
FOREVER ABSORBENT-C
Het is een goed moment om Forever 
Absorbent-C in huis te halen. Dit krachtige 
supplement is een bron van vitamine C. 
Vitamine C draagt bij tot de vermindering 
van vermoeidheid en moeheid. Ook draagt 
vitamine C bij tot de normale werking van 
het immuunsysteem. Forever Absorbent-C 
is geschikt voor dagelijks gebruik.

ACTIEVE DAGEN
Het najaar is dé tijd van het jaar voor 
een lange boswandeling. De kleuren 
in de natuur zijn schitterend en geven 
onmiddellijk een opgewekt gevoel. 
Gaan er kinderen mee op pad? Laat ze 
onderweg op zoek gaan naar kastanjes, 
eikels en gekleurde blaadjes om thuis 
mee te knutselen.

SINGIN’ IN THE RAIN
Spreek met jezelf af om elke dag even 
naar buiten te gaan. De buitenlucht 
werkt verkwikkend en is goed voor het 
humeur. Ook daglicht heeft een positieve 
uitwerking op onze stemming. Geen 
zin om doorweekt te raken tijdens een 
regenbui? Stijlvolle regenjassen zijn 
helemaal de trend  
op het moment!  
En een leuke 
aankoop kan ook een 
geluksmomentje geven 
op een grijze dag.

GENIET VAN DE HERFST!  
Hoe sla jij jezelf door onstuimige, grauwe herfstdagen? Wegkruipen onder een 
dikke deken is echt niet nodig. Eet gezond, zorg dat je uitgerust aan de dag begint 
en trek erop uit. Daar krijg je nieuwe energie van. Forever geeft je graag een 
steuntje in de rug!

VERZORGDE LIPPEN 
Denk eraan om je lippen goed te 
beschermen in het najaar. Forever Aloe 
Lips is heerlijk zacht en heeft direct een 
optimale werking. De unieke formule bevat 
aloë vera gel, jojoba en hydraterende 
bestanddelen. Breng de lippenbalsem 
regelmatig aan, zeker bij guur weer.

ALOË MET 
CRANBERRY & APPEL
Heb je onze Forever Aloe Berry Nectar al 
eens geprobeerd? De drank bestaat voor 
90% uit pure aloë vera gel, gecombineerd 
met cranberry en appel. Het smaakt 

heerlijk fris en 
fruitig. Geniet 
er elke dag van. 
Deze aloë drank 
is erg populair bij 
kinderen! 

HET SEIZOEN IN HUIS
Met een grote schaal vol herfstfruit creëer 
je direct gezelligheid in de woonkamer. 
Door fruit in het zicht te leggen, wordt 
het bovendien eerder gegeten. Echte 
herfstvruchten zijn appels, peren, 
mandarijnen en druiven. Maak het af met 
een paar verse walnoten. Een vrolijke 
pompoen is ook een leuke – én gezonde – 
sfeermaker in huis.  
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