
EEN VITAAL NAJAAR
De herfst is in volle gang! Hoogste tijd om je weerstand wat extra aandacht 
te geven. Verwen jezelf met gezonde maaltijden, blijf in beweging en zorg 
voor voldoende daglicht. Forever heeft waardevolle producten om je gezonde 
levensstijl optimaal te ondersteunen. 

JE IMMUUNSYSTEEM 
Geef je lichaam in de herfst wat extra’s met 
Forever Immublend. Het bevat Maitake 
en Shiitake paddenstoelen, aangevuld met 
de prebiotica fructo-oligosachariden (FOS) 
en het eiwit Lactoferrine. 
Forever Immublend is 
bovendien rijk aan de 
vitamines C, D3 en 
het mineraal zink, 
wat bijdraagt aan het 
normaal functioneren 
van het 
immuunsysteem. 

VITAMINE C 
Heb je last van moeheid door 
de kortere dagen? Vitamine C draagt bij tot 
de vermindering van vermoeidheid en 
het verhoogt de ijzeropname. Geniet van 
lekkere groentes en fruit die rijk zijn aan 
vitamine C, zoals broccoli, rode paprika en 
sinaasappel. En vul je dagelijkse voeding 
aan met Forever Absorbent-C, een bron 
van vitamine C!  

FOREVER KIDS
De multivitamine Forever Kids is speciaal 
ontwikkeld voor kinderen. Het biedt de 
kleintjes het steuntje in de rug dat ze in dit 
jaargetijde goed kunnen gebruiken. De 
tabletten mag je kauwen en ze zijn heerlijk 
zoet van smaak. Het lijken wel snoepjes! 
Forever Kids is vrij van conserveermiddelen 
en kunstmatige kleurstoffen. 

Een voedingssupplement is geen 
vervanging van gezonde en  
gevarieerde voeding. 
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DRINK ALOË!
Forever Aloe Vera Gel bevat maar liefst 
99,7% pure aloë vera gel! De gel is 
aangevuld met vitamine C, is suikervrij 
en bevat geen conserveermiddelen. Het 
is de ideale aanvulling op een gezond 
eetpatroon. Weer of geen weer; Forever 
Aloe Vera Gel biedt je een kick-start van 
je dag!

RUST IN JE BUIK
Kies voor balans met het nieuwe supplement 
Forever Active Pro-B. Het bevat een mix van 
6 goede bacteriestammen, waaronder 
Lactobacillus rhamnosus. De bacterie-
stammen worden door het innovatieve 
omhulsel goed beschermd voor optimale 
werking en stabiliteit. Forever Active Pro-B is 
vegetarisch en bevat geen allergenen. 
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