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Inleiding

Aloë vera van Forever ®…
de natuurlijke weg naar een
gezonde en energieke levensstijl

Forever
Aloe Drinks

Maak kennis met Forever

Alle dranken van Forever hebben als basis de pure gestabiliseerde aloë vera gel, die het lichaam

Forever is wereldmarktleider op het gebied van hoogwaardige gezondheids-, huidverzorgings- en

voorziet van rijke voedingsstoffen, voor een gezonde aanvulling op de dagelijkse voeding.

cosmeticaproducten op basis van aloë vera. De basis van alle producten is de pure aloë vera gel,

De dranken hebben een positieve uitwerking op de spijsvertering en zorgen voor een goede opname

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 voedings-stoffen, waaronder 20 mineralen,
18 aminozuren en 12 vitaminen. Stoffen die onder meer het immuunsysteem en de spijsvertering ondersteunen,

van vitamines en mineralen. Dagelijks gebruik van deze dranken draagt bij aan een energieke en
gezonde levensstijl. De dranken zijn in verschillende variaties te verkrijgen.

stressgevoeligheid verminderen en meer energie geven. In bijna alle producten is de pure gestabiliseerde
aloë vera gel in hoge concentraties verwerkt voor een optimaal effect. Forever is ook de grootste producent ter

Aloe Vera Gel

Forever Aloe Bits n’ Peaches

wereld van bijenproducten. Dit assortiment van hoogwaardige producten, met door bijen geproduceerde

Aloe Vera Gel bevat 96,3% gestabiliseerde aloë vera gel, met

Aloe Bits n’ Peaches bevat de 200 werkzame bestand-

voedingsstoffen, kan een belangrijke bijdrage leveren aan het immuunsysteem en een gezonde levensstijl.

200 werkzame bestanddelen waaronder 75 voedingsstoffen,

delen van de Aloe Vera Gel, met toevoeging van pure

20 mineralen, 18 aminozuren en

stukjes aloë vera vruchtvlees, door-

12 vitamines. Aloe Vera Gel reinigt

drenkt in perzikconcentraat voor nog

Het succes van Forever is geen toeval. Wereldwijd groeit het besef dat men de eigen gezondheid positief

de darmen en ondersteunt het

meer vitamines. De rijke vitamines

kan beïnvloeden. Daardoor neemt de vraag naar natuurlijke en kwalitatief hoogwaardige gezondheids- en

afweersysteem. Uw dagelijkse

en antioxidanten in perziken kun-

huidverzorgingsproducten fors toe. Een ontwikkeling die in de komende jaren nog sterk zal doorzetten.

voeding wordt aangevuld met waarde-

nen een positieve uitwerking hebben

De natuurlijke producten van Forever vormen een pasklaar antwoord op deze ontwikkeling.

volle stoffen, voor veel extra energie

op het immuunsysteem en de huid.

en een bijdrage aan het algemeen

Door de frisse smaak ideaal voor

gevoel van welzijn.

kinderen.

Art. 15

Art. 77

Onze meest verkochte producten zijn de aloë vera dranken die in verschillende

Aloe Berry Nectar

Forever Freedom

samenstellingen en smaken te verkrijgen zijn. In deze folder treft u alle

Aloe Berry Nectar bevat de 200 werkzame bestanddelen van

Forever Freedom is een bijzonder voedingssupplement

producten van Forever. Hoogwaardige producten waar miljoenen gebruikers

de Aloe Vera Gel, met toevoeging van veenbessen en appel-

dat een belangrijke bijdrage kan leveren aan het onderhoud

opmerkelijke resultaten mee bereiken. Ook u kunt er dagelijks baat bij hebben.

concentraat. Met de toevoeging van mineralen, vitamine C en

van gewrichten, kraakbeen, ligamenten

Probeer ze uit. En laat u op die manier overtuigen van de werking en de

andere werkzame stoffen helpt het uw

en pezen. Naast een hoog gehalte

kwaliteit!

blaas te reinigen. Voor een bijdrage aan

gestabiliseerde aloë vera, zijn twee

een goede weerstand en uw algemeen

stoffen toegevoegd die de bouwstenen

gevoel van welzijn.

zijn van kraakbeen en collageen.

Art. 34

De toevoeging van Methyl Sulfonyl

Enorme vraag

Probeer ze uit!
Bij Forever vindt u meer dan 150 producten op het gebied van gezondheid,
huidverzor-ging, persoonlijke verzorging, cosmetica en voedingssupplementen.

100% Tevredenheids-garantie
Miljoenen mensen gebruiken dagelijks de hoogwaardige producten van
Forever. Ook u kunt deze producten ervaren en uzelf overtuigen van de

Methaan (MSM) zorgt voor herstel

kwaliteit. Dat kan heel gemakkelijk. Want mocht u onverhoopt niet tevreden

na fysieke inspanning.

zijn, dan ontvangt u binnen 30 dagen na aankoop het volledige bedrag retour.

Geconcentreerde sinaasappelsap

Vraag uw distributeur naar de voorwaarden.

geeft een heerlijke smaak.

Art. 196
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FAB

Forever Freedom2Go

Forever Active Boost is een energiedrank die u

Profiteer van de voordelen van Forever Freedom

een smaakvolle en verfrissende energy boost

gecombineerd met de smaak van de antioxidantrijke

geeft! FAB is een natuurlijke energiedrank die

granaatappel in een handig meeneem-

u extra energie geeft om de hele dag actief te

zakje. Forever Freedom2Go biedt u de

blijven. FAB is anders dan andere energiedran-

rijke voedingsstoffen van de Aloe Vera

ken, want het geeft zowel onmiddellijk energie

Gel met de toevoeging van Glucosamine,

als energie voor de langere termijn!

Chrondroitine en MSM voor het behoud

Art. 321

van kraakbeen en soepele gewrichten.

Art. 306

FAB X NIEUW!

Forever
Weight Care
Het Forever Weight Care Programma is opgebouwd uit twee stappen; een 9-daagse reinigingskuur,
de Clean 9 Box, die wordt gevolgd door een gewichtsbeheersingsprogramma van langere duur, de

FAB X, Forever Active Boost, is een suikervrije

Aloe Blossom Herbal Tea

smaakvolle energiedrank die u, net als de ver-

Aloe Blossom Herbal Tea staat bekend om haar rustgeven-

trouwde FAB, extra energie geeft om de hele

de invloed en als bron van nieuwe energie. Het is een

dag actief te blijven. Het grote verschil is dat de

speciale combinatie van vele verschillende kruiden en

FAB X geen koolhydraten, suikers en calorieën

specerijen uit China, Jamaica, Egypte en India.

bevat.

De exotische combinatie van kaneel, oranjeschil en kruid-

Clean 9 Box

Forever Weight Care Box

Art. 440

nagel, gecombineerd met

De eerste stap naar een gezond lichaam is het reinigen en

Na het populaire Clean 9, uw ‘quick-start’ programma voor

aloëbloesem, zorgt voor een

ondersteunen van het spijsverteringssysteem. Clean 9

gewichtsbeheersing, volgt het Forever Weight Care

Forever Pomesteen Power

heerlijke smaak en bevat

biedt u de juiste bouwstenen om uw lichaam te reinigen

Programma. Dit programma zal u leiden naar gewichts-

Forever Pomesteen Power is een multivi-

eigenschappen die de spijs-

en zorgt voor een goede basis voor het Forever Weight

beheersing en gezonde bewegingsgewoonten voor de rest

tamine-drank die het lichaam voorziet van

vertering ten goede komen.

Care Programma.

van uw leven.

vitale antioxidanten en xanthonen. Antioxi-

Art. 200

De Clean 9 Box bestaat uit:

De Forever Weight Care box bestaat uit:

danten beschermen ons lichaam tegen

• 3 Aloe Vera Gel (15)

• 3 Aloe Vera Gel (15)

vrije radicalen, die een nadelig effect

• 1 Forever Lite Ultra (324/325)

• 2 Forever Lite Ultra (324/325)

hebben op onze gezondheid.

• 1 Forever Garcinia Plus (71)

• 1 Forever Lean (289)

Art. 262

• 1 Forever Bee Pollen (26)

• 1 Forever Garcinia Plus (71)

• 1 Shaker

• 1 Forever Active Probiotic (222)

Forever Aloe2Go

• 1 Dagplanner

In Forever Aloe2Go is het beste uit twee werelden

• 1 Meetlint

verenigd. Aloë Vera Gel en Pomesteen Power zijn

Art. 6006 Vanille
Art. 6007 Chocolate

Art. 6008 Vanille
Art. 6009 Chocolate
Art. 6010 Vanille/Chocolate

gecombineerd in handzame meeneem

Forever Weight Care Box. Het programma is dusdanig opgesteld dat u na het volgen, een gezonde
levensstijl en een gezond eetpatroon heeft ontwikkeld. Het Forever Weight Care Programma leert u
leven zonder jojo-effecten, ongezond eten en andere misvattingen over uw voeding en uw conditie.

drinkzakjes. Deze met granaatappel
en mangosteen verrijkte ultieme
antioxidantencocktail ondersteunt het

Forever Lite Ultra

immuunsysteem en draagt daarmee

Forever Lite Ultra is een proteïnerijke maaltijd vervang-

bij aan een goede gezondheid.

ende shake die verkrijgbaar is in een heerlijke vanille- of

Met een heerlijke fruitige smaak.

chocoladesmaak. Het is het perfecte product voor uw

Art. 270

nieuwe gezonde Forever levensstijl. Met twee shakes per
dag krijgt u 100% van de ADH vitamines en mineralen
binnen.

Art. 324 Vanilla
Art. 325 Chocolate

www.foreverweightcare.com
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Mask Powder

Forever
Skin Care Face

Mask Powder wordt met Aloe Activator (343) vermengd
tot een perfecte emulsie voor gezicht en hals.
Het poeder is een unieke combinatie van werkzame stoffen die de huid verstevigt en reinigt. Vermengd met aloë
vera gel en de allantoine in de Aloe Activator, zorgt dit krachtige gelaatsmasker
voor een totale diepte-reiniging van de

De huid is het grootste menselijke orgaan en heeft de taak ons te beschermen tegen invloeden
van buitenaf. Forever Skin Care Face zijn op aloë vera gebaseerde producten, waaraan extracten
zijn toegevoegd die helpen bij het reinigen, hydrateren, beschermen, verzorgen en herstellen
van de huid van gezicht, hals en decolleté.

huidporiën.

Art. 341

Forever Alluring Eyes
De superzachte en verfrissende crème-gel van

Recovering Night Creme

Forever Alluring Eyes is speciaal samengesteld

Recovering Night Creme van Forever met allantoïne

om donkere kringen, fijne lijntjes en tekenen van

kalmeert, voedt en herstelt uw huid tijdens

vermoeidheid rondom de ogen te vervagen.

het slapen. Deze nachtcrème trekt snel in

Het steunweefsel van de oogcontour wordt

Aloe Fleur de Jouvence

Rehydrating Toner

en zorgt voor een goede hydratatie van de

gevoed en de soepelheid van de huid rondom

In een exclusieve doos vindt u alles voor de dagelijkse onder-

Een alcoholvrije, niet uitdrogende toner, die vuil

huid. Oplosbaar collageen en elastine helpen

de ogen verbetert.

steuning van de huid. De producten hebben reinigende en

verwijdert en onzuiverheden tegengaat, terwijl

het ontstaan van rimpels te vertragen. Deze

Art. 233

verzorgende eigenschappen en zijn opgebouwd op basis van

de zachte bestanddelen uw huid hydrateren en

crème is geschikt voor ieder huidtype.

de meest zuivere aloë vera en in het bijzonder geschikt voor

voeden. De huid wordt schoon, soepel en zacht.

Art. 342

de gevoelige huid. Ze zijn geschikt voor de man en de vrouw.

Regelmatig gebruik houdt uw huid in goede

Art. 337

conditie en geeft een frisse uitstraling.

Aloe Activator

make-up verwijdert zonder in de ogen te prikken

Art. 338

Aloe Activator is een milde reiniger voor de huid, die

en de tere huid uit te drogen. De gestabiliseerde

Fleur de Jouvence bestaat uit:
• Rehydrating Toner (338)
• Aloe Cleanser (339)
• Firming Day Lotion (340)
• Mask Powder (341)
• Recovering Night Creme (342)
• Aloe Activator (343)
Voor uitgebreide omschrijving van de producten kijkt

Een olie-en alcoholvrije formule die oog-

voor 99,66% uit pure gestabiliseerde aloë vera gel bestaat. aloë vera gel verzorgt, reinigt en voedt de huid.

Aloe Cleanser

De toevoeging van allan-toïne heeft een gunstige invloed

Zijde aminozuren helpen de wimpers te ver-

Aloe Cleanser bezorgt de huid een lichte, niet

op de vochtbalans van de huid en activeert de

stevigen en het gebied rondom de ogen

vettige pH en draagt bij aan een uitge-

celvernieuwing. Aloe Activator kan ook in

te conditioneren.

balanceerd vochtgehalte. Dit ideale mengsel

combinatie worden gebruikt met Facial

Art. 186

van reinigende substanties en aloë vera

Contour Mask Powder voor een weldadig,

verwijdert effectief make-up, vuil en dode

vochtregulerend en reinigend gezichtsmasker

Forever Aloe Scrub

huidcellen. Het is zeer geschikt voor het

voor een optimale verzorging van de huid.

Forever Aloe Scrub met gestabiliseerde

reinigen van uw huid.

Art. 343

aloë vera verwijdert dode huidcellen. Uw huid

Art. 339

wordt heerlijk zacht en kan beter ademen.

R3 Factor

De werking van jojoba-korrels zorgt voor een

Firming Day Lotion

R3 Factor helpt rimpelvorming te vertragen en zorgt

natuurlijke reiniging. Forever Aloe Scrub geeft een

Firming Day Lotion bevat vochtregulerende

ervoor dat de huid haar natuurlijke vochtig-

gevoel van luxe en heeft een exclusieve geur.

bestanddelen en elastine die de huid verste-

heidsgraad behoudt. De kalmerende

Art. 238

vigen en de vochtbalans herstellen. Daar-

werking van aloë vera en het alfahydroxy-

naast vormt het een perfecte ondergrond

zuurcomplex ondersteunt de rijpere huid bij

voor uw make-up. Firming Day Lotion voedt

het afstoten van dode huidcellen. De natuur-

en beschermt uw huid tegen veroudering en

lijke bestanddelen beschermen bovendien

tegen invloeden van buitenaf.

tegen de schadelijke effecten van zonlicht.

Art. 340

Art. 69

u bij de losse productopschrijvingen op deze pagina.

4

Aloe Eye Make-up Remover

Forever Marine Mask
Forever Marine Mask reinigt, verzorgt en beschermt de huid
en biedt effectieve verzorging voor de veeleisende huid van
gezicht, hals en decolleté. De huid wordt diep
gereinigd en in balans gebracht, door de
toevoeging van natuurlijke mineralen uit zee-kelp
en algen. Algen-extracten dragen bij tot
versteviging en extra veerkracht van de huid.
Daarnaast wordt de huid gehydrateerd en gevoed

Sonya Skin Care Collection

Sonya
Skin Care
Collection

De Sonya® Skin Care Collection bestaat uit vijf
kwalitatieve producten voor het reinigen, hydrateren en
beschermen van de huid. De combinatie van de unieke
ingrediënten houdt de huid jong en hydrateert als nooit
te voren! Art. 282

met aloë vera-, honing- en komkommer- extracten.

De Sonya® Skin Care Collection bestaat uit producten met een unieke formule van ingrediënten op

Art. 234

basis van aloë vera, fruit extracten, witte thee en andere vocht-regulerende bestanddelen die de

Forever Epiblanc

huid precies die verzorging geven die ze nodig heeft en haar helpen te beschermen en verzachten.

Sonya® Skin Care Collection
bestaat uit:
• Aloe Purifying Cleanser (277)
• Aloe Deep-Cleansing Exfoliator (278)

De exclusieve formule van Forever Epiblanc is
speciaal ontworpen om de huid een stralende

Aloe Purifying Cleanser

Aloe Nourishing Serum

teint te geven. Pigmentvlekken worden minder

In Aloe Purifying Cleanser zijn aloë vera en

Dit verzorgende serum op basis van witte

zichtbaar en de huid wordt op basis van aloë

fruitextracten opgenomen. Deze cleanser is

thee-extract herstelt de vochtbalans van uw

vera en vitamine E beschermd tegen huidverou-

speciaal ontwikkeld om op zachte wijze

huid. Het bevat mimosa-extract, dat een

dering en rimpelvorming.

make-up en andere onzuiverheden te verwij-

rustgevende werking heeft op de huid.

Art. 236

deren, zonder uw huid uit te drogen. Het

Dit product is extra geschikt voor de

• Aloe Refreshing Toner (279)
• Aloe Balancing Cream (280)
• Aloe Nourishing Serum (281)

vitaliseert de huid en versterkt haar weer-

gevoelige huid.

Voor uitgebreide omschrijving van de producten kijkt

Forever Alpha-E Factor

stand tegen invloeden van buitenaf.

Art. 281

u bij de losse product beschrijvingen op deze pagina.

Forever Alpha-E Factor is een vloeistof die is

Art. 277

Aloe Balancing Cream

versterkt met acht huidverzorgende ingrediënten
om de huid te kalmeren en te verzorgen. Alpha-E

Aloe Deep-Cleansing Exfoliator

Aloe Balancing Cream bevat aloë vera,

Factor helpt bovendien vrije radicalen, die voor

Deze diepreinigende maar milde exfoliator met

vitaliserende extracten en de meest geavan-

80% verantwoordelijk zijn voor beschadigingen

aloë vera en jojoba-korrels is de ideale oplossing

ceerde hydraterende bestanddelen die

van de huid, tegen te gaan.

voor een extra diepte reiniging van de huid

zorgen voor een perfecte vochtbalans en

Art. 187

zonder irritatie te veroorzaken. Met Arginine,

een stralende huid.

komkommerextract en citroenextract voelt uw

Art. 280

huid weer aan als herboren!

Art. 278

Aloe Deep Moisturizing Cream
De Sonya Deep Moisturizing Cream is een diep

Aloe Refreshing Toner

hydraterende crème op basis van dennenboomschors.

Aloe Refreshing Toner met extracten van aloë

Dennenboomschors bevat natuurlijke substanties met

vera, witte thee en komkommer helpt dankzij

één van de sterkste antioxiderende eigenschappen in

haar vochtregulerende eigenschappen uw

de natuur. Het versterkt het collageen in de huid dat

huid perfect te hydrateren en te verfrissen.

in de loop der jaren steeds verder afneemt, en helpt

Art. 279

het collageen-gehalte te behouden zodat de huid
haar jeugdige gloed niet verliest.
De toevoeging van aloë vera, ceramide en
de nieuwste hydraterende eigenschappen,
houden uw huid in topconditie!

Art. 311
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Forever
Skin Care Body
De huid is een orgaan dat haar jeugdigheid, frisheid en glans dankt aan een fysiologisch evenwicht
van de huidweefsels waaruit zij is samengesteld. Onze huid is in vele opzichten belangrijk en veel
meer dan zomaar het omhulsel van ons lichaam. Het is de eerste verdedigingslinie tegen schadelijke
invloeden van buitenaf en voorkomt dat wij oververhit, onderkoeld of uitgedroogd raken.

Aloe Moisturizing Lotion

Aloe Body Conditioning Creme

Aloe Moisturizing Lotion bevat gestabiliseerde

Aloe Body Conditioning Creme is samen-

aloë vera gel, allantoïne, abrikozenpitolie en

gesteld uit gestabiliseerde aloë vera en een

jojoba-olie. Alle vier bekende hydraterende en

kruidencomplex om cellulite tegen te gaan.

vochtregulerende ingrediënten. Plus elastine

Een rijke crème die de huid verzacht en

en collageen voor een zachte, soepele en glad-

verzorgt. Aloe Body Conditioning Creme

de huid en om het verouderingsproces te

is bedoeld als massagecrème tussen twee

vertragen. Ideaal als gezicht-, hand- en body-

behandelingen met de Body Toner ter

lotion of onder make-up.

bevordering van de bloedcirculatie.

Art. 63

Art. 57

Aloe Sunless Tanning Lotion

Aloe Body Toner

Met deze rijke, op aloë vera gebaseerde

Aloe Body Toner is een rijke kruidenformule

zelfbruiningslotion is bruinen het hele jaar

in een vochtregulerende crème, die speciaal

mogelijk, zonder dat de huid bloot staat aan

is samengesteld voor het herstel van de

Aloe Vera Gelly

Aloe MSM Gel

de nadelige effecten van zonnestralen. Terwijl

contouren van het lichaam. Deze rijke crème

Aloe Vera Gelly bestaat voornamelijk uit pure

MSM staat voor ‘Methyl Sulfonyl Methaan’, een

de huid een bruinere teint krijgt, voedt de

verwarmt, stimuleert en verstevigt de huid

gestabiliseerde aloë vera gel en is in het bijzon-

organische zwavelverbinding die voorkomt in bijna

speciale formule van de Forever Aloe Sunless

en gaat de sinaasappelstructuur in de huid

der effectief bij een droge of schrale huid. Het

alle levende organismen. Zwavel zorgt ervoor dat

Tanning Lotion de huid met aloë vera en

tegen op onderste ledematen, heupen en

verzacht de gevoelige plekken op de huid. De

weefsels soepel, elastisch en stevig blijven.

andere vochtherstellers, zodat deze zijdezacht

dijen. Bovendien helpt de toner de huid weer

Gelly is onmisbaar in een EHBO kit; het draagt

Samen met pure gestabiliseerde aloë vera en krui-

aanvoelt.

glad te krijgen en er steviger en strakker uit te

bij aan het herstellend vermogen van de huid

denextracten zorgt Aloe MSM Gel voor een welda-

Art. 239

laten zien.

en biedt verkoeling.

dig gevoel bij gevoelige spieren en gewrichten.

Art. 61

Art. 205

Aloe First

Aloe Propolis Creme

schappelijke kennis over de gevaren van zonnestralen

Aloe First bevat als basisgrondstof

Aloe Propolis Creme bevat naast 74,4% gestabi-

en samengesteld uit natuurlijke ingrediënten.

gestabiliseerde aloë vera gel. De toegevoegde

liseerde aloë vera gel ook propolis van de ho-

Met beschermingsfactor 30 blokkeert

propolis- en plantenextracten, zoals kamille,

ningbij. Meervoudige aminozuren, vitaminecom-

Forever Aloe Sunscreen UVA- en UVB-

duizendblad en goudsbloem hebben een

plexen en waardevolle structuurbouwstenen

stralen. Daarnaast verkoelt en verzacht de

kalmerende werking op de huid. Het is

ondersteunen het herstel van de huid. Extracten

Sunscreen de huid die blootgesteld is aan

bijzonder geschikt voor huidoppervlakken

uit kamille hebben een kalmerende werking op

de zon en herstelt het de vochtbalans,

die gevoelig zijn voor aanraking, zoals bij

de huid en met vitamine A en E wordt de huid

waardoor een droge huid wordt voorkomen.

zonnebrand. Ook beschadigd haar kan

extra beschermd.

Art. 199

worden behandeld met Aloe First voor

Art. 51

Art. 56

Aloe Sunscreen
Aloe Sunscreen is ontwikkeld op basis van veel weten-

Aloe Sunscreen Spray

herstel van glans en stevigheid.

Aloe Lotion

Wat is er fijner dan het genieten van een actieve

Aloe Lotion is een uitstekende hand- en body-

levensstijl in de buitenlucht. Eenmaal voorbereid

Aloe Heat Lotion

lotion die de huid voedt en hydrateert met een

met Aloe Sunscreen Spray kan het hele gezin

Aloe Heat Lotion bevat verwarmende bestand-

rijke, niet vette samenstelling. De lotion is rijk aan

zorgeloos genieten van de zon. Aloe Sunscreen

delen en is ideaal voor het masseren van ge-

aloë vera, wat de huid beschermt en versoepelt.

Spray, met beschermingsfactor 30 en aloë vera,

voelige en vermoeide spieren. Deze lotion

Om de zachtheid en de vochtbalans van de huid te

helpt uw huid te beschermen tegen huidverou-

maakt de huid soepel en stevig en is uitermate

behouden, is de gestabiliseerde aloë vera gecom-

dering en de schadelijke invloeden van de zon.

geschikt om vastzittende spieren los te mas-

bineerd met collageen, elastine en vitamine E.

Art. 319

seren. Onmisbaar in iedere sporttas.

Art. 62

Art. 40

Art. 64
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Aloe Body Toning Kit
De Aloe Body Toning Kit biedt veel vrouwen met lichte
en middelzware cellulite de perfecte ondersteuning
om de sinaasappelhuid te bestrijden. De gecombineerde
toepassing van de producten uit de Aloe Body Toning Kit
bevordert een optimale huidconditie.

Art. 55

Aloe Body Toning Kit bestaat uit:

flawless
by Sonya

aloe inspired beauty
De flawless by Sonya Collection heeft alle goede eigenschappen van aloë in zich. Het bestaat,

Aloe Bath Gelee (14)

zoals de gehele collectie van Forever, uit kwalitatief hoogwaardige producten waarbij gebruik is

Reinigt de huid grondig. Deze verfrissende emulsie

gemaakt van de laatste innovaties op het gebied van natuur en wetenschap. Met de flawless by

voor in bad en onder de douche is een ideale voorbereiding
op de behandeling met Aloe Body Toner.

Aloe Body Toner (56)

Sonya Collection kan elke vrouw haar persoonlijke schoonheid beter tot uiting brengen.
Aloe BB crème NIEUW!

Deze vochtregulerende crème, met rijke kruidenformule,

Aloe BB crème, Cream to Powder Foundation, Defining Lip Pencil, Delicious Lipstick,
Mineral Make-up, Concealer Duet, Delicate
Luscious Lip Colour
Finishing Powder, Brilliant Blush
Het lippotlood is er in drie kleuren en is ontworpen om de

verwarmt de huid en helpt tegen cellulite.

Voor een stralende huid zijn de Aloë BB crème, de Cream

natuurlijke vorm van de lippen te verfraaien. Voor de lippen

geeft, onzuiverheden camoufleert en bescherming

to powder foundation en de Mineral Make-up ontwikkelt.

zijn twaalf kleuren lipstick verkrijgbaar voor volle, weelde-

biedt tegen de zon. Hierbij geeft het ook een zachte,

Aloe Body Conditioning Creme (57)

Daarnaast is de Finishing Powder in twee perfecte tinten.

rige en verzorgde lippen. De lipgloss heeft door de toe-

matte maar stralende teint die de huid er natuurlijk

Maakt de huid zacht en soepel. De crème bevordert

Aanvullend voor iedere huidskleur is er een passende con-

voeging van aloë vera een voedende werking. De lipgloss

en gezond uit laat zien.

de bloedcirculatie waardoor vastzittende afvalstoffen,

cealer die vervaagt om imperfecties te camoufleren. De

is te gebruiken op de lippen of over de lipstick voor een

vet en vocht in het bindweefsel worden afgedreven.

Brilliant Blush creëert een natuurlijke en gezonde blos die

natuurlijke uitstraling van de lippen.

Art. 371 (Nude)
Art. 373 (Cacoa)

Verstevigt de huid en verbetert de huidconditie.

De aloe BB crème biedt een exclusief hydraterend,
multiactief complex aan, dat uw huid een verzorging

de huid doet stralen!

Perfect Pair Eyeshadow, Defining Eye Pencil,
Flawless Lengthening Mascara, Flawless
Volumizing Mascara
Voor de ogen zijn zes unieke kleurencombinaties ontwikkeld, maak van ogen échte blikvangers met de Eyeshadow.
Het met aloë vera verrijkte oogpotlood, is het perfecte
middel om uw ogen goed uit te laten komen. De Flawless
Lengthening Mascara geeft u langere wimpers, terwijl de
Flawless Volumizing Mascara u vollere wimpers geeft.
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Forever
Personal Care
Forever Living Products heeft alle voordelen van aloë vera gel gecombineerd met de beste

Sonya Hydrate Conditioner

Forever Aloe Styling Gel

Sonya Hydrate conditioner hydrateert droog, bros

Forever Aloe Styling Gel geeft aan ieder gewenste

haar en maakt het zachter, zodat het gemakkelijker

haarstijl extra stevigheid, glans en volume.

in model te brengen is. De conditioner werkt per-

Binnen enkele seconden zorgt de styling gel

fect in combinatie met de Sonya Hydrate Shampoo

voor een uitstekende fixatie gedurende de hele

en geeft het haar glans. De exclusieve samenstel-

dag. De styling gel is geschikt voor ieder haartype

ling bevat aloë vera en Royal Jelly. Dit zorgt ervoor

en is gemakkelijk uitkambaar en uitwasbaar.

dat droog, broos haar geen kans krijgt.

Art. 194

Art. 350

Forever Aloe Pro-Set

ingrediënten op het gebied van persoonlijke verzorging. Van top tot teen hult ons uitgebreide Sonya Volume Shampoo
assortiment van verzorgingsproducten u in pure, gestabiliseerde aloë vera. Gun uzelf het beste
en verwen uzelf met onze Personal Care lijn.

Forever Aloe Pro-Set is een haarspray met uitste-

Wanneer uw haar behoefte heeft aan extra aandacht,

kende stylingmogelijkheden. Het geeft uw haar

biedt Sonya Volume Shampoo uitkomst. Onze exclu-

een sterke versteviging en een zijdezachte glans,

sieve samenstelling geeft uw haar volume en glans,

zonder dat het haar er dof of droog uit gaat zien.

perfect in evenwicht. Twee van de belangrijkste

Forever Aloe Pro-Set is een milieuvriendelijke

Aloe Bath Gelée

Aloe Jojoba Shampoo

ingrediënten, aloë vera en Royal Jelly, zorgen voor

haarspray zonder alcohol en drijfgassen.

Baden in een weldadige zee van voedende

Een milde shampoo op basis van aloë vera en

weelderig en dikker haar. Aloë vera hydrateert de

Art. 66		

zouten. Uw lichaam wordt verwend met zeewier

de olie van de jojobaboon, die een uitstekende,

hoofdhuid en houdt de pH in balans.

en gestabiliseerde aloë vera gel voor een rijke

natuurlijke verbinding vormt voor haarverzor-

Art. 351

hydratatie. Aloe Bath Gelée herstelt de glans,

ging. De rijke voedingsstoffen beschermen,

het evenwicht en de soepelheid van uw huid.

voeden en verzachten uw haar. Geschikt voor

Sonya Volume Conditioner (352)

frisse parfum, speciaal ontworpen voor de

Art. 14

ieder haartype.

Sonya Volume Conditioner is de perfecte aanvulling

moderne vrouw. De fragrance is een fris

Art. 260

op de Sonya Volume Shampoo. Deze exclusieve

bloemenboeket van magnolia, jasmijn en witte

samenstelling geeft het haar meer volume en

lelie. De warme, muskusachtige houtsoorten zijn

Aloe Hand & Face Soap

25th Edition Fragrance for Women
25th Edition Fragrance for women is een heerlijke

Aloe Hand & Face Soap is een zacht reinigende

Aloe Jojoba Conditioning Rinse

maakt het dikker. Het haar glanst, voelt zacht aan

toegevoegd om een zachte en vrouwelijke geur

cleanser, geschikt voor ieder huidtype. Het bevat

Aloe Jojoba Conditioning Rinse is gebaseerd

en is gemakkelijk in model te brengen. Aloë vera en

te creëren.

aloë vera als basis om de vochtbalans van uw

op aloë vera en jojoba-olie, speciaal ontwik-

Royal Jelly zijn toegevoegd om de hoofdhuid te

Art. 208

handen en nagels te herstellen. Aloe Liquid Soap

keld voor het gebruik na de Aloe Jojoba

voeden, de pH-waarde in balans te brengen en om

kan ook als scheergel worden gebruikt, om huid-

Shampoo. De combinatie van jojoba met

beschadigd haar te helpen herstellen.

25th Edition Fragrance for Men

irritatie te voorkomen.

gestabiliseerde aloë vera gel geeft uw haar

Art. 352

25th Edition for Men is een eigenzinnig

Art. 38

maximale veerkracht en vitaliteit.

Art. 261

Forever Bright Toothgel

parfum met bestanddelen die geheel in over-

Aloe Ever-Shield Deodorant Stick

eenstemming met de natuur zijn.

De Aloe Ever-Shield Deodorant Stick geeft u de

Een frisse geur van onder andere lavendel, ber-

Poetsen met Forever Bright Toothgel zorgt voor

Sonya Hydrate Shampoo

hele dag bescherming en een fris gevoel. Deze

gamot, geranium en sandelhout. Deze exclu-

gezond tandvlees en perfecte mondhygiëne. De

Verwen uw haar met de Sonya Hydrate Sham-

natuurlijke, huidvriendelijke deodorant is verrijkt

sieve geur is speciaal ontworpen

unieke formule bevat het juiste percentage gesta-

poo; de perfecte start voor een goede haarver-

met gestabiliseerde aloë vera en bevat geen

voor de moderne man.

biliseerde aloë vera gel en bijenpropolis.

zorging. Deze extra vochtrijke shampoo heeft

aluminiumzouten of alcohol.

Art. 209

Art. 28

een unieke, ultra-hydraterende samenstelling die

Art. 67

Forever Hand Sanitizer

het haar soepeler en voller maakt, met meer

Aloe Lips

volume en meer glans. Aloë vera en Royal Jelly

Gentleman’s Pride

Uw handen komen dagelijks in contact met

Aloe Lips bevat een formule van gestabiliseerde

helpen de natuurlijke vochtbalans van uw haar op

Gentleman´s Pride is een aftershave balsem,

bacteriën. Het is van belang om de handen hygië-

aloë vera gel, jojoba, beschermende en vochtregu-

peil te houden voor gezonder haar met meer

verrijkt met gestabiliseerde aloë vera gel, die

nisch te reinigen en verzorgen om de verspreiding

lerende bestanddelen. De lippenbalsem heeft een

glans.

het branderige gevoel na het scheren vermin-

van bacteriën tegen te gaan. Forever Hand Saniti-

direct verzachtende werking en een aangename

Art. 349

dert en de huid hydrateert. De balsem wordt

zer desinfecterende handgel biedt de perfecte

smaak. Voor zachte en verzorgde lippen.

snel door uw huid opgenomen en geeft onmid-

manier van hygiënisch reinigen voor onderweg,

Art. 22

dellijk een comfortabel gevoel, zonder vettig

op vakantie, of als handhygiëne bij babyverzorging.

aan te voelen.

Art. 318

8

Art. 70

Forever
Bee Products

Forever
Various

Forever Aroma Spa Collection

Forever biedt u 100% natuurlijke bijenproducten. Onze bijenkorven bevinden zich op een ideale Naast gezondheids- en schoonheidsproducten

Streel uw zintuigen met de Aroma Spa Collection van Forever.

locatie, in een zuivere omgeving die vrij is van pesticiden en andere verontreinigende stoffen.

Deze 3-delige set bevat; Relaxation Bath Salts, Relaxation
Shower Gel en Relaxation Massage Lotion. Ervaar de kracht

biedt Forever ook een ideaal product voor uw

Al onze bijenproducten zijn puur natuur, rijk aan voedingsstoffen en bevatten geen conserverings- thuisomgeving. Met de Forever Aloe MPD kunt
middelen, kunstmatige smaakmakers of kleurstoffen.

u deze eenvoudig grondig schoonhouden.

Forever Bee Pollen

Forever Bee Honey

Forever Aloe MPD

Bijenpollen is het stuifmeel dat bijen verzame-

Forever Bee Honey (honing) is een waarde-

Een mild en multifunctioneel reinigings-

Forever Aroma Spa Collection bestaat uit:
Relaxation Bath Salts (286)

len van bloemen. Pollen bevatten veel

vol natuurproduct voor mensen met een

middel, ideaal voor de was, vaatwas (niet aan-

vitaliserende stoffen. Ze helpen bij vermoeid-

gevoelige spijsvertering. De suikers in de

bevolen voor vaatwasmachines), het reinigen

Verwen uzelf met een bad vol voedende zouten uit de

heid en dragen er toe bij dat u zich energieker

honing zijn licht verteerbaar en kunnen

van ruiten, spiegels, vloeren, badkamers,

dode zee, lavendel en andere essentiële oliën. Neem

en vitaler voelt. Pollen hebben ook een goede

gemakkelijk in het lichaam worden opge-

wanden, tegels en tapijten. Het verwijdert

de tijd, relax en geniet van de rustgevende werking.

invloed op uw algehele weerstand.

nomen. Hiermee kan dus snel energie op

vuil, lost vet op en schuurt niet.

Het rijke aroma neemt u mee naar uw eigen kuuroord.

Art. 26

pijl worden gebracht.

Art. 307

van aromatherapie en creëer uw eigen spa. Deze producten
zijn ook afzonderlijk verkrijgbaar.

Art. 285

Art. 207

Relaxation Shower Gel (287)

Forever Bee Propolis

Geniet van de pure geur en de rijke eigenschappen

Forever Bee Propolis is geschikt om uw vitaliteit

van de Relaxations Shower Gel tijdens een ontspannen

te bevorderen door de meer dan 25 soorten flavo-

douche. Een combinatie van aloë vera, essentiële oliën

noiden die de weestand kunnen ondersteunen. De

en fruitextracten die uw huid reinigt en verfrist.

bijen maken propolis om zich zelf te beschermen
tegen de slechte invloeden van buitenaf. Ook

Relaxation Massage Lotion (288)

mensen kunnen daarmee hun voordeel doen om

Een weldaad voor lichaam en geest is deze Massage

hun immuunsysteem te versterken.

Lotion op basis van aloë vera, witte thee en rijke oliën

Art. 27		

Animal Care

zoals lavendel- en citrusolie. Deze bijzondere Massage
Lotion is ideaal te gebruiken na een ontspannen bad of

Forever Royal Jelly

douche met de Relaxation Bath Salts of de Relaxation

Gelée Royale (Koninginnegelei) bevat een hoog gehalte

Shower Gel.

aan vitaminen (B en C), proteïne, mineralen en

uw dieren. De natuurlijke producten op basis van

aminozuren. Koninginnegelei stimuleert de

aloë vera helpen bij de verzorging van uw dieren.

De producten van Forever zijn ook geschikt voor

Avocado Face & Body Soap

stofwisseling, is een rijke bron van energie en

Avocado Face & Body Soap bezit de rijke, verzorgende

verhoogt de weerstand. Forever Royal Jelly

Aloe Veterinary Formula

eigenschappen van avocado, die uw huid reini-

wordt gebruikt bij vermoeidheid en is een uitste-

Een diervriendelijk product voor de uitwendige

gen en verzachten. Geniet van de

kende aanvulling op de dagelijkse voeding.

verzorging van zowel grote als kleine huis-

sensationele geur van citrus in uw

Art. 36

dieren. Het kan worden gebruikt om de huid

badkamer.

te verzachten en de vacht van het dier na het

Art. 284

wassen soepel en glanzend te maken. Aloe Veterinary Formula wordt geleverd met een handige
verstuiver.

Art. 30
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Forever Garcinia Plus

Forever Calcium NIEUW!

Forever Garcinia Plus bevat met hoofdbestanddeel

Forever Calcium is ontwikkeld om uw botten

Guttagom verschillende werkzame stoffen en

en gebit sterk en gezond te houden. Met de

bevordert ondermeer de stoelgang. Hydroxy-

toevoeging van vitamine D wordt de opname

citroenzuur draagt bovendien bij aan het be-

van calcium door het lichaam extra bevorderd.

houden van een optimaal gewicht. Garcinia

Het kan bijdragen in het goed functioneren

Plus vermindert de omzetting van suikers in

van de spieren, de bloedstolling, de celgroei

vetten en stimuleert de lokale vetverbranding.

en de hormoonstofwisseling.

Art. 71

Art. 206

altijd om aan deze behoefte te voldoen. Het is dan ook van belang om de dagelijkse voeding

Forever Lycium Plus

Forever Echinacea Supreme

aan te vullen met essentiële vitaminen en mineralen voor een optimale gezondheid. Met de

Lycium staat sinds oudsher bekend om haar

Forever Echinacea Supreme bevat de rode

bijdrage aan het gezichtsvermogen en een

zonnehoed (Echinacea purpurea), bekend uit

goede gezondheid. Zoethout (licorice) is

de rijke traditie van de indianencultuur. Zij

de wortel van een plant die eveneens al

gebruikten deze plant om hun gezondheid

duizenden jaren wordt gebruikt om het

tijdens de winter te onderhouden. Het helpt

immuunsysteem te stimuleren en de spijs-

de weerstand te verhogen en te beschermen.

Art. 214 (Niet verkrijgbaar in België en Luxemburg).

Forever
Nutritionals
Een goede gezondheid begint met goede voeding. In onze hedendaagse levensstijl lukt het niet

voedingssupplementen van Forever kan dat. Onze voedingssupplementen zijn gemaakt van de
beste ingrediënten, geteeld en geoogst uit de de beste bronnen en geproduceerd met de meest
geavanceerde technieken.
Forever Arctic Sea

A-Beta-CarE

vertering te verbeteren.

Bevat een combinatie van Omega-3 (visolie) en

A-Beta-CarE is een essentiële formule die vitamine A

Art. 72

de Omega-9 (olijfolie) vetzuren, welke erkend

(bètacaroteen) combineert met vitamine E en

zijn als essentiële voedingswaarden voor een

antioxidant mineraal (selenium). Deze formule

Forever Ginkgo Plus

Forever Multi-Maca is een verfijnde combinatie van

gezond lichaam. EPA en DHA vetzuren onder-

ondersteunt het herstellend vermogen van

Ginkgo Plus is een extract uit de bladeren

Maca en krachtige kruiden. Maca voorziet in

steunen de optimale conditie van hart- en

het lichaam, houdt de huid gezond en

van de Ginkgo biloba. Het ondersteunt de

een hoog gehalte aminozuren, dat uw lichaam

bloedvaten, bloeddruk en cholesterol gehalte.

beschermt tegen huidveroudering.

hersenstofwisseling, met positieve effecten

vraagt tijdens stress, ziekte en emotionele

Vitamine E beschermt de lichamelijk cellen

Art. 54 (Niet verkrijgbaar in België en Luxemburg).

op het geheugen en het concentratie-

spanningen. Maca staat ook bekend vanwege

vermogen.

de gunstige invloed op het libido.

Art. 73

Art. 215 (Niet verkrijgbaar in België en Luxemburg).

tegen invloeden van buitenaf.

Art. 376

Forever Garlic-Thyme

Forever Multi-Maca

Forever Garlic-Thyme heeft als belangrijk bestanddeel

Absorbent-C

knoflookolie-concentraat. Knoflook helpt bij

Forever Kids

Absorbent-C is een krachtig vitamine C supple-

de verlaging van het cholesterolgehalte en

Met Forever Kids krijgen kinderen vanaf

ment. Vitamine C is het meest bekend om zijn

heeft een gunstige invloed op de bloeddruk.

vier jaar een gezonde en gevarieerde

antioxidant werking. Het beschermt het lichaam

Met de voedingsstoffen kalium, calcium,

aanvulling op de dagelijkse voeding met de

tegen invloeden van buitenaf. Vitamine C

magnesium, vitaminen B en vitamine C wordt

belangrijkste vitamines en mineralen. Extra

ondersteunt tevens het afweersysteem.

de natuurlijke weerstand verhoogd.

voedingsstoffen voor kinderen in de groei.

Art. 48

Art. 65 (Niet verkrijgbaar in België en Luxemburg).

Multivitamine kauwtabletten met een lekkere

Gin-Chia

Fields of Greens

Twee eeuwenoude kruiden in combinatie met

Fields of Greens combineert jong gerstgras,

vitamine C geven het lichaam meer energie.

tarwegras, alfalfa en cayennepeper voor een

Forever B12 Plus

Ze verbeteren het geheugen en hebben een

goede spijsvertering. Het is een uitstekende

Forever B12 Plus is een combinatie van

gunstige invloed op het uithoudingsvermogen.

bron van vitaminen, mineralen, proteïne,

onder meer vitamine B12 en foliumzuur.

Forever Gin-Chia is een rijke bron van Omega-3

aminozuren, enzymen en antioxidanten. Voor

Het is een essentieel voedingssupplement

vetzuren en natuurlijke antioxidanten.

hen die zich bewust zijn van een tekort aan

voor vegetariërs. Ook is Forever B12

Art. 47 (Niet verkrijgbaar in België en Luxemburg).

voedingsstoffen biedt Forever uitkomst.

noodzakelijk voor zwangere vrouwen, omdat

Art. 68

foliumzuur een belangrijke rol speelt bij de

smaak.

Art. 354

vroege ontwikkeling van het ongeboren kind.

Art. 188
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(Niet verkrijgbaar in België en Luxemburg).

Forever
Nutritionals

Forever ImmuBlend

Forever Daily NIEUW!

Forever ImmuBlend is speciaal ontworpen om

Forever Daily met AOS Complex™ biedt het

de werking van het immuunsysteem te onder-

meest geavanceerde aanleveringssysteem van

steunen en te verbeteren, zodat u zonder zor-

voedingsstoffen. De nieuwe, gepatenteerde

gen elke dag topprestaties kunt leveren. Elk

formule bevat een mix van 55 perfect uitge-

ingrediënt is zorgvuldig gekozen en speelt een

balanceerde, vitaminen en mineralen. Forever

rol in de ondersteuning en verbetering van uw

Daily voorziet uw lichaam van de dagelijkse

immuunsysteem.

voedingsstoffen.

Art. 355

Art. 439 (Niet verkrijgbaar in België en Luxemburg).

Forever Active Probiotic

Forever Lean

Sommige bacteriën zijn onmisbaar voor het lichaam.

Een ideaal gewicht ligt nu binnen handbereik met de

Forever Active Probiotic bevat vele goede bacteriën die

Forever Lean. Twee revolutionaire ingrediënten (vijgcactus

het lichaam ondersteunen bij een goede gezondheid.

en witte boon) beperken de opname van calorieën uit vetten

Vit♂Lize Men
Vit♂Lize Men is ontwikkeld op basis van een

Zij houden de darmflora in balans,

en koolhydraten. In combinatie met beweging en

rijke samenstelling van vitaminen, mineralen

wat goed is voor de spijsvertering en

een gezond eetpatroon helpt Forever Lean u op

en planten zoals zaagpalm, pygeum en pom-

de natuurlijke weerstand.

weg naar uw streefgewicht. Forever Lean bevat

poenzaad om de prostaat op een natuurlijke

Art. 222

ook chroom, dat de bloedsuikerspiegel in balans

manier te onder steunen en de vitaliteit van

houdt en een hongergevoel voorkomt.

het mannelijk lichaam te bevorderen.

Art. 289

Art. 374

steuning van de bloedsomloop en de conditie

Forever NutraQ10

van de ogen. Bosbessen bevatten veel nuttige

Forever NutraQ10 is een oplosbaar poeder dat

Vit♀Lize Women
Vit♀Lize Women bevat een hoge concentratie

antioxidanten. Vitamine A ondersteunt het ge-

CoQ10 enzym bevat. Dit enzym komt van nature voor

vitaminen, mineralen en bessen van het adap-

zichtsvermogen, terwijl uteïne kan helpen de

in onze cellen en is noodzakelijk voor de energieproductie

togene kruid schisandra, welke een gunstige

retina (het netvlies) te beschermen.

in ons lichaam en neemt naarmate we ouder worden af.

invloed heeft op de fysieke en mentale welzijn.

Art. 235 (Niet verkrijgbaar in België en Luxemburg).

Forever NutraQ10 heeft een gunstige invloed op hart

Daarnaast zorgt Passiebloem voor ontspan-

en bloedvaten op drie niveaus en kan opgelost worden

ning en bevordert het een goede nachtrust.

Forever Active HA

in de Aloe Vera Gel of andere aloëdrank; zo combineert u

Dit supplement is speciaal ontwikkeld om de

Forever Active HA is een krachtig voedings-

de voordelen van de

innerlijke balans van het vrouwelijk lichaam te

supplement met specifieke voedingsstoffen

aloë vera met de voor-

bevorderen.

voor soepele gewrichten. Het ondersteunt de

delen van CoQ10.

Art. 375

aanmaak van kraakbeen en soepele gewrichten.

Art. 312

Gemberolie en turmeric helpen bovendien de

(Niet verkrijgbaar in België
en Luxemburg).

Forever Vision
Forever Vision is speciaal ontwikkeld ter onder-

gewrichtsfunctie te bevorderen.

Art. 264 (Niet verkrijgbaar in België en Luxemburg).

Forever Nature-Min
Forever Nature-Min is ontwikkeld om uw lichaam een
optimale combinatie van mineralen en sporenelementen te

ARGI+

bieden. Mineralen spelen een belangrijke rol

Forever Nature’s 18

ARGI+ bevat L-arginine, één van de belangrijkste en

in vele lichaamsfuncties. Forever Nature-Min

Forever Nature’s 18 vormt een ideale aanvulling van belang-

meest nuttige aminozuren die een rol speelt bij

bevat een hoog percentage van o.a. calcium,

rijke stoffen op de dagelijkse voeding. Een rijke hoeveelheid aan

verschillende functies in het lichaam. En

fosfor, magnesium, ijzer, zink en nog vele

verschillende groente- en fruitextracten zorgen voor

dat is niet zomaar; L-arginine maakt in

andere mineralen van de zeebodem, welke

de ondersteuning van het immuunsys-

het lichaam stikstofmonoxide aan, een

bijdragen aan een goede gezondheid.

teem en een flinke dosis antioxidan-

molecuul dat ervoor zorgt dat bloedva-

Art. 37 (Niet verkrijgbaar in België en Luxemburg).

ten. Rutine draagt bij aan een goede

ten ontspannen en openen voor een

bloedcirculatie en heeft een gunsti-

betere doorbloeding met vele voordelen

ge werking op de bloeddruk.

voor het lichaam.

Art. 271

Art. 320
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Forever Living Products is wereldmarktleider op het gebied van
aloë vera producten. Sinds 1978 streven wij ernaar om met onze
producten u het beste uit de natuur te bieden voor uw gezondheid
en schoonheid. Het is de kracht van de natuur die ons helpt er
goed uit te zien en ons optimaal te voelen. Onze producten zijn
hier het resultaat van. De producten van Forever staan dan ook
garant voor kwaliteit en puurheid. Miljoenen gebruikers verspreid
over meer dan 155 landen bevestigen dit. Tevens biedt het
bedrijfsconcept van Forever Living Products de mogelijkheid tot
het genereren van inkomsten met Forever. Dat kan, afhankelijk
van uw ambities, variëren van een goede bijverdienste tot een
bovengemiddeld hoofdinkomen. Zo combineren reeds velen een
gezonde levensstijl op basis van natuurlijke producten met een
zakelijke kans op financiële vrijheid samen met Forever.
Interesse?
Vraag de distributeur van wie u dit blad kreeg om meer informatie.

Forever Living Products Benelux, Postbus 99, 3740 AB Baarn, Nederland
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Uw zelfstandig distributeur

