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E en nieuw jaar. Mooie wensen, 
minstens zulke mooie voornemens. 
Dit jaar ga ik echt aan mijn 

gezondheid werken. Sporten. Minder 
roken of drinken. Ik ga afvallen. Meer tijd 
aan mijn vrienden besteden. Meer aloë 
drinken, meer producten gebruiken en nu 
écht aan mijn business werken. En ga zo 
maar door. 
 
Het gemakkelijke stukje van de goede 
voornemens is daarmee klaar. Je hebt de 
wens, je hebt het doel daarbij bedacht en je 
hebt het met jezelf afgesproken. Tot zover 
prima. Laten we het tot zover een “droom” 
noemen. Want een wens zonder plan is een 
doel zonder actie: een droom. En van 
dromen gaan die goede voornemens geen 
werkelijkheid worden. 

Hopen op een beter jaar
En dus moet je hopen dat jouw inspanning 
ertoe zal leiden dat je dromen uitkomen.  
En hoop is méér dan een droom. Hoop is 
“de vreugde die je ervaart door de 
verwachting dat de toekomst positief  
zal uitvallen”. En dat werkt alleen als je er 
hard genoeg aan trekt. Als jij je er werkelijk 
voor wilt inspannen. Hoop wordt gevoed 
door tomeloze energie. De wil om iets  
te bereiken. Hoop geeft kracht. Hoop  
doet leven!

En het is die hoop die Forever kan geven. 
Maar alleen als je ervoor wilt werken en  
er een deadline aan wilt hangen. Wil je 
werkelijk aan je gezondheid werken dit 
jaar? Wanneer start je dan? En wat ga je 
dóen? En met wie praat je er over en 

wanneer is het klaar? De producten en het 
verdienmodel van Forever geven je hoop 
op een beter leven. Geniet van de 
producten, geniet van de samenwerking 
met Forever. Geniet van de voornemens, 
geniet van de hoop. Hoop doet écht leven 
dus leef er op los en ga aan de slag!

Peter Beekman
General Manager Benelux
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Start met 
een schone lei
Kijken we met enige weemoed terug op de feestdagen, op het 

afgelopen jaar…? En met volle moed naar het nieuwe jaar?! 

Het passeren van de feestdagen kan je achter laten met een 

voldaan gevoel, helemaal als we terugdenken aan het uitgebreid 

en gezellig tafelen tijdens Kerst en Oud & Nieuw. Maar hebben 

we alles gedaan wat we wilden doen? Was het een werkelijk 

bevredigend jaar. Ja, we hebben de buiken volgegeten en 

waardevolle herinneringen gemaakt. En toch knaagt er iets. 

Misschien iets dat we niet hebben gedaan of eventjes, alleen 

tijdelijk, op een laag pitje hebben gezet? 
 
Een ietwat confronterende graadmeter voor het afgelopen jaar is 
de oude lijst met goede voornemens. Kans bestaat dat zelfs met 
een vluchtige blik we één of twee dingen zien die we niet helemaal 
in de praktijk hebben gebracht. Het nieuwe jaar is een onbeschreven 
blad, hét moment om te beginnen met een schone lei.  

Wat staat er elk jaar in de top 10 van goede voornemens...? 
En wat is synoniem voor een schone lei?
C9, onderdeel en het startpunt van Forever F.I.T.
Wat zeg je? Fit?

Forever F.I.T. - Kom in vorm en blijf in vorm
Diëten, afslankschema’s en gewichtsbeheersingsprogramma’s. Ze 
zijn er in alle vormen en maten. Het doel is vaak hetzelfde: kilo’s 
kwijtraken, slanker worden, liefst zo snel mogelijk. Maar is dat 
realistisch? En houd je zo’n programma lang vol? Of is het vooral 
een lege belofte?

Als we dergelijke schema’s volgen, blijft het meestal bij een fanatieke 
start en vallen we na een tijdje terug in oude gewoonten. Want… 
te moeilijk, te complex en niet makkelijk te combineren met het 
dagelijks leven. Een ander scenario is dat we het programma keurig 
afmaken, maar daarna met de vraag blijven zitten “hoe nu verder”. 
En dat is zonde van je inspanning én niet goed voor je zelfvertrouwen. 

Beter is om je levensstijl structureel aan te passen. Met focus op 
de toekomst. Want een goed voornemen is één ding, het gaat om 
de lange termijn. Dus of je nu in januari of februari start, het gaat 
erom dát je start.

En dan meteen met grote sprongen vooruit, of liever met kleine 
stapjes gestaag op je doel af? Doe het op jouw manier, op een 
manier die past bij jouw wensen en manier van leven. 

“Begin niet aan een nieuw dieet,  
       maar aan een nieuwe manier 
   van leven.”
Wil je met een goede basis beginnen? En daarna gefundeerd verder 
werken aan je persoonlijke doelen? Kies dan voor Forever F.I.T. en 
start vandaag met C9.

C9 in het kort:
• In negen dagen een vliegende start
• Praktisch en eenvoudig programma
• Op weg naar een fittere versie van jezelf

START MET 
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Klaar om in beweging te komen en gebalanceerd en bewust te 
gaan eten? Dan is C9 ideaal voor jou. In 9 dagen zet je op een 
eenvoudige manier de eerste, belangrijke stap op weg naar een 
fittere versie van jezelf!  

Tijdens C9 volg je een effectief voedingsschema en bewegingsplan, 
je gebruikt het supplementenpakket en “slanke” recepten. Je leert 
patronen veranderen en legt een goede basis waarmee je vervolgens 
gefundeerd verder kunt. 

C9 bevat een uitgebalanceerd pakket Forever producten die je 
combineert met onze bestseller Forever Aloe Vera Gel. Deze 
producten zijn nauwkeurig op elkaar afgestemd en helpen jou je 
doelen te bereiken. Volg de stappen in je programmaboekje en 
maak gebruik van de adviezen en praktische tips die je direct kunt 
toepassen. C9 is de perfecte kick-start van ons F.I.T. programma.  

En na die negen dagen? 
Vlieg verder richting je doel met F15.

F15 in het kort:
• Afgebakend in 15 dagen 
• Afgestemd op jouw sportniveau
• Uitgebalanceerd dagprogramma

Neem met Forever F.I.T. F15 de volgende stap op weg naar een 
fitter gevoel. Of je nu net begint met sporten en gezonder eten,  
of al veel kennis en ervaring hebt. F15 heeft voor iedereen het  
juiste niveau. 

Afhankelijk van je sportniveau kies je voor F15 Beginner,  
F15 Intermediate of F15 Advanced.   

Je volgt 15 dagen een afgestemd programma met een duidelijk 
voedings- en sportschema. Ook maak je gebruik van lekkere 
recepten en praktische adviezen. Met elk F15 programma profiteer 
je van een pakket topproducten die volledig op elkaar zijn afgestemd. 
De producten bieden jou de essentiële ondersteuning om je doel 
soepel te bereiken. 

Dus… welk niveau kies je? 
Stap in op het niveau dat bij je past en bepaal zelf in welk tempo 
je aan je doelen werkt. Kies uit:
•  F15 Beginner: je wilt starten met een gezondere levensstijl  

en sporten is nog geen routine. 
•  F15 Intermediate: gezond eten is al onderdeel van je dagelijkse 

leven en je sport een paar keer per week. Je bent klaar voor de 
volgende stap. 

•  F15 Advanced: je hebt veel ervaring met sporten en hebt de 
nodige kennis over voeding opgebouwd. Je zoekt een 
geavanceerd programma met voldoende uitdaging. 

Na 15 dagen bepaal je zelf of je door wilt gaan op hetzelfde niveau, 
verder gaat met het tweede deel, of zelfs overstapt naar een volgend 
niveau. Het is aan jou! Met F15 bereik je op een verantwoorde 
manier persoonlijke doelen en ga je voor blijvende verandering.  

Is volhouden een uitdaging?
Onze belangrijkste tip voor C9 en F15:

Doe het samen, kom gezellig 
samen in vorm. 
Niet alleen veel leuker, maar ook een steuntje in de rug. Motiveer 
elkaar en sport samen! Wissel leuke receptideeën uit en geniet 
ervan, van elkaars voortgang en de sportieve weg richting je doelen.

Nog een steuntje in de rug?

Neem nu je Forever F.I.T. programma in de hand met de Forever 
F.I.T. App. Met de handige en interactieve functies, direct 
beschikbaar op je smartphone, kun je onderweg gemotiveerd 
blijven, je beste resultaten behalen en je favoriete programma 
volgen - waar je ook bent. Je hebt het programma altijd bij  
de hand!

FOREVER F.I.T.
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N.B. Als je op dit moment enige vorm van medicatie gebruikt of onder medische 
behandeling staat, voor bijvoorbeeld diabetes of hartafwijkingen, raden wij aan om je 
te wenden tot een arts, voordat je begint aan een bewegingsprogramma en/of 
voedingssupplement. Forever F.I.T. (C9, F15, Vital5) is niet geschikt als je zwanger 
bent, zwanger wilt worden of borstvoeding geeft.

Forever F.I.T. App
Ga naar de App Store of 

Google Play Store en 
download gratis de handige 

Forever F.I.T. App!



De perfecte aanvulling op onze exclusieve huidverzorgingsproducten: target de individuele huidbehoeftes met 
de Targeted Skincare producten. Deze producten zijn ontwikkeld om te gebruiken naast onze andere 
huidverzorgingsproducten, dus mix & match naar je individuele behoeftes voor een optimale dagelijkse 
huidverzorgingsroutine, op maat gemaakt voor jouw huid. Luid het nieuwe jaar in met prachtig stralende huid! 

De eerste twee nieuwe producten om aan jouw specifieke huidverzorgingswensen te voldoen zijn: 
balancing toner en protecting day lotion met SPF 20.

Huidverzorging  
Speciaal voor jou.
TARGET JOUW SPECIFIEKE HUIDBEHOEFTES MET DE NIEUWE 
TARGETED SKINCARE PRODUCTEN.

De formule bestaat uit een unieke mix met 
aloë vera, zeewierextract en hyaluronzuur. 
Deze krachtige ingrediënten hydrateren, 
maken de huid glad en zorgen voor  
een frisse uitstraling. Het toegevoegde 
komkommerextract staat bekend om de 
hydraterende eigenschappen en werkt 
kalmerend. Witte thee-extract is een rijke 
antioxidant dat een sterke combinatie vormt 
met de hoge concentratie aloë vera en helpt 
de huid in balans te houden. Balancing 
toner geeft je een frisse, zachte huid. 

Omgevingsfactoren kunnen effect hebben 
op de conditie van je huid. Extra reinigen is 
daarom belangrijk. Dat geldt natuurlijk ook 
als je make-up draagt. 

Balancing toner is een geweldige aanvulling op elke dagelijkse 
huidverzorgingsroutine. Heeft jouw huid behoefte aan iets extra’s na het 
reinigen? Balancing toner zuivert, vermindert de zichtbaarheid van 
poriën en egaliseert de teint en de textuur van je huid. Geschikt voor alle 
leeftijden en alle huidtypes, voor hem en haar.

Zorg dat je gezicht en hals goed en volledig 
gereinigd zijn voordat je gaat slapen. Zo 
behoud je een gezonde, stralende huid.  

Een goede reiniging zorgt er ook voor dat  
de werkende stoffen in andere huid-
verzorgingsproducten beter hun werk 
kunnen doen. Gebruik twee keer per dag,  
’s ochtends en ’s avonds, voor het beste 
resultaat. Start de dag fris en klaar om 
optimaal te genieten van de voordelen van 
onze crèmes, zoals de nieuwe protecting 
day lotion!

Zeewier- 
extract

Komkommer-
extract

Witte thee 
extract

Aloë 
vera

HUIDVERZORGING
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Het is tijd voor 
Targeted Skincare!
De nieuwe producten vullen jouw huidverzorgings- 
routine aan en zijn ontwikkeld met het beste van de 
natuur en de laatste wetenschappelijke ontwikkelingen. 
Voor het beste targeted resultaat… je ziet er geweldig 
uit en zo voel je je ook! Zeg vaarwel tegen doffe, droge 
huid, tegen vlekken, zonneschade, wallen en donkere 
kringen. En zeg hallo tegen een stralende nieuwe jij!

Om de formule compleet te maken is er 
Anastatica Hierochuntica (roos van Jericho) 
toegevoegd om van protecting day lotion 
een sterke hydraterende dagcrème te 
maken! Je huid wordt gehydrateerd, gevoed 
en optimaal verzacht. 

Protecting day lotion met SPF 20 is de 
ultieme hydraterende dagcrème die je 
beschermt tegen schadelijke UV stralen. 
Ideaal voor alle huidtypes, voor een 
stralende huid!

Protecting day lotion is een dagcrème met SPF 20 die je  
gezichtshuid optimaal hydrateert, voedt en beschermt. Op basis van 
natuurlijke minerale zonnefilters titaniumdioxide en zinkoxide. De 
crème bevat een hoog percentage aloë vera, gecombineerd met 
paddenstoelextracten en fruit- en kruidenextracten. De toegevoegde 
olie van de Abyssinica Crambe plant (bolletjeskool) draagt bij aan de 
verbetering van de teint en textuur van de huid. Allantoïne staat bekend 
om de zachte eigenschappen die de huid kalmeren. En watermeloen 
bevat antioxidanten en heeft een natuurlijk hydraterende werking.

Aloë vera Padden- 
stoelenextract

Bolltejeskool 
(Crambe)

Zinkoxide

SPECIAAL VOOR JOU

Prachtig stralende huid, 
dat is onze belofte aan jou 
met deze nieuwe huid- 
verzorgingsproducten  
die ontwikkeld zijn om 
specifieke huidbehoeftes 
gericht aan te pakken.

Door het opnemen van 
Forever’s balancing toner en 
protecting day lotion met 
SPF 20 in je dagelijkse 
huidverzorgingsroutine, zeg 
je vaarwel tegen droge huid 
en hallo tegen een werkelijk 
stralende huid die er 
geweldig uitziet en voelt!

Lees verder>>



En dat is niet alles…
VANAF EIND JANUARI IS ONS ASSORTIMENT NOG TWEE  
NIEUWE PRODUCTEN RIJKER.

Jojoba esters rollen zachtjes over je huid om 
vuil te verwijderen. Bamboepoeder ontdoet 
de huid van dode huidcellen zonder de huid 
aan te tasten. De formule bevat verder de 
beste, verzorgende aloë vera en natuurlijke 
extracten afkomstig van ananas (bromelaïne), 
papaya (papaïne) en etherische olie (citroen). 
Deze bestanddelen helpen dode huidcellen 
te verwijderen en stimuleren een gladde, 

gehydrateerde huid. Gebruik smoothing 
exfoliator twee à drie keer per week voor 
een stralende huid.

Combineer smoothing exfoliator met je 
favoriete Forever huidverzorgingsproducten 
voor de optimale verzorging van je huid. 

Met smoothing exfoliator verwijder je op milde wijze dode huidcellen en 
onzuiverheden.  Deze peeling maakt je gezicht zijdezacht en geeft je een 
natuurlijke gloed. De formule van smoothing exfoliator bevat geen 
agressieve stoffen. Er is gebruik gemaakt van natuurlijke ingrediënten 
om je huid een optimale behandeling te geven.

PapayaJojoba BamboeAloë 
vera

#TARGETEDSKINCARE

NIEUW 
per eind januari

NIEUW 
per eind januari

In de formule wordt aloë vera gecombineerd 
met andere milde ingrediënten. Zo wordt de 
tere huid rond de ogen optimaal beschermd. 
Er zijn peptiden gebruikt om de huid er 
gladder uit te laten zien. Collageen bevordert 
de hydratatie en stevigheid van de huid. 
Butylene glycol is een krachtig bestanddeel 
dat hydrateert en de formule ondersteunt. 
Het ingrediënt Albizia Julibrissin Bark 
Extract werkt beschermend en activerend. 

Profiteer dagelijks van deze sterke formule. 
Awakening eye cream geeft je elke dag 
opnieuw een uitgeruste, frisse uitstraling.

En als je het over een gerichte aanpak hebt, dan valt het volgende product 
zeker onder die noemer. Awakening eye cream laat je er weer uitgerust 
en energiek uitzien. De huid rond de ogen oogt steviger en de zichtbaarheid 
van kringen en wallen wordt verminderd. 

Collageen Albizia  
Julibrissin

Aloë 
vera

Voel je zichtbaar lekker in  
je vel. Verwen jezelf met 
producten die hydrateren, 
verzachten, en beschermen 
voor een mooie, stralende 
huid. Wacht niet langer en 
voeg deze producten toe  
aan je dagelijkse huid-
verzorgingsroutine.



De bewuste man van tegenwoordig is ook een zelfbewuste 

man. Niet alleen heeft hij oog voor mens en dier, ook voor 

zichzelf zorgt hij goed. Ben je dan meteen een hipster? Ook 

zonder baard of prominente snor ben je natuurlijk vrij om 

bewust te leven en aandacht aan je persoonlijke verzorging 

te besteden. Retro, traditioneel, trendy of klassiek… in de 

praktijk kan dat net zo verschillend als hetzelfde zijn. En of je 

nu een gestileerde baard hebt of volledig gladgeschoren bent, 

scheren doen we allemaal... in meerdere of mindere mate.
 
Maar dan wel goed! Ervaar een professionele scheerbeurt in eigen 
badkamer met Forever’s Aloe Shave. Een luxueuze scheergel met 
gestabiliseerde aloë vera voor een geweldige scheerervaring. 
Natuurlijk wel met een vlijmscherp mes. Liever een klassiek barbiers 
mes of vier mesjes op een rij? Met vele huidverzorgende ingrediënten 
geeft deze schuimende gel je een gladde, gehydrateerde en frisse 
huid na iedere scheerbeurt. Dus of je volledig gladde wangen wilt 
of alleen om je snor of baard heen scheert, een zachte huid willen 
we allemaal.

Verzorg je huid na iedere scheerbeurt met Gentleman’s Pride voor 
de broodnodige hydratatie. Schoon geschoren was nog nooit zo 
zacht als na het gebruik van deze alcoholvrije aftershave balsem.
Verrijkt met gestabiliseerde aloë vera gel, vermindert het branderige 
gevoel na het scheren en hydrateert de huid. 

Bovendien word het snel door de huid opgenomen, wat wel zo fijn 
is. Want we willen wel dezelfde verzorging als bij de ouderwetse 
barbier, maar ’s ochtends mag alles wel iets sneller gaan. Onze 
trots, Gentleman’s Pride geeft onmiddellijk een comfortabel gevoel, 
zonder vettig aan te voelen. 

Goede persoonlijke verzorging zie je 
niet alleen, dat voel je!

BEBAARD OF ONBEHAARD?
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Mooie gladde benen?
Aloe Shave is niet alleen voor 
echte mannen, ook vrouwen 

mogen meegenieten.

Classic 
Men Care



We zijn bijzonder trots op wat we afgelopen jaar bereikt hebben 
voor Rise Against Hunger. Wereldwijd zijn meer dan een miljoen 
voedselpakketten gemaakt. En het aandeel van Forever 
Benelux en al onze trotse Forever  Business Owners was maar 
liefst 135.000 pakketten. Deze samenwerking zetten we dit 
jaar door… en we doen er nog een schepje bovenop. 

Ons hoofdkantoor in Amerika heeft de ambitie uitgesproken om in 
twee jaar tijd in totaal 5 miljoen voedselpakketten te realiseren. En 
afgaand op het verleden, gaan we dat zeker halen! Overal in de 
(Forever) wereld staan diverse acties op de agenda om een 
waardevolle bijdrage te leveren zodat Rise Against Hunger haar 
goede werk kan voortzetten! 

Forever Benelux heeft als doel voor 2018 om daar een serieuze 
bijdrage aan de leveren. Hier doen we dat onder het motto
 

“Kom in beweging voor 
 Rise Against Hunger”.

Niet alleen kan je bij elke bestelling een donatie doen voor het 
aantal maaltijden dat je kiest, we gaan ook diverse acties houden 
en Forever items verkopen die passen bij het thema. En dat zijn 
niet alleen maar mooie woorden… Op elke maandelijkse Success 
Day zal er een Forever sportitem te koop zijn, elke keer iets anders. 
Een sporttas, een sportarmband voor je telefoon, een voetbal… 
en alles boven de kostprijs gaat volledig naar het samenstellen van 
voedselpakketten voor Rise Against Hunger. Verzamel alle Forever 
sportitems, steun Rise Against Hunger en laat trots zien waarvoor 
je het doet!

Letterlijk in beweging
Niet alleen zamelen we geld in, we gaan ook met zijn allen de 
voedselpakketten zelf inpakken zodat we zo (kosten-) efficiënt 
mogelijk zijn en op die manier zoveel mogelijk mensen helpen. 
Maar dat is niet de enige lichaamsbeweging die we beogen. Ons 
doel is om met een indrukwekkend aantal FBO’s en volledig in 
Forever tenue deel te nemen aan een sponsorloop. Om nog meer 
geld op te halen voor dit nobele doel. 

Meer weten én een actieve 
bijdrage leveren? Kom naar de 
Success Day!

RISE AGAINST HUNGER
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Werken met Forever doe je zelfstandig, maar nooit alleen! Je werkt samen en samen 
behaal je successen. De Success Day is dé dag om met je team de successen te vieren 
en te netwerken.  

Kom allen naar de Success Day, ons maandelijkse evenement waar Forever Business Owners (FBO’s) uit de Benelux samenkomen. 
Neem je teamleden mee of ga samen met je sponsor en maak er een leuke dag van. Een dag die in het teken staat van motivatie, 
inspiratie en plezier. Een dag vol trainingen en businesstips van succesvolle FBO’s uit de Benelux. En ook een erg gezellige dag!

Op deze dagen worden interessante trainingen en inspirerende verhalen gecombineerd met een gezamenlijke lunch en netwerkmomenten. 
Ook staan we uitgebreid stil bij de geleverde prestaties van onze FBO’s en vieren we erkenningen en successen.

Kortom; de Success Day is dé plek om energie op te doen en je te 
ontwikkelen in netwerkmarketing. 
En de eerste twee van het jaar staan gepland voor:

13 januari - San Marco Village,  
in Schelle/Antwerpen (België)
Het belooft een topdag te worden met special guest Peter Boots, Vice President Europe!
Én ’s avonds barst het feest los, geheel in Western style... Dallas, here we come!

10 februari - NH Koningshof  
in Veldhoven (Nederland)
Save the date en meer informatie volgt snel per mail en social media, op 
onze speciale event Facebook pagina. Noteer in je agenda en zorg dat 
je erbij bent!

#SuccessDay

Events app
Op de hoogte blijven van alle 

Forever Events in de Benelux? 
Download de events app 

Events - BNL in de App Store 
of Google Play Store.

FOREVER EVENTS

Events I Forever Benelux 11



HOW DO YOU ALOE

12 Forever Benelux I Product

#HowDoYouAloe

Forever is 
wereldwijd de grootste teler, 

producent en distributeur van  
aloë vera. Voor onze producten 

gebruiken we alleen de allerbeste 
kwaliteit aloë; de gel van  

het binnenste van het blad  
van de Aloë Vera 

Barbadensis Miller.

We beschikken over een uitgebreid assortiment aloë vera producten,  
van dranken, tot voedingssupplementen en verzorgingsproducten. 

Welke aloë vera producten gebruik jij?

Hoe geniet jij van je dagelijkse portie aloë?
Deel het met ons op www.facebook.com/Forever.Benelux.NL  

en op www.instagram.com/foreverbenelux!
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THE ALOE VERA COMPANY

Voor jouw welzijn 
Forever gelooft in de kracht van aloë vera. Het is dit jaar alweer veertig jaar 

geleden dat Rex Maughan Forever oprichtte. Hij zag aloë vera als basis voor een 
assortiment ongeëvenaarde kwaliteitsproducten. Producten die hij wilde 

aanbieden via een unieke en kansrijke distributievorm. 

Sinds Forever in 1978 voor het eerst licht zag zijn we uitgegroeid tot dé aloë vera 
specialist met ruime kennis over deze uitzonderlijke plant. We weten alles over aloë 

vera, hoe je het beste en liefdevol voor de plant zorgt en hoe je de gel uit de bladeren 
optimaal toepast. En we begrijpen hoe je aloë vera combineert met andere 

ingrediënten uit de natuur. Als grootste teler, producent en distributeur van aloë vera 
ter wereld verzorgen we ruim 60% van de wereldproductie van aloë vera! 

We staan niet voor niets bekend als The Aloe Vera Company. 

Forever producten zijn niet te koop in de winkel maar exclusief verkrijgbaar bij 
zelfstandige Forever Business Owners. Aan de keukentafel, de praktijk, salon of eigen 
Forever webshop. Forever kiest bewust voor deze manier van werken. Want iemand 
die een product zelf gebruikt en echt kent, kan oprecht en gedegen advies geven. 

Forever Business Owners weten waar ze over praten –  
en daar zijn we bijzonder trots op!  

THE ALOE VERA
COMPANY
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…over ons brede assortiment
Forever biedt naast diverse aloë dranken een breed assortiment 
wellness, beauty- en verzorgingsproducten op basis van pure aloë 
vera en met de best mogelijke ingrediënten. Bestanddelen én 
producten die elkaar aanvullen en versterken. Bijvoorbeeld onze 
bijenproducten, een ideale aanvulling op aloë vera. We zijn altijd 
gericht op het ontwikkelen van unieke producten en maken daarbij 
gebruik van innovatieve wetenschap. Dit gebeurt uiteraard met de 
grootste zorg. Zo weten we zeker dat we jou altijd een 
kwaliteitsproduct bieden waar je optimaal van profiteert. 

…over de kracht van aloë vera
Een unieke plant vanwege de gel in de bladeren. Het is één van 
de oudste planten ter wereld. Al duizenden jaren wordt aloë vera 
gel gebruikt vanwege haar gunstige werking. De voordelen van 
aloë vera waren al bekend in de oude beschavingen van de Grieken, 
Romeinen, Babyloniërs, Indiërs en Chinezen. Cleopatra uit het oude 
Egypte was al groot fan! Als ze toen al Facebook hadden… dan 
hadden we wel heel leuke beelden gehad. Aloë vera is veelzijdig 
en multifunctioneel. En bij Forever weten we als geen ander hoe 
je er optimaal van profiteert! 

…over kwaliteit & controle 
Onze aloë vera is afkomstig van onze eigen plantages die we 
volledig in eigen beheer hebben. Op de plantages worden geen 
pesticiden toegepast en lopen er geiten en schapen op de 
plantages, die onkruid eten en de grond voorzien van natuurlijke 
mest. Onze aloë planten krijgen altijd de juiste zorg en worden 
handmatig geoogst. Na de oogst verliezen we de aloë vera gel 
nooit uit het oog. De aloë wordt eerst gestabiliseerd volgens ons 
unieke, gepatenteerde stabilisatieproces. Ook de verdere productie 
gebeurt volledig in eigen beheer. Zo houden we altijd de controle, 
testen alles bij elke stap en kunnen de hoge kwaliteit garanderen. 
From plant, to product, to you!  

  
Bijna het complete aloë vera assortiment van 
Forever heeft het keurmerk van het International 
Aloe Science Council Seal of Certification 
(IASC). Dit is een non-profit organisatie voor 
de aloë vera industrie die de kwaliteit en 
kwantiteit van aloë vera in producten monitort.

…over ervaar het zelf!
Ervaar zelf de kracht van aloë vera. Laat je verrassen door deze 
veelzijdige en waardevolle plant en ontdek het ruime Forever 
assortiment. Ondervind hoe onze aloë vera jou kan laten stralen 
en kan ondersteunen. Wat je ook doet en wat de dag ook brengt. 

“Van keuken tot badkamer, van 
sportzaal tot schoonheidssalon en 
van schooltas tot reiskoffer, onze 
aloë vera kom je overal tegen.”

Maar ook over betrokkenheid en charitatief werk
De door Rex opgerichte charitatieve instelling Forever Giving heeft 
als doel het leven van mensen te verbeteren door honger en 
armoede te bestrijden. In samenwerking met Rise Against Hunger 
hebben we er al voor gezorgd dat meer dan één miljoen 
voedselpakketten bij die mensen terecht zijn gekomen die ze het 
hardst nodig hebben. 

En over het helpen van mensen om gewenste veranderingen 
te kunnen realiseren door een inkomstenbron op te bouwen!
Voor heel veel mensen is Forever niet alleen de bron van geweldige 
producten, het is tevens het “voertuig” om persoonlijke doelen te 
bereiken. Forever is sinds haar oprichting een bedrijf dat rijkdom 
kan brengen in de meest brede zin van het woord. 

...en wat valt er dan zoal te
   vertellen over Forever? 
Veel, heel veel zoals...
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Rijkdom in de zin van tijd, vrijheid, ontwikkeling, inkomen.. en je 
zichtbaar goed voelen!  Wij noemen Forever altijd “The Greatest 
Opportunity in the World” en dat is niet zomaar een loze kreet. 
Miljoenen mensen hebben het al -op een voor hen succesvolle 
manier- in de praktijk gebracht.

Maar dat zijn allemaal geboren ondernemers, toch?
Het zijn juist gewone mensen die ongewoon mooie dingen doen, 
die gebruik maken van de bewezen kwaliteitsproducten én van het 
goed werkende en meest genereuze compensatieplan in onze 
markt. Mensen die daarmee zonder grote risico’s een zelfstandig 
inkomen opbouwen. Hun overtuiging en enthousiasme maken  
het verschil.

Dus niet achtergrond, leeftijd e.d. zijn bepalend voor succes met 
Forever. Het draait om je eigen inzet en leergierigheid.

We zien dat duidelijk onder onze FBO’s en elke dag opnieuw 
ontdekken steeds meer mensen Forever. Dat is ook niet zo vreemd 
in deze tijd waar baanzekerheid geen gegeven meer is. 

Sowieso past eigen ondernemerschap perfect in dit tijdsbeeld. Dat 
gaat op voor jongeren én voor ouderen die na een leven in loondienst 
de stap durven te maken. Een stap zonder grote risico’s wanneer 
ze kiezen voor deze unieke mogelijkheid. Voor een bedrijf dat al 
40 jaar lang succesvol is. Een bedrijf dat blijft groeien, zonder de 
inmenging van externe leveranciers, banken of aandeelhouders. 
Kapitaalkrachtig, schuldenvrij en met vermogen om te blijven 
investeren in een rooskleurige toekomst. 

Zie Forever als je voertuig richting jouw toekomst, en je bent niet 
alleen. Je hebt een ervaren bijrijder, jouw sponsor die je bijstaat 
en je de weg wijst. 

Je wordt geholpen door een ervaren mentor om deze nieuwe 
activiteit te leren, het vak netwerkmarketing, waarmee je een 
nieuwe inkomstenbron kunt opbouwen. 

… en je doet het op jouw manier
Forever Business Owners die een eigen inkomstenbron opbouwen 
met Forever, doen dat in het begin meestal parttime, in alle vrijheid 
en vanuit hun thuissituatie. Je bepaalt zelf hoeveel tijd je eraan wilt 
besteden en wanneer je ermee bezig bent. Afhankelijk van wat je 
wilt bereiken en hoeveel je wilt verdienen. Dit zijn vrijheden die een 
loondienstverband zelden kan bieden. Bovendien kent het 
beloningssysteem van Forever geen plafond. Ook dat is bij een 
reguliere baan wel anders. Het is geen wonder dat menig succesvol 
collega zijn of haar reguliere baan inruilde voor fulltime werken  
met Forever.

En voor nog heel veel meer mensen ligt die kans nog open. 
Wie weet wat Forever voor jou allemaal kan betekenen?! 

Praat met degene die heeft verteld over Forever, met mensen  
die verstand van zaken hebben, met je sponsor.
Veel succes op weg naar een mooie toekomst!

Forever, het voertuig richting 
jouw mooie toekomst.

“Rijkdom in de meest 
 brede zin van het woord.”



Mijn Forever…
met Tine Hoekman 

Iedereen heeft zijn of haar eigen verhaal over hoe ze in 

aanraking zijn gekomen met Forever en wat hen heeft doen 

besluiten te starten met een eigen Forever Business. En hoe 

ze dat invullen. Bij Forever heb je de vrijheid zelf te bepalen 

wat voor je werkt en wat niet. Vrijheid en samenwerken met 

het bedrijf en de mensen die jij zelf kiest! Iedereen kan Forever 

Business Owner (FBO) worden, om uiteenlopende redenen en 

in eigen tempo. Een ieder kan het als eigen baas helemaal zelf 

invullen. Lees hier het verhaal van Tine Hoekman. 
 
Even voorstellen…
Mijn naam is Tine Hoekman en na een tumultueuze carrière van 
ongeveer 10 jaar kwam Forever op mijn pad. Op dat moment  
was ik schuldhulpverlener, maar had al allerlei werkgevers en 
beroepen versleten. 

Mijn zus Herma Broek heeft me in augustus 2014 uitgenodigd voor 
een bedrijfspresentatie van Forever, met de mededeling: 
“Kom je vrijdag naar het Park Plaza Hotel in Lijnden? Ik heb iets 
leuks voor je!” Met gemengde gevoelens liep ik naar buiten. 
Getriggerd door wat er mogelijk was en tegelijkertijd vond ik er 
van alles van. Toch ben ik meteen begonnen met de producten en 
dat beviel ontzettend goed. Ik voelde me energieker en na een 
maand of vijf, toen Herma al heel succesvol was, werd het tijd om 
serieuzer naar de business te kijken. Eigenlijk viel toen pas  
het kwartje. 

“Het was voor mij dé oplossing om 
uit mijn 9 tot 5 sleur te stappen.”
Ik had zo vaak het “is dit alles gevoel” en opeens zag ik dat werken 
met Forever dat gevoel weg zou kunnen nemen. Ik heb altijd al de 
ambitie gehad om voor mezelf te beginnen, maar enerzijds durfde 
ik niet en anderzijds had ik ook nog eens geen idee wat ik dan zou 
moeten doen! 

MIJN FOREVER
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In december 2014 nam ik de beslissing mijn vrije uurtjes, naast 
mijn 40-urige baan, te steken in het opbouwen van een team met 
Forever. Lieve (mijn partner) leerde ik in januari 2015 kennen en 
vanaf dag één wist ze dat ik, in ieder geval voorlopig, druk zou zijn 
met twee carrières. Dat was soms zoeken naar balans, maar ze 
begreep heel goed dat als je iets heel graag wilt, je daar tijd en 
energie in moet steken. Het was voor haar overduidelijk dat dit 
voor mij een belangrijke stap was in mijn carrière en steunde me 
daar volledig in. In september 2015 werd ik Manager en besloot 
mijn baan op te zeggen. Het contrast tussen mijn baan en het 
werken met Forever was dusdanig groot dat de keuze voor mij 
makkelijk gemaakt was. 

Lieve heeft niets met mijn business, ze gebruikt wel de producten 
en is hier heel tevreden over, maar ons carrièreplan is voor haar 
niet weggelegd. Dat maakt het misschien alleen maar leuker, zij 
kan er van de buitenkant naar kijken en heeft soms hele goede 
tips en tricks. Ik had me geen betere partner kunnen wensen, ze 
voelt als een vangnet dat altijd klaar staat als ik me een beetje 
wiebelig voel in de business, het blijft immers ondernemen. 

“In september 2015 heb ik mijn 
baan opgezegd, een pittige 
beslissing, maar één die een hoop 
veranderd heeft.”
Ik werk nog steeds hard voor mijn business, maar wel op mijn 
voorwaarden. Mijn werktijden en werkplek kies ik zelf. Ik pas ze 
aan op datgene wat voor mij prettig of handig is. Soms vergeet ik 
een beetje wat voor luxe dat eigenlijk is, dat ik heel flexibel ben 
om tijd te besteden aan de mensen die voor mij belangrijk zijn en 
dat werktijden daarin geen belemmering zijn. Het liefst besteed ik 
zoveel mogelijk tijd aan mijn familie en aan reizen. Een vrij lastige 
combinatie, want het een gaat vaak ten koste van het ander… 
Samenwerken met Forever geeft mij dus wel de vrijheid daarin mijn 
eigen keuzes te maken, zonder belemmerd te worden door regels 
van een werk- of opdrachtgever. Ik heb de luxe samen te kunnen 
werken met één van mijn zussen. Maar ik heb nog twee andere 
zussen, een broer en twee hele lieve ouders en ik vind het natuurlijk 
ook heerlijk om met hen tijd door te brengen.  

Als ik terugkijk op het afgelopen jaar ben ik in totaal zeven weken 
op reis geweest, waarvan twee keer een week op kosten van 
Forever en vijf weken op huwelijksreis. Iets waarvan ik alleen maar 
durfde te dromen voordat ik met Forever werkte. 

En dit allemaal alleen maar door de eenvoudige uitnodiging “Kom 
je vrijdag naar het Park Plaza Hotel? Ik heb iets leuks voor je”... 

En door het gebruiken van de producten. Het gave aan de producten 
van Forever vind ik dat het “huis, tuin en keuken producten” zijn, 
maar dan van een extreem hoge kwaliteit. Het zijn producten die 
we sowieso al gebruikten (van welk merk dan ook), maar waarvan 
we nu de mogelijkheid hebben ze in onze eigen winkel te kopen 
en hiermee nóg beter voor onszelf te zorgen. Als mensen dit 
snappen, dan snappen ze het mooie verdienconcept waar Forever 
mee werkt. 

Tegen mensen die nadenken over een samenwerking met Forever 
zou ik willen zeggen: Wat heb je te verliezen? Er is veel meer 
mogelijk dan je denkt. In samenwerking met Forever krijg je de 
kans op een laagdrempelige manier je toekomst te veranderen, als 
jij bereid bent hier tijd en energie in te steken. 

“Het ergste dat er kan gebeuren, 
is dat je een hoop plezier hebt 
gehad en veel hebt geleerd.” 
Dat is een van de dingen die ik het leukst vind aan Forever, het is 
een veilige plek om persoonlijk te groeien en je talenten te 
ontwikkelen. En hier zal ook in de toekomst voor mij mijn focus op 
liggen: een nog betere ondernemer worden, nog meer mensen 
helpen en doelen behalen voor mezelf en iedereen die belangrijk 
voor me is.  

MIJN VERHAAL
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Waaronder ARGI+
• Ideaal voor sporters
• Helpt je actief te blijven
• Met het aminozuur L-Arginine en vitamines B, D en C 

ARGI+ bevat het aminozuur L-Arginine en verschillende vitamines. 
De vitamines B6, B9 en B12 dragen bij aan extra energie in geval 
van vermoeidheid. Vitamine D draagt bij tot de instandhouding van 
de spierfunctie. En vitamine C draagt bij aan de normale werking 
van het immuunsysteem. ARGI+ bevat daarnaast een fruitmix 
met onder meer granaatappelextract en rode druif extract.  

ARGI+ helpt je om de hele dag actief te blijven en optimale 
prestaties te leveren. 
Een ideale voedzame drank voor sportieve mensen. Zeker 
voor sporters met een hoge spierbelasting. Drink ARGI+ na 
een pittige workout of om je lichaam gedurende de dag 
een boost te geven. Meng een stick met water (of Forever 
Aloe Vera Gel) en geniet direct van deze heerlijk zoete 
oppepper. 

Voorverpakt per portie in handzame sticks, dus 
geen gedoe met afwegen! Of meng de stick 
meteen met water of aloë drank, roer goed 
door en neem overal mee naartoe in 
je sportbidon. 

Art. 473
Inhoud 30 sticks van 10 gram 

N.B. Als je op dit moment enige vorm van 
medicatie gebruikt of onder medische 
behandeling staat (voor bijvoorbeeld 
diabetes of hartafwijkingen), raden wij aan 
om je te wenden tot een arts, voordat je 
ARGI+ neemt. ARGI+ is niet geschikt als je 
zwanger bent, zwanger wilt worden of 
borstvoeding geeft.

“Een topproduct voor mij en voor alle sporters is ARGI+, een echt 
paradepaardje. Ik drink het ’s ochtends en neem het altijd mee als ik 
ga fietsen. Niet alleen erg goed voor tijdens en sporten, maar zeker 
ook voor erna.”

Karen Steurs zag in oktober 2017 met haar deelname aan de Ironman triatlon op Hawaii een langgekoesterde droom in vervulling 
gaan. Ondanks de bloedhitte en de zware mentale strijd, wist Karen de finish te halen. Op de Success Day van 18 november jl. 
deelde ze haar prachtige en inspirerende verhaal over hoe ze tot deze topprestatie is gekomen. En hoe de producten van 
Forever haar hierbij hebben ondersteund. 
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RECEPT

honing (natuurlijk 
Forever Bee Honey)

Extra tip
 1 eetlepel

shake
ontbijt tip

Aanbevolen producten 
Forever Lite Ultra Vanilla
Forever Bee Honey

100ml
Griekse yoghurt 
(of alternatief)

melk (amandel-, rijst- 
 of sojamelk)

200ml 

zwarte (verse) 
bessen

Enkele

Garneer
met muesli of 

havermout

Paar
ijsblokjes

Forever Lite  
Ultra Vanilla 

1 schepje

        
bananen

gesneden in plakjes

2

Eventjes 
in de 
blender Product I Forever Benelux



Op de piste met
FOREVER  
SUN LIPS

Binnenkort op de piste? 
Zorg dat je een Forever Sun Lips bij je hebt!  
Wind en kou kunnen zorgen voor droge of schrale lippen. Maar ook 
de zon heeft effect op je lippen. Forever Sun Lips is een kalmerende 
lippenbalsem met SPF30 zodat je lippen ook worden beschermd 
tegen UV-straling. De lippenbalsem bevat hydraterende aloë vera en 
de verkoelende sensatie van mint. 

Breed lachend van de piste met prachtige, zachte  lippen!


