
Karin og John Simonsens fantastiske liv med Aloe Vera 
 

 
 
Hvem skulle have troet, at en gammel sømand og en tidligere post kunne gå hen og blive 
fuldstændig bidt af at sælge livsstilsprodukter, som giver både velvære og sundere livsstil. 
Karin og John kom til Hou fra Endelave, hvor John var overfartsleder på Endelavefærgen og 
Karin var post. 
I 1986 fik John imidlertid stilling som overfartsleder på Tunøfærgen og parret kom til Hou, 
hvor de flyttede ind i et rækkehus på Nørreled 16B. 
Karin var så heldig at blive overført til Postkontoret i Odder, og hun var landpost til hun gik på 
pension som 60 årig. 
I 2001 købte parret en bolig i andelsboligforeningen Havglimt på Strandgade, hvor de stadig 
bor. 
I dag er Karin og John kendt for deres salg af Aloe Vera produkter –  fra Forever living. 
Det hele startede fordi John blev ramt af tandpine. Det viste sig at være mere alvorligt end 
som så, og umiddelbart var den nedslående melding fra tandlægen, at han nok skulle 
forberede sig på, at tænderne ville falde ud, og at det ville ende med en protese. 
En bekendt fortalte om en Aloe Vera tandpasta, som skulle være helt fantastisk, hvis man led 
at tandkødsbetændelse, og for John var der ikke så meget at betænke sig på. Det måtte prøves. 
Det blev starten på Aloe Vera eventyret for ikke nok med, at John blev helbredt – og beholdt 
tændere, men det gav også parret mod på at prøve andre Aloe Vera produkter. 
De kom i 2004 i forbindelse med firmaet Forever Living og i et halvt år afprøvede de 
produkterne på sig selv, og de blev så begejstrede, at de i 2005 besluttede at blive Forever 
Living forhandlere, og i dag har de en stor og solid kundekreds. 
Ud over at pleje kundekredsen, rekrutterer og coacher de nye forhandlere, og i dag servicerer 
de 20-25 teams, som de holder teammøder med ca. en gang om måneden.  
De arrangerer også wellness events hjemme hos private, hvor de kommer og præsenterer  
Forever Living produkterne. Alle deltagere prøver og arbejder med produkterne og oplever 
på egen krop, hvad hudpleje kan betyde. 
I dag er det ikke kun produkter til pleje af hud og hår, Forever Living tilbyder. Nu indgår også 
begrebet wellness og livsstilændring. 



Arbejdet med Forever Living produkterne har ført Karin og John vidt omkring. De har bl.a. 
været på Hawai og i London sammen med tusindvis af forhandlere fra hele verden. 
Parret er i dag henholdsvis 78 og 79 år men har bestemt ingen planer om at stoppe med salget 
af forever living produkter.  
 
Skulle man efter at have læst denne artikel have fået lyst til at høre mere om produkterne fra 
Forever Living – eller måske have lyst til at afholde en wellnes aften er man mere end 
velkommen til at kontakte Karin og John. www.myaloevera.dk/energiogglaede 
 
Produkterne virker. Bare se på os siger parret samstemmende. 
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