Ontdek Forever
Maak kennis met onze meest populaire producten

NL

Aloë vera van Forever

de natuurlijke weg naar een gezonde en energieke levensstijl
Maak kennis met Forever
Forever is wereldmarktleider in hoogwaardige gezondheids-, huidverzorgings- en cosmeticaproducten op basis van aloë vera. De basis voor alle producten is de pure aloë vera gel, die
via een uniek en gepatenteerd proces uit de bladeren van de aloë vera plant wordt geperst
en gestabiliseerd. De gestabiliseerde gel behoudt zo langdurig haar meer dan 200 voedingsstoffen, waaronder 20 mineralen, 18 aminozuren en 12 vitaminen. Stoffen die onder meer
het immuunsysteem en de spijsvertering ondersteunen, stressgevoeligheid verminderen
en meer energie geven. In alle producten is de pure gestabiliseerde aloë vera gel in hoge
concentraties verwerkt voor een optimaal effect. Forever is ook wereldmarktleider in bijenproducten. Dit assortiment van hoogwaardige producten, met door bijen geproduceerde
voedingsstoffen, kan een belangrijke bijdrage leveren aan het immuunsysteem en een
gezonde levensstijl.

Enorme vraag
De vraag naar hoogwaardige natuurlijke gezondheids- en huidverzorgingsproducten
neemt wereldwijd toe. Ook in de Benelux. Deze ontwikkeling zal in de komende jaren sterk
doorzetten. De natuurlijke producten van Forever vormen een pasklaar antwoord op deze
groeiende behoefte. Niet voor niets maken miljoenen mensen wereldwijd dagelijks gebruik
van de producten van Forever.

Probeer ze uit!
Bij Forever vindt u meer dan 150 producten op het gebied van gezondheid, huidverzorging,
persoonlijke verzorging, cosmetica en voedingssupplementen. Onze meest verkochte
producten zijn de Forever aloë vera dranken die in verschillende samenstellingen en smaken
te verkrijgen zijn. In deze folder treft u een selectie aan van de meest populaire producten
van Forever. Hoogwaardige producten waar miljoenen gebruikers opmerkelijke resultaten
mee bereiken. Ook u kunt er dagelijks baat bij hebben. Probeer ze uit en laat u op die manier
overtuigen van de werking en de kwaliteit!

Forever Bestsellers
Aloe Vera Gel (1 liter) art. 15
Aloe Vera Gel is een drank die voor 96,3% bestaat uit gestabiliseerde aloë
vera gel. Uw buik is de basis voor een goede weerstand. Met name schone
en goed functionerende darmen zorgen voor een optimale opname van voedingsstoffen en zijn de basis voor een gezond lichaam. Aloe Vera Gel kan daar,
met meer dan 200 voedingstoffen, een belangrijke bijdrage aan leveren. Op
basis van dagelijks gebruik geven geldrinkers aan zich aanmerkelijk energieker
te voelen.

Forever Freedom (1 liter) art. 196
De drank Forever Freedom bestaat voor 88,9% uit gestabiliseerde aloë vera
gel. Aan deze drank zijn glucosaminesulfaat, chrondoïtinesulfaat en MSM
toegevoegd. Deze stoffen helpen bij het behoud van soepele gewrichten en
gezond kraakbeen. Forever Freedom ondersteunt een optimale mobiliteit van
het lichaam en is tevens zeer geschikt voor sporters.
Naast deze twee bestaan er nog meer varianten aloë vera drank waaronder:
Aloe Berry Nectar (1 liter) (art. 34) bevat naast Aloe Vera Gel natuurlijke
anti-oxidanten als veenbessen en appels die bijdragen aan een gezonde
vochthuishouding. Forever Aloe Bits n’ Peaches (1 liter) (art. 77) bevat naast
Aloe Vera Gel stukjes aloë vera vruchtvlees, gedrenkt in perzikconcentraat.
Daardoor is deze drank extra rijk aan vezels, ter ondersteuning van een
natuurlijke stoelgang. De zoete, fruitige smaak maakt de Bits n’ Peaches ideaal
voor kinderen.

Forever Bright Toothgel (130 gr) art. 28
Forever Bright Toothgel is een tandpasta met 35,5% gestabiliseerde aloë vera gel
en bijenpropolis. Samen met gerenommeerde tandartsen is na jaren onderzoek
een speciale formule ontwikkeld. Deze natuurlijke formule zonder fluor zorgt
voor een optimale mondhygiëne, helpt tandplak te voorkomen en tast het tandglazuur niet aan. De frisse smaak maakt deze tandpasta ook bij kinderen geliefd.

Aloe Heat Lotion (118 ml) art. 64
Aloe Heat Lotion bevat 36,1% gestabiliseerde aloë vera gel. Daaraan zijn
verwarmende bestanddelen toegevoegd die ideaal zijn voor het masseren van
gevoelige, vermoeide of vastzittende spieren en gewrichten.

Aloe Vera Gelly (118 ml) art. 61
Aloe Vera Gelly bestaat voor 84,4% uit pure gestabiliseerde aloë vera gel. De krachtige,
niet irriterende en transparante gelei wordt veel toegepast bij huidbeschadigingen
van uiteenlopende aard. De Gelly dringt snel en diep in de huid door en stimuleert het
helingsproces. Een product dat u zeer geregeld zult gebruiken.

Aloe Propolis Creme (113 gr) art. 51
De Aloe Propolis Creme bevat 74,4% gestabiliseerde aloë vera gel. Een crème
op basis van aloë vera en bijenpropolis. Met deze crème is een effectieve en
duurzame verzorging van de droge, schrale of zwaar belaste huid mogelijk. Een
topproduct ter ondersteuning van een optimale huidconditie.

%

Naast deze populaire producten biedt Forever een breed assortiment aan zeer
hoogwaardige producten voor onder meer persoonlijke verzorging, huidverzorging, voedingssupplementen en cosmetica. Vraag uw Forever distributeur
om informatie!
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Miljoenen mensen gebruiken dagelijks de hoogwaardige producten van
Forever. Ook u kunt deze producten ervaren en uzelf overtuigen van de kwaliteit. Dat kan heel gemakkelijk. Want mocht u onverhoopt niet tevreden zijn,
dan ontvangt u binnen 30 dagen na aankoop het volledige bedrag retour.
Vraag uw distributeur naar de voorwaarden.
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Maak kennis met de meest populaire producten van Forever
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Product		
Aloe Vera Gel
Aloe Berry Nectar
Forever Aloe Bits n’ Peaches
Forever Freedom
Forever Bright Toothgel
Aloe Heat Lotion
Aloe Vera Gelly
Aloe Propolis Creme

Aantal

Prijs p/st.

Totaal:
Naam klant
Adres
Postcode/Woonplaats
Telefoonnummer klant (mobiel)
E-mail

Totaal

Forever Bestsellers

Voor meer informatie over aloë vera en de producten van Forever kunt u contact
opnemen met uw Forever distributeur.

Forever Living Products Benelux, Postbus 99, 3740 AB Baarn, Nederland
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