Dieren en aloë vera

Aloë vera
9 Eén van de oudste, meest bekende
heilzame planten
9 Rijk aan meer dan 200 voedingsstoffen:
vitaminen, mineralen, aminozuren en enzymen
y
9 Uniek gepatenteerd stabilisatieproces van Forever
9 Plantages in Amerika en Mexico
9 Voor mens en dier

Onze producten
p
9 Percentage pure aloë vera zeer hoog
9 ISO 14001: milieuzorg
9 ISO 9001: kwaliteitswaarborg
9 Crueltyy free: wijj testen niet op
p dieren
9 IASC certificaat: alle producten bevatten aloë vera
9 Kwaliteit en puurheid staan voorop

Een geval van zelfzorg
9 Alert en actief
9 Normale eetlust en dorst
9 Aandoening van maximaal 24 uur
9 Geïrriteerde huid
9 Geen tekenen van hevige pijn
9 Indien geen verbetering na 24 uur: dierenarts

Aloe Vera Gel (art. 15)
9 Drank met 96,3% gestabiliseerde aloë vera gel
9 Ondersteunt een goede spijsvertering
9 Verbetert
V b t t de
d opname van voedingsstoffen
di
t ff
9 Mengen met normale voeding

Aloe Berry Nectar (art. 34)
9 Drank met 90,6% gestabiliseerde aloë vera gel
9 Toevoeging van appel
appel- en veenbesextract
9 Gunstige invloed op de waterhuishouding
9 Stimuleert de eetlust en verhoogt de energie
9 Mengen met normale voeding

Hoe herkent u een ziek dier?
9 Minder eten en meer drinken
9 Meer slapen
9 Tekenen van hevige pijn
9 Langer
g dan een dag
g duidelijk
j ziek
9 Let op; jonge dieren drogen sneller uit
9 Speel niet voor dokter en ga direct naar
de dierenarts,, ook bijj twijfel
j

Doseringsaanbeveling
Aloe Vera Gel & Aloe Berry Nectar

Diersoort

Hoeveelheid per dag

Kat

20 - 30 ml

Hond

1 - 2 ml per kg

Klein knaagdier
g

2 ml

Groot knaagdier

4 ml

Vogel

2 - 10 ml

Koe

200 - 250 ml

P d
Paard

200 - 250 mll

“Een hele lange tijd, ongeveer een jaar lang, voelde mijn
paard zich niet goed. Hij blonk niet meer en voelde zich
futloos
u oos e
en so
somber.
be Ik heb
eb a
alles
es gep
geprobeerd,
obee d, maar
aa niets
es
hielp. Toen bedacht ik om de producten van Forever te
gaan gebruiken en begon hem dagelijks 160 ml Aloe Vera
Gel te voeren. Na 2 weken was hij helemaal opgeknapt.
Hij begon weer te blinken, keek helder uit zijn ogen en
was boordevol energie” Sandra Bartholomé

Forever Freedom (art. 196)
9 Drank met 89% gestabiliseerde aloë vera gel
9 Bevat glucosamine, chondroïntine en MSM
voor soepele
l gewrichten
i ht en gezond
d kraakbeen
k kb
9 Ondersteunt de aanmaak van collageen (vit. C)
9 Mengen met normale voeding

Aloe MSM Gel (art. 205)
9 Aloë vera en MSM voor uitwendig gebruik
9 Verzachtend voor gewrichten en gewrichtsbanden
9 Voor soepele weefsels
9 Direct op de huid aanbrengen: effectiever
9 Voor dieren met volle vacht,
vacht verdunnen met
Aloe Veterinary Formula

Doseringsaanbeveling
Forever Freedom

Diersoort

Hoeveelheid per dag

Kat

10 - 15 ml

Hond

0,5 - 1 ml per kg

Klein knaagdier

1 ml

Groot knaagdier

2 ml

V
Vogel
l

1 - 5 mll

Koe

100 - 125 ml

Paard

100 - 125 ml

Toediening dranken
9 De drank direct in de bek (spuit, lepel…)
9 In voeding of drinkwater
9 In één toediening of verdeeld over de dag
9 Indien g
gevoelig:
g start met 10% van de dosis
9 Minimaal 3 maanden gebruik voor het
beste resultaat

Aloe Liquid Soap (art. 38)
9 Verzachtende cleanser op basis van aloë vera
9 Voor het wassen van grote en kleine dieren
9 Anti-bacteriële
A ti b t iël werking
ki
9 Geschikt voor de gevoelige huid

Aloe Jojoba Shampoo (art. 58)
9 Reinigende shampoo op basis van aloë vera
9 Rijk aan jojoba voor het verzachten,
verzachten verzorgen en
voeden van de vacht
9 Vacht, manen en staart makkelijk doorkambaar
9 Voor gezonde,
gezonde glanzende vacht

Aloe Veterinary (art. 30)
9 Speciaal ontwikkeld voor dieren
9 Hoge dosis (80%) aloë vera gel
9 Verzachtende
V
ht d en verzorgende
d werking
ki dankzij
d k ij
de toevoeging van allantoïne
9 Handige spraytuit
9 Voor
V
een soepele
l en glanzende
l
d vacht
h

Forever Bright Toothgel (art. 28)
9 Bevat aloë vera en bijenpropolis
9 Helpt opbouw van tandsteen en tandplak
te verminderen
9 Uitstekend geschikt voor dieren: bevat geen fluoride
9 Propolis: kalmerende en verzachtende werking
9 Fris en perfecte mondhygiëne

Aloe Vera Gelly (art. 61)
9 Hoge dosis (84%) aloë vera gel
9 Eerste hulpmiddel bij kalmeren en verzorgen
van de
d huid
h id
9 Draagt bij aan herstellend vermogen van de huid
9 Geschikt voor kleinere wonden

Aloe Propolis Creme (art. 51)
9 Hoge dosis (74%) aloë vera gel en propolis
9 Verzachtend voor de gevoelige huid
9 Propolis voor een kalmerende werking
9 Verdunnen met Aloe Veterinary Formula:
betere opname

Aloe Vera Gelly (art. 61)
9 Hoge dosis (84%) aloë vera gel
9 Eerste hulpmiddel bij kalmeren en verzorgen
van de
d huid
h id
9 Draagt bij aan herstellend vermogen van de huid
9 Geschikt voor kleinere wonden

Aloe Propolis Creme (art. 51)
9 Hoge dosis (74%) aloë vera gel en propolis
9 Verzachtend voor de gevoelige huid
9 Propolis voor een kalmerende werking
9 Verdunnen met Aloe Veterinary Formula:
betere opname

Huidverzorging
Bij huidirritatie of kleine wond:
9 Eventueel vacht scheren
9 Huid grondig reinigen
9 Huid g
goed drogen
g met een schone doek
9 Aloe Vera Gelly/ Forever Aloe Propolis mengen
met Aloe Veterinary Formula: effectiever
9 Huid niet afdekken

“Ik heb een zwarte Labrador die heel erg
gevoelig is voor bepaalde voedingswaren.
Ze
e krabte
ab e zich
c veel,
ee , waardoor
aa doo haar
aa o
oren
e rood
ood
werden. Na 3 dagen gebruik van de Aloe Vera
Gelly in combinatie met de Aloe Propolis Creme
gaat het heel goed. Echt ongelofelijk wat voor
effect het heeft.” Lian Buis

Forever Bee Pollen (art. 26)
9 Een rijke bron van energie
9 Bevat essentiële voedingsstoffen (vitaminen,
enzymen, proteïnen,
t ï
aminozuren)
i
)
9 Stimuleert een gezonde spijsvertering
9 100% natuurlijk

Forever Bee Propolis (art. 27)
9 Bevordert de natuurlijke weerstand
9 Ondersteunt het immuunsysteem
9 Bevat meer dan 25 soorten flavonoïden
9 100% natuurlijk

Doseringsaanbeveling
Forever Bee Pollen & Forever Bee Propolis

Diersoort

Hoeveelheid per dag

Kat

1‐2

Hond

2‐4

Paard

8 ‐ 20 (in 2 toedieningen)

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.

