http://osp-koeln.de

Forever Freedom
De zogenaamde ‘Kölner Lijst’ is samengesteld voor sporters, trainers en sportartsen om informatie over producten te geven met
het oog op dopinggevaar. De samensteller en beheerder van deze Keulse Lijst, het Olympisch Steunpunt Köln-Bonn-Leverkusen
te Duitsland, kan echter geen verantwoording nemen voor het gebruik van de individuele producten. De eventuele
verantwoordelijkheid voor het gebruik van voedingssupplementen en voor het mogelijk voorhanden zijn van dopingrelevante
substanties in het lichaam van de sporter ligt in de eerste plaats altijd bij de sporter zelf.
Opmerking:
Noch publicatie op de Keulse Lijst, noch een negatieve laboratoriumanalyse van individuele boekingen, betekent dat
een product in beginsel vrij van prohormonen respectievelijk anabolen of stimulerende middelen is. Het betekent
enkel dat het dopingrisico via dit product door onderzoek geminimaliseerd is.

Laatste update: 14-11-2006
Product

Forever Freedom

Bedrijf

Forever Living Products International

Telefoon

+31 (0)497-360102

Email

info@flp-benelux.com

Webpagina

www.flp-benelux.com

De volgende boekingen zijn in het centrum voor preventieve dopingonderzoek
van de DSHS Keulen (D) onderzocht:
Datum

Boekingsnr.

Houdbaar tot

Anabolen

Stimuleringsmiddelen

25.08.2006

200106

01/2010

niet aangetoond

niet aangetoond

Informatie van de fabrikant zelf:
Worden door respectievelijk het bedrijf en diegenen die voor het productieproces
verantwoordelijk zijn ook voor dit product prohormonen en/of anabolen geproduceerd?

Kan in het productie-, verwerkings- en/of handelsproces contact met prohormonen en/of
anabolen uitgesloten worden?

Aanvullende informatie van de fabrikant:
Verdere informatie over dit product kunt u vinden op onze officiële website www.foreverliving.com.

Nee

Ja

http://osp-koeln.de

Forever Active HA
De zogenaamde ‘Kölner Lijst’ is samengesteld voor sporters, trainers en sportartsen om informatie over producten te geven met
het oog op dopinggevaar. De samensteller en beheerder van deze Keulse Lijst, het Olympisch Steunpunt Köln-Bonn-Leverkusen
te Duitsland, kan echter geen verantwoording nemen voor het gebruik van de individuele producten. De eventuele
verantwoordelijkheid voor het gebruik van voedingssupplementen en voor het mogelijk voorhanden zijn van dopingrelevante
substanties in het lichaam van de sporter ligt in de eerste plaats altijd bij de sporter zelf.
Opmerking:
Noch publicatie op de Keulse Lijst, noch een negatieve laboratoriumanalyse van individuele boekingen, betekent dat
een product in beginsel vrij van prohormonen respectievelijk anabolen of stimulerende middelen is. Het betekent
enkel dat het dopingrisico via dit product door onderzoek geminimaliseerd is.

Laatste update: 14-11-2006
Product

Forever Active HA

Bedrijf

Forever Living Products International

Telefoon

+31 (0)497-360102

Email

info@flp-benelux.com

Webpagina

www.flp-benelux.com

De volgende boekingen zijn in het centrum voor preventieve dopingonderzoek
van de DSHS Keulen (D) onderzocht:
Datum

Boekingsnr.

Houdbaar tot

Anabolen

Stimuleringsmiddelen

25.08.2006

180406

04/2010

niet aangetoond

niet aangetoond

Informatie van de fabrikant zelf:
Worden door respectievelijk het bedrijf en diegenen die voor het productieproces
verantwoordelijk zijn ook voor dit product prohormonen en/of anabolen geproduceerd?

Kan in het productie-, verwerkings- en/of handelsproces contact met prohormonen en/of
anabolen uitgesloten worden?

Aanvullende informatie van de fabrikant:
Verdere informatie over dit product kunt u vinden op onze officiële website www.foreverliving.com.

Nee

Ja

http://osp-koeln.de

Aloe Heat Lotion
De zogenaamde ‘Kölner Lijst’ is samengesteld voor sporters, trainers en sportartsen om informatie over producten te geven met
het oog op dopinggevaar. De samensteller en beheerder van deze Keulse Lijst, het Olympisch Steunpunt Köln-Bonn-Leverkusen
te Duitsland, kan echter geen verantwoording nemen voor het gebruik van de individuele producten. De eventuele
verantwoordelijkheid voor het gebruik van voedingssupplementen en voor het mogelijk voorhanden zijn van dopingrelevante
substanties in het lichaam van de sporter ligt in de eerste plaats altijd bij de sporter zelf.
Opmerking:
Noch publicatie op de Keulse Lijst, noch een negatieve laboratoriumanalyse van individuele boekingen, betekent dat
een product in beginsel vrij van prohormonen respectievelijk anabolen of stimulerende middelen is. Het betekent
enkel dat het dopingrisico via dit product door onderzoek geminimaliseerd is.

Laatste update: 14-11-2006
Product

Aloe Heat Lotion

Bedrijf

Forever Living Products International

Telefoon

+31 (0)497-360102

Email

info@flp-benelux.com

Webpagina

www.flp-benelux.com

De volgende boekingen zijn in het centrum voor preventieve dopingonderzoek
van de DSHS Keulen (D) onderzocht:
Datum

Boekingsnr.

Houdbaar tot

Anabolen

Stimuleringsmiddelen

25.08.2006

090106

01/2010

niet aangetoond

niet aangetoond

Informatie van de fabrikant zelf:
Worden door respectievelijk het bedrijf en diegenen die voor het productieproces
verantwoordelijk zijn ook voor dit product prohormonen en/of anabolen geproduceerd?

Kan in het productie-, verwerkings- en/of handelsproces contact met prohormonen en/of
anabolen uitgesloten worden?

Aanvullende informatie van de fabrikant:
Verdere informatie over dit product kunt u vinden op onze officiële website www.foreverliving.com.

Nee

Ja

http://osp-koeln.de

Aloe MSM Gel
De zogenaamde ‘Kölner Lijst’ is samengesteld voor sporters, trainers en sportartsen om informatie over producten te geven met
het oog op dopinggevaar. De samensteller en beheerder van deze Keulse Lijst, het Olympisch Steunpunt Köln-Bonn-Leverkusen
te Duitsland, kan echter geen verantwoording nemen voor het gebruik van de individuele producten. De eventuele
verantwoordelijkheid voor het gebruik van voedingssupplementen en voor het mogelijk voorhanden zijn van dopingrelevante
substanties in het lichaam van de sporter ligt in de eerste plaats altijd bij de sporter zelf.
Opmerking:
Noch publicatie op de Keulse Lijst, noch een negatieve laboratoriumanalyse van individuele boekingen, betekent dat
een product in beginsel vrij van prohormonen respectievelijk anabolen of stimulerende middelen is. Het betekent
enkel dat het dopingrisico via dit product door onderzoek geminimaliseerd is.

Laatste update: 14-11-2006
Product

Aloe MSM Gel

Bedrijf

Forever Living Products International

Telefoon

+31 (0)497-360102

Email

info@flp-benelux.com

Webpagina

www.flp-benelux.com

De volgende boekingen zijn in het centrum voor preventieve dopingonderzoek
van de DSHS Keulen (D) onderzocht:
Datum

Boekingsnr.

Houdbaar tot

Anabolen

Stimuleringsmiddelen

25.08.2006

20905

09/2009

niet aangetoond

niet aangetoond

Informatie van de fabrikant zelf:
Worden door respectievelijk het bedrijf en diegenen die voor het productieproces
verantwoordelijk zijn ook voor dit product prohormonen en/of anabolen geproduceerd?

Kan in het productie-, verwerkings- en/of handelsproces contact met prohormonen en/of
anabolen uitgesloten worden?

Aanvullende informatie van de fabrikant:
Verdere informatie over dit product kunt u vinden op onze officiële website www.foreverliving.com.

Nee

Ja

