FORTe = KRACHT + BESCHERMING
verpakt in een weldadige en
ontspannen geur.
Met de FORTe lĳn zet Aromed+ de kracht
in van de natuur om de lucht te zuiveren,
de weerstand te versterken en de
luchtwegen te ondersteunen.
Aromed+ gebruikt hiervoor extracten van
planten, grotendeels Nederlandse, die een
ondersteunende werking hebben op de
gezondheid. Deze heerlĳke, lichte, frisse
geuren kunnen de lucht in huis, alsook
binnen het mondkapje, zuiveren.
Ook geschikt voor mensen met
gevoelige luchtwegen.

Aromed+ staat voor de samenwerking van Aromed
met SOM tales of perfume en Double Destiny Flora.
Een unieke samenwerking waarbĳ er vanuit drie
perspectieven gewerkt wordt. Met als doel
krachtige inhoudsstoffen uit planten van
Nederlandse bodem optimaal in te zetten om
gezondheid te stimuleren. Aromed brengt in deze
samenwerking meer dan 30 jaar ervaring in het
ontwikkelen en vervaardigen van producten voor
de gezondheid in. Bovendien is zĳ specialist op het
gebied van Aromatherapie en natuurproducten.
Aromed maakt steeds nieuwe producten om u zo
speciﬁek mogelĳk te kunnen ondersteunen.
Het perspectief van SOM tales of perfume is het op
de juiste manier formuleren van volledig botanische
recepturen. Dit doen zĳ volgens actuele
wetenschappelĳke inzichten. De invalshoek van
Double Destiny Flora is om bloemen en planten
die niet in de winkel terecht kunnen een ander
doel te geven; wanneer niet voor sier of smaak
gebruikt, dan voor hun krachtige inhoudsstoffen.
Uit deze bloemen en planten worden natuurlĳke
extracten onttrokken. Deze dragen bĳ aan de
weerstand, werken zuiverend en verspreiden
een aangename geur.

Ondersteunt
immuunsysteem
en luchtwegen
zuivert de lucht

Aromed B.V.
Langeweg 4A
4731 TS Oudenbosch
T. 0165-370659
E. info@aromed.nl
www.aromed.nl

www.aromed.nl

Fotograﬁe: Antoine van Kaam

www.aromed.nl

FORTe Defense Puur
100% pure, natuurlĳke
blend van essentiële oliën:
Laurier, Eucalyptus, Arve
Den, Rozemarĳn, Citroen,
Kruizemunt, Geranium en
Kruidnagel.
Deze ingrediënten vormen
samen een warme en
verfrissende geur, die de
lucht zuivert in huis, winkel,
salon, praktĳk etc. Tevens
ondersteunt het de
luchtwegen en de
weerstand. Deze blend is
speciaal om te vernevelen
in een diffuser.

FORTe Mondkap
Spray
Een speciale spray om het
gebruik van een mondkapje
comfortabeler te maken.
Het neutraliseert je adem
en geeft je het gevoel meer
vrĳ te kunnen ademen.
Bovendien ondersteunt
het de weerstand.
Ervaar de subtiele,
frisse geur van Kruizemunt
hydrolaat, Laurier hydrolaat,
essentiële olie van: Arve
Den, Kruizemunt, Laurier,
Rozemarĳn, Citroenverbena,
Eucalyptus. Allemaal van
Nederlandse bodem.
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Adem comfort en gezondheid
Volledig natuurlĳke producten van
Nederlandse bodem

FORTe Defense
Comfort Roller
Stimuleert het immuunsysteem en ondersteunt
de luchtwegen.
Deze roller is klaar voor
gebruik op de huid, door
de toevoeging van verzachtende en verzorgende
biologische Jojoba olie.
De werkzame ingrediënten
zĳn: Laurier, Eucalyptus,
Arve Den, Rozemarĳn,
Citroen, Kruizemunt,
Geranium en Kruidnagel.
Rol op de onderkant van de
voeten, polsen, achter oren
of op de borst.

FORTe Natural
Handgel
FORTe Defense Spray
Deze spray is handig om mee te
nemen en overal de lucht in een
ruimte te zuiveren.
Ook bĳvoorbeeld in de auto.
Heerlĳk om boven het hoofd te
sprayen, wanneer het neerdaalt
geeft het een ﬁjne geur en
beschermend gevoel om je heen.
Ook ideaal voor deurklinken,
winkelwagentjes, w.c. bril.
Ingrediënten: Natuuralcohol,
plantaardige glycerine, Laurier,
Eucalyptus, Arve Den, Rozemarĳn,
Citroen, Kruizemunt, Geranium en
Kruidnagel.

Schone handen zonder
water en zeep.
De natuurlĳke alcohol (70%)
en de toevoeging van
essentiële oliën zorgen
voor een antibacteriële
werking. De heerlĳk
geurende, extra milde en
verzorgende gel droogt je
huid niet uit. Door de
vochtregulerende
bestanddelen wordt de huid
zacht en soepel.
FORTe Handgel is geschikt
voor het hele gezin en
ideaal om altĳd bĳ je te
hebben.
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