
MET EEN SPRINTJE DE ZOMER IN!
De zomer staat voor de deur. Bent u er al klaar voor? Of zou u graag nog wat fitter 
en slanker zijn voordat de temperatuur verder stijgt? Forever helpt u op weg met 
praktische tips!

Houd het simpel
Formuleer eerst een haalbaar doel. Leg uw sportkleding klaar en verzamel lekkere, slanke 
recepten. Houd het vooral simpel: alle beweging telt mee en elke ongezonde snack die u 
afslaat is er één!

Gezond genieten
Verzin gezonde alternatieven voor uw 
favoriete snacks en vervang frisdrank 
door water. U fleurt uw glas water simpel 
op met zomerse ingrediënten. Wat dacht 
u van aardbei, basilicum en citroen? 
Munt en komkommer? Of bessen met 
sinaasappel? Combineer naar smaak!

Maak het leuk
Vraag een vriend(in) om samen te 
sporten. Afspreken met een sportmaatje 
motiveert om door te zetten en is natuurlijk 
veel gezelliger. Ga in het weekend met 
familie naar buiten voor een sportieve 
activiteit. Ga bijvoorbeeld eens kanoën, 
beachvolleyballen of mountainbiken.

5 FOREVER AANRADERS:

Forever Freedom
Bevat pure gestabiliseerde aloë 
vera gel, MSM, glucosamine 
en chondroïtine. Een goede 
basisaanvulling van voedingsstoffen 
maar ook een perfecte drank voor sporters. 
Bevat garnalen-, krab- en kreeftelementen. 

       Forever Fiber
Forever Fiber bevat vier soorten 
snel oplosbare vezels. Vezels 
helpen een verzadigd gevoel 
te houden. Doe één stick Fiber 
in een glas en voeg water toe. 
Roer het goed door en uw 
Fiber is klaar om te drinken. 

Forever PRO X2

Ontdek Forever PRO X2! 
Deze koeken zijn rijk aan 
proteïne, dus perfect na 
het sporten. Bovendien is het 
de verantwoorde snack om 
de lekkere trek op een goede manier mee 
te verminderen. Verkrijgbaar in de smaken 
Chocolate en Cinnamon. 

Aloe Heat Lotion 
Deze lotion bevat verwarmende 
bestanddelen en is ideaal voor het masseren 

van gevoelige en vermoeide 
spieren. De lotion maakt de huid 
soepel en is uitermate geschikt om 
te gebruiken bij het los masseren 
van vastzittende spieren. Een 
geweldige lotion na het sporten. 

Forever Move
Of u nu een fanatieke sporter 
bent, af en toe in beweging 
komt, of gewoon zoek bent naar 
meer bewegingscomfort in uw 
dagelijks leven; Forever Move 
biedt u goede ondersteuning. 
Get moving!

Eenvoudige trucs  
Meer bewegen kan heel eenvoudig. Parkeer bijvoorbeeld uw auto verder weg van uw werk 
en loop het laatste stuk. Pak de trap in plaats van de lift en maak een ommetje in uw 
pauze. Met een stappenteller wordt het een uitdaging om elke dag uw record te breken. 
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