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Kiedy na niebie wreszcie pojawia się 
słońce i nastają cieplejsze dni, można 
zaobserwować wzmożoną aktywność 
konsumentów. Ludzie zaczynają przy-
gotowywać się do lata i na wakacyjne 
wyjazdy. Dla nas oznacza to promowanie 
sezonowych, letnich produktów. 

Badania konsumenckie wykazują, że 
rynek zdrowia i urody rozwijał się nawet 
w trudniejszych ekonomicznie okresach. 
Wynika to z tego, że dla coraz więk-
szej liczby osób troska o skórę staje się 
nieodzownym elementem codziennej 
pielęgnacji. Chcąc jak najdłużej zachować 
młodzieńczy wygląd i energię, inwestu-
ją one w wysokiej jakości produkty dla 
zdrowia i urody.

W nachodzących latach ry-
nek ten nadaj będzie rósł, 
a Forever ze swoją różno-
rodną ofertą świetnie się 
na nim odnajduje. Dlatego 
w pełni skorzystajcie z tego 
trendu.

Zdrowie latem

Dbałość o ciało - zarówno z zewnątrz, jak 
i od wewnątrz – jest ważne niezależnie od 
pory roku. Jednak latem klienci bardziej 
koncentrują się na przygotowaniu skóry, 
zapominając nieco o tym, jak ważne jest 
dostarczenie organizmowi substancji od-
żywczych, po to, by wyglądać promiennie 
i emanować zdrowiem.  

W Forever zdajemy sobie z tego sprawę, 
dlatego nasze produkty na bazie aloe vera 
odpowiadają na potrzeby klientów tak, by 
pasować do indywidualnego stylu życia. 

Aloes, który stanowi podstawę oferty Fo-
rever jest tak różnorodną rośliną, że znaj-
duje zastosowanie zarówno jako miąższ 
do picia, jak i bazowy składnik produktów 
do pielęgnacji skóry. 

Napoje aloesowe to fundament zdrowia i 
poręczny sposób na dostarczenie organi-
zmowi zdrowotnych dobrodziejstw. Szcze-
gólnie polecamy Aloe Vera Gel, Aloe 
Berry Nectar plus Forever Bee Pollen i 
A-Beta-CarE, które wspaniale wspomogą 
skorzystanie z dobrodziejstw lata.

Ochrona przeciwsłoneczna

Skóra jest największym narządem 
naszego organizmu i wymaga starannej 
troski, zwłaszcza latem. O tej porze roku 
konsumenci masowo kupują „letnie” 
produkty, takie jak emulsje do opalania, 
kremy przeciwsłoneczne i scruby.

Letnim bestsellerem jest bez wątpienia 
emulsja przeciwsłoneczna. Wiadomo, że 
aloe vera, dzięki swoim właściwościom 
kojącym doskonale sprawdza się w łago-
dzeniu efektów przebywania na słońcu.

Na szczęście dla nas, Forever ma emulsję 
oraz spray przeciwsłoneczny, zarówno dla 
dorosłych, jak i dla dzieci. Aloe Sun-
screen i Aloe Sunscreen Spray o SPF 
30 nie tylko chronią skórę przed słońcem i 
wiatrem, ale ją również odżywiają. Wodo-
odporna receptura chroni cię do 40 minut 
po wyjściu z wody i świetnie się sprawdza 
jako balsam po opalaniu.

Choć w zasadzie chyba już wszyscy 
chronią skórę kremami przeciwsłoneczny-
mi, jest jeden jej fragment, który wciąż jest 
przez wiele osób pomijany… Wiele osób  

klienci latem
Lato to najbardziej wyczekiwana pora roku – młodszych 
czekają dwa miesiące słodkiego, wakacyjnego nieróbstwa, 
a starsi zaczynają odliczać dni do urlopu. 
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nie zdaje sobie sprawy – lub zapomina, że słońce może poparzyć usta, jeśli nie będą one 
chronione. Dlatego produktem „must have” w gorącym sezonie jest Aloe Sun Lips o SPF30.

Aloe Scrub to wyśmienity produkt do oczyszczania skóry, by była ona bardziej promienna i 
łatwiej nabrała letniego blasku. Delikatne mikrogranulki olejku jojoba pomagają usunąć zanie-
czyszczenia i martwe komórki naskórka, które gromadzą się w porach i mogą nadawać skórze 
ziemisty wygląd.

Gwarancja jakości

W Forever jesteśmy tak pewni jakości naszych produktów, że klient ma 30-dniową gwarancję 
zwrotu pieniędzy, jeśli nie będzie zadowolony z efektów. Pamiętaj, aby podkreślać ten aspekt 
podczas sprzedaży – to ważny element budowania relacji z klientem. Dzięki temu, klient nie 
będzie miał obaw, by zaufać marce, a to prowadzi do lojalności wobec marki. Klient, o którego 
właściwie zadbasz, z przyjemnością poleci cię innym.


