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EFFECTIEF CLEANSINGPROGRAMMA, OP
WEG NAAR EEN FIT EN SLANK LICHAAM
KICK-START!

DE JUISTE SUPPLEMENTEN

Zou je graag fitter en strakker willen worden? C9 is een

Het C9 pakket bevat voedingssupplementen die je lichaam

evenwichtig cleansingsprogramma dat je in 9 dagen op weg

optimale ondersteuning bieden. De supplementen zijn

helpt! Je volgt een effectief voedingsschema, wordt bewust van

zorgvuldig geselecteerd voor C9 en de dosering is precies

je valkuilen én gaat lekker bewegen. Het resultaat na 9 dagen is

afgestemd op het doel dat je voor ogen hebt: fit worden!

de ultieme motivatie om door te zetten. Dit programma is de
perfecte kick-start van een gezondere levensstijl!

PROTEÏNE SHAKES
Met Forever Lite Ultra (op soja basis) maak je eenvoudig een

GOED ETEN

kwalitatieve proteïne shake die direct een voldaan gevoel

Belangrijke onderdelen van C9 zijn: Aloe Vera Gel, proteïne

geeft. Voeg fruit toe en je hebt een heerlijke traktatie voor jezelf!

shakes en uitgebalanceerde voedingssupplementen. Je geniet

Verkrijgbaar in de smaken vanilla en chocolate.

van slanke recepten en kiest zelf je favoriete groentes en fruit
uit het programmaboekje.

ALOE VERA DRANK
De basis van C9 is Forever’s aloë vera drank. Nu verkrijgbaar
in maar liefst 3 verschillende smaken: Forever Aloe Peaches,
Forever Aloe Berry Nectar & Forever Aloe Vera Gel. Het is
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de ideale aanvulling op een uitgebalanceerd voedingspatroon.

• 9 dagen

Niet voor niets blijven de meeste mensen aloë vera dranken

• Praktische gewichtsbeheersing

drinken nadat ze C9 hebben voltooid.
Een voedingssupplement is geen vervanging
van gevarieerde, evenwichtige voeding en een
gezonde levensstijl.

• Ideaal startpunt
• Op basis van aloë vera gel

VOOR WIE IS HET?

INHOUD PAKKET:

1. Op weg naar je streefgewicht:

• Forever Aloe Vera Drank (2x 1 liter)

C9 wordt veel gebruikt door mensen die hun streefgewicht

• Forever Lite Ultra Vanilla of Chocolate (15 maaltijden):

willen bereiken of weer in vorm willen komen. C9 is voor hen
het perfecte startpunt! In 9 dagen leg je namelijk een goede
basis. Het resultaat van C9 werkt bijzonder motiverend om
door te zetten. Op weg naar een fit lichaam en slank figuur!

smaakvolle proteïne shakes.
• Forever Lean (36 capsules): met witte boon- en cactusvijg
extract en chroom.
• Forever Therm (9 tabletten): met vitamines B2 en B12 en
plantenextracten.

2. Gezonder leven:

• Forever Fiber (9 sticks): bron van vezels.

C9 is ideaal voor mensen die een gezondere levensstijl

• Meetlint

nastreven. Mensen die evenwichtig willen eten en dagelijks

• Shaker

meer willen bewegen. In 9 dagen leer je patronen veranderen

• C9 programmaboekje

en ontdek je persoonlijke valkuilen. Met C9 leer je hoe
gezonder eten en meer bewegen onderdeel kunnen worden

GEBRUIK

van het dagelijks leven. C9 is je persoonlijke gids, je

Het programmaboekje is de dagelijkse leidraad. Je volgt

bestemming: een fittere versie van jezelf!

simpelweg de dagelijkse stappen. Prettig is dat je geen
ingewikkelde of dure ingrediënten hoeft bij te kopen.

3. Bewustwording:
C9 is perfect voor mensen die weer even back to basic willen.

Goed om te weten:

Mensen die terug naar de basis willen. Vragen die centraal

• Productnummer: Vanilla shake: 475, 625 of 629.

staan zijn: wat eet ik op een dag en waarom? Wat doe ik
aan beweging? Wat brengt het mij en kan het ook anders?

Chocolate shake: 476, 626 of 630.
• Een voedingssupplement is geen vervanging van

Met C9 kijk je 9 dagen bewust en met een frisse blik naar je

gevarieerde, evenwichtige voeding en een gezonde

voedingspatroon en algehele levensstijl.

levensstijl.
• Bevat het allergeen soja (Forever Lite Ultra)

C9 IS NIET GESCHIKT VOOR:
•M
 ensen die allergisch zijn voor soja. (Forever Lite Ultra

• Forever F.I.T. staat voor: Foundation, Inspiration,
Transformation

bevat soja.)
•V
 rouwen die zwanger zijn, zwanger willen worden of
borstvoeding geven.
•M
 ensen die enige vorm van medicatie gebruiken of onder
medische behandeling staan, wordt geadviseerd zich eerst

Mooie combinatie met:
• Forever F.I.T. bestaat uit drie unieke programma’s: C9, F15
en Vital5. De programma’s sluiten volledig op elkaar aan:
• F15 is ideaal voor mensen die na C9 door willen gaan met

te wenden tot hun arts. Denk bijvoorbeeld aan personen

hun goede gewoontes. Met F15 ga je meer sporten. F15

met diabetes of een hartafwijking. Voor deze groep is het

heeft 3 sportniveaus. Het maakt dus niet uit hoe sportief je

altijd raadzaam te informeren bij de behandelend arts voor
het starten met een gewichtsbeheersingsprogramma en/of
voedingssupplement.

bent!
• Vital5 is een ideaal basispakket voor een gezondere
levensstijl. Het bevat Aloe Vera Gel en op elkaar afgestemde
voedingssupplementen die je elke dag ondersteunen.
• Overige F.I.T. producten: Naast de 3 programma’s bevat
Forever F.I.T. aanvullende producten die passen bij een fit en
sportief leven.
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WAT KAN IK ZEGGEN OVER HET PRODUCT?

WAT KAN IK NIET ZEGGEN OVER HET PRODUCT?

Het C9 pakket bestaat uit voedingssupplementen. Een

1.

C9 is een crash dieet

voedingssupplement is geen vervanging van gezonde en

2.

Met C9 verlies je X aantal kilo

gevarieerde voeding. Het is een aanvulling op gezonde

3.

Met C9 moet je zo min mogelijk eten

voeding. Voldoende groenten en fruit eten en voldoende water
drinken zijn altijd belangrijk. Dat advies staat ook in het C9
programmaboekje.

WAT IK KAN VERTELLEN OVER C9:
1.

Al jaren een Forever bestseller!

2.

Miljoenen positieve C9 ervaringen

3.

Vele ‘C9 fans’ wereldwijd

4.

Geavanceerd en helder cleansingprogramma

5.

Hoge kwaliteit pure aloë vera gel

6.

Hoge kwaliteit voedingssupplementen

7.	Zorgvuldig op elkaar afgestemde voedingssupplementen
die samenwerken
8.

De perfecte basis

9.

Gefundeerd werken aan je persoonlijke doelen

10. Ideaal startpunt, goede eerste stap
11.	Geen ‘zwart gat’ na het programma. Je kunt door met F15
of Vital5
12. Gericht op de langere termijn
13. Structureel je levensstijl aanpassen
14. Focus op blijvende verandering
15. Afgestemd op moderne levensstijl
16. Aan te passen op persoonlijke voorkeuren en wensen
17. Realistisch programma
18. Haalbaar en eenvoudig
19. Voor iedereen te volgen
20. Sportniveau of ervaring niet belangrijk
21. Smakelijke recepten, zonder ingewikkelde ingrediënten
22.	Je begint niet aan een nieuw dieet, maar aan een nieuwe
manier van leven
23.	Handige tools: brochure, de app en de site
foreverweightcare.com. Hier vind je praktische tips en
adviezen.
24.	F.I.T. is er voor iedereen. Hoe sportief je ook bent en wat
je tempo ook is.
25. Een boost voor zelfvertrouwen! Trots gevoel op dag 9!
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