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NIEUW! Forever F.I.T. 

Eindelijk verkrijgbaar in de Benelux: C9, F1 en F2. De drie pakketten van 

het internationaal zeer succesvolle F.I.T. Programma. Vooralsnog alleen 

beschikbaar met Ultra Lite Vanilla en Pro X2 Cinnamon.  

Forever F.I.T. is een geavanceerd voedings-, reinigings- en 

afslankprogramma. Ontwikkeld door Forever om u te helpen er beter uit 

te zien en u beter te voelen in drie eenvoudig te volgen stappen. In 69 

dagen fitter en vitaler. Start met de “cleansing” Clean 9, pak door met 

F.I.T.1 en maak uw transformatie compleet met F.I.T.2. Na deze drie 

stappen bent u werkelijk FIT - Forever! 

KAN JIJ ER BETER UITZIEN EN JE BETER VOELEN IN 

SLECHTS 9 DAGEN? JA. 

De Forever Clean 9 box bevat voor de eerste 9 dagen: Forever Aloe Vera 

Gel™ (2x 1 liter), Forever Lite Ultra™ (15 maaltijden), Forever Garcinia 

Plus™ (54 softgels), Forever Therm™ (18 tabletten), Forever Fiber™ (9 

sticks), Meetlint, Clean 9 werkboek. Adviesprijs € 116,60 

Met het CLEAN 9 Programma maakt u een vliegende start op weg naar 

een slankere en gezondere versie van uzelf. Dit efficiënte en makkelijk te 

volgen “cleansing” ofwel reinigingsprogramma geeft u de tools in handen 

die u nodig hebt om vandaag van start te gaan om uw lichaam te 

transformeren! 

RAAK GEÏNSPIREERD EN ZET DE VOLGENDE STAP 

LOOK BETTER. FEEL BETTER. FOREVER F.I.T.1 ZAL U 

HELPEN OP EEN ANDERE MANIER TE DENKEN... 

 
...over voeding en lichaamsbeweging en u het inzicht verstrekken dat 

ervoor zal zorgen dat u gemotiveerd raakt om uw lichaam voorgoed te 

veranderen. 

De Forever F.I.T.1 box bevat voor de eerste 30 dagen: Forever Aloe Vera 

Gel™ (4x 1 liter), Forever Lite Ultra™ (30 maaltijden), Forever Therm™ 

(60 tabletten), Forever Garcinia Plus® (70 softgels), Forever Fiber™ (30 

sticks), Forever PRO X2 TM High Protein Bars and Melody (10 repen),  

F.I.T.1 werkboek. Adviesprijs  € 280,90 

BOUW SPIEREN OP EN VET AF. MAAK UW TRANSFORMATIE 

COMPLEET. LOOK BETTER. FEEL BETTER. 

FOREVER F.I.T.2 BRENGT U NAAR HET VOLGENDE LEVEL... 

 

De Forever F.I.T.2 box bevat voor de tweede 30 dagen: Forever Aloe Vera 

Gel™ (4x 1 liter), Forever Lite Ultra™ (30 maaltijden), Forever Therm™ 

(60 tabletten), Forever Garcinia Plus™ (70 softgels), Forever Fiber™ (30 

DECEMBERACTIE! 

Voordelig uit in december? En 

toch kwaliteit in handen? 

Plaats je bestelling bij Period. 

Advies en ontvang 

10% KORTING TOT 
EN MET 31 
DECEMBER 2014 

De kortingen zijn niet 

cumuleerbaar.  

Period. Advies is zelfstandig 

distributeur bij Forever Living 

Products en zelfstandig 

distributeur bij It Works! 

Global.  

Samenwerken met Period. 

Advies? Dat kan! Wij breiden 

ons team uit. Kijk op onze 

website www.periodadvies.nl 

voor meer informatie en neem 

contact met ons op. 
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sticks), Forever PRO X2 TM High Protein Bars (10 repen), F.I.T.2 werkboek. 

Adviesprijs € 280,90 

    

SINDS KORT OOK FACIAL EN BODY WRAPS VAN IT WORKS! 

Een deel van het assortiment van It Works! Global is nu ook in Nederland 

verkrijgbaar. It Works! biedt goede huidverbeteringsproducten. h en wordt met 

succes door verschillende salons . De producten zijn gemakkelijk in gebruik en 

hebben een hoog slagingspercentage. De resultaten verschillen per persoon. Het 

feit is wel dat je huid verbetert met deze producten. Adviesprijs facial wrap kuur € 

110. Adviesprijs body wraps kuur € 110.  

ALOE HEAT LOTION 

“Bij verkoudheden wrijven wij de borstkas en voetzolen in. 

Sokjes aan en onze kinderen slapen rustig zonder 

hoestbuien. ” 

Een tube aloe heat lotion bevat onder meer aloë vera gel, menthol en eucalyptus. 

Dit mengsel dringt diep door en versnelt het herstel. Insmeren voor het sporten 

versnelt de warming up. Masseren met de lotion geeft een ontspannend gevoel. 

Maar de tube is meer dan alleen een sportlotion. Het is ‘zelfdenkend’. Aangebracht 

op warme spieren ontspant de lotion. Bij pijnlijke gewrichten koelt deze zelfde 

lotion het gewricht. Bij hoofdpijn de pijnlijke plekken of de slapen insmeren met 

heat lotion verlicht snel de pijn. 
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De mailings van Period. Advies  

worden met mate verstuurd.  

Heb je toch geen interesse in deze  

mailings? Stuur een afmelding naar 

info@periodadvies.nl .  

Iemand anders interesse in deze 

nieuwsbrieven? Stuur een mail naar 

info@periodadvies.nl . 

Producten zijn te bestellen via facebook, email of whatsapp. Neem 

contact op voor persoonlijk advies. Vaak is gratis thuisbezorging 

mogelijk. 

Interesse in korting? Period. Advies mag je diverse kortingen 

aanbieden. Vraag naar de voorwaarden.   

De producten zijn slechts goede hulpmiddelen op natuurlijke basis. Ze 

mogen niet doorgaan voor geneesmiddelen. Gun het lichaam de tijd 

om aan de samenstelling te wennen. Raadpleeg derhalve altijd jouw 

specialist of huisarts. Zeker bij twijfel.  

In verband met overgevoeligheden, verzoeken wij je voor gebruik de 

ingrediënten te controleren. Net als bij alle andere merken, kunnen de 

producten overgevoeligheidsreacties veroorzaken.  

Forever Living Products biedt  de mogelijkheid binnen 30 dagen na 

aanschaf het product te retourneren, indien je niet tevreden bent. Je 

krijgt dan je aankoopbedrag terug.  

Bij het assortiment van It Works! Global kunnen wij helaas NIET een 

100% tevredenheidsgarantie bieden. Aan de andere kant heet de 

onderneming niet voor niets It Wor 

 

 

Contact opnemen 

Period. Advies 

T.a.v. Vera Ramman-Delpeut 

E-mailadres: 

info@periodadvies.nl 

Telefoon: 

06 231 86 996 

Webadres: 

www.periodadvies.nl 

Op facebook: 

Forever Period.  

Body Wraps Wereld 
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