Aloe Ferox Nuusbrief

September/Oktober 2019, Uitgawe 5/2019

Desirée Butzer

Chrisinda Nel

Catherine Hur

<R30 000 kategorie

R30-R70k kategorie

>R70 000 kategorie

AKNEE-BEHANDELING

Desirée Butzer, Chrisinda Nel en Catherine Hur het elk R5 000 in kontant gewen deur hul Mei/
Junie 2018-verkoopsyfers te oortref. Baie geluk, julle verdien dit!
Daar is nog 9 geleenthede om R5 000 in kontant te wen! Hou goeie moed.
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AKNEE-BEHANDELING VERVOLG
Aknee is 'n algemene toestand wat tieners, mans en vroue van alle ouderdomme raak. Dit gebeur wanneer die porieë in die vel verstop raak. Die simptome en erns van aknee kan verskil,
maar algemene aknee sluit in witkoppies (milia) en swartkoppies wat ontsteek raak en dan bekend staan as puisies en karbonkels.
Die ingrediante wat in
-kapsules gebruik word, het elk 'n besondere funksie:
Aloe ferox-plant (Gedroogde heelblaarpoeier en bitter ekstrak)
 Bevorder velherstel en wondgenesing.
 Inhibeer (beperk) groei van vel-, haar- en naelswamme.
 Behulpsaam in die behandeling van bakteriële infeksies.
 Ontgif lewer.
Saw Palmetto
 Beperk omskakeling van testosteroon na DHT (dehydrotestosterone).
 DHT lei tot 'n vergrote prostaat, haarverlies (veral mans) en aknee by mans en vrouens.
Alpha Lipoic Acid
 Beveg aknee, droë vel en ander dermatologiese kwessies by tieners en jongmense.
 Bewaar die vel se soepelheid en vertraag die natuurlike gevolge van veroudering.
 Vermeerder sel-energie wat help om liggaamselle te herstel.
Dong Quai
 Ryk bron van anti-oksidante, foliensuur, biotien, Vit B12 en nikotiensuur vir 'n mooi vel.
 Dien as bloedreiniger.
 Werk antibakteriële en anti-inflammatoriese toestande teë.
 Gunstig vir veltoestande soos alopecia, psoriase en ekseem.
Dandelion Root
 Ontgif lewer en galblaas.
 Dien as bloedtonikum.
Wild Yam
 Bevat kragtige antiswam-eienskappe wat gis- en ander swaminfeksies beveg (candida).
Vitamine A, C en B6
 Bevorder gesonde selgroei.
 Benodig vir vervaardiging van kollageen.
 Beveg oksidatiewe stres deur vrye radikale veroorsaak.
 Beveg inflammasie in die liggaam.
 Vitamine B6-tekort kan aanleiding gee tot seboreïese dermatitis op die kopvel.
Sink

 Sorg vir die behoorlike funksionering van oliekliere.
Selenium
 'n Essensiële mineraal noodsaaklik vir behoorlike funksionering van die immuunstelsel.
 Beveg inflammasie.
Waarskuwing

kan die werking van anti-inflammatoriese medikasie, voorbehoedpille en hormoonvervangingsterapie benadeel.

is nie geskik vir persone met ‘n persoonlike of familie-geskiedenis van hormoonverwante kankers, sowel as swanger of sogende moeders nie.
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PRODUKTE

Twee splinternuwe produkte is vir die Timeless-reeks ontwikkel en beproef.
Die resultate is uitstekend! Dié 2 produkte sal binnekort beskikbaar wees.

24M+

Fynbos Mask

24M+ is ŉ luukse, ryk bevogtiger wat spesifiek Fynbos Mask is ŉ bevogtigende heuningmasvir die vel wat méér benodig, ontwerp is. Dit ker. Dit bevat heuning van bye wat inheems is
bevat geen sonskerm nie en kan dus as ŉ nagaan die pragtige fynbos van die Suid-Kaap.
sowel as ŉ dagroom gebruik word.
Ingrediante is noukeurig uitgesoek om saam
uitsonderlike vel-bevogtiging te verskaf.
Gespesialiseerde bestanddele
 voorsien langdurige velIngrediante
bevogtiging.
 werk sagkens.
 herstel die vogbalans in
 is geskik vir sensitiewe en
die vel.
gebarste vel.
 bestry velveroudering en
 herstel die vogbalans in
ook die tekens van verdie vel.
oudering.
 verminder inflammasie en
 verminder fyn lyne.
voorkom bakteriële groei.
 maak die vel glad en
 voorkom en behandel die
verbeter algemene velvorming van aknee.
tekstuur.
 bied antioksidant-beskerming teen vrye radikale.
VERSPREIDER-OPLEIDING 2019/2020

AFSNYTYE

Dit is ŉ erkende feit dat meer kennis rakende die aalwyn, die produkte en verkoopstrategieë jou beter
toerus om Aloe Ferox op alle vlakke te kan verteenwoordig. Maak beslis gebruik van ons verspreideropleidingsgeleenthede om nie net jou finansiële doelwitte te bereik nie maar ook om jou loopbaan in die
welstand- en persoonlike sorg-bedryf te bevorder.
Verspreiderkursusse is 100% gratis. Belê nou die tyd
en moeite in die sukses van jou aalwynbesigheid!

Daar is nog een geleentheid om ŉ Afrikaanse kursus gedurende 2019 by te
woon: 2-4 Desember.
Daar is 4 kursusse geskeduleer vir 2020:
1. Maart (9-11) - Afrikaans.
2. Junie (23-25) - Engels.
3. September (22-24) - Afrikaans.
4. Desember (7-9) - Engels.

1. Bestellings en betalings moet ons voor die onderstaande afsnytye bereik om op dieselfde dag (met die aangeduide metode) verskeep te word:

10 vm. - Poskantoor

12 pm. - Aramex-koeriers

3 nm. - Triangle-koeriers

2. Bestellings en betalings moet ons voor 5 nm. op die laaste besigheidsdag (weeksdae)
van elke maand bereik om vir daardie spesifieke maand in aanmerking te kom.
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internet-hulpbronne
Aloe Ferox bied verskeie aanlyn (internet) hulpbronne wat jy kan gebruik:
• Primêre Aloe Ferox-webwerf: www.af.co.za
Die primêre webwerf is ŉ vertoonkas van al die Aloe Ferox-produkte. Gebruik hierdie webwerf om meer inligting te bekom insluitend voordele, gebruiksaanwysings en bestanddele.
• Sekondêre Aloe Ferox-webwerf: www.aalwyn.co.za
Die sekondêre webwerf is op die been gebring om ŉ area te skep waar verspreiders maklik
en vinnig Aloe Ferox-dokumentasie kan bekom. Jy kan enige van hierdie inligting aflaai en
druk of drukstukke van laat maak. Dit sluit o.a. die volgende in:
 Nuusbriewe (oud en nuut) asook die 2-maandelikse spesiale aanbiedinge.
 Dokumente: Bestelvorm, Produktegids, Velsorgreekse, ens.
 Boekies: EET jouself SLANK en SHARE YOUR STORY-getuienisse.
 Plakkate: Brand-getuienis, haarverlies, foto-getuienisse, ens.
 Kursusinligting.
• Facebook
Ons publiseer gereeld interessante inligting en veral belangrike kennisgewings op ons Facebook-blad. Soek gerus vir Aloe Ferox op Facebook en bevriend ons om op datum te bly met
alles wat ons publiseer.
• Dropbox
Ons het ook ŉ maklik-bruikbare area waar jy al die Aloe Ferox-produksketse en video's in
hoë kwaliteit kan aflaai en gebruik om advertensies van te maak of jou aanlynbesigheid op
te skerp. Skakel ons of stuur ŉ epos aan info@af.co.za vir toegang tot die Dropbox-area.
V: Hoe besoek ek die Aloe Ferox-hulpbronne?
A: Die internet is maar net soos die strate van ŉ woonbuurt. Jy kan, met die presiese adres, direk tot by jou eindbestemming reis, of jy kan rondry en soek vir bv. ŉ blou huis met ŉ groen dak
(wat in baie gevalle ŉ redelike pynvolle ervaring kan wees). Die maklikste manier om by die Aloe
Ferox-hulpbronne uit te kom, is om die presiese adres te gebruik. Die fout wat baie mense egter maak, is om die adres waarheen hul wil gaan by die “soek”-fasiliteit in te tik i.p.v. by die
“adres”-fasiliteit. Volg hierdie stappe:
1. Maak jou internetprogram oop. (Chrome, Edge, Internet Explorer, Firefox, Safari, ens.)
2. Tik die adres waarheen jy wil gaan heel bo by die “adres”-fasiliteit in en druk “Enter”.

3. Maak seker dat jy die adres voluit en self intik. Moenie enige van die voorgestelde adresse
kies nie. Jy sal direk by die regte adres uitkom indien jy die adres korrek, voluit en op die
regte plek ingetik het, maar indien jy die adres by die “soek”-fasiliteit ingetik het, sal daar
verskeie resultate, waaruit jy moet kies, verskyn. Hierdie resultate kan jou by verkeerde
eindbestemmings uitbring.

P4

