Kwaliteitsproducten van Forever; wetenschappelijk bewezen
Dermatologisch getest "zeer goed"
Drie onderzoeken, die de hoogste kwaliteit bevestigen.

Hoge verdraagzaamheid wetenschappelijk bewezen
Forever Living Products staan voor producten met een hoge kwaliteit. Dit wordt telkens opnieuw
bevestigd door talrijke tests en certificeringen, waaraan het bedrijf regelmatig deelneemt. Geen wonder
dus, dat ook de Forever lichaams- en gezichtsverzorgingsproducten voldoen aan de hoogste
kwaliteitsnormen. In opdracht van Forever Germany zijn de producten van Forever onderworpen aan een
aantal dermatologische tests door het onafhankelijke instituut Dermatest. Verderop kunt u alles lezen
over deze tests.
Dermatest
Dermatest® is een onafhankelijk wetenschappelijk instituut, dat met de modernste internationaal
erkende testmethodes werkt. Daarbij staan de objectiviteit van de resultaten en de ethische
rechtvaardiging van de onderzoeken voorop. Dermatest® draagt er met de wetenschappelijk
gefundeerde testmethodes in grote mate toe bij dat de waarde van een succesvol getest product in de
markt toeneemt. Talrijke andere bekende ondernemingen uit de branche vertrouwen op Dermatest®.
Dermatest® GmbH deed wetenschappelijk onderzoek op de volgende punten:
1. Huidverdraagzaamheid bij dagelijks gebruik
2. Afname van rimpels
3.Verbetering van het huidbeeld bij een extreem gevoelige huid

Dermatoloog overtuigd
„De geteste Forever producten zijn onderdeel van een uitstekende verzorgingslijn en voldoen zeer goed
aan de verschillende eisen van de huid. De onderzoeken werden uitgevoerd door een onafhankelijk
wetenschappelijk instituut, Dermatest®, met de modernste internationaal erkende testmethodes. De
positieve testresultaten zijn toe te schrijven aan de hoge kwaliteit en het gepatenteerde productieproces
van de toegepaste aloë vera gel in de Forever producten. Ik heb de producten zelf geprobeerd en ben er
volledig van overtuigd. De resultaten van Dermatest® bevestigen mijn mening.
Zo biedt het brede productpalet van Forever de mogelijkheid van een individueel afgestemde
huidverzorging voor alle terreinen. Voor alle geteste producten is een zeer goede huidverdraagzaamheid
bevestigd. Bij een extreem gevoelige huid zijn de producten van Forever een waardevolle
basisverzorging. Ook op het gebied van diepte van rimpels hebben de resultaten aangetoond, dat bij
regelmatig gebruik van de Forever producten een zichtbare verbetering van het huid bereikt wordt.
Vanuit mijn standpunt als dermatoloog zijn de geteste producten zeer aan te bevelen."
Dr. med. Robert J.Werner, dermatoloog
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„Zeer goed“ voor Forever huidverzorgingsproducten
Vooral in de huidige tijd wordt van onze huid veel vereist. Ongewenste milieu-invloeden zoals uvstraling, en stress belasten onze beschermende huls in zeer hoge mate. De goede verdraagzaamheid van
gebruikte crèmes en lotions speelt daarom een grote rol. In welke mate voldoen de lichaams-,
gezichtsverzorgings- en cosmeticaproducten van Forever Living Products hieraan? Om deze vraag te
beantwoorden, testte Dermatest® in totaal 110 Forever producten op hun huidverdraagzaamheid. Ook
de vijf producten uit de Sonya® Skin Care Collection werden door Dermatest® gedetailleerd onder de
loep genomen. Het verbluffende resultaat: De onderzochte crèmes en lotions werden door alle
testpersonen zonder uitzondering zeer goed verdragen. Alle producten krijgen daarom van Dermatest®
de hoogste beoordeling “zeer goed“ voor huidverdraagzaamheid.

Serie testen met betrekking tot huidverdraagzaamheid
De groep van 30 testpersonen bestond uit mannelijke en vrouwelijke volwassenen in de leeftijd van 25
t/m 80 jaar. Bij hen werd door middel van een testpleister een Forever product op de binnenkant van de
onderarm aangebracht. Na 24, 48 en 72 uur werd dit gedeelte van de huid vervolgens door een huidarts
en allergoloog onderzocht. De resultaten waren eenduidig: bij de onderzochte preparaten was er sprake
van veranderingen van de huid in het testgebied. De serie tests werd uitgevoerd volgens internationale
richtlijnen van de ICDRG (International Contact Dermatitis Research Group).

Alle 110 producten kregen van Dermatest® de hoogste beoordeling “zeer goed“.
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Bewezen resultaat in de strijd tegen rimpels
Forever Living Products heeft het onafhankelijke testinstituut Dermatest ® opdracht gegeven om de
speciale gezichtverzorgingsproducten te onderzoeken wat betreft hun effect op de huid en diepte van
rimpels:
Aloë vera heeft een bewezen hydraterend effect; dat wil zeggen dat vocht aan de huid afgegeven wordt.
Juist in de strijd tegen rimpels, die immers ontstaan door uitdroging van de huid, is dit bijzonder
belangrijk. Hoe doen de aloë vera producten van Forever het echter in de dagelijkse antirimpelverzorging? Dermatest® liet daarvoor 20 personen - mannen en vrouwen tussen de 25 en 80 jaar
oud - de betreffende Forever huidverzorgingsproducten voor een periode van vier weken gebruiken in
het gebied van het rechteroog. Het resultaat* overtuigt: regelmatig gebruik van de geteste producten
leidt tot een substantiële verbetering van de oneffenheid van de huid; dat wil zeggen dat de huid
merkbaar zachter en gladder wordt. Bovendien kunnen reeds aanwezige rimpels gemiddeld met
ongeveer 25 procent verminderd worden. Bij enkele testpersonen was zelfs een afname van rimpels tot
wel 35 procent te zien. Succes over de hele linie van de Forever producten!
* Dermatest® GmbH bepaalde de oneffenheid van de huid en diepte van de rimpels met 3D-metingen van het huidoppervlak
conform DIN 4768ff.

Rimpelafname bij enkele testpersonen tot wel 35 procent
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Verbetering van de huidconditie met ruim 64 procent in slechts vier weken
Fantastisch nieuws voor de gevoelige huid
Juist bij een extreem gevoelige of droge huid is het een uitdaging om een passende verzorging te
vinden. Het geheim daarbij is het voldoende hydrateren van de droge huid. Daarnaast dienen goed
verdraagzame stoffen voor de verzorging van de huid gekozen te worden. Aloë vera producten van
Forever zijn hierbij door hun waardevolle bestanddelen ideale vochtverschaffers. Om de
verdraagzaamheid van de Forever producten bij gevoelige huid nauwkeuriger te onderzoeken, testte
Dermatest® vijf verzorgingsproducten op personen met een extreem gevoelige en droge huid. Tijdens
een periode van vier weken werden die aloë vera producten minimaal twee keer per dag gebruikt.
Daarnaast hielden alle deelnemers een dagboek bij om persoonlijke indrukken vast te leggen. De
resultaten van deze serie tests waren zonder uitzondering excellent. Mensen met een gevoelige huid
verdragen de Forever lichaams-en-gezichtsverzorgingsproducten zeer goed - juist bij extreem gevoelige
of droge huid. Bijzonder detail: voor de verbetering van het huidbeeld voelden alle deelnemers zich ook
aanzienlijk beter in hun vel.

Excellente resultaten bij extreem gevoelige huid
Interview met Dr. Med. Robert J. Werner

Dokter Werner heeft de Dermatest®-onderzoeken naar de Forever lichaams- en
gezichtsverzorgingsproducten getoetst. Hij is specialist dermatologie en allergologie. Daarnaast heeft hij
nog naam gemaakt in de venerologie, flebologie en lasergeneeskunde en voert hij in zijn praktijk ook
ambulante operaties uit. De dermatoloog werkte 13 jaar als specialist aan de Johann-Wolfgang-GoetheUniversiteit Frankfurt, waar hij op het laatst chef de clinique was van de huidkliniek. Hij is lid van het
Deutsche Dermatologische Gesellschaft, de Arbeitsgemeinschaft für Wundheilung van de DDG, de
Vereinigung für Operative Dermatologie, de Gesellschaft für Phlebologie en de Landesärztekammer
Hessen.

Hoe beoordeelt u dit onderzoek?
De meetmethodes die het gerenommeerde instituut Dermatest® hier gebruikt heeft, zijn modern,
internationaal erkend en voldoen aan de internationale veiligheidscriteria. Het aantal testpersonen is
optimaal bepaald voor de acceptatie van de onderzoeken. Belangrijk is ook dat het leeftijdsgemiddelde
representatief gekozen is. Wat mij betreft zijn de Dermatest®-onderzoeken daarom onberispelijk en
wetenschappelijk erkend.

Welke kernuitspraken kunt u op basis van de onderzoeken voor de geteste Forever
producten doen?
De geteste Forever producten zijn onderdeel van een uitstekende verzorgingslijn die zeer goed
tegemoetkomt aan de verschillende eisen van de huid. Op basis van de testresultaten die met de
modernste internationaal erkende methodes behaald werden, kan ik de volgende gedetailleerde
uitspraken doen:
• Bij alle testpersonen werd een zeer goede verdraagzaamheid van de producten voor de huid bevestigd.
• Bij regelmatig gebruik van de geteste producten kan de rimpeldiepte aantoonbaar verminderd worden,
wat tot een zichtbare verbetering van de huid leidt. Daarbij is het gebruik ook mogelijk bij een extreem
belaste en gevoelige huid.
• Bij een extreem gevoelige huid zijn de Forever producten een waardevolle basisverzorging.

U heeft de Forever producten zelf getest. Voldoen de producten aan uw eisen als dermatoloog?
Uit mijn oogpunt als dermatoloog zijn de geteste producten zeer aan te bevelen. Gel, lotion of crème voor ons als dermatologen is het belangrijk dat het productpalet voor elke behoefte een individueel
passend product bevat. Hiervoor biedt Forever met zijn brede productportfolio een ideale basis.
Persoonlijk was ik zeer onder de indruk van de soepelheid van de Forever producten bij het aanbrengen.

Wat onderscheidt aloë vera van Forever met het oog op optimale huidverzorging?
In vergelijking met andere natuurproducten heeft aloë vera van Forever een zeer laag irriterend
vermogen* (d.w.z. dat allergische reacties niet te verwachten zijn). Dit is de belangrijskte voorwaarde
voor een bestanddeel van huidverzorgingsproducten. Daarnaast heeft de woestijnplant het vermogen
om vocht te binden en weer af te geven. Deze eigenschappen zijn het belangrijkst voor een optimale
huidverzorging.

Hoe geschikt zijn de aloë vera verzorgingsproducten voor de rijpe huid?
De aloë vera gel heeft, zoals gezegd, een bewezen hydraterend effect. Bij de behandeling van de diepte
van de rimpels, die immers door uitdroging van de huid ontstaan, is deze vochtbindende eigenschap
gewenst: het resultaat is een zichtbare verbetering van het huidbeeld. Daarom zijn de aloë vera
verzorgingsproducten van Forever ook ideaal voor de rijpe huid.
* dermatologisch getest

Op welke eigenschappen van de verzorging moet bij een zeer gevoelige huid gelet worden?
Juist bij een bijzonder gevoelige huid is een goede vochtinbrenging in de droge huid nodig. Gekozen
moet worden voor goed verdraagzame stoffen voor de verzorging van de huid. De geteste Forever
producten zijn door hun verdraagzaamheid en hun hoge gehalte aan waardevolle aloë vera gel ideaal
voor de dagelijkse verzorging van de huid, speciaal voor de zeer gevoelige huid.

Wat vindt u van de huidige verzorgingstrends m.b.t. natuurlijke prodcuten?
Natuurproducten zijn tegenwoordig een trend. Ook hier kan ik de aloë vera producten van Forever om
hun waardevolle bestanddelen en hun positieve eigenschappen van harte aanbevelen. Bovendien
behoren ze zeker tot de best verdraagzame verzorgingsproducten op de markt.

Kwaliteitsgarantie
Forever Living Products is wereldmarktleider in exclusieve aloë vera producten. De heilzame
eigenschappen van aloë zijn al eeuwenlang bekend, maar worden door specialisten en
voedingskundigen vaak miskend. Aloë vera is momenteel één van de bekendste ingrediënten voor
voedingssupplementen en huidverzorgingsproducten geworden.
De gestabiliseerde aloë vera van Forever is één van de zuiverste die op de markt verkrijgbaar is. Om dit
zo te houden, controleren wij alles: van de velden tot de verwerkingsbedrijven, het onderzoek en
ontwikkeling, de verpakking tot en met de wereldwijde export en de distributie naar u toe. Hierdoor zijn
wij in staat om de kwaliteit van onze producten steeds te garanderen.

Onze aloë is vrij van gewasbeschermingsmiddelen en pesticiden, wordt niet gepasteuriseerd,
diepgevroren of met hitte bewerkt.

Onze aloë vera producten waren de eerste die de voldeden aan de strenge eisen van de International
Aloe Science Council en hebben als bevestiging van hun onafgebroken goede kwaliteit en zuiverheid het
keurmerk van dit onafhankelijke keuringsinstituut gekregen.

Veel van onze aloë producten hebben zowel het kosher-logo evenals het islamitische keurmerk en tonen
daarmee aan dat ook mensen met andere levensovertuigingen achter onze producten staan.

Onze producten worden gegarandeerd zonder dierproeven geproduceerd en wij zijn ISO gecertificeerd,
een internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen.

