Dieren en Aloë Vera

NL

Wat is aloë vera
Aloë vera is één van de oudste, meest bekende, heilzame planten en is door de eeuwen heen gebruikt
in verschillende culturen. Van de Oude Grieken en Romeinen tot Babylonische, Indische en Chinese
volkeren werd aloë vera ‘De wonderplant’ genoemd. Van alle soorten wordt de Aloe Vera Barbadensis
(Miller) het meest toegepast. De plant is familie van de lelie en heeft dikke bladeren, waarvan de
inhoud (de gel) heel veel goede eigenschappen bezit, voor zowel mens als dier.

De gel; rijk aan voedingsstoffen
De gel uit de bladeren van aloë vera bevat meer dan 200 voedingsstoffen, waaronder 20 mineralen,
18 aminozuren en 12 vitaminen. De plant bezit eigenschappen die de stofwisseling stimuleren, de
weerstand verhogen, stressgevoeligheid verminderen en mens en dier energieker maken. In 1968
kwam men in Amerika tot een opmerkelijke doorbraak in de verwerking van aloë vera. Het werd
mogelijk om de gel aan de plant te onttrekken en op natuurlijke wijze te stabiliseren. Met dit proces
behoudt de gel jarenlang haar krachtige werking. Het patent op dit unieke stabilisatieproces is in
handen van Forever Living Products.

‘Een hele lange tijd, ongeveer een jaar
lang, voelde mijn paard zich niet goed.
Hij blonk niet meer en gedroeg zich
futloos. Ik heb alles geprobeerd, maar
niets hielp. Ik bedacht me om de
producten van Forever te gaan
gebruiken en voerde hem dagelijks
160 ml Aloe Vera Gel. Na 2 weken was
hij helemaal opgeknapt. Hij begon
weer te blinken, keek helder uit zijn
ogen en was boordevol energie.
Sindsdien gebruik ik alle producten bij
elk ‘probleem’ dat ik tegenkom, bij mijn
paard en ook bij mijn hond. Ik deel nu
mijn ervaringen met anderen en help
zo om hun trouwe dier weer in
optimale conditie te krijgen en
te houden!’

World leader in aloe vera
Forever Living Products is in de afgelopen 30 jaar uitgegroeid tot wereldmarktleider in aloë vera
en bijenproducten. Vandaag de dag biedt Forever een uitgebreide reeks van hoogwaardige
gezondheids- en huidverzorgingsproducten voor mens en dier, die in ruim 145 landen wereldwijd
gretig aftrek vinden.

Aloë vera van Forever Living Products
Forever beheert en controleert het gehele productieproces zelf om de optimale kwaliteit te kunnen
garanderen. Van de enorme plantages in Amerika, Mexico en het Caraïbisch gebied tot het verpakken,
verschepen en distribueren van de producten. Alle producten van Forever worden geproduceerd onder
het zogenoemde ‘Good Manufacturing Practise’. De productie is ISO 14001 gecertificeerd en
geregistreerd voor het Environmental Management System (Milieuzorg). Ook voldoet Forever aan de
ISO 9001:2000 standaard voor het Quality Management System.
Forever test niets op dieren. Daarmee lopen wij voorop, zowel in productiekwaliteit als in de
zorg voor haar omgeving.
Forever is het eerste bedrijf ter wereld dat het IASC-certificaat (International Aloe Science
Council) heeft 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 standaarden van kwaliteit en puurheid.

Let op!
Veel producten met aloë vera die op de
markt worden aangeboden, maken
voornamelijk gebruik van de goede naam
van aloë vera. De hoeveelheid aloë vera is
meestal te laag om echt effect te hebben.
Let daarom altijd op het percentage aloë
vera in de producten. Voor een optimale
invloed op gezondheid en energie.

Aloë vera om te drinken
Aloe Vera Gel (Art. 15)
De Aloe Vera Gel is een vloeibaar voedingssupplement en bevat maar liefst 96,3%
gestabiliseerde aloë vera. De drank helpt bij het ondersteunen van het
afweersysteem, huid en spijsvertering en is geschikt voor alle dieren. De drank
kan gewoon vermengd worden met hun normale voeding of water. Onze aloë
vera dranken stimuleren de eetlust en verhogen het energieniveau van
uw huisdier.

Aloe Berry Nectar (Art. 34)
De Aloe Berry Nectar bevat naast aloë vera gel ook cranberry en appel, die een
gunstige invloed hebben op de waterhuishouding.

Forever Freedom (Art. 196)
De Forever Freedom bevat naast aloë vera gel ook
glucosaminesulfaat en chondroïtinesulfaat, stoffen die van nature voorkomen in
het lichaam. Deze stoffen helpen bij de opbouw van kraakbeen en bij de
schokdemping van de gewrichten. Bij ouder wordende dieren neemt de aanmaak
van deze stoffen af. Daarom kan deze drank goed werk verrichten in het
onderhoud van gewrichten, kraakbeen en pezen.

Forever Aloe Bits n‘ Peaches (Art. 77)
Forever Aloe Bits n‘ Peaches is in basis de Aloe Vera Gel, met alle goede
eigenschappen ervan. Hieraan toegevoegd zijn stukjes pure aloë vera-vruchtvlees
doordrenkt in perzikconcentraat.
Deze drank is rijk aan vezels met
een positieve uitwerking op
de stoelgang.

Aloë vera verzorgingsproducten
Aloe Veterinary Formula (Art. 30)
Aloe Veterinary Formula bevat een hoge dosis gestabiliseerde aloë vera gel. Door de
handige spraytuit kan de vloeistof makkelijk op gevoelige plaatsen van het dier worden
gesprayd. Door de toevoeging van allantoïne heeft dit product een verzachtende en
kalmerende werking op de huid. De Aloe Veterinary Formula kan ook op de vacht van het
dier worden gesprayd na het wassen voor een extra mooie glans en goede conditie van
de vacht.

Aloe Hand & Face Soap (Art. 38)
Een zeep rijk aan verzachtende aloë vera. Deze zeep prikt niet in de ogen en is perfect om te
gebruiken voor het wassen van grote en kleine dieren. Tevens is de zeep geschikt voor het
verwijderen van modder na een heerlijke boswandeling of bij het reinigen van de gevoelige
huid, voordat andere producten op de huid worden aangebracht. De Aloe Hand & Face Soap
reinigt zonder irritatie. De flacon heeft een handig pompje waardoor het eenvoudig te
gebruiken is. De zeep is geschikt voor alle huidtypes en vachten.

Aloe Vera Gelly (Art. 61)
De Aloe Vera Gelly wordt ook wel ‘de pleister in een tube’ genoemd en wordt als eerste
hulpmiddel gebruikt bij het kalmeren en verzorgen van de huid. Tevens ondersteunt de
Aloe Vera Gelly het herstellend vermogen van de huid. De gel is ook bijzonder effectief bij
een droge, schrale huid omdat het verzachtend werkt op de gevoelige plekken van de huid.
De gel is gemakkelijk aan te brengen. Er wordt aanbevolen om de huid eerst te reinigen.

Aloe Propolis Creme (Art. 51)
Propolis is een natuurlijke stof die door bijen wordt gebruikt om de gezondheid in de korf in
stand te houden. Bij het combineren van aloë vera met propolis, ontstaat er een aangename
verzachtende crème van hoge kwaliteit, die niet alleen de huid kalmeert, maar ook
hydraterend werkt. De zwaar belaste huid wordt ook effectief en duurzaam verzorgd. Met
name bij langere beharing verdient het aanbeveling de propolis crème te verdunnen met Aloe
Veterinary Formula, zodat het gemakkelijker tussen de haren op de huid aan te brengen is.

Aloë vera verzorgingsproducten
Aloe MSM Gel (Art. 205)
Een snel werkende, verzachtende gel, geschikt voor gevoelige gewrichten,
gewrichtsbanden, pezen en spieren. Methyl Sulfonyl Methaan (MSM) is een rijke bron
van organische zwavel die ervoor zorgt dat weefsel soepel, elastisch en stevig blijft.
MSM helpt ook bij het onderhouden van het kraakbeen en zorgt daardoor voor soepele
gewrichten. Voor dieren is het van essentieel belang dat het wordt aangebracht op de
huid en niet op de vacht / in het haar. Met name bij langere beharing verdient het
aanbeveling de Aloe MSM Gel te verdunnen met Aloe Veterinary Formula, zodat het
gemakkelijker tussen de haren op de huid aan te brengen is.

Aloe Heat Lotion (Art. 64)
Aloe Heat Lotion is een formule die de doorbloeding van de huid en het onderliggende
weefsel stimuleert. Het is geschikt voor gebruik op plaatsen waar de bloedcirculatie
gering is en een probleem kan vormen. De lotion is ideaal voor het masseren van
gevoelige spieren. Bij dieren is het van essentieel belang dat het wordt aangebracht op
de huid en niet op de vacht.

Aloe Sunscreen (Art. 199) en Aloe Sunscreen Spray (Art. 319)
Een speciale formule met ingrediënten die de huid beschermt tegen de schadelijke
effecten van overmatig veel zon en wind op de huid. Het kan worden gebruikt op
gevoelige oren en neuzen, om te beschermen en te kalmeren. Schimmels/witte
paarden en andere dieren met roze, gevoelige zones zullen deze lotion als kalmerend
ervaren. Het verkoelt en het geeft tegelijkertijd een hydraterende verzorging. Aloe
Sunscreen heeft een hoge beschermingsfactor (SPF 30).

Aloe Jojoba Shampoo (Art. 260)
De jojobaboon en aloë vera zijn samen een uitstekende combinatie voor
haarverzorging. Aloë vera bezit eigenschappen die ervoor zorgen dat deze milde
shampoo goed reinigt. De conditionerende bestanddelen van de jojoba olie zorgen
ervoor dat dierenvachten, manen en staarten goed doorkambaar, glanzend en
gezond zijn.

Forever Bright Toothgel (Art. 28)
Erg populair bij mensen, maar deze verfrissende tandpasta is ook bij uitstek geschikt
voor de tanden van dieren omdat er geen fluoride aan toegevoegd is. Het helpt
de opbouw van tandplak en tandsteen te verminderen, terwijl het tegelijkertijd
het tandvlees reinigt en kalmeert. Forever Bright Toothgel laat tanden en kiezen
sprankelend schoon achter.

Voedingssupplementen
Forever Bee Propolis (Art. 27)
Bijen mengen hars met bestanddelen van stuifmeel en voegen er verschillende soorten
werkzame enzymen en fermenten aan toe: zo ontstaat propolis. Propolis verschaft de
bijen hun immuunsysteem; ook andere dieren kunnen daar hun voordeel mee doen.
Het kan een goede weerstand ondersteunen en zorgen voor snel herstel naar een
normale conditie.

Forever Bee Pollen (Art. 26)
Bijen verzamelen stuifmeel (pollen) als voedsel en brengen deze naar hun korven. Er
bestaat geen voedsel, dat een grotere verscheidenheid aan fundamentele bestanddelen
bevat. Het is hierdoor een uitstekend supplement voor het krijgen van energie, voor of
na een tijd van inspanning en het stimuleert een gezonde spijsvertering. Forever Bee
Pollen is een rijke bron van energie en wordt gemakkelijk door het lichaam opgenomen.
Forever Bee Pollen is een natuurlijk product zonder conserveringsmiddelen, smaak
en kleurstoffen.

TIP
MPD (Art. 307) is een
mild reinigingsmiddel
en ideaal voor het
schoonmaken van
dierenhokken en dekens.
Het is biologisch
afbreekbaar en niet
schadelijk voor dieren.

LET OP
De producten van Forever zijn geen medicijnen. Raadpleeg altijd uw dierenarts bij medische
aandoeningen, medicijngebruik en voor aanvullend advies over voeding en verzorging.

Forever Living Products is wereldmarktleider op het gebied van aloë vera producten. Sinds 1978 streven wij ernaar
om met onze producten u het beste uit de natuur te bieden voor uw gezondheid en schoonheid. Het is de kracht
van de natuur die ons helpt er goed uit te zien en ons optimaal te voelen. Onze producten zijn hier het resultaat van.
De producten van Forever staan dan ook garant voor kwaliteit en puurheid. Miljoenen distributeurs verspreid over
meer dan 145 landen bevestigen dit. Al ruim 30 jaar kunnen mensen zoals u rekenen op een maandelijks inkomen van
Forever. Een teken dat het Forever concept werkt, in goede en in slechte tijden. Combineer een gezonde levensstijl
op basis van natuurlijke producten met een zakelijke kans op financiële vrijheid samen met Forever.
Voor meer informatie over aloë vera en de producten van Forever kunt u contact opnemen met uw Forever distributeur.
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