
C9 
Met het cleansing programma C9 legt 
u de basis. Het is het fundament van 
F.I.T.: uw startpunt op weg naar blijvende 
gewichtsbeheersing. Ontdek hoe uw 
lichaam in 9 dagen verandert!

LET’S GET F.I.T.! 
Bent u klaar voor een gezondere levensstijl? Een slanker lijf en een fitter gevoel?  
Dan bent u klaar voor Forever F.I.T.! 

U herkent het vast wel: u begint vol goede moed met (vaker) sporten, meer bewegen 
en gezonder eten, maar na een tijdje valt u toch terug in oude gewoontes. Wat de 
redenen ook zijn; het is frustrerend. Het volhouden van een gezondere levensstijl lijkt 
niet eenvoudig. Maar dat kan het wel zijn! Wat u nodig heeft is houvast, een duidelijk 
plan en de juiste begeleiding. Dat alles biedt Forever F.I.T.! 

EENVOUDIG  
Forever F.I.T. is een compleet gewichtsbeheersingsprogramma dat u helpt op weg naar 
een slanker lichaam en vitaler leven. Bovendien helpt F.I.T. u om een gezonde levensstijl 
vol te houden, ook wanneer uw streefgewicht is bereikt. Fit worden én blijven was nog 
nooit zo makkelijk. 

Neem met  de volgende stap. Het 
maakt niet uit of u nog niet sport of juist 
een nieuwe sportieve uitdaging zoekt: 

 heeft voor iedereen een geschikt 
programma. U kiest voor  BEGINNER, 

 INTERMEDIATE of  ADVANCED, 
afhankelijk van uw sportniveau. U gaat 
zich in alle gevallen energieker voelen  
dan ooit! 

In België en Luxemburg vanaf begin 
oktober verkrijgbaar. 

VITAL5

Vital5 bevat 5 Forever sleutelproducten 
en is ideaal wanneer u uw streefgewicht 
heeft bereikt en voor altijd vitaal en op 
gewicht wilt blijven! 

VOOR IEDEREEN
Het maakt niet uit hoeveel sportervaring 
u heeft en hoeveel u weet over voeding: 
F.I.T. is er voor iedereen. Stap in op het 
niveau dat bij u past en bepaal zelf in welk 
tempo u aan uw doelen werkt. Met F.I.T. 
kunt u grote sprongen maken of kleine 
stapjes zetten, het is uw programma. Wat 
u ook kiest, Forever F.I.T. is uw gids op 
weg naar LOOK BETTER. FEEL BETTER.   

F.I.T. bestaat uit 3 pakketten:  
C9, F15 en Vital5. Elk pakket bevat  
aloë drank, voedingssupplementen en 
een brochure met uitleg en tips.
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