Ontdek de kracht van aloë vera
Forever is wereldmarktleider op het gebied van natuurlijke, hoogwaardige gezondheids-, huidverzorgings- en cosmeticaproducten op
basis van aloë vera, die via een uniek en gepatenteerd proces uit de bladeren van de aloë vera plant wordt geperst en gestabiliseerd.
Ter kennismaking met de kwaliteitsproducten van Forever ontvangt u deze envelop met testers die slechts een klein deel van ons uitgebreid
assortiment vertegenwoordigen. Probeer ze uit en laat u inspireren en overtuigen door de werking en de kwaliteit! Het gebruik van deze
testers is geheel vrijblijvend en verplicht u tot niets.

Aloe Vera Gelly (art. 61)

Aloe Vera Gelly bestaat uit pure gestabiliseerde aloë vera gel en bevat een zeer hoge concentratie
(85%) pure aloë vera. Het is in het bijzonder effectief bij een droge of schrale huid en wordt
snel opgenomen. Aloe Vera Gelly dringt snel en diep in de huid door, en biedt zo verzachting en
verkoeling op de meest gevoelige plekken. Met een pH-waarde van 5,5 irriteert de gel niet. Zelfs
niet in het gebied rondom de ogen (vermijd echter oogcontact).

Aloe Heat Lotion (art. 64)

Aloe Heat Lotion bevat verwarmende bestanddelen en is ideaal voor het masseren van gevoelige
en vermoeide spieren. Deze lotion maakt de huid soepel en is uitermate geschikt om vastzittende
spieren los te masseren. De lotion zorgt niet alleen voor de spieren maar houdt ook de
gewrichten soepel. Ontspan en geniet van de geur van eucalyptus en de krachtige werking van
aloë vera (vermijd oogcontact).

Aloe Propolis Creme (art. 51)

Aloe Propolis Creme bevat naast 74,4% gestabiliseerde aloë vera gel ook propolis van de
honingbij. Meervoudige aminozuren, vitaminecomplexen en waardevolle structuurbouwstenen
ondersteunen het herstel van de huid. Extracten uit kamille en smeerwortel hebben tegelijkertijd
een kalmerende uitwerking op de huid en met vitamine A en E wordt de huid extra beschermd.

Forever Bright Toothgel (art. 28)

Poetsen met Forever Bright Toothgel zorgt voor gezond tandvlees en perfecte mondhygiëne. De
unieke formule met gestabiliseerde aloë vera gel en bijenpropolis verbetert de conditie van het
tandvlees en zorgt voor een frisse adem. Deze tandpasta bevat geen schurende bestanddelen en
tast het glazuur daardoor niet aan. De unieke werking van de ingrediënten maakt de toevoeging
van fluor overbodig.

Aloe Jojoba Shampoo (art. 58)

Wij hebben twee krachtige ingrediënten gecombineerd in onze verzorgende shampoo voor
veerkrachtig haar: rijke jojoba-olie en pure aloë vera die uw haar helpen te beschermen, voeden
en verzachten. Profiteer van de voordelen van deze ultieme combinatie en geniet van zijdezacht,
glanzend haar! Aloe Jojoba Shampoo is geschikt voor ieder haartype.

Aloe MSM Gel (art. 205)

MSM staat voor ‘Methyl Sulfonyl Methaan’, een organische zwavelverbinding die voorkomt in
bijna alle levende organismen. Zwavel zorgt ervoor dat het weefsel soepel, elastisch en stevig
blijft. Samen met pure gestabiliseerde aloë vera gel en rijke kruidenextracten verzacht Aloe MSM
Gel gevoelige spieren en gewrichten.

Aloe Jojoba Conditioning Rinse (art.59)

Aloe Jojoba Conditioning Rinse is gebaseerd op aloë vera en jojoba-olie. De conditioner is
speciaal ontwikkeld voor het gebruik na de Aloe Jojoba Shampoo. De combinatie van jojoba
met gestabiliseerde aloë vera geeft uw haar maximale veerkracht en vitaliteit. Voor gezond en
zijdezacht haar!

Aloe Moisturizing Lotion (art. 63)

Aloe Moisturizing Lotion bevat gestabiliseerde aloë vera gel, allantoïne, abrikozenpitolie en jojobaolie. Alle vier bekende hydraterende en vochtregulerende ingrediënten. Plus elastine en collageen
voor een zachte, soepele en gladde huid en om het verouderingsproces te vertragen. Ideaal als
gezicht-, hand- en bodylotion of als basis voor make-up.

Wist u dat u aloë vera ook kunt drinken?

Forever biedt zuivere en zeer geconcentreerde aloë vera dranken in verschillende smaken en
samenstellingen, met meer dan 200 voedingsstoffen, die vooral uw spijsvertering in balans brengt.
Hierdoor haalt u meer rendement uit uw voeding, hetgeen u een extra energiek gevoel geeft. Onze
dranken kennen wereldwijd reeds miljoenen enthousiaste gebruikers.
Heeft u interesse? Vraag ernaar bij de persoon die u deze testers heeft overhandigd.
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