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Let it snow! Let it snow! Let it snow…………..!
De feestmaand december staat bijna voor de deur, wat is het jaar weer omgevlogen. De tijd van donkere
gezellige dagen, de tijd voor haardvuur, handschoenen en warme sjaals is weer aangebroken. Ook de
feestdagen lachen ons weer toe. Het is weer tijd voor de gezellige familie avonden, de kerstborrels en ook
de wintersport komt eraan. Nu staat de Goedheiligman volop in de schijnwerpers maar ook het thema Kerst
is al volop in de winkels te vinden. Langzamerhand krijgt iedereen weer de kriebels om de kerstversieringen
van zolder te halen. En men slaat de kookboeken alweer open om ideeën op te doen voor het Kerstdiner.
We mogen onze familie, vrienden en onszelf weer verwennen met lekkere etentjes en mooie geschenken.
Om een keer iets anders cadeau te geven, hebben we speciaal voor deze feestmaand een aantal leuke
producten voor u samengesteld. Laat u inspireren, geniet en laat u meenemen in die heerlijke Kerstsfeer!
Gezellige Kerstdagen en een prettige Jaarwisseling toegewenst! Anja Imhof

AROMA SPA COLLECTION
Velen van u hebben een gezin, een drukke baan, het huishouden,
sport etc. en amper tijd over om tussendoor echt te relaxen en te
genieten. Gun uzelf tijdens de feestdagen de tijd om lekker te
ontspannen in uw eigen bad of douche met deze speciale AROMA
SPA COLLECTION. Vergeet even alle zorgen met deze aromatische
mix van legendarische Dode Zee zouten, Aloë Vera, lavendel, witte
thee, fruitextracten en andere essentiële oliën. Aromatherapy zorgt
voor een ontspannen en rustgevende werking om in slaap te
komen. De Massage Lotion (niet vet) is perfect om uw stressvolle
dag mee te eindigen na het baden of douchen met de Relaxation
Bath Salts of Relaxation Shower Gel! De producten zijn in een set,
maar ook los verkrijgbaar.
Verwen uzelf of uw familie met deze luxe Aroma Spa Collection!

FOREVER FRAGRANCES…..
Ontdek de exclusieve geuren van Forever.
Al deze geuren zijn op water gebaseerd en hebben
exotische en natuurlijke aroma’s die u de hele dag
omringen. Verwen uzelf of iemand anders met
deze heerlijke parfums!

25th Edition Fragrance
for Women
is een heerlijke frisse parfum, speciaal ontworpen
voor de moderne vrouw.
Een fris, wit bloemenboeket van rozen, magnolia,
jasmijn en witte lelie,
waaraan een vleugje muskus en patchouli is toegevoegd voor een sensuele
en super vrouwelijke
geur. Een geur voor elk
moment van de dag!

25th Edition Fragrance
for Men
is een eigenzinnige parfum met bestanddelen die
geheel in overeenstemming zijn met de natuur.
Een frisse geur van onder
andere lavendel, bergamot, geranium en sandelhout. Deze exclusieve
geur is speciaal ontworpen voor de man.
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SONYA ALOE DEEP MOISTURIZING CREAM

(71 gram)

De huid is het grootste menselijke orgaan en heeft de taak ons te
beschermen tegen invloeden van buitenaf. Daarbij kan ze best wat
hulp gebruiken. Sonya Aloe Deep Moisturizing Cream is de nieuwste
aanwinst van onze buitengewone Sonya Skin Care huidverzorgingslijn. Een diep hydraterende crème op basis van dennenboomschors.
Dennenboomschors bevat natuurlijke substanties met een van de
sterkste antioxiderende eigenschappen in de natuur. Het tegengaan
van vrije radicalen is een van de beste manieren om het verouderingsproces te vertragen. Het versterkt het collageen dat in de loop
der jaren steeds verder afneemt en helpt het behouden, zodat de
huid haar jeugdige gloed niet verliest.
Met de toevoeging van aloë vera, ceramide en de nieuwste hydraterende eigenschappen blijft uw huid in topconditie!
Extra hydraterende eigenschappen, zelfs voor de droogste huid.
Helpt de huid te herstellen en behoudt de jeugdige glans van de
huid.

ALOE REFRESHING TONER

(177 ml)

Aloe Refreshing Toner met extracten van aloë
vera, witte thee en komkommer helpt dankzij
haar vochtregulerende eigenschappen de huid
perfect te hydrateren en verfrissen. Gebruik
deze alcoholvrije toner elke ochtend en avond
na het reinigen met Sonya Aloe Purifying
Cleanser. De huid kan dan optimaal profiteren
van de voedende eigenschappen van de Aloe
Refreshing Toner.
Gebruik: iedere ochtend en avond

ALOE NOURISHING SERUM

(118 ml)

Onze huid is altijd onderhevig aan weersinvloeden. Serums zijn momenteel een “hot” item in de
cosmetische industrie als het gaat om gepatenteerde vochtregulators. Dit verzorgende serum
op basis van witte thee-extract herstelt de vochtbalans van de huid waardoor ze haar jonge uitstraling behoudt. De “light-weight” formule zorgt
ervoor dat het serum gemakkelijk kan worden
aangebracht. Aloe Nourishing Serum bevat
mimosa-extract, dat een rustgevende werking
heeft op de huid. Dit maakt het product extra
geschikt voor de gevoelige huid. Het vormt een
perfecte basis voor de Sonya Aloe Balancing
Cream.
Gebruik: iedere ochtend en avond na de Aloe
Refreshing Toner.
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ALOE DEEP-CLEANSING EXFOLIATOR

(118 ml)

Wanneer de huid extra aandacht nodig heeft, biedt Aloe DeepCleansing Exfoliator uitkomst. Deze reinigend maar milde exfoliator met aloë vera en jojobakorrels is ideaal voor een extra diepe
reiniging van de huid zonder irritatie en uitdroging van de huid te
veroorzaken. Daarnaast bevat de scrub arginine, komkommerextract en citroenextract. De huid voelt na deze milde peeling
weer aan als herboren!
De jojobakorrels zijn zacht en rond waardoor er geen beschadiging van de huid ontstaat.
Gebruik: 1 à 2 keer per week na het reinigen met de Aloe Purifying
Cleanser. Zowel voor mannen als vrouwen.

ALOE PURIFYING CLEANSER

(117 ml)

Aloe Purifying Cleanser is een opmerkelijke
cleanser waarin Aloë Vera en fruitextracten zijn
opgenomen. Deze cleanser is speciaal ontwikkeld om op zachte wijze make-up en andere
onzuiverheden te verwijderen, zonder de huid
uit te drogen. Natuurlijke vochtregulerende
bestanddelen vitaliseren de huid en beschermende extracten versterken de eigen weerstand
van de huid tegen invloeden van buitenaf. Het
gezicht voelt na het reinigen met de Purifying
Cleanser weer zuiver, zijdezacht en heerlijk fris
aan.
Het sap van de komkommer werkt ontspannend
en versterkt de huid. Komkommer helpt onder
meer bij een vermoeiende huid, computerogen
en zonnebrand.
Gebruik: iedere ochtend en avond

SONYA COLOUR COLLECTION
De make-up van de Sonya Colour Collection biedt
meer dan alleen schoonheid. Het is een van de
weinige op Aloë Vera gebaseerde cosmeticalijnen
ter wereld, die voorziet in zowel huidverzorging als
make-up. Sonya’s unieke combinatie van natuurlijke ingrediënten helpt op basis van Aloe Vera,
kamille, zee-extracten rijk aan antioxidanten (vitamine A, B, C en E) de huid te beschermen, voeden
en haar zijdezacht te houden. Deze overweldigende collectie sluit perfect aan op het modebeeld van
de moderne vrouw die er graag op elk moment van
de dag perfect en verzorgd uit wil zien.
Sonya Palettes (120 gr)
Elk Sonya Palette bestaat uit 1 Translucent Pressed Powder, 2 Blushers, 1 Eye Pencil, 4 Eyeshadows, 1 Mascara of Brow Fix, 1 Lip Pencil en 2 Lipsticks. Een spiegel en applicators.
Handig voor op vakantie, alles in één palette!

Onze producten zijn samengesteld door een gerenommeerd cosmeticalaboratorium dat ook voor M.A.C.
Cosmetics, Estee Lauder en andere populaire merken
heeft gewerkt. Dit laboratorium heeft zijn ervaring gebruikt om onze productlijn te ontwikkelen.
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SONYA ALOE MINERAL MAKEUP

(6 gram)

Deze ideale drie-in-één mineraal make-up egaliseert, vervaagt de poriën en geeft de huid een
stralende gloed. Als concealer, foundation en
poeder heeft Sonya Aloe Mineral Make-up een
drievoudige werking en zorgt voor een natuurlijke teint. Bijzondere poeders gekenmerkt door
perfectie en pure verzorging voor de huid dankzij
aloë vera, vitamine E en natuurlijke mineralen.
Ze zijn zijdezacht zodat ze over uw huid glijden
als een crème, maar blijven zitten als een transparante poeder dankzij de zeer fijne textuur.
Perfect voor ieder huidtype!

GENTLEMAN’S PRIDE

(118 ml)

Gentleman’s Pride is een aftershave balsem die
het branderige gevoel na het scheren vermindert en de huid hydrateert. De balsem wordt
snel door de huid opgenomen en geeft onmiddellijk een comfortabel gevoel zonder vettig
aan te voelen. De samenstelling, verrijkt met
gestabiliseerde aloë vera gel, kalmeert en
verzacht de huid direct. Gentleman’s Pride is
de ultieme frisheid voor de mannenhuid!
Door de neutrale geur van de Gentleman’s
Pride kunt u daarna gewoon uw eigen aftershave gebruiken.

SONYA LIP GLOSS

(4,5 ml)

Sonya Lip Gloss zorgt voor een zacht gevoel op
uw lippen en blijft lang schitteren door de verzorgende gloss van aloë vera. De perfecte “musthave” voor mooi verzorgde en gezonde lippen.
Deze buitengewone lip gloss bevat aloë vera en
soyabonen olie, vitamine E en zee-extracten om
uw lippen te helpen verzachten en te beschermen
terwijl u van de langdurige schittering geniet.
Verkrijgbaar in 4 prachtige en tijdloze kleuren.
Makkelijk in gebruik door de handige applicator.
Sonya Lip Gloss kan alleen worden gebruikt of
over uw favoriete Sonya Lipstick.

FACIAL CONTOUR MASK POWDER

(29 gram)

Facial Contour Mask Powder wordt met Aloe
Activator vermengd tot een perfecte emulsie
voor gezicht en hals. Het poeder is een unieke
combinatie van werkzame stoffen die de huid
verstevigen en reinigen. Wanneer het poeder
vermengd wordt met de aloë vera gel en de
allantoïne in de Aloe Activator, zorgt dit super
krachtige gelaatsmasker, ook wel mini facelift
genoemd, voor een totale dieptereiniging van de
huidporiën, waardoor de huid er weer gezond en
stralend uitziet. Tip: combineer het masker met
een half theelepeltje Forever Bee Honey voor
een extra speciale behandeling. Deze mini facelift reinigt en kalmeert. Bevordert de doorbloeding van de huid en verstevigt de huid.
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ALOE BATH GELEE

AVOCADO FACE & BODY SOAP

(251 ml)

Baden in een weldadige zee van voedende
zouten. Verwen het lichaam met zeewier en
gestabiliseerde Aloe Vera Gel voor een rijke
hydratatie. Zeewier is rijk aan mineralen,
sporenelementen, vitaminen en aminozuren.
Aloe Bath Gelee herstelt de glans, het evenwicht en de soepelheid van de huid. De met
vitaminen verrijkte formule bevat provitamine B
die de huid verzacht en verzorgt en vitamine E
die de huid weer in balans brengt. De huid voelt
heerlijk zacht aan en ruikt verfrissend.
Met deze Bath Gelee is het bad in een mum van
tijd veranderd in een luxe spa. Of ervaar onder
de douche de weldaad van dit product.
Zeer verfrissend na een drukke (werk)dag!

(142 gram)

Natuurlijke schoonheid begint met een schone
en gezonde huid. Een gezonde huid begint bij
de natuur. Natuurlijke ingrediënten die voor een
zachtere, gladdere en mooie huid zorgen:
Avocado. Gemaakt van 100% pure avocadoboter,
zorgt de Avocado Face & Body Soap voor een
natuurlijke hydraterende werking van de huid
met verjongende elementen van deze krachtige
vrucht. Avocado verzacht ieder huidtype, reinigt
zachtjes de vette huid zonder de poriën te irriteren en houdt deze gezond.
Ook geschikt voor een droge en gevoelige huid.
Kortom een frisse verzorgende zeep die de huid
niet uitdroogt, maar reinigt en voedt dankzij de
avocado die verrijkt is met vitamine A, B, D en E!

FOREVER MILIEUBEWUST
In het kader van een milieubewuste bedrijfsvoering zullen successievelijk de kartonnen
verpakkingen van onze tubes niet langer gehandhaafd worden.

UNIEK KEURMERK
Forever is wereldwijd de grootste producent van exclusieve Aloë Vera producten.
Hoogwaardige en essentiële eigenschappen van de Aloë Vera ondersteunen de producten
die geschikt zijn voor zowel mens als dier. Forever heeft als eerste bedrijf ter wereld het
IASC-certificaat (International Aloe Science Council) verworven, met het recht om het
keurmerk van deze organisatie op al haar aloë vera producten te gebruiken. Met dit zegel
van goedkeuring bewijst Forever dat zij voldoet aan de hoogste standaard van kwaliteit en
puurheid. Miljoenen mensen overal ter wereld gebruiken de kosher aloë vera producten van
Forever met zeer goede resultaten.
DERMATOLOGISCH GETESTE PRODUCTEN
Onafhankelijk Instituut Dermatest GmbH in Duitsland heeft de Aloë Vera producten van
Forever getest en zijn als “zeer goed” bevonden gekeurd. De dermatologen hebben geconstateerd dat alle producten veilig en van zeer hoge kwaliteit zijn. Geen allergische of toxische reacties m.b.t. overgevoeligheid van de huid.

Islamic
Seal of Approval
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EEN LEUKE WORKSHOP VOLGEN?
Geef u dan op voor de gratis informatieve Aloë Vera of Sonya Skin Care workshop.
Ervaar de gezelligheid die andere deelnemers hebben meegemaakt!
Voor inschrijving van een workshop bel (tel. 0548-618124 of 06-34874210)
of mail (bdimhof@versatel.nl).
Kortom een gezellig en ontspannen uitje voor vriendinnenclubjes, collega’s of gewoon zomaar
om uzelf eens te verwennen!

WIST U DAT……..
U op eenvoudige wijze via onze mail kunt bestellen:
bdimhof@versatel.nl.
U 30 dagen niet tevreden geld terug garantie heeft op alle
producten!
Er nog veel meer verschillende Aloë Vera producten zijn zoals:
Aloë Vera dranken, bijenproducten, gezichtsverzorging,
lichaamsverzorging, persoonlijke verzorging, Sonya Skin Care
(huidverzorging), voedingssupplementen, Sonya Colour Collection
(make-up) en producten voor dieren/huishouding.

Alle producten in een set ook los te verkrijgen zijn.
U overdag of ‘s avonds een gratis Aloë Vera of Sonya Skin Care
Workshop kunt volgen.
Indien u geen Nieuwsflits meer wilt ontvangen, u een mail kunt
sturen naar: bdimhof@versatel.nl
U altijd voor vrijblijvende informatie over onze producten of een
afspraak, kunt bellen met: Anja Imhof (Anya’s Praktijk)
0548-618124 of 06-34874210.

