
Naam Yves Vanderhaeghe 

Geboortedatum 30 januari 1970 

Beroep Profvoetballer 

Club Anderlecht 

Positie Middenvelder 

Nationaliteit Belg

Yves Vanderhaeghe is middenvelder bij de

Belgische voetbalclub Anderlecht sinds

2000. Hij startte zijn carrière in 1986 bij

Cercle Brugge, waar hij twee seizoenen 

uitkwam voor de club. Sinds oktober vorig

jaar is Yves een fanatieke gebruiker van de

producten van Forever Living Products. 

“Toen een kennis mij in september vorig jaar

opbelde en vertelde over Aloë Vera, had ik

daar nog nooit over gehoord. Op dat

moment was ik aan het revalideren van

kraakbeenletsel in mijn knie en ik kreeg het

advies om Forever Freedom te proberen. 

Als topsporter heb ik er alles voor over om

op een zo gezond mogelijke manier terug te

komen op mijn oude niveau na een blessure.

Omdat Forever Living Products alleen maar

zuivere en veilige kwaliteitsproducten ont-

wikkelt, wilde ik de producten direct een

kans geven. Ik dacht baat het niet, dan

schaadt het niet. Forever Freedom heeft een

grote bijdrage geleverd aan het herstel van

mijn kraakbeen. Maar ook preventief zou ik

elke sporter aanraden dit revolutionaire

product te gebruiken, omdat het voedings-

stoffen levert voor het onderhoud van

gewrichten, kraakbeen, ligamenten en

pezen. Een perfecte lichamelijke conditie is

een voorwaarde voor het leveren van goede

sportprestaties. Daarom ben ik ook andere

producten van Forever Living Products gaan

gebruiken. De Aloe Heat Lotion gebruik ik

voor de training en de wedstrijd om mijn

spieren op te warmen. De Aloe Heat Lotion

in combinatie met de Aloe MSM Gel gebruik

ik na de geleverde sportprestatie om ver-

zuring van de spieren tegen te gaan. Verder

slik ik dagelijks tabletten Absorbent-C voor

de vitaminen en Forever Lycium Plus 

voor de gezondheid. Om mijn energiepeil

op niveau te houden, neem ik Forever 

Bee Pollen.” 

Belgische Topsporters,
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”Forever Freedom heeft een grote
bijdrage geleverd aan het herstel 
van mijn kraakbeen.” 



Naam Yves Feys 

Geboortedatum 16 januari 1969 

Beroep Profvoetballer 

Club Antwerp FC 

Positie Doelman 

Nationaliteit Belg

Sinds 2001 is Yves Feys verbonden aan de

Belgische voetbalclub FC Antwerp. Als doel-

man heeft hij in 3 seizoen maar liefst 78

wedstrijden gespeeld.  

“Een half jaar geleden ben ik via Yves

Vanderhaeghe in contact gekomen met

Forever Living Products. Yves gebruikte al

een tijd de Aloë Vera en vertelde mij over de

goede resultaten. Begin dit jaar ben ik de

Forever Freedom gaan drinken en tot mijn

verbazing merkte ik na 2 maanden dat mijn

lichaam veel sneller herstelde na een zware

training. Sindsdien heb ik ook veel minder

last van spierkrampen en stijfheid. 

Elke ochtend krijg ik mijn dosis Freedom

binnen, aangevuld met Arctic-Sea Super

Omega-3. Voor elke voetbalwedstrijd neem

ik 2 of 3 tabletten Forever Bee Pollen als

energieboost. Als doelman loop ik wel eens

schaafwonden op. Deze smeer ik dan in met

de Aloe Vera Gelly.” 

fanatieke gebruikers 
van Aloë Vera  
”...tot mijn verbazing merkte ik 

na 2 maanden dat mijn lichaam
veel sneller herstelde...”
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