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Jouw Forever
Business Owner:

Uw persoonlijk contact:
Maarten
telefoon: 06 5555 7650
maarten@bestel-aloevera.nl

VOOR IEDEREEN HET PERFECTE CADEAU
De feestmaand staat voor de deur! Hoogste tijd om je te gaan oriënteren op leuke
cadeaus. Wat geef je aan je moeder, wat krijgt je broer dit jaar en waar verras
je jouw geliefde mee? Met kwalitatieve huidverzorging zit je altijd goed. Forever
heeft voor iedereen het perfecte product.

KORTINGSACTIE!
Profiteer van 1 november 2018 t/m 31 december 2018 van feestelijke korting op
infinite by Forever huidverzorging!
• 10% korting op losse producten
• 15% korting op de set

LUXE HUIDVERZORGING
infinite by Forever is luxe anti-aging
huidverzorging voor hem en haar. Het geeft
je een frisse, jong ogende huid die straalt
van gezondheid. Infinite heeft een basis van
aloë vera, versterkt met krachtige
plantextracten. De lijn bevat een cleanser,
serum, dag- en nachtcrème en zelfs een
exclusief beautysupplement. De producten
zijn los verkrijgbaar maar ook als set.
Je ontvangt infinite by Forever nu
tijdelijk in speciale feestverpakking!

SPECIAAL VOOR JOU
Wil je iemand verrassen met een uniek product specifiek voor zijn
of haar huidbehoeftes? Bekijk dan Forever’s Targeted producten.
Wat dacht je van de milde oogcrème awakening eye cream,
de ultrazachte scrub smoothing exfoliator of de heerlijk frisse
balancing toner. Allemaal op basis van de beste aloë vera!

VOOR DE GEMENGDE HUID
Voor iedereen met een gemengde huid is
Sonya daily skincare system een
geweldig cadeau. Deze populaire
huidverzorgingsproducten verzorgen,
reinigen en hydrateren de huid optimaal.
De producten hebben een gelbasis met
aloë vera en andere natuurlijke
bestanddelen zoals granaatappel, zoethout
en fruitextracten. De lijn bevat een cleanser,
illuminating gel, moisturizer en een
facemask. Koop de producten los of als set
in een mooie etui.

MUSTHAVE VOOR DE SKINCARE FAN
Voor de echte skincare fans kies je het
nieuwe aloe bio-cellulose mask! Met dit
innovatieve sheetmasker krijgt de
gezichtshuid een ware VIP-behandeling.
De basis is een bio-cellulose
vezelstructuur die diep
doordringt in de huid.
Voor de formule is
gebruik gemaakt van
gefermenteerde
kokos en aloë vera.
De formule bevat
daarnaast zeegras en
een serum van
paardenkastanje en groene
thee-extract. Aloe bio-cellulose mask is
pure verwennerij voor de huid op een koude
winterdag!
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