Aloe Ferox Nuusbrief

Maart/April 2019, Uitgawe 2/2019

Baie Geluk
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Theresa Delport
Minerva Conradie
Lorraine Labuschagne
Marianne Greyling
Marieline Kruger
Madelein du Toit
Maureen Kinghorn
Marina Kruger
Petro Massyn
Janette Errington

1.
2.
3.
4.
5.

Hilde Nel
Anelia du Plessis
Miriam Bryant
June Botha
Venishree Govender

Simply Natural
Ouma Bettie se Winkel
Noramie Fashions
Skala Cosmetics Pty Ltd
Sanctuary of Essence

is ŉ omvattende aan2019 PRYSVERHOGING
vulling wat die nutriëntryke, groen skil en deursigŉ Onvermydelike prysverhoging sal
tige vesel van die aalwynblaar, asook verskeie
vanaf 1 Julie 2019 van toepassing
lewensnoodsaaklike minerale & vitamiene, bevat:
wees. Die nuwe pryslys sal die Mei/
• Help om die metaboliese balans van die liggaam
Junie Nuusbrief vergesel. Gryp nou
te handhaaf.
• Vul mineraal-tekorte soos sink aan. Sink is nood- die geleentheid aan om voorraad op
te bou tot en met einde Junie 2019.
saaklik vir die spysvertering, immuunstelsel en
gesonde insulien-funksionering.
• Handhaaf gesonde eetlusbalans. Vitamiene B2 (Riboflavin) en B12 help die liggaam om koolhidrate, proteïene en vet af te breek en na energie om te skakel.
• Ontgif die liggaam. Sekere noodsaaklike vitamiene en minerale help om homocysteine, ŉ gevaarlike vrye radikaal, effektief uit die liggaam te verwyder.
• ŉ Noodsaaklike hulpmiddel vir verslankers. Choline tree op as ŉ vet-oplosser
en is ook belangrik vir die vervaardiging van breinhormone en selmembrane.
• Werk uitputting/moegheid teë. Magnesium en vitamiene B6 werk in kombinasie en tree op as ŉ vonkprop om suiker na energie om te skakel.
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2019
2018
Die promosie het reeds op die 1 Januarie 2019 begin
ste

Daar sal 6 prystrekkings wees: 28 Feb, 30 Apr, 28 Jun, 30 Aug, 31 Okt. en 31 Des.
Daar is dus 6 geleenthede om in aanmerking te kom vir die kontantpryse.
Drie kontantpryse ter waarde van R5 000 elk moet tydens elke trekking gewen word.

Wat moet ek doen om deel te neem?
1. Slegs aktiewe Aloe Ferox-verspreiders mag aan die promosie deelneem.
2. Kom in aanmerking vir die trekkings deur skouer aan die wiel te sit en te verbeter op jou
2018-aankope.
3. Jy moet ten minste een bestelling per maand van nie minder nie as R1 200 *KH plaas.
4. Jou aankope gedurende 2019 sal op ŉ maandelikse basis met jou ooreenstemmende 2018aankope vergelyk word en moet met ten minste
• 25% verbeter indien jou totale aankope vir 2018 minder as R30 000 *GH was, of
• 20% verbeter indien jou totale aankope vir 2018 tussen R30 000-R70 000 *GH was, of
• 15% verbeter indien jou totale aankope vir 2018 meer as R70 000 *GH was.
*KH - Kleinhandel: die pryse waarteen ons voorstel dat die produkte herverkoop moet word.
*GH - Groothandel: die pryse waarteen jy die produkte aankoop.
Kontak ons gerus indien jy enige verdere inligting benodig.
Die wenners sal per telefoon, in die nuusbriewe en op Facebook in kennis gestel word.

"Ek is beïndruk met die uitstekende resultate wat
op bestraalde vel lewer."
Dr. Cathryn Walton. Onkoloog. Port Elizabeth
Vertaal uit Engels
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V: My vogroom voel nie bevogtigend genoeg nie. Daar
is nie eens ŉ blinkigheid op my gesig sigbaar nie. Is
die vogroom te lig vir my?
A: ŉ Vogroom is nie veronderstel om op die vel te wees
nie, maar wel in al die lae van die vel. Die mikroskopiese
partikels van die aktiewe bestanddele sowel as die nie-olierige bevogtigende komponente, is
juis so ontwerp om heeltemal in die vel in te trek, van waar dit die vel kan beskerm, herstel,
voed en die elastisiteit verbeter.
V: My vel is veral in die winter besonder droog. Is daar raad daarvoor?
A: Meng ŉ bietjie
met jou vogroom (in die palm van jou hand) en wend saans net voor
slaaptyd aan.
V: Ek/my familie het die afgelope vakansie erge sonbrand opgedoen ten spyte van die feit dat
ek/ons Sun
gebruik het. Waarom het dit gebeur?
A: Belangrike feite om te onthou wanneer jy tyd in die son spandeer :
 Wend genoeg sonskerm aan – moenie suinig wees nie.
 Herhaal aanwending na swem en aktiwiteite waar gesweet word.
 Herhaal nadat jy met ŉ handdoek drooggevryf het.
 Bewolkte dae is net so gevaarlik soos sonnige dae.
 Weerspieëling van UV-strale op water veroorsaak erge sonbrand, selfs onder ŉ sambreel.

V: Ek het ŉ voornemende kliënt met ŉ baie sensitiewe vel. Hoe sal ek weet of sy allergies is vir
aalwyn?
A: Wend ŉ titseltjie
op die sagte vel agter die oor aan. Wag ŉ halfuur en indien
daar geen reaksie soos jeuk, brand, rooiheid of uitslag is nie, is sy nie allergies vir aalwyn nie.
V: Ek het ŉ kliënt met klein, wit knoppies op die agterkant van die boarms. Dis nie altyd so sigbaar nie, maar kan baie duidelik gevoel word. Wat kan ek aanbeveel?
A: Gooi ŉ bietjie
in louwarm water. Skrop die knoppies sagkens met
die water en ŉ sagte borseltjie. Spoel af en druk droog. Plaas ŉ paar druppels
op ŉ
sagte lappie en vryf ŉ hele paar maal oor die knoppies. Herhaal daagliks totdat die knoppies
verdwyn.
V: Is sosiale media ŉ goeie bemarkgeleentheid?
A: Bemarking deur Facebook, WhatsApp- en “broadcast”-groepe kan verseker suksesvol wees,
maar dit moet reg bestuur word. Dit verg deurentyd insette en kosbare tyd. Veral ŉ Facebookblad benodig baie tyd en toewyding, nie net aan die begin nie. Interessante en waardevolle inligting moet deurentyd deurgegee word aan jou kliënte en vriende om hulle geïnteresseerd te hou. Vars inligting, spesiale aanbiedings, ens. moet gereeld aangevul en deurgegee word.
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V: Is dit regtig voordelig om ŉ verspreiderkursus by te woon?
A: Verseker! ŉ Magdom kennis en inligting word oorgedra, die besoek aan die winkel en fabriek
waar die produkte vervaardig word, boesem vertroue in en die kennismaking met die personeel bind ons onmiddellik saam tot familie. Die interaksie met die ander verspreiders en die
uitruil van bemarkingswenke is van onskatbare waarde!
V: Groot advertensies kan baie duur wees. Wat anders kan ek doen om my kliëntebasis op te
bou wat nie soveel geld uit my sak gaan jaag nie?
A: Dis glad nie nodig om groot en duur advertensies te plaas nie. Begin met jou Facebookvriende, familie en vriende by die kerk, skool en werksplek. WhatsApp- en “broadcast”-groepe kos
byna niks – slegs jou eie arbeid en inisiatief. Deel produkbrosjures en sachets uit aan kollegas, vriende en familie en ook hulle vriende en familie – dis ŉ goedkoop beginpunt. Sachets
wat met versigtigheid gekies en uitgedeel word, adverteer namens jou, want die produk
praat vir homself.
V: Hoe bereik ek die baie mense wat by my stalletjie verbyloop sonder om eers in my rigting te
kyk?
A: Onthou, die meeste tienermeisies stel belang in kosmetiekprodukte. Gee aandag daaraan en
stop ŉ relevante sachet in haar hand. Belangrik: gee ŉ sachet saam vir Moeder! Onthou, die
Aloe Ferox-produkte doen self die praatwerk wanneer dit gebruik word.
V: Wat is die #1 bemarkingswenk ?
A: ”Word of mouth” is altyd ŉ wenner, veral saam met die volgende goue wenke. Jy moet
 self die produkte gebruik,
 vertroue hê in die produkte wat jy bemark,
 werklik omgee vir jou kliënt aan wie jy verkoop,
 uit jou pad gaan om behulpsaam/beskikbaar te wees vir jou kliënte en
 met kennis en vertroue van die produkte praat.
V: Is daar ŉ maklike manier om ŉ stukkie bitterkristal of ŉ
-tablet vir my
troeteldier in te gee?
A: Meeste troeteldiere is gaande oor grondboontjiebotter. Plaas die pilletjie/kristal in ŉ bietjie
grondboontjiebotter sonder om die bittersmaak oral op die grondboontjiebotter te kry en
voer dit vir hom/haar. Die “klontjie” waarin die pilletjie/kristal verberg is, word sonder enige
gesukkel ingesluk.
V: Is daar raad vir bedompige skoene?
A: Smeer
met ŉ lappie aan die binnekant van die skoene om van die bedompigheid
ontslae te raak.
Wat is ‘n goeie definisie vir medisyne?
Iets wat die siektes besig hou totdat die aalwyn ingeskop het! Die hele Aloe Ferox-reeks,
insluitende die heilsame aanvullings, kan jou help om optimale gesondheid te behou .
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