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VAN DE BIJEN VOOR JOU!
Bijen zijn onmisbaar in de natuur. Ze bestuiven 
bloemen en planten en zorgen voor balans in 
onze ecosystemen. Honingbijen creëren 
daarnaast een breed scala aan unieke stoffen 
waarmee ze het bijenvolk beschermen en 
voeden. Ook wij kunnen gebruik maken van 
deze natuurlijke stoffen. Ontdek zelf wat bijen 
jou te bieden hebben en maak snel kennis met 
Forever’s pure honing en andere 
bijenproducten.

1. FOREVER BEE HONEY® 
Forever Bee Honey is 100% pure honing. Een 
heerlijke, natuurlijke zoetmaker! Bijen maken honing 
met nectar uit de bloemen die ze tegenkomen in 
hun leefomgeving. De rijke, gouden vloeistof slaan 
ze op in de korf. Het biedt werkbijen de energie die 
ze nodig hebben om dag in dag uit van bloem naar 
bloem te vliegen. Gelukkig mogen wij meegenieten 
van de honing. 

2. FOREVER BEE PROPOLIS® 
Forever Bee Propolis wordt gemaakt van 
bijenpropolis. Dit is een mengsel dat bijen creëren 
met hars uit bomen en planten en samenvoegen 
met enzymen. Ze gebruiken het om hun korf mee te 
beschermen. In bijenpropolis vind je voedingsstoffen 
die ook voor ons waardevol zijn, zoals vitamines en 
mineralen. Kortom, Forever Bee Propolis is een 
geweldige aanvulling op een gezonde, actieve 
levensstijl.

3. FOREVER BEE POLLEN®

Heb je een actieve levensstijl en ben je net als de 
bijen elke dag druk in de weer? Ondersteun je 
lichaam dan met deze rijke voeding uit de natuur. 
Bijenpollen zijn bolletjes die bijen maken van 
stuifmeelkorrels en nectar. Ze dienen om de jonge 
bewoners van de korf mee te voeden. Bijenpollen 
worden wel eens omschreven als een “complete 
natuurlijke voedingsbron”. Ze bestaan uit een unieke 
combinatie van stuifmeel, enzymen en nectar. Een 
ware superfood.

4. FOREVER ROYAL JELLY® 
Geef je lichaam een koninklijke behandeling met 
Forever Royal Jelly! Royal Jelly is een rijke, 
melkachtige stof die wordt gemaakt door jonge 
werkbijen. Wist je dat alleen de bijenkoningin van 
deze bijzondere stof mag smullen? Het zou wel 
eens het geheim van haar lange leven kunnen zijn. 
Royal Jelly bevat een mooie combinatie van 
mineralen, vitamines, aminozuren en proteïne en de 
natuurlijke stof 10-hydroxy-decanoïnezuur (10-HDA).
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