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10. Skuteczne wsparcie dróg oddechowych

Dzi´ki zawartoÊci siarki i innych składników czosnek wykazuje 

naturalnà zdolnoÊç wspierania układu oddechowego. Jest obecnie 

wykorzystywany przez wielu zielarzy w USA i Europie.

9. Wsparcie odpornoÊci

Naturalne składniki zawarte w czosnku od wieków wykorzystywane 

sà w wielu kulturach jako wsparcie układu odpornoÊciowego.  

W 1858 roku czosnek zwrócił uwag´ Louisa Pasteura i był przez nie-

go stosowany dla wzmocnienia odpornoÊci.

8. Fitoskładniki

èródłem niektórych mocy czosnku sà jego fitoskładniki. Fitoskładni-

ki to substancje roÊlinne o wysokich właÊciwoÊciach antyutle nia jà-

cych. Zarówno czosnek, jak i tymianek majà wysokie wartoÊci fito-

składników. 

7. Odtruwanie

Czosnek stał si´ synonimem odtruwania organizmu. Sàdzi si´, ˝e to 

siarczki zwarte w czosnku odpowiadajà za jego właÊciwoÊci 

odtruwajàce. 

6. Koktajl antyutleniajàcy

Czosnek połàczony z tymiankiem pozwala uzyskaç podwójnà sił´ 

antyutleniajàcà. Czosnek, wÊród wielu innych antyutleniaczy zawie-

ra tanin´, fenol i tymol, a tak˝e ponad 20 innych fitoskładników. Do-

daj Forever Garlic-Thyme do swojego zdrowego antyutle nia jàcego 

koktajlu!

5. Wsparcie zdrowego poziomu cholesterolu

W wielu badaniach wykazano, ˝e czosnek pomaga utrzymaç zdro-

wy poziom cholesterolu, dzi´ki zawartoÊci allicyny i siarki. Według 

„Heart Support of America” u niektórych osób suplementacja mo˝e 

nawet obni˝aç całkowity poziom cholesterolu w surowicy krwi.

4. Wsparcie zdrowego poziomu HDL

Niektóre badania dowiodły, ˝e przy suplementacji czosnkiem wzra-

stał poziom dobrego cholesterolu, czyli HDL. Wspieraj i wzmacniaj 

swój dobry cholesterol wieloaspektowo, włàczajàc Forever Garlic- 

-Thyme do swojej codziennej diety.

3. Wsparcie zdrowego ciÊnienia krwi

Badania wykazały, ˝e czosnek mo˝e pomagaç zmniejszyç agregacj´ 

płytek krwi, co ułatwia przepływ krwi, a tym samym przyczynia si´ 

do prawidłowego ciÊnienia krwi. Podczas badania epidemiologicz-

nego, jakie przeprowadzono w Pakistanie, odkryto, ˝e elementem 

diety osób o zdrowym ciÊnieniu krwi były znaczne iloÊci czosnku.

2. Wsparcie zdrowia serca i mózgu

Wiele êródeł bardzo ceni pot´˝ne i ochronne właÊciwoÊci czosnku. 

„John’s Hopkins Health Alert” oraz inne publikacje donoszà o wielu 

pozytywnych dla funkcjonowania serca i mózgu skutkach regular-

nej suplementacji diety czosnkiem.

1. Ochrona przed wolnymi rodnikami

Wykazano, ˝e poprzez wsparcie układu odpornoÊciowego czosnek 

neutralizuje wolne rodniki w krwiobiegu, które niepowstrzymywane 

mogà niszczyç zdrowe komórki. International Food and Information 

Council (IFIC), czyli Mi´dzynarodowa Rada ˚ywnoÊci i Informacji 

przytacza wiele przykładów, ilustrujàcych skutecznà ochron´ przed 

wolnymi rodnikami, jakà mo˝e zapewniaç czosnek! Dodaj Forever 

Garlic-Thyme do swojej diety i ciesz si´ jego licznymi korzyÊciami 

dla zdrowia.

èródło: Forever International, lipiec 2008

10 powodów, dla których zawsze jest dobra pora na Forever Garlic-Thyme!

Niech Forever Garlic-Thyme stanie si´ ele-

mentem twojej dbałoÊci o zdrowie. Czosnek za-

wiera witaminy C i B6, selen, mangan oraz róêne 

zwiàzki siarkowe, którym zawdzi´cza wiele swoich 

zdrowotnych właÊciwoÊci. Tymianek zawiera pot´˝ne 

antyutleniacze, tanin´, fenol i tymol (saponiny) oraz wie-

le innych fitoskładników. Od wieków u˝ywano go 

dla wsparcia zdrowia dróg oddechowych. Razem 

te dwa zioła tworzà perfekcyjnà kombinacj´ dla 

ochrony zdrowia. Przekonaj si´ sam, jak korzystnie 

działa Forever Garlic-Thyme.


