
Forever Aloe Vera dranken
Alles wat gezegd mag worden handig in één overzicht



FOREVER ALOE VERA GEL  ®
Forever Aloe Vera Gel bevat de pure kracht van aloë.

ALGEMEEN

• 99.7% pure aloë vera gel
• Rijk aan vitamine C
• Een natuurlijk voedingssupplement
• Van onze eigen velden, met de hand verwerkt
• 100% recyclebare verpakking

EFFECTEN

• Aloë Vera bevordert het natuurlijke
afweersysteem*
• Aloë Vera is goed voor de darmwerking*
• Vitamine C draagt bij tot de normale werking
van het immuunsysteem.
• Vitamine C draagt bij tot de instandhouding
van de normale werking van het immuunsysteem
tijdens en na zware lichamelijke inspanning

CERTIFICERING

IN GEBRUIK

• Met frisse smaak
• Suiker- en glutenvrij
• Vrij van conserveermiddelen

* Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.

Deze toelichting moet altijd gebruikt worden bij 
gezondheidsclaims waar een * bij staat.

Een voedingssupplement is geen vervanging van gevarieerde, evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl. 
© Forever Living Products Benelux Compliance 2020

FOREVER ALOE BERRY NECTAR ®
Aloe Vera Gel met de smaaksensatie van cranberry en appel 

geeft meer energie.* 

ALGEMEEN

• 90.7% pure aloë vera gel
• Rijk aan vitamine C
• Een natuurlijk voedingssupplement
• Van onze eigen velden, met de hand verwerkt
• 100% recyclebare verpakking

EFFECTEN

• Aloe Vera helpt bij vermoeidheid*
• Aloe Vera draagt bij tot de instandhouding van
normale bloedsuikergehalten*
• Vitamine C draagt bij tot de vermindering van
vermoeidheid en moeheid
• Aloë Vera bevordert het natuurlijke
afweersysteem*
• Aloë Vera is goed voor de darmwerking*

CERTIFICERING

IN GEBRUIK

• Glutenvrij
• Vrij van conserveermiddelen
• Met de frisse smaak van appel en veenbes

* Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.

Deze toelichting moet altijd gebruikt worden bij 
gezondheidsclaims waar een * bij staat.

Een voedingssupplement is geen vervanging van gevarieerde, evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl. 
© Forever Living Products Benelux Compliance 2020



FOREVER ALOE PEACHES ®
Forever Aloe Peaches met perzik en aloë vera voedt en 

beschermt de huid.*

ALGEMEEN

• 84.3% pure aloë vera gel
• Rijk aan vitamine C
• Een natuurlijk voedingssupplement
• Van onze eigen velden, met de hand verwerkt
• 100% recyclebare verpakking

EFFECTEN

• Aloë Vera voedt en beschermt de huid*
• Vitamine C draagt bij tot de normale
collageenvorming  voor de normale werking van
de huid.
• Aloë Vera bevordert het natuurlijke
afweersysteem *
• Aloë Vera is goed voor de darmwerking *

CERTIFICERING

IN GEBRUIK

• Glutenvrij
• Vrij van conserveermiddelen
• Met perzik smaak

* Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.

Deze toelichting moet altijd gebruikt worden bij 
gezondheidsclaims waar een * bij staat.

Een voedingssupplement is geen vervanging van gevarieerde, evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl. 
© Forever Living Products Benelux Compliance 2020

FOREVER FREEDOM ®
Forever Freedom houdt je langer actief dankzij vitamine C 

met aloë vera.

ALGEMEEN

• 89% pure aloë vera gel
• Rijk aan vitamine C
• Bevat Glucosamine, Chondroïtine, en MSM
• Een natuurlijk voedingssupplement
• Van onze eigen velden, met de hand verwerkt
• 100% recyclebare verpakking

EFFECTEN

• Aloe Vera Draagt bij tot de instandhouding van
normale bloedsuikergehalten *
• Vitamine C is goed voor het kraakbeen
• Aloë Vera bevordert het natuurlijke
afweersysteem*
• Aloë Vera is goed voor de darmwerking*

CERTIFICERING

IN GEBRUIK

• Glutenvrij
• Met frisse sinaasappelsmaak

* Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.

Deze toelichting moet altijd gebruikt worden bij 
gezondheidsclaims waar een * bij staat.

Een voedingssupplement is geen vervanging van gevarieerde, evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl. 
© Forever Living Products Benelux Compliance 2020


