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Laat de zomer maar komen!

Ook al zo’n zin in de zomervakantie? Het is volgens de kalender nu officieel zomer en de zon laat zich ook 
vaker zien. Dat betekent tijd voor zon, zee en niet te vergeten strand. De zomervakantie betekent ook 
“quality time” voor het hele gezin en voor kinderen ook een enorme belevenis. Hoogste tijd om wat 
spulletjes in te slaan om de vakantie goed aan te kleden en de lange auto- of vliegreis leuk te maken.
Sommigen blijven lekker hier in Nederland, anderen kiezen ervoor om het zonnetje op te zoeken in het 
buitenland. Maar….. vrijdag 2 juli is voor regio Midden-Nederland de laatste schooldag. Heerlijk, de 
zomervakantie kan beginnen, een periode van langdurige vrije tijd. Ga ook dit jaar zonder stress en goed 
voorbereid op vakantie. Met de juiste bescherming heeft de zon ook een positief effect op het lichaam en 
een goede invloed op uw humeur. Zie deze maand in de Nieuwsflits speciale producten voor op reis, 
waarmee u de huid zomerklaar maakt en optimaal verzorgt, de hele zomer door!

Allemaal een heerlijke en welverdiende zomervakantie toegewenst! Anja Imhof

ALOE SUNLESS TANNING LOTION (118 ml)

Met een mooie, gebruinde huid voelen veel mensen zich zeker-
der op het strand. Oneffenheden en imperfecties vallen min-
der op en de huid lijkt strakker. Met deze rijke, op aloë vera 
gebaseerde zelfbruiningslotion heeft u in een handomdraai een 
mooi, gezond kleurtje. Bovendien zorgt de speciale formule 
met aloë vera en andere vochtherstellers voor een zijdezachte
huid. Ondanks de mooi gebruinde huid biedt de Aloe Sunless 
Tanning Lotion geen bescherming tegen de zon en dient u zich 
altijd goed in te smeren met de Aloe Sunscreen.

Breng de lotion gelijkmatig en dun aan. Laat de lotion goed 
intrekken en zie hoe de huid een diepe, natuurlijke glans krijgt.
Hoe vaker de lotion wordt gebruikt, des te dieper de teint zal 
worden. Was de handen meteen grondig na gebruik. Vermijd 
contact met kleding en meubilair totdat de lotion op de huid
geheel is opgedroogd. Bewaar de lotion bij een temperatuur 
van minder dan 30 ˚ Celsius.

Let op: dit product is uitsluitend bestemd voor uitwendig
gebruik en is geschikt voor volwassenen.

FOREVER ALOE SUNSCREEN (118 ml)

Steeds meer mensen zijn zich bewust van de gevaren van bloot-
stelling aan de zon. Mijd een teveel aan zonlicht en gebruik de 
Aloe Sunscreen om de huid te beschermen. Door een goede 
zonnebrandcrème te gebruiken kunnen zonneallergieën en ver-
brandingen worden voorkomen, veroudering van de huid en rim-
pels door invloed van de zon, kunnen worden vertraagd.  Aloe
Sunscreen is een huidvriendelijke, waterafstotende zonnebrand-
crème die haar beschermingsfactor behoudt. Aloe Sunscreen is 
ontwikkeld op basis van veel wetenschappelijke kennis over de 
gevaren van zonnestralen en samengesteld uit natuurlijke ingre-
diënten. Met een beschermingsfactor van 30 blokkeert Aloe 
Sunscreen UVA- en UVB-stralen. Daarnaast verkoelt en verzacht 
de sunscreen de huid die blootgesteld is aan de zon en herstelt de 
vochtbalans, waardoor een droge huid wordt voorkomen.

Breng de Sunscreen 15-30 minuten vóór het zonnen gelijkmatig 
aan op de huid. Herhaal dit elke 2 uur en binnen 40 minuten nadat 
de huid met water in aanraking is geweest!
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ALOE VERA GELLY (118 ml)

Aloe Vera Gelly bestaat voornamelijk uit pure gestabili-
seerde aloë vera gel. De gel kan gemakkelijk op de huid 
worden aangebracht en trekt snel in. Het aloë vera sap 
dringt diep door in de huid en neemt alle effectieve stoffen 
mee naar de onderhuidse lagen. Aloe Vera Gelly is in het 
bijzonder effectief bij een droge of schrale huid. De Gelly 
verzacht de gevoelige plekken op de huid maar ook gevoe-
lige spieren, pezen en gewrichten. Met een pH-waarde van 
5,5 irriteert de gel niet. Zelfs niet in het gebied rondom de 
ogen (vermijd echter oogcontact).

Reinig de huid zorgvuldig. Gebruik voor het beste resultaat 
royale hoeveelheden Gelly en masseer het gedurende 
enkele minuten in. Toepassing met of zonder verband. 
Ideaal  voor gevoelige plekken zoals bij zonnebrand etc. 
Ideaal voor elke EHBO-kit!

ALOE FIRST (473 ml)

Kleine blessures komen in elk gezin voor. Daarom is het 
handig om de praktische spray Aloe First in huis te hebben. 
Aloe First bevat als basisgrondstof gestabiliseerde aloë vera 
gel. De toegevoegde propolis- en plantenextracten, zoals 
kamille, duizendblad en goudsbloem hebben een kalmerende 
werking op de huid. De vochtregulerende eigenschappen 
beschermen de huid tegen uitdroging en hebben een positief 
effect op de doorbloedig. Omdat Aloe First opgespoten kan 
worden, is het bijzonder geschikt voor huidoppervlakken die 
gevoelig zijn voor aanraking, zoals bij zonnebrand. Ook 
beschadigd haar kan worden behandeld met Aloe First voor 
herstel van glans en stevigheid.

Verstuif Aloe First rijkelijk op de huid waar het nodig is en 
herhaal dit naar behoefte. Beschadigd haar na het wassen 
zachtjes droogdeppen met een handdoek en vervolgens met 
First verstuiven om de glans en stevigheid te herstellen.

ALOE LIPS (4,5 gram)

Door verschillende omstandigheden kunnen lippen uit-
drogen en hun natuurlijke kleur verliezen. Onze mond is 
constant in beweging (om te praten, te eten etc.) en de 
tere huid van de lippen komt dagelijks in aanraking met 
verschillende soorten voedsel, drankjes en make-up. 
Aloe Lips bevat een formule van gestabiliseerde aloë 
vera gel, jojoba, bijenwas, beschermende en vochtregu-
lerende bestanddelen. Ondersteunt ook koortslippen.
De lippenbalsem heeft een direct verzachtende werking 
en een aangename smaak.

Beschermt en verzorgt uw lippen tijdens en na het 
zonnen.
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ALOE BATH GELEE (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 even-
wicht en de soepelheid van de huid. De met vitaminen ver-
rijkte 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 heerlijk dagje strand!

ALOE EVER-SHIELD DEODORANT STICK 
(92,1 gram)

De Aloe Ever-Shield Deodorant Stick heeft een 
milde geur, geeft de hele dag bescherming en 
een fris gevoel. Deze deodorant is verrijkt met 
gestabiliseerde aloë vera gel en bevat geen 
aluminiumzouten of alcohol.
Door de unieke samenstelling onderscheidt het 
zich als huidvriendelijke deodorant van an-
dere producten.

De deodorant kan zonder problemen direct na 
het ontharen van de oksels worden gebruikt 
(prikt en irriteert niet). Er ontstaan ook geen 
transpiratievlekken op uw witte kleding!

ALOE LIQUID SOAP (473 ml)

Deze soap is een extra zachte reinigende 
cleanser voor het gezicht en handen, zonder 
dat een uitdrogend effect optreedt. Onder-
zoek heeft uitgewezen dat “gewone” zeep
een van de grote boosdoeners is bij het ont-
staan van een droge huid. Aloe Liquid Soap is 
daarentegen een cleanser die speciaal is ont-
wikkeld voor ieder huidtype. Deze bevat zee-
extracten om de vochtbalans van de handen 
en de nagels te herstellen. Om huidirritatie 
tijdens het scheren te voorkomen kan Aloe 
Liquid Soap ook worden gebruikt als scheer-
gel. Ook ideaal voor de tere babyhuid als 
wasgel!

Te gebruiken als scheergel die
niet irriteert, maar zacht voor
de huid is en tevens verzorgt.
In handige meeneempomp.
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ALOE MOISTURIZING LOTION (118 ml)

Het natuurlijke verouderingsproces eist haar tol, zeker na 2 
weken zonnen in de vakantie. Zwaartekracht, zon en stress 
laten hun sporen na op de huid. Elk jaar verliezen we 1% van 
ons natuurlijke collageen. Dit resulteert in een verslapte huid 
met verminderde elasticiteit, veranderde huidtextuur, lijntjes 
en rimpels; allemaal zichtbare verouderingsverschijnselen. 
Aloe Moisturizing Lotion bevat gestabiliseerde aloe vera gel, 
allantoïne, abrikozenpitolie en jojoba-olie. Alle vier bekende 
hydraterende en vochtregulerende ingrediënten. Plus elastine
en collageen om het zachte, soepele en gladde gevoel van de 
huid vast te houden en om het verouderingsproces te 
vertragen. Deze lotion is licht geparfumeerd en daarom ideaal 
als gezichts-, hand- en bodylotion. Ook onder make-up is de 
Aloe Moisturizing Lotion perfect te gebruiken.

Breng wat lotion aan op uw gezicht, handen of lichaam en 
masseer zachtjes totdat de crème geheel is ingetrokken.

ALOE LOTION (118 ml)

Aloe Lotion is een uitstekende hand- en body-
lotion die de huid voedt en hydrateert met een 
rijke, niet vette samenstelling. De lotion is rijk 
aan aloë vera die de huid beschermt en versoe-
pelt. Om de zachtheid en de vochtbalans van de 
huid te behouden, is de gestabiliseerde aloë vera
gecombineerd met collageen, elastine en de 
antioxidant vitamine E. Aloe Lotion bevat hier-
door onverzadigde vetzuren die van nature niet 
voorkomen in het lichaam, maar wel essentieel 
zijn. Abrikozenolie houdt de huid zacht en elas-
tisch, vitaliseert en houdt de vochtbalans op pijl. 
Deze heerlijke lotion is ook geschikt voor man-
nen.

Uitstekende after sun lotion.
Lotion voor het hele lichaam en voor een 
zijdezachte huid.

ALOE PROPOLIS CREME (113 gram)

Een bijzonder probaat verzorgingsproduct van 
Forever is de Aloe Propolis Creme. Deze crème 
bevat naast 74,4% gestabiliseerde aloë vera gel 
ook propolis van de honingbij. Deze propolis 
bestaat uit meervoudige aminozuren, vitamine-
complexen en waardevolle structuurbouwstenen 
voor de ondersteuning bij het herstel van de 
huid. De extracten uit kamille en smeerwortel 
hebben tegelijkertijd een kalmerende uitwerking 
op de huid. De huid wordt door de aanvulling van 
vitamine A en E extra beschermd. Ook de zwaar 
belaste huid wordt effectief en duurzaam ver-
zorgd.
De toevoeging van bijenpropolis en kamille 
maakt dit product bij uitstek geschikt voor een 
droge of schrale huid. Aloe Propolis Creme 
verbetert de conditie van de huid.

Zeer geschikt voor de droge of
schrale huid. Heeft een verzach-
tende werking. Rijk aan aloë
vera en propolis.
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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 in 2007 en 2008 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.

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

FOREVER ALOE SCRUB (99 gram)

Dankzij de werking van de jojobakorrels in de 
Forever Aloe Scrub verdwijnen dode huidcellen, 
wordt de huid weer heerlijk zacht en kan de huid 
beter ademen. 

Deze scrub is zo mild dat het zelfs dagelijks op 
het gezicht (behalve rondom de ogen) en 
lichaam kan worden gebruikt. Forever Aloe 
Scrub geeft een gevoel van luxe en heeft een 
exclusieve geur. 

De scrub met gestabiliseerde aloë vera gel zorgt 
op een natuurlijke wijze voor een zachte en 
gereinigde huid die weer straalt!

Door uw huid regelmatig te
scrubben krijgt u ook een
mooie egale bruine teint.

FOREVER MARINE MASK (113 gr)

Met Forever Marine Mask wordt de huid diep 
gereinigd en in balans gebracht door de toevoe-
ging van natuurlijke mineralen uit zeekelp en 
algen. Algenextracten dragen tevens bij tot 
versteviging en extra veerkracht van de huid. 
Daarnaast wordt de huid gehydrateerd en gevoed 
met aloë vera-, honing- en komkommerextrac-
ten. Het masker is zeer rijk aan vitamine A en C 
en is daardoor geschikt voor iedere huid met een 
tekort aan spankracht, stevigheid en vitaliteit. 
Het masker bevat eveneens vitamine E, een 
antioxidant met een hydraterende werking voor 
ieder huidtype. Forever Marine Mask reinigt, ver-
zorgt en beschermt de huid en is een effectieve 
en intensieve verzorging voor de veeleisende 
huid van gezicht, hals en decolleté.

Dit kant-en-klaar masker
is ideaal om mee te nemen
op vakantie!                                  
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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.

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!
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