meira er af trefjum en í klíði. Þegar 

litið er á innihaldslýsinguna sést strax að í fæðubótarefninu er gnótt næringarefna sem eru sérstaklega valin til að vinna gegn áhrifum 

einhæfs mataræðis.

Bygggras — Allt þar til tekið var að rækta hveiti og rúg var byggið helsta korntegundin sem notuð var í brauð í Evrópu. Vitað er að safi úr 

nýgræðingi bygggrassins inniheldur fjölbreytta steinefnablöndu, kalíum, kalsíum, magnesíum, járn, natríum, kopar, fosfór, sink, og mangan. 

Ennfremur inniheldur byggsafi efnasamband sem þekkt er undir heitinu 2-0-GI (2-0 glýkósylisovitexín) sem myndast í laufum 

byggplöntunnar. 

Hveitigras — Mikilvæg og gjöful nytjajurt sem inniheldur margar tegundir vítamína og snefilefna. Dr. Ann Wigmore álítur að hálft kíló af 

fersku hveitigrasi jafngildi 10 kílóum af fersku grænmeti hvað næringargildi áhrærir.

Refasmári — Þar sem rætur refasmárans teygja sig mjög langt niður í jarðveginn er jurtin einstaklega rík af steinefnum og er talin meðal 

mikilvægustu nytjajurta manna. Steinefnin eru í réttu magni og réttri blöndu í jurtinni til að henta fólki vel til neyslu. Refasmári er einnig 

auðugur af A-vítamíni, B6-vítamíni og K-vítamíni. Neysla á refasmára verður til að lækka kólesteról í blóði og jurtin inniheldur náttúrulegt 

plöntu-estrógen.

Cayenne-pipar — Hefur lengi verið vel þekkt lækningajurt. Bætir blóðrás og hefur góð áhrif á meltinguna.

Hunang — Næringargildi hunangs er vel þekkt. Það hefur lengi verið notað til að auka orku og til lækninga við ýmsum kvillum enda er það 

auðugt af vítamínum, steinefnum og amínósýrum.

Í sviphendingu...

• Frábær alhliða vítamín- og steinefnagjafi.

• Fjölbreytt samsetning steinefna.

• Klórófíll vinnur gegn áhrifum geislunar.

Efni þessa rits er einungis ætlað til fróðleiks en ekki í auglýsingaskyni, til útbýtingar eða í tengslum við vörukynningar. Til að koma í veg fyrir að 
upplýsingarnar verði teknar úr samhengi er lagt bann við fjölföldun þessa efnis eða notum á útdrætti úr því nema fyrir liggi skriflegt leyfi Forever Living 
Products. Leitaðu læknis áður en þú hefur neyslu á einhverjum af þeim vörum sem hér er fjallað um, ef þú hefur þörf fyrir læknisfræðilegar ráðleggingar.

Innihald       Önnur innihaldsefni
Bygggras (í duftformi)   120mg   Hunang, sorbítól, magnesíumsterat, sterínsýra, kísill

Hveitigras (í duftformi)   120mg

Refasmári (í duftformi)   120mg

Cayenne-pipar (ávöxtur í duftformi)  1,7mg

Magn
80 töflur

Leiðbeiningar
Ein tafla tvisvar á dag.
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Forever Active HA
Lýsing og notkunarsvið

Forever Active HA byggist á sérstakri framleiðslu á hýalúrónsýru, sem hefur mýkjandi og smyrjandi eiginleika og einnig eru 

engiferolía og gullinrót í fæðubótarefninu sem gera það að einhverju öflugasta fæðubótarefninu fyrir húð og liðamót sem völ er 

á.

Hýalúrónsýra er sérstakt prótein sem líkaminn framleiðir til að smyrja og vernda liðamót og vöðva og til að halda húðinni 

nægilega rakri og teygjanlegri. Framleiðsla líkamans á hýalúrónsýru minnkar með aldrinum, þá er hætta á að liðir stirðni og 

húðin verði þurr og gróf. 

Þar til fyrir skemmstu varð að sprauta hýalúrónsýru í fólk því hún frásogast ekki í meltingarveginum þegar hún er í óbreyttu 

formi. En með tilkomu einkaleyfisvarinnar aðferðar (Injuv®) er nú unnt að neyta hýalúrónsýru með inntöku. Kínverskir 

grasalæknar hafa notað engiferolíu og gullinrót öldum saman til að vinna gegn stirðleika í liðum. 

Sérunnin hýalúrónsýra og aflið sem býr í engiferolíu og gullinrót gerir Forever Active HA að frábærri „smurolíu“ sem fær þig til 

að ganga eins og vel smurð vél!

Í sviphendingu...

• Smyr liði og heldur húðinni teygjanlegri.

• Sérunnin hýalúrónsýra með léttum sameindum.

• Inniheldur engifer og gullinrót sem hafa góð áhrif á liðamót.

Efni þessa rits er einungis ætlað til fróðleiks en ekki í auglýsingaskyni, til útbýtingar eða í tengslum við vörukynningar. Til að koma í veg fyrir að 
upplýsingarnar verði teknar úr samhengi er lagt bann við fjölföldun þessa efnis eða notum á útdrætti úr því nema fyrir liggi skriflegt leyfi Forever Living 
Products. Leitaðu læknis áður en þú hefur neyslu á einhverjum af þeim vörum sem hér er fjallað um, ef þú hefur þörf fyrir læknisfræðilegar ráðleggingar.

Innihald
Skammtastærð: 2 gelhylki    Magn í hverjum skammti

Injuv® hýalúrónsýra í blöndu (inniheldur   80mg*

9% hýalúrónsýru með léttum sameindum úr

natríum-hýalúróníti), engiferolía úr rót plöntunnar  50mg*

(Zingiber Officinale), gullinrótarduft (Curcuma Longa),  50mg*

(95% kúrkúmín)

*Enginn ráðlagður dagsskammtur

Önnur innihaldsefni
Sojaolía, gelatín, glýseról, gult bývax, maltódextrín, vatn, sinkoxíð og lesítín.

Magn
60 gelhylki

Leiðbeiningar
Eitt hylki tvisvar á dag sem fæðubótarefni.
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Forever Active Probiotic
Lýsing og notkunarsvið

Örverur eru smágerðar lífverur sem hafast við í líkömum okkar og leggja sitt af mörkum til að viðhalda góðu heilsufari okkar og 

vellíðan. Sumar þeirra eru okku reyndar skaðlegar en mikill meirihluti þeirra er okkur bráðnauðsynlegur. Þessar hliðhollu 

bakteríur eru gjarnan kallaðar „lífvænar“ þar sem þær stuðla að lífi. Forever Living Products gerir sér fulla grein fyrir hinu 

mikilvæga hlutverki örvera fyrir heilsu fólks og þeirri þörf sem getur reynst vera fyrir meðferð á grundvelli örvera. Forever 

Active Probiotic perlurnar eru gerðar til að stuðla að heilbrigði meltingarfæranna. Auðvelt er að gleypa þær og þær hjálpa til við 

að lagfæra það ójafnvægi sem stundum kemst á meltinguna vegna óheppilegs fæðuvals eða lífsstíls en hvorttveggja kemur 

gjarnan niður á örverunum í meltingarveginum. Forever Active Probiotic lætur einkum til sín taka í ristlinum með því að ýta 

undir þá meltingu sem þar fer fram og vinnslu næringarefna úr fæðunni. Þannig er ýtt undir eðlilega næringu og 

líkamsstarfsemi með því að styrkja meltinguna og viðhalda jafnvægi þarmaflórunnar.

Þar sem lífvænar örverur eru viðkvæmar er notuð sérstök einkaleyfisvarin aðferð við að setja örverurnar í Forever Active 

Probiotic hylkin. Þessi aðferð ver örverurnar og gerir það að verkum að þær berast ekki út í meltingarveginn fyrr en hylkið er 

komið á réttar slóðir í ristlinum. Örverurnar í Forever Active Probiotic eru unnar úr mjólkursýrugerlum og bakteríum af bifido-

ættkvíslinni.

Í sviphendingu...

• Stuðlar að heilbrigðri meltingu

• Eykur upptöku næringarefna og eflir starfsemi 

ónæmiskerfisins

• Einstök samsetning sex örverutegunda

• Ekki nauðsynlegt að geyma í kæliskáp

Efni þessa rits er einungis ætlað til fróðleiks en ekki í auglýsingaskyni, til útbýtingar eða í tengslum við vörukynningar. Til að koma í veg fyrir að 
upplýsingarnar verði teknar úr samhengi er lagt bann við fjölföldun þessa efnis eða notum á útdrætti úr því nema fyrir liggi skriflegt leyfi Forever Living 
Products. Leitaðu læknis áður en þú hefur neyslu á einhverjum af þeim vörum sem hér er fjallað um, ef þú hefur þörf fyrir læknisfræðilegar ráðleggingar.

Innihald
Einkaleyfisvarin blanda örvera, i milljarður eininga: L. Acidophilus, B. Longum, B. Lactis, L. Rhamnosus, L. Bulgaricus, L. Planatrum

Önnur innihaldsefni: 

Pálmaolía, gelatín, glýseról, sojalesitín, pektín, karamellulitarefni. Inniheldur soja.

Magn
30 perlur

Leiðbeiningar
Ein perla daglega á fastandi maga eða tveimur klukkustundum eftir máltíð. Ekki tyggja eða mylja perluna.
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Forever Calcium
Lýsing og notkunarsvið

Langlífi og góð heilsa byggist á því að vel sé hugsað um líkamann í heild sinni. Mörg okkar láta sér annt um að vinna gegn 

hjartasjúkdómum og styrkja vöðvana en færri sinna um þann þátt sem þó er stoð og stytta hins heilbrigða líkama en það eru 

beinin. Beinin og beinagrindin eru með réttu kölluð stoðkerfi líkamans, enda bera þau hann uppi. Ef beinin eru ekki nægilega 

sterk og hraust geta hinar minnstu athafnir leitt til beinbrots og fötlunar. Beinþynning er orsök mikils fjölda beinbrota ár hvert, 

einkum á hrygg, framhandleggjum og únliðum.

Hvernig getum við viðhaldið styrk beinanna allt lífið? Og hvernig stendur á því að við þurfum viðbætur við það steinefni sem 

mest er af í líkamanum? Svarið liggur í beinunum, en í þeim eru nærri því 99% af kalsíumforða líkamans varðveitt og er 

grundvöllur styrks þeirra og heilbrigðis. Þessu mikilvæga eina prósenti, sem á vantar, þarf líkaminn sífellt á að halda til 

viðhalds blóði og vefjum og sækir það ýmist í fæðuna sem honum berst eða til beinanna.

Í sviphendingu...

• Unnið úr afar þéttu kalsíumnítrati — er laust við málma.

• 4 töflur á dag nægja til að ráðlögðum dagsskammti sé náð.

• Blandað D-vítamíni og magnesíum sem eru nauðsynleg efni til að 

hámarka kalsíumupptöku.

• Mikilvægt efni fyrir heilbrigði og styrk beina.

Efni þessa rits er einungis ætlað til fróðleiks en ekki í auglýsingaskyni, til útbýtingar eða í tengslum við vörukynningar. Til að koma í veg fyrir að 
upplýsingarnar verði teknar úr samhengi er lagt bann við fjölföldun þessa efnis eða notum á útdrætti úr því nema fyrir liggi skriflegt leyfi Forever Living 
Products. Leitaðu læknis áður en þú hefur neyslu á einhverjum af þeim vörum sem hér er fjallað um, ef þú hefur þörf fyrir læknisfræðilegar ráðleggingar.

Innihald
Kalsíum sítrat, Magnesíumoxíð, Cholecalciferól (D-vítamín).

Tvíkalsíumfosfat, sterínsýra, croscaramellose natríum, magnesíumsterat, sojaþykkni, sítrussýra, hýdroxýprópýl- 

hýdroxýmetýlsellulósi, náttúruleg bragðefni.

Hver 1600mg tafla inniheldur 250mg af kalsíum.

Hver 1600mg tafla inniheldur 100mg af magnesíum. 

Magn
90 töflur.

Leiðbeiningar
Takið þrjár til fjórar töflur á dag með vatni.
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Garcinia Plus
Lýsing og notkunarsvið

Garcinia Plus er byltingarkennt nýtt fæðubótarefni sem inniheldur ýmis efni sem geta átt þátt í þyngdartapi.

Mikilvægasta innihaldsefnið er náttúrulegt efni sem unnið er úr ávöxtum trés sem vex í Suðaustur Asíu og nefnist garcinia 

cambogia. Börkur ávaxtarins er þurrkaður og nýttur til að framleiða hýdroxísítrónusýru (HSS). Efnafræðileg samsetning HSS er 

mjög lík þeirri sítrónusýru sem fyrirfinnst í appelsínum og öðrum sítrusávöxtum. Garcinia-ávöxturinn er á stærð við appelsínu 

en útlitið minnir helst á grasker. Þessi ávöxtur hefur verið notaður til matar og lækninga öldum saman í Tælandi og á Suður-

Indlandi.

Sérfræðingar í efnafræði jurta komust á snoðir um gildi HSS seint á 7. áratug síðustu aldar þegar þeim varð ljóst að þetta 

efnasamband gæti dregið úr framleiðslu líkamans á fitu úr kolvetnum. Við meltingu venjulegrar máltíðar breytir lifrin þeim 

hitaeiningum úr kolvetni sem líkaminn notar ekki þegar í stað eða geymir sem glýkógen í vöðvum í fitu. HSS virkar hamlandi á 

ensýmið (sítrat-tengil) sem breytir hitaeiningunum í fitu. Það veldur því að líkaminn tekur að brenna fituforða sínum og léttist 

því.

Í sviphendingu...

• Kemur að góðum notum við þyngdarstjórnun.

• Hjálpar við að halda hárinu heilbrigðu og styrkja húð og neglur.

• Hjálpar til við að draga úr kólesterólmagni.

Efni þessa rits er einungis ætlað til fróðleiks en ekki í auglýsingaskyni, til útbýtingar eða í tengslum við vörukynningar. Til að koma í veg fyrir að 
upplýsingarnar verði teknar úr samhengi er lagt bann við fjölföldun þessa efnis eða notum á útdrætti úr því nema fyrir liggi skriflegt leyfi Forever Living 
Products. Leitaðu læknis áður en þú hefur neyslu á einhverjum af þeim vörum sem hér er fjallað um, ef þú hefur þörf fyrir læknisfræðilegar ráðleggingar.

Innihald
Kraftur úr berki ávaxtar garcinia cambogia-trésins, saffranollía, gelatín, glýseról, meðallangar þríglýseríðkeðjur, hreinsað vatn, bývax, lesitín, 

Jóhannesarbrauð, títandíoxíð, króm-pikólínat.

Í hverju hylki eru 500 mg af garcinia cambogia-krafti (sem gefa 250mg af HSS) og 100mcg af króm-pikólínati.

Magn
70 hylki

Leiðbeiningar
Eitt hylki þrisvar á dag, um það bil hálftíma áður en matast er.
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Garcinia Plus - framhald
Lýsing og notkunarsvið, framhald

HSS virkar einnig hemjandi á matarlystina. Þegar lifrin hefur framleitt og safnað í sig nægilegu magni af glýkógeni berast 

heilanum boð um að nægilegt magn fæðu hafi verið borðað.

Þetta nefnist saðningarviðbragð og veldur því að löngun í mat hverfur.

Annað mikilvægt efni er króm-pikólínat. Því miður skortir oft króm í fæði okkar nú á dögum. Sykurneysla og líkamsþjálfun getur 

einnig orðið til þess að líkaminn þarfnist meira króms en hann fær úr venjulegri fæðu. Þrjú hylki af Garcinia Plus færa 

líkamanum 300mcg af krómi sem hindrar hinn algenga krómskort. Króm gegnir hlutverki við niðurbrot sykurs í líkamanum og 

einnig við að halda réttum blóðþrýstingi. Krómskortur getur leitt til þess að blóðsykur verði hár og einnig kólesteról. 

Krómskortur birtist í þróttleysi og mikilli fitusöfnun og á ríkan þátt í hjartasjúkdómum og sykursýki.

Að lokum eru meðallangar þríglýseríðkeðjur (MÞG) og saffranolía í Garcinia Plus. Þessi efni eru stundum kölluð „heilsufita“ 

eða „fitulaus fita“. Þetta eru olíur sem hjálpa til við að vernda hjartað, halda æðunum mjúkum og hafa reynst hafa góð áhrif á 

blóðrásarkerfið í heild. Þær ýta undir efnaskipti líkamans þannig að líkaminn brennir þeim strax til að afla sér auðfenginnar 

orku. Olíurnar auka þannig orku líkamans og eru tilvalið fæðubótarefni fyrir íþróttafólk og þá sem hafa yndi af hreyfingu. Það 

gerir þessi efni enn eftirsóknarverðari að þau hafa góð áhrif á húð, hár og neglur.

Í fáum orðum sagt er Garcinia Plus til þess ætlað að draga úr umbreytingu kolvetna í fæðunni í fitu, minnka framleiðslu á 

kólesteróli og fitusýrum og auka efnaskipti líkamans.

Algengar spurningar um Garcinia Plus

Ætti þungur einstaklingur að nota meira en ráðlagðan skammt? — Líkamsþyngd hefur ekki eins mikil áhrif og hraði 

efnaskiptanna. Efnaskipti sumra einstaklinga eru hraðari en gerist hjá öðrum og fyrir því eru náttúrulegar aðstæður. Garcinia 

getur komið að gagni hvort sem efnaskipti eru hröð eða hæg.

Hentar Garcinia barnshafandi konum og konum með börn á brjósti? — Nei, í rauninni ekki. Garcinia er allsendis öruggt, 

en ófrískar konur og konur með börn á brjósti ættu ekki að vera að hugleiða megrun. Fyrir þær skiptir mestu að neyta hollrar 

fæðu í hæfilegu magni.

Hentar Garcinia fyrir börn? — Hví skyldi heilbrigt barn þurfa að vera á matarkúr? Ef líkamsþyngd barnsins er ekki innan 

eðlilegra marka ætti að kanna ástæður þess og bregðast við með tiltækum ráðum áður en ástandið verður viðvarandi.

Eru einhverjir sem alls ekki ættu að nota Garcinia Plus? — Fólk sem haldið er tilteknum kvillum ætti að láta lækni kanna 

ástand sitt áður en það byrjar að nota Garcinia Plus, t.d. ef blóðþrýstingur er hár, ef um sykursýki er að ræða eða þá hjarta-. 

lifrar- og nýrnasjúkdóma. Ef þú neytir mjög fárra hitaeininga á dag, t.d. innan við 800, er rétt að þú ráðfærir þig við lækni.

Efni þessa rits er einungis ætlað til fróðleiks en ekki í auglýsingaskyni, til útbýtingar eða í tengslum við vörukynningar. Til að koma í veg fyrir að 
upplýsingarnar verði teknar úr samhengi er lagt bann við fjölföldun þessa efnis eða notum á útdrætti úr því nema fyrir liggi skriflegt leyfi Forever Living 
Products. Leitaðu læknis áður en þú hefur neyslu á einhverjum af þeim vörum sem hér er fjallað um, ef þú hefur þörf fyrir læknisfræðilegar ráðleggingar.
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Garlic-Thyme
Lýsing og notkunarsvið

Notkun hvítlauks og tímíans, sem á Íslandi er betur þekkt sem blóðberg, má rekja langt aftur í aldir. Egypskt papírushandrit frá 

því um 1500 fyrir Krist hefur að geyma 22 uppskriftir að því hvernig nota bæri hvítlauk gegn ýmsum kvillum á borð við 

höfuðverk, meinsemdir í hálsi og líkamlegu sleni. Fyrstu raunverulegu sanninarnar um hið mikla notagildi hvítlauks voru þó 

ekki lagðar fram fyrr en árið 1858 þegar Louis Pasteur uppgötvaði að hvítlaukur hamlar vexti skaðlegra baktería og nú á tímum 

öðlumst við sífellt betri vitneskju um það hvernig hvítlaukur virkar á sjúkdóma. Frá árinu 1983 hefur The National Library of 

Medicine í Maryland í Bandaríkjunum birt yfir 100 vísindagreinar sem fjalla með einhverjum hætti um eiginleika hvítlauks.

Hvítlaukur er flókin jurt. Helsta virka efnið í ferskum hvítlauk heitir allicin. Þegar hvítlaukur er skorinn sundur eða kraminn 

kemur fram virkni milli allicins og amýlasa sem einnig er í hvítlauk og framleiðir allicin. Af þessu stafar hinn sérkennilegi 

rammi þefur sem af hvítlauk leggur. Allicin hefur öfluga bakteríuhemjandi verkun. Það berst í blóðrásina og til lungna, 

meltingarvegs og húðar þar sem það ræðst gegn bakteríum. Allicin er helsta virka efnið í Garlic-Thyme fæðubótarefninu frá 

Forever. Önnur virk efni eru ajoen, sem hindrar kekkjun blóðs, og lesitín, sem hjálpar líkamanum til að losna við fituforða á 

borð við kólesteról og eykur virkni efnaskiptanna við fitubrennslu.

Í timían er tannín, tjörusýra og þýmól (sapónín). Þessi efni virkja hemjandi á vöxt baktería og sveppa og geta haft góð áhrif á 

bronkítis, róað meltinguna og eru auk þess öflug andoxunarefni.

Önnur notadrjúg næringarefni í Garlic-Thyme eru kalíum, kalsíum, magnesíum, B-vítamín og C-vítamín.

Í sviphendingu...

• Andoxunarefni

• Hreinsar sóttkveikjur úr lungum, kviðarholi og húð.

• Getur haft góð áhrif á magn kólesteróls, þrymlabólur, háan blóðþrýsting, 

kvef, flensu, sýkingar í brjóstholi og skútabólgu.

Efni þessa rits er einungis ætlað til fróðleiks en ekki í auglýsingaskyni, til útbýtingar eða í tengslum við vörukynningar. Til að koma í veg fyrir að 
upplýsingarnar verði teknar úr samhengi er lagt bann við fjölföldun þessa efnis eða notum á útdrætti úr því nema fyrir liggi skriflegt leyfi Forever Living 
Products. Leitaðu læknis áður en þú hefur neyslu á einhverjum af þeim vörum sem hér er fjallað um, ef þú hefur þörf fyrir læknisfræðilegar ráðleggingar.

Innihald
Hvítlauksolíuþykkni (10mg jafngilda 1000mg af ferskum hvítlauk).  Timían (50mg af dufti úr laufi jurtarinnar).

Önnur innihaldsefni

Repjuolía, gelatín, glýseról, lesitín, bývax, hreinsað vatn, Jóhannesarbrauð.

Magn
100 hylki.

Leiðbeiningar
Eitt hylki með hverri máltíð.
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Forever Kids
Lýsing og notkunarsvið

Þegar móðir þín sagði þér að borða ávexti og grænmeti gerði hún það vegna þess að hún vissi að þessi matvæli voru 

nauðsynleg fyrir líkamsþroska þinn en það er ekki víst að hún hafi gert sér ljóst að þau myndu auka líkurnar á langlífi þínu. Nú 

vitum við að fólk sem borðar reglulega ávexti og grænmeti fær síður hjartasjúkdóma, krabbamein og ýmsa aðra alvarlega 

sjúkdóma og líkurnar á því að það nái háum aldri og njóti góðrar heilsu aukast.

Í þessum bragðgóðu tuggutöflum fyrir börn eru öll þau vítamín og steinefni sem nauðsynleg eru fyrir þroska þeirra auk 

sérvalinna náttúruefna.

Jurtanæringarefni — þetta eru afar æskileg næringarefni úr jurtum og ávöxtum. Jurtanæringarefnin ber einna hæst í 

næringarfræði hins nýja árþúsunds. Ný framleiðslutækni gerir okkur kleift að búa til þeytu úr fersku grænmeti og ávöxtum sem 

þurrkuð er með hraði til að varðveita jurtanæringarefnin, vítamínin, steinefnin og ensímin sem eru svo dýrmæt fyrir líkama 

okkar. Árangurinn er frábært fæðubótarefni sem hentar börnum frá 4 ára til 104 ára aldurs!

Í sviphendingu...

• Börnin kunna vel að meta skemmtilegt útlitið og fjörlega litina á töflunum!

• Jurtanæringarefnin stuðla að góðri heilsu (miklum fjárhæðum er varið til 

rannsókna á kostum þeirra á krabbameinsrannsóknarstofum).

• Jurtanæringarefnin eru unnin úr bestu fáanlegu hráefnum, þar á meðal 

spergilkáli, hvítkáli, spínati og gulrótum.

• Hvorki eru notuð tilbúin litarefni né rotvarnarefni.

Efni þessa rits er einungis ætlað til fróðleiks en ekki í auglýsingaskyni, til útbýtingar eða í tengslum við vörukynningar. Til að koma í veg fyrir að 
upplýsingarnar verði teknar úr samhengi er lagt bann við fjölföldun þessa efnis eða notum á útdrætti úr því nema fyrir liggi skriflegt leyfi Forever Living 
Products. Leitaðu læknis áður en þú hefur neyslu á einhverjum af þeim vörum sem hér er fjallað um, ef þú hefur þörf fyrir læknisfræðilegar ráðleggingar.

Innihald
Fjölvítamín og steinefni auk jurtanæringarefna úr gulrótum, indíukirsiberjum, spergilkáli, spínati, hvítkáli, eplum, trönuberjum, tómötum og 

sítrusávöxtum (sjá fyllri upplýsingar á miðanum á umbúðunum).

Magn
120 töflur.

Leiðbeiningar
Börn og fullorðnir: fjórar töflur á dag sem fæðubótarefni.

Hentar fyrir börn frá 4 ára aldri (reglugerð Evrópusambandsins)
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Forever Lean
Lýsing og notkunarsvið

Forever Lean inniheldur tvö byltingarkennd efni sem geta hjálpað til við að draga úr upptöku líkamans á hitaeiningum úr fitu og 

kolvetnum. Fyrra efnið eru einstakar trefjar sem draga í sig fitu. Þær eru unnar eru úr opuntia-kaktusum, sem stundum eru 

kallaðir fíkjukaktusar og ávöxturinn kaktusfíkja. Rannsóknir hafa sýnt að þessar trefjar búa yfir miklum eiginleikum til að draga í 

sig fitu samanborið við aðrar plöntur.

Hitt einstaka innihaldsefnið í Forever Lean er prótín sem unnið er úr plöntu sem ber hið latneska heiti phaseolus vulgaris en 

þekkist betur sem hvítar nýrnabaunir. Þetta prótín hefur þau áhrif að það dregur tímabundið úr virkni ensíma sem breyta sterkju 

í sykur og þannig hægir á upptöku sykurs í smágirninu.

Í sameiningu geta þessi tvö byltingarkenndu efni hjálpað þér til við að ná kjörþyngd þinni með því að draga úr upptöku nokkurs 

hluta þeirra hitaeininga úr fitu og kolvetnum sem þú innbyrðir.

Þriðja öflugasta efnið í Forever Lean er króm-tríklóríð. Króm er mjög mikilvægt snefilefni sem styður eiginleika líkamans til að 

halda blóðsykurstyrk réttum. Þetta er mjög mikilvægt fyrir eðlileg efnaskipti.

Til þess að árangurinn af notkun þessa fæðubótarefnis verði sem mestur er mikilvægt að þú temjir þér að borða heilsusamlegan 

mat og láta líkamsrækt skipa verðugan sess í áætlun þinni um að stjórna líkamsþynd þinni og færa hana í æskilegt horf.

Í sviphendingu...

• Hjálpar líkamanum til að draga úr upptöku hitaeininga úr fitu og 

kolvetnum

• Króm aðstoðar líkamann við að halda blóðsykurmagni innan 

eðlilegra marka

• Tálmar tímabundið upptöku líkamans á hitaeiningum úr sykri.

Efni þessa rits er einungis ætlað til fróðleiks en ekki í auglýsingaskyni, til útbýtingar eða í tengslum við vörukynningar. Til að koma í veg fyrir að 
upplýsingarnar verði teknar úr samhengi er lagt bann við fjölföldun þessa efnis eða notum á útdrætti úr því nema fyrir liggi skriflegt leyfi Forever Living 
Products. Leitaðu læknis áður en þú hefur neyslu á einhverjum af þeim vörum sem hér er fjallað um, ef þú hefur þörf fyrir læknisfræðilegar ráðleggingar.

Innihald
Króm (sem króm-triklóríð)    120 mg

Kaktusfíkjuþykkni     1050 mg

Nýrnabaunaþykkni úr hvítum baunum í duftformi 445mg

Önnur innihaldsefni
Örkristallaður sellulósi, hýdroxíprópýl methylsellulósi, vatn, sterínsýra, croscarmellose natríum, kísildíoxíð, gellangúmmí og kalíum asetat.

Magn
120 hylki.

Leiðbeiningar
Eitt hylki með vatni rétt áður en matar er neytt allt að fjórum sinnum á dag.
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Lycium Plus
Lýsing og notkunarsvið

Í árþúsundir hafa þjóðir Asíu notað úlfaber og lakkrísjurt til að halda heilsunni góðri og jafnvægi í líkamsstarfseminni.

Lycium Plus er fæðubótarefni sem gegnir þeim tilgangi að vera uppspretta andoxunarefna, bíó- flavonóíða og annarra gagnlegra 

jurtanæringarefna. Úlfaber vaxa í Kína og hafa öldum saman verið nýtt af almenningi til lyfjagerðar gegn kvillum af ýmsu ólíku 

tagi. Úlfaberin eru rík af amínósýrum (byggingarefni prótíannna) og vítamínum og kallast seyði af þeim yin-jurtaseyði í Kína. 

Þekkt er að úlfaber bæta sjónina og hafa góð áhrif á litarháttinn, þau styrkja lifur og nýru, hafa almenn styrkjandi áhrif og vinna 

gegn áhrifum öldrunar. 

Lakkrísjurtin er talin vera sú planta sem mest er notuð af þeim sem iðka hefðbundna kínverska læknislist. Í lakkrís eru yfir 150 

efnasambönd sem hafa jákvæð áhrif á bólgur, sár, hitasóttir, magasár, særindi í hálsi og hósta. Enda þótt lakkrís sé vissulega 

beitt gegn tilteknum sjúkdómum er hann langoftast notaður með öðrum lækningajurtum í þeim tilgangi að auka æskileg áhrif 

þeirra. Af þessum sökum er tilvalið að nota lakkrís og úlfaber saman.

Lakkrís- flavonóíðaþykkni er kraftseyði af lakkrís bíó-flavonóíðum. Það er framleitt samkvæmt einkaleyfisvarinni aðferð sem 

felur það í sér að megnið af glýsyrrisínatinu er fjarlægt, en það er afar sætt efnasamband úr lakkrísjurtinni sem hefur reynst geta 

haft óæskilegar aukaverkanir. Samkvæmt nýlegum rannsóknum eru lakkrís bíó-flavonóíðar meðal öflugustu andoxunarefna sem 

vitað er um.

Í sviphendingu...

• Öflugt andoxunarefni.

• Auðugt af jurtanæringarefnum.

• Gott hressingarlyf.

• Gagnast sjón, húð, lifur, nýrum og hjarta.

Efni þessa rits er einungis ætlað til fróðleiks en ekki í auglýsingaskyni, til útbýtingar eða í tengslum við vörukynningar. Til að koma í veg fyrir að 
upplýsingarnar verði teknar úr samhengi er lagt bann við fjölföldun þessa efnis eða notum á útdrætti úr því nema fyrir liggi skriflegt leyfi Forever Living 
Products. Leitaðu læknis áður en þú hefur neyslu á einhverjum af þeim vörum sem hér er fjallað um, ef þú hefur þörf fyrir læknisfræðilegar ráðleggingar.

Innihald
Úlfaberjaþykkni (ávöxtur í duftformi)   300mg

Kraftseyði af lakkrís bíó-flavonóíðum   37,5mg

Önnur innihaldsefni

Örkristallað tréni, tréni, sterínsýra, magnesíumsterat.

Magn
100 töflur

Leiðbeiningar
Ein tafla í senn þrisvar á dag.
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Forever Vision
Lýsing og notkunarsvið

Sjónin er dýrmætt skynfæri og við ættum að hafa það hugfast að taka henni ekki sem sjálfsögðum hlut. Enda þótt við neytum 

ýmissa fæðubótarefna til að auka vellíðan okkar og temjum okkur heilsusamlegan lífsstíl getum við átt það til að gleyma því að 

veita sjóninni hæfilega athygli.

Forever Vision er fæðubótarefni sem inniheldur efni úr aðalbláberjum, lútín og seaxatín auk öflugra andoxunarefna og annarra 

næringarefna. Aðalbláber eru vel þekkt sem lækningajurt og vitað er að þau geta bætt sjónina og blóðflæði til augnanna. Lútín 

er algengt karótenóíð sem fæst úr ýmsum tegundum grænmetis og ávaxta. Það getur hjálpað til við að vernda sjónhimnu 

augans. Seaxatín og astaxantín eru einnig karótenóíðar sem eru mikilvægir til að draga úr líkum á skýmyndun á augum.

Með því að taka tvær töflur af Forever Vision daglega gefst þér kostur á auðveldri leið til að varðveita sjón þína til framtíðar.

Í sviphendingu...

• Inniheldur efni úr aðalbjáberjum, lútín, seaxatín og astaxantín.

• Styrkir sjónina.

• Bætir blóðflæði til augna.

Efni þessa rits er einungis ætlað til fróðleiks en ekki í auglýsingaskyni, til útbýtingar eða í tengslum við vörukynningar. Til að koma í veg fyrir að 
upplýsingarnar verði teknar úr samhengi er lagt bann við fjölföldun þessa efnis eða notum á útdrætti úr því nema fyrir liggi skriflegt leyfi Forever Living 
Products. Leitaðu læknis áður en þú hefur neyslu á einhverjum af þeim vörum sem hér er fjallað um, ef þú hefur þörf fyrir læknisfræðilegar ráðleggingar.

Innihald
Sjá næstu síðu

Önnur innihaldsefni
Tvíkalsíumfosfat, örkristallaður sellulósi, croscaramellose natríum, sterínsýra, kísildíoxíð.

Magn
60 töflur.

Leiðbeiningar
Tvær töflur á dag sem fæðubótarefni.
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Forever Vision - framhald
Innihald, framhald

Efni þessa rits er einungis ætlað til fróðleiks en ekki í auglýsingaskyni, til útbýtingar eða í tengslum við vörukynningar. Til að koma í veg fyrir að 
upplýsingarnar verði teknar úr samhengi er lagt bann við fjölföldun þessa efnis eða notum á útdrætti úr því nema fyrir liggi skriflegt leyfi Forever Living 
Products. Leitaðu læknis áður en þú hefur neyslu á einhverjum af þeim vörum sem hér er fjallað um, ef þú hefur þörf fyrir læknisfræðilegar ráðleggingar.

Innihald
Skammtur: 2 töflur (30 skammtar í dós)

     Magn í einum skammti Hlutfall af RDS í %

A-vítamín 

(sem beta-karótín)    5000AE   100%

C-vítamín

(sem askorbínsýra)    60mg   100%

E-vítamín 

(sem D-alfa tókóferól súkínat)  30AE   100%

Sink (sem sinksítrat)   15mg   100%

Kopar (sem koparglúkonat)   5mg   250%

Aðalbláberjakraftur    60mg

(antósýanínmagn staðlað við 25%)

(Vaccinium Myrtillus; aðalbláber)

Systeín (sem n- asetýlsystein)  50 mg

Morgunfrúakraftur

(Tagetes Erecta; morgunfrú)   31mg

 Lútín 5%    30mg

 Seaxatín    1mg

Astaxantín 2%    10mg

(úr smáþörungum)

Resveratról 20%    5mg

(Polygonum Cuspidatum) (rætur)

Önnur innihaldsefni
Tvíkalsíumfosfat, örkristallaður sellulósi, croscaramellose natríum, sterínsýra, kísildíoxíð.

Magn
60 töflur.

Leiðbeiningar
Tvær töflur á dag sem fæðubótarefni.
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Gin Chia
Lýsing og notkunarsvið

Gin-Chia sameinar máttinn úr ginseng og gullinni salvíu. Þetta einstaka fæðubótarefni sameinar visku Austurlanda og orku hins 

villta vesturs. Indjánar í suðvesturhluta Bandaríkjanna notuðu gullna salvíu um aldamótin 1900 vegna hinna læknandi eiginleika 

hennar. Í plöntunni eru estrógen-efni sem hjálpa upp á kvilla sem tengjast tíðahvörfum. Þau bæta einnig blóðrásina og eru 

öflug andoxunarefni.

Ginseng nýtur mikillar frægðar sem lækningajurt, ekki síst vegna þess hversu mikið það hefur verið notað í hressingarlyf. Í 

Austurlöndum gengur það undir heitinu „konungur hressingarlyfjanna“. Það inniheldur 11 sapónín sem líkjast hormónum sem 

valda því að seyði af ginseng telst til aðlaganlegra jurtaseyða (aðlaganleg jurtaseyði eða jurtalyf eru þau kölluð sem laga verkan 

sína að starfsemi líkamans).

Upptalning á efnasamböndum í gingsengi hljómar eins og lestur á töflu um næringarefni: A-vítamín, B1-vítamín, B2-vítamín, 

B12-vítamín, C-vítamín og D-vítamín, kalsíum, járn, natríum, kalíum, sink, kopar, magnesíum og mangan. Gin-Chia inniheldur 

einnig plöntuestrógen sem hjálpar gegn estrógenskorti í líkamanum og er þessi kraftmikla blanda tilvalin til að auka þrótt og 

úthald.

Í sviphendingu...

• Öflugt andoxunarefni.

• Vinnur gegn deyfð og depurð.

• Góð uppspretta prótína.

• Eykur þrótt og úthald.

Efni þessa rits er einungis ætlað til fróðleiks en ekki í auglýsingaskyni, til útbýtingar eða í tengslum við vörukynningar. Til að koma í veg fyrir að 
upplýsingarnar verði teknar úr samhengi er lagt bann við fjölföldun þessa efnis eða notum á útdrætti úr því nema fyrir liggi skriflegt leyfi Forever Living 
Products. Leitaðu læknis áður en þú hefur neyslu á einhverjum af þeim vörum sem hér er fjallað um, ef þú hefur þörf fyrir læknisfræðilegar ráðleggingar.

Innihald
Ginseng frá Austurlöndum (Panax-ginsengduft úr rót plöntunnar) 40mg

Síberíuginseng (Eleutherococcus sentiocus, duft úr rót plöntunnar) 20mg

Gullin salvía (Salvia columbariae, duft úr fræjum plöntunnar) 160mg

Önnur innihaldsefni

Srobitól, hunang, þríkalsíumfosfat, askorbínsýra (C-vítamín), akasíulím, sojaprótein, örkristallað tréni, kísl, sterínsýra, rauður pipar, 

askorbýlpalmitat, náttúrulegt sítrónubragðefni.

Magn
100 töflur.

Leiðbeiningar
Ein tafla þrisvar á dag.
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Nature Min
Lýsing og notkunarsvið

Steinefni eru um 4% af líkamsþyngd okkar. Líkaminn getur ekki framleitt þau sjálfur þannig að við verðum að afla þeirra úr 

fæðunni. Eftir því sem meira eyðist af steinefnum úr jarðvegi þar sem landbúnaður er stundaður verðum við að leggja meiri 

áherslu á að fá þau úr fæðubótarefnum.

Mikilvægustu hlutverkum steinefna í líkamsstarfseminni má skipta í þrjá flokka:

1. Sum þeirra eru byggingarefni beina og tanna. Í þeim hópi eru kalsíum, fosfór og magnesíum.

2. Önnur eru í formi uppleystra salta sem stýra vökvamagni í líkamanum og frumum hans. Kalíum og natríum stjórna 

vökvamagni og fari sú starfsemi úr skorðum getur það valdið bjúgmyndun eða ofþornun.

3. Steinefni gegna ýmsum öðrum miklvægum hlutverkum. Má nefna járn í blóðrauða. Steinefni vinna með ýmsum ensímum og 

prótínum sem stuðla að losun og nýtingu orku í líkamanum.

Nature-Min er háþróuð steinefnablanda sem notar nýtt form selens sem tryggir hámarks nýtingu þess. Fæðubótarefnið tryggir 

neytandanum rétt magn og rétt hlutföll þeirra steinefna sem líkaminn þarfnast til að starfsemi hans verði með eðlilegum hætti. 

Grunnur steinefnablöndunnar er 100mg af náttúrulegu sjávarseti sem varð til úr klóbundnum steinefnum í plöntu- og dýralífi í 

sjó, þar á meðal í þaragróðri, rækjum og þörungum. Sjávarset er mjög gjöful uppspretta snefilefna

Steinefnin sem við höfum sótt á sjávarbotn innihalda öll þau steinefni sem líkaminn þarfnast.

Nature-Min er afbragðsgóð leið til að tryggja að líkami þinn fái þau steinefni og snefilefni sem hann þarfnast til að viðhalda 

jafnvægi í starfsemi sinni og heilbrigði sínu.

Í sviphendingu...

• Snefilefni úr sjávarseti.

• Hæfileg blanda steinefna í hverri töflu.

• Steinefni gegna margvíslegu hlutverki í starfsemi mannslíkamans. 

Þau stjórna vökvamagni, vekja starfsemi gena og hormóna (sink er 

t.d. mikilvægt fyrir meltinguna og viðhald mjúkvefja. Hefur einnig 

róandi áhrif á miðtaugakerfið).

Efni þessa rits er einungis ætlað til fróðleiks en ekki í auglýsingaskyni, til útbýtingar eða í tengslum við vörukynningar. Til að koma í veg fyrir að 
upplýsingarnar verði teknar úr samhengi er lagt bann við fjölföldun þessa efnis eða notum á útdrætti úr því nema fyrir liggi skriflegt leyfi Forever Living 
Products. Leitaðu læknis áður en þú hefur neyslu á einhverjum af þeim vörum sem hér er fjallað um, ef þú hefur þörf fyrir læknisfræðilegar ráðleggingar.
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Nature Min - framhald

Efni þessa rits er einungis ætlað til fróðleiks en ekki í auglýsingaskyni, til útbýtingar eða í tengslum við vörukynningar. Til að koma í veg fyrir að 
upplýsingarnar verði teknar úr samhengi er lagt bann við fjölföldun þessa efnis eða notum á útdrætti úr því nema fyrir liggi skriflegt leyfi Forever Living 
Products. Leitaðu læknis áður en þú hefur neyslu á einhverjum af þeim vörum sem hér er fjallað um, ef þú hefur þörf fyrir læknisfræðilegar ráðleggingar.

Innihald
Kalsíum (úr tvíkalsíumfosfati)    167mg

Fosfór (úr tvíkalsíumfosfati)    111mg

Magnesíum (úr magnesíumoxíði)   67mg

Járn (úr ferrófúmarati)    3mg

Sink (úr sinksúlfati)     2,5mg

Mangan (úr manganglúkonati)   1mg

Kopar (úr koparglúkonati)    330mcg

Joð (úr kalíumjoði)     25mcg

Mólýbden (úr mólýbden-klósambandi amínósýrna) 6mcg

Selen (úr selenmeþíóníni)    6mcg

Vanadíum (úr vanadíum-klósambandi amínósýrna) 6mcg

Önnur innihaldsefni

Náttúruleg steinefni úr sjávarseti, kroskarmellósasalt, sterínsýra.

Magn
180 töflur

.

Leiðbeiningar
Sex töflur á dag.

Þessi skammtur mun láta í té yfir 83% af ráðlögðum dagsskammti af fosfór og að minnsta kosti 100% af ráðlögðum dagsskammti af öðrum 

steinefnum sem í fæðubótarefninu eru.
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Nature’s 18
Lýsing og notkunarsvið

Neytir þú fimm skammta* á dag af ávöxtum og grænmeti? Í ráðleggingum um mataræði er því gjarnan haldið fram að sérhver 

einstaklingur, jafnt konur, karlar og börn, ætti að borða að minnsta kosti fimm skammta af ávöxtum og grænmeti á hverjum 

degi. Þessi matvæli innihalda öflug andoxunarefni, ýmis efni sem styrkja ónæmiskerfið og önnur mikilvæg jurtanæringarefni. 

Þau eru því mikilvæg uppspretta næringarefna sem líkaminn þarfnast á hverjum degi.

Hjá Forever Living Products vitum við að ekki tekst ávallt að hrinda í framkvæmd þeim góða ásetningi að neyta fjölbreyttrar 

fæðu. Við viljum leggja okkar af mörkum til þess að þú og fjölskylda þín eigið ávallt kost á því að fylgja ráðleggingum um 

æskilega næringu. Þess vegna höfum við framleitt Nature’s 18 sem er gríðarlega öflug einkaleyfisvarin blanda ávaxta og 

grænmetis sem hjálpar þér svo um munar við að styrkja heilsu þína.

Með því að taka einungis fjórar töflur verður þú þér úti um jafn mikið af andoxunarefnum og þú fengir með því að borða fimm 

skammta af grænmeti og ávöxtum á hverjum degi — greipaldin, epli, bláber, ylliber, trönuber og þykkni úr vínþrúgusteinum 

styðja öll við starfsemi ónæmiskerfisins með andoxandi jurtanæringarefnum sem í þeim eru. Rútín, sem er í appelsínum, 

greipaldinum, sítrónum og súraldinum hefur reynst hafa góð áhrif til að viðhalda liðleika liðamóta og á blóðrásina. Bananar 

innihalda ríkulegan skammt af kalíum og þykja hafa góð áhrif á blóðþrýsting. Gulrætur, hvítkál, blómkál, sellerí og grænar 

baunir innihalda jurtanæringarefni sem hafa æskileg áhrif á líkamsstarfsemina með því að vinna gegn niðurbrotsáhrifum af 

völdum sindurefna á líkamann. Kíví, sveskjur, rauð paprika, dvergbítur og péturselja innihalda öll C-vítamín og hafa auk þess 

æskileg áhrif á meltinguna og sjónina.

Í sviphendingu...

• Fjórar töflur á dag (tvær að morgni og aðrar tvær 

að kvöldi) færa þér sama magn andoxunarefna og 

neyttir þú fimm skammta af grænmeti og ávöxtum 

á dag.

• Ávextir og grænmeti innihalda öflug 

heilsustyrkjandi efni sem efla ónæmiskerfið, 

andoxunarefni og önnur jurtanæringarefni.

• Bragðgóðar tuggutöflur! Tilvaldar fyrir alla meðlimi 

fjölskyldunnar.

Efni þessa rits er einungis ætlað til fróðleiks en ekki í auglýsingaskyni, til útbýtingar eða í tengslum við vörukynningar. Til að koma í veg fyrir að 
upplýsingarnar verði teknar úr samhengi er lagt bann við fjölföldun þessa efnis eða notum á útdrætti úr því nema fyrir liggi skriflegt leyfi Forever Living 
Products. Leitaðu læknis áður en þú hefur neyslu á einhverjum af þeim vörum sem hér er fjallað um, ef þú hefur þörf fyrir læknisfræðilegar ráðleggingar.
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Nature’s 18 - framhald
Innihald

Efni þessa rits er einungis ætlað til fróðleiks en ekki í auglýsingaskyni, til útbýtingar eða í tengslum við vörukynningar. Til að koma í veg fyrir að 
upplýsingarnar verði teknar úr samhengi er lagt bann við fjölföldun þessa efnis eða notum á útdrætti úr því nema fyrir liggi skriflegt leyfi Forever Living 
Products. Leitaðu læknis áður en þú hefur neyslu á einhverjum af þeim vörum sem hér er fjallað um, ef þú hefur þörf fyrir læknisfræðilegar ráðleggingar.

Innihald
Skammtastærð: 2 töflur í senn

Magn í hverri dós: 60 töflur

Magn í hverjum skammti   % af ráðlögðum dagsskammti

Hitaeiningar:   10

Heildarmagn kolvetna:  2 g <1%

Sykur:   2g

C-vítamín:   20mg 33%

Einkaleyfisvarin blanda:  1004mg

Greipaldin (vitis vinifera) (safi), epli (malus pumila), bláberjaþykkni [innihald jurtabláma samhæft við 1,5%) (vaccinium corymbosum) 

(ávextir)], ylliberjaþykkni [innihald jurtabláma samhæft við 4% (sambuccus nigra) (ávextir)], Trönuberjaþykkni (Vaccinium macrocarpon) 

(ávextir), bananar (musa sapientum) (ávextir), greipaldinþykkni [innihald próantósýaníns samhæft við 95% (vitis vinifera) (fræ)], rútín, 

hindberjaþykkni [innihald galleplasýru samhæft við 4% (rubus chingii) (ávöxtur)], hvítkál (brassica oleracea capitata) (ofanjarðarhluti 

plöntunnar), gulrætur (daucas carota sativa) (rætur), blómkál (brassica oleracaea botryis) (ofanjarðarhluti plöntunnar), blaðselja (apium 

graveolens) (ofanjarðarhluti plöntunnar), grænar baunir (phaseolus vulgaris) (ávextir), kíví (actinidia chinensis) (ávöxtur), súraldin (citrus 

aurantifolia) (ávöxtur), péturselja (petroselenium crispum) (lauf og stönglar), sveskjuplómur (prunus domestica) (ávöxtur), paprika 

(capsicum annuum) (ávöxtur) og dvergbítur (curcubita pepo) (ávöxtur).

** Hlutfalla dagsneyslu er miðað við 2000 hitaeininga heildarneyslu á dag.

Engar upplýsingar um ráðlagða dagsneyslu.

Önnur innihaldsefni

Þrúgusykur, eplasýra, sterínsýra, kísildíoxíð.

Magn
120 töflur

.

Ráðleggingar um notkun
Tvær tugguöflur í senn tvisvar á dag (tvær að morgni og tvær að kvöldi).

Athugið. Varan er viðkvæm fyrir hita, kulda og birtu. Best er því að geyma hana við jafnt hitastig og helst á dimmum stað.


