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Forever™ Essential Oils worden gemaakt  
van de puurste bronnen van over de hele 

wereld. Door samen te werken met een 
toegewijd team van wetenschappers, 

boeren, aroma therapeuten en botanisten 
heeft Forever de beste locaties voor de 

botanische ingrediënten, fruit, kruiden en 
specerijen gevonden die worden gebruikt in 

Forever Essential™ Oils.

100% 
PUUR

Forever™ Essential Oils  
zijn gemaakt van  

100% pure etherische oliën. 

Forever™ Essential Oils zijn, in tegenstelling tot 
vergelijkbare etherische oliën, nooit gemengd 

of verdund met synthetische oliën of andere 
opvul ingrediënten. Dit betekent dat Forever 

etherische oliën aanbiedt met de hoogste 
potentie en puurheid die vandaag de dag 

verkrijgbaar zijn.

De zintuigen zijn ongelofelijk sterk en hebben invloed op gedachten, 
humeur en nog veel meer hersenfuncties. De zintuigen werken samen 
om de waarneming van onze omgeving te ondersteunen. Onze reukzin is 
ongetwijfeld één van de sterkste zintuigen. 

De geurreceptoren achterin je neus zijn direct verbonden met het  
limbisch systeem van de hersenen die verantwoordelijk is voor emoties  
en het geheugen. 

FOREVER™ ESSENTIAL OILS LEMON  
is gemaakt van citroenen uit Argentinië en 
Californië. De gebruikte citroenen worden met 
de hand geoogst en zorgvuldig uitgehard tot ze 
de perfecte rijpheid hebben bereikt. Dit zorgt 
ervoor dat het fruit sappiger en aromatischer is 
en krachtige etherische oliën produceert om je 
op te vrolijken en te stimuleren.

FOREVER™ ESSENTIAL OILS PEPPERMINT 
is gemaakt van bladeren die zijn geoogst aan de 
voet van de Himalaya in India, waar het klimaat 
en de bodem krachtige pepermunt van 
topkwaliteit opleveren. Het resultaat is een 
etherische olie waarvan de geur zorgt voor een 
natuurlijk oppeppend effect en een gevoel van 
vertrouwd comfort.

FOREVER™ ESSENTIAL OILS LAVENDER  
is gemaakt van lavendel die in Bulgarije is 
geteeld en geoogst. Door de ideale 
groeiomstandigheden bevat de olie een hoog 
gehalte linalylacetaat. Deze stof geeft de 
lavendel zijn fruitige en zoete aroma om te 
kalmeren en te ontspannen.

FOREVER™ ESSENTIAL OILS DEFENSE  
is een mix van zeven oliën van de hoogste 
kwaliteit verzameld uit zes landen over de hele 
wereld. kruidnagel uit Madagaskar, sinaasappel 
uit de Verenigde Staten, kaneelschorsolie uit 
Madagaskar, wierook uit Somalië, rozemarijn uit 
Hongarije, eucalyptus citriodora-olie uit 
Australië en jeneverbes uit Nepal vormen deze 
krachtige melange. Samen vormen zij de 
boeiende geur van Defense.

ESSENTIAL OILS?
WAAROM 

EEN BETERE MANIER OM TE ONTTREKKEN 
Na het oogsten worden de etherische oliën 
onttrokken, uit de zorgvuldig geselecteerde 
oogst, door de technieken stoomdestillatie en 
koud persen toe te passen. Met deze 
technieken laten we de chemische 
samenstelling en aroma van de oliën 
onaangetast. Elke olie is vervaardigd van een 
specifiek deel van de plant inclusief 
bloemblaadjes, vruchten, zaden, bladeren en 
zelfs schors en wortels. Het gebruikte deel van 
de plant en de extractie technieken zijn uniek 
voor elke olie. Het eindresultaat is pure 
botanische essentie speciaal voor jou geoogst. 

KWALITEIT STAAT VOOROP
Om de kwaliteit van elke Forever™ Essential Oil 
te garanderen ondergaat elke batch een 
grondige kwaliteitscontrole inclusief een CG-MS 
laboratorium analyse om de chemische 
samenstelling van elke olie te beoordelen en te 
controleren. Deze kwaliteitscontroles helpen te 
garanderen dat elke batch etherische olie de 
potentie en puurheid bevat waar Forever om 
bekend staat.

Balans voor jouw 
lichaam en geest 



DE BESTE BRONNEN 
UIT DE NATUUR. 
Wij zijn vastberaden om de beste bronnen in de natuur voor  
gezondheid & schoonheid te vinden en deze met de wereld te delen.  
Bij Forever combineren we pure aloë vera met natuurlijke – en 
wetenschappelijk innovatieve ingrediënten. Deze worden zorgvuldig 
geselecteerd om de voordelen van aloë vera aan te vullen en te  
versterken om jou te helpen er op je best uit te zien en te voelen.  

Ontdek meer over ons uitgebreide assortiment van  
aloë dranken, voedingssupplementen, huidverzorging,  
persoonlijke verzorging, gewichtsbeheersing, bijenproducten  
en meer. Jouw Forever Business Owner vertelt je er graag alles over. 

Forever Living Products Benelux
Postbus 99, 3740 AB Baarn, Nederland ©
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