
Η εµπειρία του 

Andrea Bernini
Γεια σας, το όνοµά µου είναι Andrea Bernini, είµαι 38 ετών 
κα ι γ ι α πολ λά χρό ν ι α ήµου ν επα γ γ ε λµα τ ί α ς 
ποδοσφαιριστής. Έπαιξα στην “Α Κατηγορία” µε την φανέλα 
της Ρετζίνα, ενώ έχω φορέσει ακόµα τις φανέλες της 
Σαµπντόρια, της Νάπολης, της Περούτζια και παίζω ακόµα 
σε µικρές κατηγορίες.

Πριν από ένα χρόνο περίπου, µετά από δείπνο σε ένα 
εστιατόριο που είχε ένα «ωραίο µενού» µε βάση την Αλόη 
Βέρα, η σύζυγός µου, µου µίλησε για τα οφέλη της Αλόης 
Βέρα της Forever µετά την επαφή της µε δύο Managers, τη 
Laura Peletti και τον Valter Lumeri. Εγώ, που είµαι από τη 
φύση µου επιφυλακτικός, σκέφτηκα: «εµείς είµαστε…ακόµη 
δύο κορόιδα», αλλά η Lucia αποφάσισε να τηλεφωνήσει και 
να συναντήσει τη Laura και τον Valter. Περιττό να σας πω 
για τον ενθουσιασµό που είχε η γυναίκα µου όταν 
επέστρεψε, η οποία έκανε αµέσως παραγγελία, χωρίς 
ωστόσο να έχει πείσει εµένα, γιατί στο παρελθόν είχαµε 
δοκιµάσει πολλά προϊόντα και είχαµε προσπαθήσει να 
φτιάξουµε δίκτυο χωρίς αξιόλογα αποτελέσµατα. 

Τελικά, όµως, αποφάσισα να συναντήσω αυτούς τους δύο 
ανθρώπους. Μετά από σύντοµη συζήτηση µε τη Laura και 
τον Valter όπου µας εξήγησαν τα οφέλη της Αλόης και το 
Marketing Plan, αποφασίσαµε να ξεκινήσουµε την 
περιπέτειά µας στη Forever.

Σήµερα είµαι ένθερµος υποστηρικτής της χρήσης των 
προϊόντων της Forever στον αθλητισµό, που είναι ένας 
χώρος που γνωρίζω πολύ καλά και, ειδικά στο ποδόσφαιρο, 
παρόλο που είναι δύσκολος τοµέας, καθώς η χρήση των 
φυσικών συµπληρωµάτων δεν είναι ακόµα γνωστή και 
υπάρχουν ακόµα πολλές αναστολές. 

Χρησιµοποιώντας κυρίως τα προϊόντα ARGI+, Aloe Berry 
Nectar και Aloe Vera Gel, το µεγαλύτερο όφελος που έχω 
παρατηρήσει είναι η περισσότερη δύναµη, η λιγότερη 
κόπωση, τόσο ψυχική όσο και σωµατική και η µεγαλύτερη 
συγκέντρωση. Πριν την είσοδό µου στο γήπεδο, ετοιµάζω 
µια δόση ενέργειας µε το Aloe Vera Gel και το ARGI + και 
όταν µε ρωτάνε: «Mα πώς τα καταφέρνεις;» εξηγώ τους 
λόγους που, στα 38 µου χρόνια, δίνω ένα καλό µάθηµα σε 
νεότερους από εµένα παίκτες και βάζω ακόµα γκολ.

Παρατηρώντας τις επιδόσεις µου, πολλοί από τους 
συµπαίκτες µου άρχισαν να τα χρησιµοποιούν και να 
εκτιµούν τα προϊόντα µας για τη στήριξη της υγεία τους, 
τόσο την εσωτερική όσο και την εξωτερική, αλλά και για τα 
µεγάλα οφέλη από τα προϊόντα. Αν και είχα πολλές 
αµφιβολίες, τώρα είµαι χαρούµενος που άκουσα τη σύζυγό 
µου Lucia και τους αναδόχους µας Laura και Valter που µας 
οδηγούν στην επιτυχία!


