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Onderneem!

D oor je te registeren als Forever 
Business Owner kies je ervoor om 
“iets voor jezelf te beginnen”. 

Meestal nog naast andere activiteiten, 
maar toch; je kiest in feite voor het vrije 
ondernemerschap. Je registreert je als 
FBO, koopt een paar honderd euro aan 
producten en ja... officieel ben je nu 
zelfstandig ondernemer! Dat klinkt voor 
menigeen al behoorlijk serieus. Voor 
sommige FBO’s is het vrije ondernemer-
schap juist de reden om te kiezen voor 
Forever. Anderen hebben er echter nooit 
zo echt over nagedacht. En dat is nou het 
mooie van Forever. Je hoeft er ook niet 
echt over te hebben nagedacht, omdat je 
niet de geijkte risico’s loopt als een 
reguliere ondernemer. Je hoeft geen pand 
te huren, geen inboedel en voorraad aan te 
schaffen, je hoeft geen personeel in te 
huren. Zolang je inkomsten nog beperkt 
zijn, hoef je jezelf niet eens als ondernemer 
te registeren.

Om succesvol te worden of om groei in je 
bestaande business te creëren kan het 
echter juist heel zinvol zijn om wel als een 
ondernemer te denken!

Echte ondernemers zijn doeners, geen 
dromers! Als er iets belangrijk is bij Forever 
is het om direct in de actie te schieten. Ja, 
het is belangrijk om doelen te stellen en 
dromen te hebben over hoe je het allerliefst 
je leven zou inrichten. Maar hopelijk vul  
je daar als FBO niet je dagen mee. Het 
gaat om de actie in vorm van product- 
aanbevelingen en gesprekken met je 
contacten die interesse hebben in ons 
bedrijfsconcept.
 
Forever doen is nieuwe vaardigheden 
leren! Bedenk daarbij dat je met je (Forever) 
business nooit kunt verliezen. Je wint of je 
leert! Succes komt voor de meesten niet 
uit de lucht vallen. Het is een kwestie van 
veel vallen en telkens weer opstaan. Dat is 
niet erg, zolang je er maar iedere keer van 
leert en uiteindelijk de juiste acties blijft 
ondernemen. Acties die uiteindelijk CC’s 
opleveren. Je wordt immers betaald over 
de CC’s en niet over de acties die je neemt.
 
Soms is het moeilijk om maar telkens  
weer de energie te vinden om actie  
te ondernemen. En ja, in een eigen 
onderneming pluk je daar onmiddellijk de 
wrange vruchten van als je de actie niet 

onderneemt. Ik las ergens dat 97% van de 
mensen die te snel opgeven waarschijnlijk 
in dienst zijn bij de 3% die nooit opgeven. 
Met jouw keuze om “iets voor jezelf te 
beginnen” kies je er hopelijk voor om bij de 
3% te horen. Succes hangt nu namelijk af 
van de initiatieven die Jij neemt. Niemand 
anders doet het voor je, zelfs je downline 
niet als jij niet zelf het goede voorbeeld 
geeft. Wees dus streng voor jezelf. Wees 
niet boos over het resultaat dat je niet krijgt 
uit het werk dat je niet deed.
 
First Steps to Manager is dé handleiding 
hoe je succesvol een business bouwt met 
Forever. Beproefd in vele landen, in vele 
teams. Wat een bedrijf dat Forever: je kunt 
zonder risico iets voor jezelf beginnen en je 
krijgt er nog een handleiding bij ook! Menig 
traditioneel ondernemer zal stinkend 
jaloers zijn… Succes deze maand!

Peter Boots
Vice President Europe
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KOM IN BEWEGING VOOR
RISE AGAINST HUNGER!

 
IN 2017 HEEFT FOREVER BIJNA 

TWEE MILJOEN MAALTIJDEN 
VERPAKT VOOR 

RISE AGAINST HUNGER... 
EN DAAR DOEN WE NU NOG 

EEN SCHEPJE BOVENOP!
ONS DOEL IS OM IN  

TWEE JAAR TIJD IN TOTAAL 
5 MILJOEN MAALTIJDEN 

TE VERPAKKEN. 

DRAAG JIJ EEN 
STEENTJE BIJ?

RISE AGAINST HUNGER
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Al 40 jaar lang 
HET BESTE

Dit jaar viert Forever haar veertigjarige jubileum. Sinds de oprichting 
in 1978 is er heel veel veranderd en tegelijkertijd veel hetzelfde  
gebleven waar we elke dag trots op zijn en volop van genieten.

Forever Aloe Vera Gel is al 40 jaar het populairste Forever product en staat aan de basis van het ruime Forever assortiment. Miljoenen 
gebruikers ervaren dagelijks de voordelen van deze drank met 96% pure aloë vera gel! Deze rijke bron van voedingsstoffen is de ideale 
aanvulling op een uitgebalanceerd voedingspatroon. Wij willen jou alleen het allerbeste bieden, daarom maken we enkel gebruik van 
de Barbadensis Miller. Deze aloë plant staat bekend om de hoogste kwaliteit en de meest gunstige effecten. Na de oogst wordt de gel 
direct verwerkt middels ons unieke, gepatenteerde stabilisatieproces. Zo blijven de voedingsstoffen in de gel optimaal behouden. Ervaar 
het zelf! Kies voor kwaliteit en zorg dat er altijd een kannetje aloë drank in je koelkast staat. 

Ontdek jouw favoriet!
Onze aloë dranken zijn verkrijgbaar in 4 smaken, elk met haar eigen specifieke eigenschappen: Forever Aloe Bits N’ Peaches, Forever 
Aloe Vera Gel, Forever Freedom & Forever Aloe Berry Nectar. Een glaasje aloë in de ochtend is de perfecte kick-start van je dag. 

Schud. Schenk. Drink... & Geniet!
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ALOE VERA GEL 



Heerlijk, vanaf 20 maart is het weer lente! De temperatuur 

stijgt, vogels fluiten en buiten wordt alles weer groen. Geniet 

van dit prachtige jaargetijde en ga lekker naar buiten. Wat doe 

jij? Trek je erop uit of blijf je dicht bij huis? 
 
Tijd voor actie
Heb je zin in actie en wil je graag met vrienden of familie op pad? 
Een wandeling of fietstocht is heerlijk, maar iets nieuws proberen 
is avontuurlijker. Wat dacht je van een stoere mountainbiketocht 
door de bossen? Een bezoek aan een klimpark of een tocht met 
een kano? Laat je verrassen door een nieuwe ervaring en stel je 
open voor het onbekende. Bedenk vooraf wel of de gekozen 
activiteit geschikt is voor het hele gezelschap.

De natuur in
De natuur bewonderen gaat het beste te voet. Wist je dat er online 
zeer diverse wandelroutes zijn te vinden? Kijk bijvoorbeeld op 
wandel.nl of wandelroutes.org voor de meest uiteenlopende 
wandelingen. Heb je een wandeling gekozen? Zorg dat je uitgerust 

begint en ga voorbereid op pad. Neem voldoende drinken mee en 
een paar snacks voor nieuwe energie. Denk ook aan goed schoeisel 
én goede sokken – dat kan nare blaren op je voeten voorkomen. 

DE VOGELTJES FLUITEN
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Blote voeten
Je kunt je wandelschoenen ook lekker thuis laten door voor een 
Blote Voetenpad te kiezen. Een Blote Voetenpad is speciaal 
aangelegd om op je blote voeten door de natuur te kunnen 
wandelen. Het is een leuk avontuur voor jong en oud en elk pad 
is anders. Zo zijn er paden met een avontuurlijk parcours, paden 
met allerlei verschillende ondergronden, ontspanningswandelingen 
en informatieve wandelingen. Kijk voor meer informatie op 
dewandeldate.nl/tips/top-10-blotevoetenpaden-nederland-en-belgie

Natuur én cultuur
Waarschijnlijk heb je er wel eens van gehoord: de Keukenhof. Het 
Nederlandse bloemenspektakel is een beroemde attractie die 
jaarlijks een miljoen bezoekers trekt! Uit meer dan 100 landen 
komen toeristen naar Nederland voor deze wonderschone 
tentoonstelling van voorjaarsbloeiers. Die mensen komen natuurlijk 
niet zomaar naar dit lentepark. Tijd om ook (weer) eens een kijkje 
te nemen? Zie voor meer info: keukenhof.nl.

Toerist in eigen stad
Toeristen weten soms meer over de bezienswaardigheden in een 
stad dan de locals. Ga maar na, als je zelf op vakantie bent: je 
maakt een stadswandeling, bekijkt de standbeelden en leest de 
informatiebordjes. Waan je dit voorjaar eens toerist in je eigen 
woonplaats en kijk eens met andere ogen naar je omgeving. Wat 
valt er allemaal te doen en te zien? Beklim de stadstoren, maak 
een rondvaart of volg de stadsgids tijdens een toer door het 
centrum. Gegarandeerd een leuke dag!

Spel en plezier
Als je graag in je eigen buurt blijft, is een spelletjestoernooi een 
leuk idee. Zeker als je de kinderen van de iPad los wilt weken en 
enthousiast wilt krijgen om naar buiten te gaan. Alles wat je nodig 
hebt zijn een paar leuke spellen, een grasveldje en goed gezelschap. 
Een paar spelideeën: waterflessen voetbal, touwtrekken, een 
skippybal race of een ouderwets potje voetbal. Maak je toernooi 
compleet met een tafel vol gezonde tussendoortjes en smakelijke 
dorstlessers.

Je eigen moestuin
Genieten van de frisse buitenlucht kan natuurlijk ook in de achtertuin. 
De laatste jaren is het verbouwen van eigen groenten steeds 
populairder geworden. Wil jij straks ook genieten van je eigen 
tomaten, courgettes en worteltjes? Misschien nog wat vruchten 
ook? Dan is het nu tijd om te zaaien en te planten! Reserveer een 
stukje grond in je tuin en deel het in vakken. Kies voor een zonrijke 
plek en zorg voor voedzame aarde. Ben je klaar met tuinieren? 
Vergeet dan niet je handen goed te reinigen. 

Balkontuin 
Je hebt geen grote tuin nodig voor het kweken van groenten. Een 
vierkante meter is al voldoende voor een moestuin. Heb je alleen 
een balkon ter beschikking, gebruik dan een paar leuke potten of 
balkonbakken. Verticaal tuinieren 
met een plantenstandaard of -rek 
kan natuurlijk ook. 

Tip! Kies op een balkon voor 
kleinere groentes en fruitsoorten, 
zoals cherrytomaten of aardbeien. 
Ook kruiden zijn ideaal als de 
ruimte beperkt is. 

Wat je dit jaargetijde ook doet, 
doe het in de frisse buitenlucht 
en geniet (zoveel mogelijk) van 
een heerlijk lentezonnetje!

EN HET GRAS IS GROEN

7Lifestyle I Forever Benelux



Om buiten extra 
te genieten…

EEN MOOIE LENTE...
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Na gelezen te hebben over wat je allemaal kan doen in de frisse lentelucht(pagina 6-7), 
kan je natuurlijk niet wachten om eropuit te trekken. Heerlijk in de benen, actief in de 
buitenlucht. En natuurlijk een welverdiende break. Zorg dat je voldoende drinkt en een 
gezonde snack op zak hebt om extra van te genieten.

Ook in de buitenlucht is bewust zijn van wat je tot je neemt wel zo 
verstandig. Kies voor Forever Aloe2Go. Een combinatie van alle 
voordelen van dé aloë drank Forever Aloe Vera Gel en Forever 
Pomesteen Power: een waardevolle mix van fruitsap uit 
granaatappel, peren, frambozen, bramen en bosbessen, afgemaakt 
met druivenpitextract. Een echt powerduo! Geniet on the go van 
alle voordelen en de fruitige smaak. Forever Aloe2Go neem je 
overal mee naartoe.

Ideaal voor sporters en iedereen die een actief buitenleven geniet: 
Forever Freedom2Go. Het bevat alle voordelen van Forever 
Freedom - 89% pure aloë vera gel en de krachtige ingrediënten 
glucosamine, chondroïtine en MSM - gecombineerd met 
granaatappelsap. Joggen, fietsen of in de extra versnelling… wat 
er ook op het programma staat, met Forever Freedom2Go kun je 
overal van genieten. N.B. Bevat de volgende allergenen: garnalen-, 
krab- en kreeftelementen.

Licht bepakt op pad? En vind je het lastig om voldoende water te 
drinken op een dag? JOOST helpt je op weg! Met dit kleine, handige 
meeneemflesje tover je elk drankje om tot een heerlijke, tropische 
ervaring. Met net dat beetje extra... De toegevoegde vitamine B12 
draagt bij tot een normaal energieleverend metabolisme. Vitamine 
B6 helpt om vermoeidheid en moeheid te verminderen en Vitamine 
C in JOOST draagt bij tot de normale werking van het 
immuunsysteem. Geef een fruitige twist aan je glas water en maak 
waar je ook bent een heerlijke dorstlesser met JOOST! 

En voor die momenten dat je thuis blijft ook heerlijk in je favoriete 
aloë vera drank. Of… maak er heerlijke sorbets en cocktails mee. 
Leuk voor feestjes! 

JOOST is verkrijgbaar in de smaken Pineapple Coconut & 
Ginger en Blueberry Acai & Lemon.



Het buitenleven is heerlijk om van te genieten, lekker weg van 
kantoor en huis... en ook weg van een paar dingen die binnen net 
wat beter geregeld zijn. Het is ook buiten belangrijk om je handen 
regelmatig te reinigen. Forever Hand Sanitizer is een desinfecterende 
handgel en biedt je de juiste bescherming tegen bacteriën, waar 
je ook bent. Forever Hand Sanitizer bevat verzachtende ingrediënten 
en heeft een frisse geur van citroen en lavendel. 

Ook heel fijn om bij de hand te hebben bij dat eerste ijsje van  
het seizoen.

OM VAN TE GENIETEN
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Drinken alleen vult de maag niet… Geniet van een verantwoorde 
snack om -tussen de maaltijden door- de lekkere trek mee te 
verminderen. Forever PRO X2 repen zijn rijk aan proteïne en zijn 
heerlijk van smaak. De repen zijn bovendien een goede proteïne 
aanvulling voor na het sporten. Verkrijgbaar in de smaken Chocolate 
en Cinnamon. N.B. Bevat de allergenen soja en melk.

Bij de lente hoort ook stuifmeel… en daar maken bijen iets van 
waar iedereen -ja, ook jij- baat bij kan hebben: pollen! Forever 
Bee Pollen is een hoogstaand supplement met bijenpollen, een 
waardevol geschenk uit de natuur. Deze pollen ontstaan doordat 
bijen het stuifmeel uit bloemen en planten mengen met nectar. Het 
supplement bevat ook bijenhoning en koninginnegelei, het speciale 
voedsel van de bijenkoningin. Profiteer van dit natuurproduct!
N.B. Bevat geen kunstmatige kleur-, smaak- of geurstoffen.

Met al die buitenactiviteiten wel toe aan een 
oppepper? Til je energieniveau naar een hoger 
niveau met Forever Active Boost, de energiedrank 
met aloë vera. FAB bevat guarana en de vitamines 
B6 en B12, die bijdragen tot de vermindering van 
vermoeidheid en moeheid. Geniet van een 
heerlijke oppepper!

Wel de energie, maar niet de calorieën? Deze 
variant FAB X is suikervrij en bevat geen calorieën 
en koolhydraten.
FAB & FAB X: N.B. Hoog cafeïne gehalte (28 
mg/100 ml). Niet aanbevolen voor kinderen of 
zwangere vrouwen.

Zet de 
bloemetjes 
buiten met 

Forever!



DAT IS VOOR IEDEREEN WEGGELEGD!

EIGEN BAAS
WORDEN?

Forever is een people business; we bouwen voortdurend aan relaties 
met als prettige bijwerking dat er vaak nieuwe, warme en oprechte 
vrienden op je pad komen. Carine Simons & Hans Martens

FOREVER BUSINESS OPPORTUNITY
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Iedereen kan een eigen Forever business starten, 
ongeacht achtergrond en ervaring. Sommige 
komen uit het bedrijfsleven, anderen 
stonden voor de klas... om daarna weer 
plaats te nemen in de schoolbanken. 
Want netwerkmarketing is een vak 
dat je moet leren. Wat je leert geef je 
vervolgens door aan nieuwe FBO’s… 
en zo sta je als coach als het ware 
weer vóór de klas. Met nu wel 
heel leergierige en enthousiaste 
leerlingen!



Bij Forever werk je samen en samen behaal je successen. De Success Day is dé dag 
om met je team successen te vieren en te netwerken. 

Wij verwelkomen je graag op de Success Day, hét 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, 
erkenningen, inspiratie en plezier. Een dag vol trainingen en businesstips van succesvolle FBO’s. En een erg gezellige dag! 

17 Maart - NH Koningshof 
in Veldhoven (Nederland)  
Met meerdere topsprekers uit de eigen gelederen, die hun sporen verdiend hebben, en nog veel meer... De speciale gastspreker is 
Jan van Setten, een veelgevraagd spreker, auteur en expert in gedragsverandering, klantgerichtheid en (persoonlijk) leiderschap. Hij 
geeft deze dag een training onder de titel “Waarom hebben zelfs adelaars een duw nodig?”. Dankzij zijn aangenaam confronterende 
stijl met humor en energie gaat niemand de zaal uit zonder een nieuw inzicht of idee én concrete actie!

Reserveer tickets en geniet van interessante trainingen, 
inspirerende verhalen en een gezamenlijke lunch. 
Een dag voor alle FBO’s om energie op te  
doen en je te ontwikkelen in netwerkmarketing.  
Jij bent er toch ook bij?

#SuccessDay
Events app

Op de hoogte blijven van alle
Forever Events in de Benelux?

Download de app  
Events - BNL in de App Store

of Google Play Store.

FOREVER EVENTS
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Bezoek onze Rise Against 
Hunger stand en draag een 

steentje bij!



Voel je “infinite” 
lentes jonger...

Infinite by Forever is een complete anti-aging huidverzorgingslijn, 

voor hem en haar. De producten hebben een basis van aloë 

vera en zijn versterkt met krachtige plantenextracten. Infinite 

by Forever helpt de huid van buiten - en binnenuit. De vier 

producten zijn perfect op elkaar afgestemd. Ze helpen de 

zichtbaarheid van fijne lijntjes en rimpels te verminderen en 

geven je een stralende, jonge gloed!
 
Hoe ziet jouw ochtendritueel eruit? En voel je je daar goed bij, of 
kan het beter? Hoe je de dag begint en welke huidverzorgingsproducten 
je gebruikt kunnen het verschil maken tussen een mooie dag waar 
je zichtbaar van geniet of… laten we het een iets minder mooie 
dag noemen. 

Je huid verwennen is een welverdiend cadeautje voor jezelf, dus 
geef jezelf het beste met deze prachtige anti-aging lijn. 

De hele set zit in een prachtige doos en bevat: 
• infinite by Forever™ hydrating cleanser
• infinite by Forever™ firming complex
• infinite by Forever™ firming serum
• infinite by Forever™ restoring crème 

“Maar dat heb jij 
 toch helemaal niet nodig?” 
is wat je ongetwijfeld zult horen als je als dagelijks gebruiker en 
ware infinite by Forever fan je enthousiasme deelt met anderen. 
Met als kers op de taart “daar ben je toch veel te jong voor…”

Geniet dagelijks van de heerlijke 
producten en neem stralend de 
complimenten in ontvangst!

VOEL JE X LENTES JONGER…
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De perfecte aanvulling

Net zo goed als dat we weten dat niet elke huid hetzelfde is, 

is ook niet elke dag hetzelfde. Behoefte aan iets anders,  

iets extra’s?

Speciaal voor jou hebben wij de 
Targeted Skincare producten 
ontwikkeld.
 
Targeted Skincare is ontwikkeld om te gebruiken naast de andere 
huidverzorgingsproducten van Forever, waaronder de veelgeprezen 
infinite by Forever. De producten vormen de perfecte aanvulling 
op je gezichtsverzorging. Bedoeld om in jouw persoonlijke wensen 
te voorzien, dus gebruik ze zoals jij wilt. Mix & match op basis van 
jouw individuele behoeftes! Hoe je dag en avond ook verlopen...

Genoten van een avondje uit?
Voor het slapengaan even de make-up eraf en reinig met de 
balancing toner. Zuivert, vermindert de zichtbaarheid van poriën 
en egaliseert de teint en de textuur van je huid. De krachtige mix 
met aloë vera, zeewierextract en hyaluronzuur maakt de huid glad 
en zorgt voor een frisse, zachte huid.

Na een lange (of slapeloze) nacht spring je misschien niet zo 
fris en fruitig uit bed als normaal. Oog je ietwat vermoeid?
Awakening eye cream laat de huid rond de ogen er steviger uitzien 
en helpt de zichtbaarheid van kringen en wallen te verminderen. 
In de formule wordt aloë vera gecombineerd met andere milde 
ingrediënten, zoals peptiden, collageen, Butylene glycol en Albizia 
Julibrissin Bark Extract. Awakening eye cream geeft je elke dag 
een uitgeruste, energieke uitstraling.

Af en toe een beetje extra aandacht kan geen kwaad. Met 
smoothing exfoliator verwijder je op milde wijze dode huidcellen 
en onzuiverheden. De formule bevat natuurlijke extracten afkomstig 
van ananas (bromelaïne), papaya (papaïne) en etherische olie 
(citroen). Jojoba esters rollen zachtjes over je huid om vuil te 
verwijderen en bamboepoeder ontdoet de huid van dode huidcellen 
zonder de huid aan te tasten. Gebruik smoothing exfoliator 2 of 3 
keer per week voor een stralende, gehydrateerde huid. 

En voor die prachtige, zonnige lentedag? 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. Profiteer van aloë vera gecombineerd 
met krachtige paddenstoelextracten, olie van de Abyssinica 
Crambe plant, Anastatica Hierochuntica en allantoïne. Je huid wordt 
gehydrateerd, gevoed en voelt heerlijk zacht aan. Wees het zonnetje 
in huis met een stralende huid!

TARGETED SKINCARE
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Met Targeted Skincare maak je 
jouw huidverzorging volledig 
op maat. Geschikt voor alle 
leeftijden en alle huidtypes, 
voor hem en haar.



FOREVER F.I.T.

Dit voedings- en bewegingsprogramma ondersteunt je bij het 

behalen van jouw persoonlijke doelen. Of dat nu de weg richting 

je streefgewicht is, het aanleren én volhouden van een gezonde 

levensstijl of je sportprestaties naar een hoger niveau tillen… 

F.I.T. is ontwikkeld om je in elke fase te helpen.
 
Afhankelijk van je sportniveau kies je voor F15 BEGINNER, F15 
INTERMEDIATE, of F15 ADVANCED. Elk F15 niveau kent een 
programma van 15 dagen, met passende workouts en recepten, 
dat je zo vaak als je wilt kunt herhalen. Of je neemt binnen hetzelfde 
niveau de stap naar de volgende 15 dagen óf een grotere stap 
naar het volgende niveau. 

Elk uitgebalanceerd pakket bevat nauwkeurig op elkaar 
afgestemde producten met om te beginnen twee kannetjes 
Forever Aloe Vera Gel. Onze aloë vera drank is een perfecte 
aanvulling op een uitgebalanceerd voedingspatroon, draagt bij aan 
een goede spijsvertering en past perfect bij een actieve levensstijl. 
Daarnaast bevat het F15 pakket handige blisterverpakkingen 
(doordrukstrips) met de voedingssupplementen verpakt per ontbijt, 
lunch en avondeten voor extra gemak. Voedingssupplementen met 
o.a. Chroom dat bijdraagt tot een normaal metabolisme van 
macronutriënten, voedingstoffen die energie leveren aan ons 

lichaam. Maar ook een combinatie van plantenextracten en o.a. 
vitamine B6 en B12 die bijdragen aan het energieleverend 
metabolisme. Vind je het belangrijk om gedurende de dag een 
verzadigd gevoel te houden? Wil je in balans blijven en ongezonde 
snacks weerstaan? Forever Fiber kan je daarbij helpen. Het 
supplement is rijk aan vezels en is een goede aanvulling op je 
dagelijkse gezonde voeding. De vier verschillende kwalitatieve 
vezels lossen snel op en zijn perfect op elkaar afgestemd. 

En met Forever Lite Ultra maak je in een handomdraai een heerlijke 
proteïne shake! Een mooie toevoeging als je bewust bezig bent 
met voeding en/of regelmatig sport. De shake bevat diverse 
vitaminen en mineralen, waaronder magnesium. Het bevat niet-
genetisch gemanipuleerde soja proteïne. Deze proteïne heeft een 
laag vetgehalte en is lactosevrij. N.B. Bevat het allergeen soja. 
Verkrijgbaar in Vanilla en Chocolate.

De inhoud van de F15 pakketten 
zijn qua producten gelijk, het 
voedings- en het bewegings-
schema zijn aangepast aan het 
niveau dat jij kiest. 

Wil je er beter uitzien 
en je beter voelen? 
Maak kennis met het Forever F.I.T. programma F15.

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.
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KIES JOUW F15

Product I Forever Benelux

1-3 p.w. 
sporten

3-5 p.w. 
sporten

5-7 p.w. 
sporten

F15 
beginner

F15 
intermediate

F15 
advanced

Niveaukeuze F15
Maak je keuze voor jouw F15 pakket op basis van jouw huidige eetgewoontes, hoe vaak je per week sport en de intensiteit 

van je workouts. Sta jij te springen om naar de sportschool te gaan? Fiets je elke dag vele kilometers naar je werk? Of ben 

jij een gematigd sporter, die in een goede week af en toe sport? No worries. Voor ieder type is er een geschikt programma. 

Maak je keuze!

Sport frequentie

 
Hoe vaak sport je per week?

Sportniveau/intensiteit
Van wandelen tot cardio en 
hoge spierbelasting, alle drie?
Welke kant slaat de meter uit?

Wat zijn je eetgewoontes? 
Staat fastfood met enige regelmaat op 
het menu? Of ben je heel bewust bezig 
met voeding? 

Lekker
gemakkelijk

Gevarieerd, 
maar kan nog 

beter

Bewust & 
gezond

Legenda:



Extra Fit!

Het leven is geen sprint, eerder langdurig achtereen inspannen 

en het beste uit jezelf halen natuurlijk. Een marathon dan…? 

Zie het eerder als een triatlon. Een “multisport” of 

“combinatieduursport”, bestaande uit meerdere disciplines. 

Niet iedereen zal direct en van nature op elk onderdeel even 

goed scoren. Of blijven scoren. Op welk vlak je wel wat extra 

ondersteuning kan gebruiken, verschilt van persoon tot 

persoon. 

Dus of je nu fit aan het worden bent, wilt blijven of nog beter 

wilt presteren, zelfstandig of met hulp van het Forever F.I.T. 

programma F15… een beetje extra kan nooit kwaad. 
 

Deze producten zijn een mooie 
aanvulling op je voedings- en 
bewegingsschema. 

Trainen geeft nieuwe energie, maar soms kun je wel wat hulp 
gebruiken om je op weg te helpen. 
ARGI+ is een populair voedingssupplement voor mensen met een 
actief leven vol beweging! 
Voor topatleten, mensen die regelmatig sporten én mensen die 
vitaal zijn en willen blijven genieten van een actieve lifestyle. ARGI+ 
is ook ideaal voor hen die graag actiever willen worden en extra 
energie nodig hebben om dit te kunnen realiseren. 

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

FOREVER
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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.



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+ voor of na een 
pittige workout of om je lichaam gedurende de dag een boost te 
geven. Het is per portie verpakt, dus je kan altijd je eigen sportdrank 
met je meenemen. Meng een stick met water en geniet direct van 
deze heerlijk zoete oppepper. 

De naam van dit unieke supplement vertelt al veel: 
Forever Move! 
Het is heerlijk om lekker actief in het leven te staan. Maar veel 
bewegen heeft soms gevolgen. Een actieve levensstijl kan leiden 
tot spanning in gewrichten en spieren. Of je nu een fanatieke sporter 
bent of af en toe in actie komt.

Forever Move is ideaal voor mensen die een actief en  
druk leven leiden, veel bewegen gedurende de dag en/of 
regelmatig sporten. 

In Forever Move worden twee krachtige, gepatenteerde ingrediënten 
gecombineerd: curcumine complex (BioCurc*) en natuurlijk 
eierschaal membraan (NEM**). Biocurc is een unieke vorm van 
curcumine. Eierschaal membraan is een natuurlijke bron van 
collageen, hyaluronzuur en chondroitine sulfaat. Forever heeft met 
de ontwikkeling van Forever Move gebruik gemaakt van innovatieve 
wetenschap in combinatie met het beste van de natuur. Hierbij 
hebben we de voordelen van vertrouwde ingrediënten versterkt 
met de kennis van nu. Het resultaat is een uniek supplement met 
twee gepatenteerde ingrediënten. Forever Move is een supplement 
dat je nergens anders vindt! 

* BioCurc® is een geregistreerde merknaam van Boston BioPharm, Inc.

** NEM® is een geregistreerde merknaam van ESM Technologies, LLC.

Toe aan een break?
Forever Fastbreak is een heerlijke peanut butter reep met een 
topping met chocoladesmaak voor een heel nieuwe (lekkere!) 
dimensie van je break. Rijk aan proteïne en een bron van vezels 
voor een verzadigd gevoel. Bovendien draagt proteïne bij tot de 
groei van de spiermassa. De toegevoegde vitamines en mineralen 
maken deze reep helemaal af. Helemaal klaar om er weer tegenaan 
te gaan!

Forever Freedom is de ideale aanvulling als je regelmatig sport! 
Het combineert 89% pure aloë vera gel -een rijke bron van 
voedingsstoffen en de ideale aanvulling op een uitgebalanceerd 
voedingspatroon- met de krachtige ingrediënten glucosamine, 
chondroïtine en MSM. Deze ingrediënten zijn zorgvuldig op elkaar 
afgestemd en vullen elkaar bijzonder goed aan. Dat maakt Forever 
Freedom de perfecte keuze voor mensen die vaak in beweging 
zijn. Geniet van de kracht van Forever Freedom en de aangename 
sinaasappelsmaak.
N.B. Bevat de allergenen: garnalen-, krab- en kreeftelementen

En voor na het sporten? 
Verwen je spieren met Aloe Heat Lotion!
Door de verwarmende bestanddelen is Aloe Heat Lotion ideaal 
voor het masseren van gevoelige en vermoeide spieren. Zeker na 
intensief sporten is dat heerlijk. De toegevoegde aloë vera, 
sesamolie, jojoba-olie en abrikozenpitolie verzorgen de huid 
intensief. Ervaar de unieke werking en geniet van de aangename 
geur van Menthol en eucalyptusolie. TIP: heb je een zware workout 
voor de boeg? Masseer ook vooraf de spieren in die het zwaar 
gaan krijgen. Aloe Heat Lotion is onmisbaar, thuis en in iedere 
sporttas!

Haal het beste uit jezelf 
én uit onze producten!

IN BEWEGING

17Product I Forever Benelux



Als een vis 
in het water met
FOREVER 
ARCTIC SEA

Forever’s ‘supplement van de zee’, rijk aan de Omega-3 vetzuren EPA en DHA. Ons 
lichaam heeft deze vetzuren nodig, maar kan ze zelf niet aanmaken. Omega-3 vetzuren 
hebben een gunstige werking op het hart. DHA is bovendien goed voor de hersenen 
en het gezichtsvermogen. Deze gunstige effecten worden verkregen bij een minimale 
dagelijkse inname van 250 mg EPA en DHA. Voel je optimaal, als een vis in het water!

N.B. Bevat allergenen zalm, ansjovis, kabeljauw

FOREVER ARCTIC SEA
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Voel je elke dag vitaal!
Forever Arctic Sea® is onderdeel van Vital5, een box met 5 kernproducten die je 
helpen een gezonde levensstijl aan te houden. Een ideaal basispakket voor elke dag, 
natuurlijk met onze aloë vera gel. Samen met de hoogwaardige voedingssupplementen 
Forever Daily, Forever Active Probiotic en ARGI+ vormen deze producten een goede 
aanvulling op je dagelijkse gezonde voeding en voldoende beweging.
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RECEPT

No Bake

Cheesecake
ProX2

Vet vooraf de bakvorm in met kookspray

De bodem:
Breek de ProX2 repen in stukken en doe in de 
keukenmachine om te verkruimelen. Doe dit in delen. 
De repen zijn erg massief door het hoge proteïnegehalte 
waardoor de keukenmachine veel kracht moet zetten. In 
een kleine kom meng je de ProX2 kruimels en de gesmolten 
kokosolie goed door elkaar. Schep het mengsel in de 
bakvorm en druk de bodem goed aan. Even de bodem 
in de vriezer terwijl je de cheesecakevulling maakt.    

De cheesecakevulling: 
Doe alle ingrediënten voor de vulling (zie ingrediënten 
met*) in de keukenmachine en mix tot een romig en glad 
geheel. Haal de bodem uit de vriezer en bedek met de 
cheesecakevulling. Strjik de bovenkant glad met een lepel. 
Bedek de cheesecake met het verse fruit. Dek de traktatie 
af met huishoudfolie. Zet nog 15-20 minuten in de vriezer 
om op te stijven. Haal 15 minuten voor serveren uit de 
vriezer om de cake op kamertemperatuur te laten komen. 

Deze heerlijke ProX2 Cheesecake zit boordevol proteïnen 
en heeft een zomers tintje door het verse fruit. Tover deze 
smaakvolle repen om in een dubbele traktatie! 

Forever ProX2 
Cinnamon of  
ProX Chocolate

6 repen 

gesmolten kokosolie (of 
ongezouten boter) 

4 eetlepels 

roomkaas light*
300 gram

vetvrije Griekse 
Yoghurt* 

200 gram 

vanille essence*

zout (naar smaak)* 

2 theelepels 
Snuf

Forever 
Bee Honey* 

2 eetlepels 

verse citroensap*
1,5 eetlepel 

Goed 
mengen in de 

keukenmachine
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www.foreverwerise.org

Forever We Rise


