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Eerste Aloe-Vera-Hulp Koffer
Hoe trekt u de aandacht voor de hoge kwaliteit van de Aloe Vera producten
van Forever Living Products ?
Met een heuse Aloë Vera Eerste Hulpkoffer!
Alle producten direct bij de
hand bij kleine
verwondingen en
kneuzingen!
Te gebruiken in de auto, in de boot, in het
huishouden, aan het strand, bij het wandelen, bij het kamperen en bij
hobby's, sport en spel...
Deze fraaie koffer met een Aloë Vera
logo heeft op zich al een
aantrekkingskracht bij mensen die 'm
zien, en is gemaakt van robuust en
duurzaam kunststof.
Afmetingen: 34x27x12 (BxHxD).
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schuim in de koffer is voorgesneden voor:
Aloe First
Aloe Vera Gelly
Aloe Vera Heat Lotion
Aloe Lips

Uiteraard kan dit set ook worden uitgebreid met b.v. Aloe MSM Gel en
voedingssupplementen,altijd gebaseerd op je eigen ervaring en kennis
Inclusief verbandsetje met pleisters, compresgaasjes etc.
Inclusief een 'Kleine Raadgever voor Noodsituaties’ !
Voor bestellingen, s.v.p. contact opnemen via boven vermelde gegevens.

DISCLAIMER:
Please note that any advice or information contained in these pages represent the opinion of Wolfgang M.R. Balliël, unless referenced otherwise, and NOT of
Forever Linving Inc. or any other producer. This information should not be interpreted as an substitution or replacement for your medical therapy, only as an
addition. Any advice taken concerning a medical treatment should be discussed with your own GP or other treating specialistic physician. Mr. W.M.R. Balliël
(euRN) cannot accept any responsibility for any unilateral action taken by a reader of these pages, especially if this happens without any feed-back due
to his advice. The information contained on these pages and the available e-mail-information are frequently reviewed and edited to assure accuracy and
timeliness. The informations given in the testimonials are based on own practitioner's education & experience and the summaries from customers’ history
referring to the amount of information the customers were willing to give freely. Obviously, the provided personal data and the clients privacy are handled
legally due to the referrings laws in the countries the advices are given. © wmr.balliël/NL-Maastricht/september 2005

