
SMAKELIJK NAJAAR
Forever Bee Honey is een smaakvolle 
toevoeging aan uw kop Aloe Blossom 
Herbal Tea. Ook is het een perfecte 
vervanger voor andere zoetstoffen. Wist u 
dat honing goed past in herfstgerechten? 
Wat dacht u van een salade met walnoten, 
vijgen, geitenkaas en honing? De honing 
bevat geen kunstmatige kleur-, smaak-  
of geurstoffen.

VITAMINE C
Vergeet niet om Forever Absorbent-C 
in huis te halen! Het dagelijks innemen 
van vitamine C wordt sinds jaar en dag 
geassocieerd met een goede gezondheid. 
Forever Absorbent-C is gebonden met 
haverzemelen, een sterk oplosbare vezel. 
Dit zorgt voor geleidelijke afgifte van 
vitamine C en levert per tablet 75% van de 
aanbevolen dagelijkse hoeveelheid (ADH). 

HUIDVERZORGING
Op koude dagen is Aloe 
Propolis Creme onmisbaar. 
De crème bevat een rijke mix 
van aloë vera, bijenpropolis 
en kamille extracten. Het is 
een goede vochtinbrenger 
en beschermer. Aloe Propolis 
Creme heeft een kalmerende 
werking en is bijzonder geschikt 
voor de gevoelige huid.

RELAX OP DE BANK
Kruip tijdens stormachtig weer op de 
bank met een grote kop thee. 
Kies voor Aloe Blossom Herbal Tea en 
kom helemaal tot rust. Deze cafeïnevrije 
thee heeft een zachte smaak en bevat 
onder meer kaneel, gember en kamille. 
Geniet van een moment voor uzelf.

HEERLIJKE HERFST
De dagen worden korter, buiten is het fris en de paraplu zit standaard in de tas.  
De herfst is in volle gang en als het even kan, blijven we lekker binnen. Wat het 
weer ook doet, met Forever maakt u er een heerlijk seizoen van!

SPA MOMENT
Heeft u een plensbui op uw hoofd 
gekregen? Dan heeft u vast behoefte 
aan een warme douche. Maak er een 
ontspannen ‘spa moment’ van met de 
Relaxation Shower Gel. De douchegel 
bevat een unieke combinatie van  
aloë vera, etherische oliën en het  
aroma van lavendel. Het maakt de  
huid heerlijk zacht. 
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