
VERWEN JEZELF EN JE HUID
Heb je een lange dag 
achter de rug? Oogt 
je huid vermoeid en 
dof? Een reinigend 
gezichtsmasker geeft  
jou een moment voor 
jezelf en je huid een  
fijne oppepper.  
Forever Marine Mask 
reinigt, verzorgt en 
beschermt. Het masker 
bevat aloë vera en 

honing- en komkommerextracten die de 
huid hydrateren en voeden. Natuurlijke 
mineralen uit zeekelp en algen zorgen 
voor rust en balans. Een paar kaarsjes 
en fijne muziek maken je relaxmomentje 
helemaal af. 

KOU, WIND EN EEN STRALENDE HUID 
In het najaar is de juiste huidverzorging essentieel. De lucht wordt kouder,  
de wind is guur en de regen voelt soms ijzig aan op je gezicht. Ondertussen  
draait de verwarming op volle toeren en is de lucht binnenshuis droger dan 
anders. Hoogste tijd voor wat extra aandacht voor je huid!  

ZEG JE DROGE HUID GEDAG 
Heb je last van droge plekjes op je gezicht 
en voelt je huid schraal aan? Of heb je 
continue droge handen? Dan moet je zeker 
Aloe Propolis Creme proberen. Deze 
crème is razend populair in deze tijd van 
het jaar. Het bevat een uitgebalanceerde 

mix van aloë vera, 
bijenpropolis en kamille 
extracten, aangevuld met 
vitamine A en E. Het biedt 
verzachting en ondersteunt 
de huid optimaal. Aloe 
Propolis Creme heeft een 
kalmerende werking en 
is zeer geschikt voor de 
gevoelige huid. Stop een 
tube in je tas en laat die kou 
maar komen!

SMEREN, SMEREN, SMEREN 
Rijke crèmes zijn 
onmisbaar in deze periode 
van het jaar. Dagelijks 
smeren met goede 
producten helpt je huid 
gehydrateerd en zacht 
te blijven. Kies voor Aloe 
Moisturizing Lotion. Een 
soepele en hydraterende 
lotion met aloë vera gel, 
allantoïne, abrikozenpitolie 
en jojoba-olie. Het is de 
ideale bodylotion voor de 

herfst en winter. Aloe Moisturizing Lotion 
is ook te gebruiken als gezichtscrème. 

HET COMPLETE PLAATJE
Een kwalitatieve scheergel mag niet 
ontbreken in de badkamer, ook niet in de 
herfst. Ga voor Aloe Shave, een milde 
scheergel op basis van aloë vera. Geniet 
van een zachte, gehydrateerde en frisse 
huid. Aloe Shave is geschikt voor hem 
en haar. Heren sluiten natuurlijk af met 
Gentleman’s Pride. Een alcoholvrije 
aftershave balsem verrijkt met aloë vera 
gel. Gentleman’s Pride hydrateert, wordt 
snel door de huid opgenomen en geeft je 
direct een comfortabel gevoel.  

Jouw Forever 
Business Owner: 


	Naam: 


