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ZONNIGE PERZIK

Gek op perzik? Kies dan voor Forever
Aloe Peaches! De zonnige smaak van
perzik bezorgt je direct een zomers gevoel.
Forever Aloe Peaches bevat 84,3% pure
aloë vera gel uit het binnenblad van de
plant en is rijk aan
vitamine C.

Jouw Forever
Business Owner:

ALOË VERA ZOALS DE NATUUR HET HEEFT BEDOELD
Maak kennis met de vernieuwde aloë vera dranken van Forever! Nog natuurlijker,
rijk aan vitamine C en zonder conserveermiddelen. Een ideale aanvulling op een
gezond voedingspatroon!
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Pure aloë vera gel
Rijk aan vitamine C
Zonder conserveermiddelen
Glutenvrij
Natuurlijke smaak
100% recyclebare verpakking
Heerlijk fris

FOREVER ALOE VERA GEL

FRISSE CRANBERRY EN APPEL

Stel je eens voor dat je op een aloë vera
plantage staat, het blad van een aloë plant
opensnijdt en de gel direct kunt proeven.
Onze suikervrije Forever Aloe Vera Gel
met 99,7% pure gel komt heel dicht in
de buurt! Het is niet voor niets het eerste
product dat een certificaat ontving van het
International Aloe Science Council (IASC)
voor de puurheid en kwaliteit. Geniet van
de natuurlijke smaak van onverdunde
gel en profiteer van alle waardevolle
eigenschappen van aloë vera en
vitamine C. Precies zoals
de natuur het heeft bedoeld.

Forever Aloe Berry Nectar is een heerlijke
variant op de basisgel. De frisse smaak van
cranberry en appel geeft aloë een fruitige
twist! Forever Aloe Berry Nectar bevat
90,7% pure aloë vera gel uit het binnenblad
van de plant en is rijk aan vitamine C.

THE ALOE VERA COMPANY
Forever gaat voor pure producten. Alle aloë
vera gel is afkomstig van eigen plantages in
Texas en de Dominicaanse Republiek. Om
de kwaliteit te waarborgen wordt de gel na
de oogst direct verwerkt en verpakt in
verpakkingen die zijn gemaakt van 100%
recyclebaar materiaal. Forever houdt altijd
controle over het complete
productieproces: From plant, to product,
to you!

