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Bakterie to ˝ywe mikroorganizmy,  
które funkcjonujà w naszym organizmie  
i wp∏ywajà na stan zdrowia i ogólnà 
kondycj´. Cz´Êç z nich to bakterie 
szkodliwe, jednak wi´kszoÊç ma 
dzia∏anie korzystne. Te dobre bakterie 
noszà nazw´ pro bio tyków, od greckiego 
okreÊlenia „pro bios”, co oznacza 
„dla ˝ycia”. Forever Living Products, 
uznajàc znaczenie dobrych bakterii dla 
ludzkiego zdrowia, a tak˝e koniecznoÊç 
dodatkowej suplementacji probiotykami 
z zewnàtrz, stworzy∏o Forever Active  
Probiotic. Ma on postaç ma∏ych, 
∏atwych do po∏kni´cia kapsu∏ek, które 
pozwalajà przezwyci´˝yç zaburzenia 
rów  no  wagi powodowane nie w∏aÊ ciwà 
dietà i stylem ˝ycia, w sposób nieunik-
niony pro wadzàcymi do zmniejszenia 
liczby bakterii natu ral nie wyst´pujàcych 
w organizmie. Forever Active Probiotic 
dzia∏a g∏ównie w jelitach, gdzie uczestni-
czy w procesach trawiennych. Pomaga 
w uwolnieniu substancji od˝ywczych 
do przyswojenia przez organizm, aby 
utrzymaç go w zdro wiu i równowadze. 
Poniewa˝ probiotyki sà ze swej natury 
doÊç delikatne, Forever Living Products 
wykorzystuje unikalnà, opatentowanà 
technologi´ kapsu∏kowania. Kapsu∏ka 
chroni probiotyki i uwalnia je dopiero, 
gdy dotrà do swojego miejsca przezna-

czenia, czyli do jelita grubego. Forever 
Active Probiotic to wyjàtkowa formu∏a 
szeÊciu szczepów korzystnych bakterii, 
pochodzàcych z rodzajów Lactobacillus 
oraz Bifidobacterium.  
Sà to szczepy:
Lactobacillus acidophilus – hamuje 

rozwój bakterii patogennych,
Bifidobacterium longum – eliminuje 

z∏e bakterie, tym samym pomaga 
zmniejszyç cz´stotliwoÊç wyst´po-
wania problemów gastrycznych,

Bifidobacterium lactis – pomaga  
obni˝yç pH organizmu  
i przeciwdzia∏a rozwojowi 
niepo˝àdanej flory bakteryjnej,

Lactobacillus rhamnosus – pomaga 
chroniç jelita, by uniemo˝liwiç 
osiedlanie si´ z∏ych bakterii,

Lactobacillus bulgaricus – pomaga 
zachowaç czystoÊç i równowag´  
w jelicie cienkim,

Lactobacillus plantarum – zabezpiecza 
kluczowe substancje od˝ywcze, 
witaminy oraz antyutleniacze,  
aby przeciwdzia∏a∏y niepo˝àdanym 
substancjom zawartym  
w naszym po˝ywieniu.

Jest to obecnie jedyna na rynku 
stabilna formu∏a szeÊciu szczepów 
probiotycznych, która nie wymaga 
przechowywania w lodówce.
Ogromnym atutem Forever Active 
Probiotic jest jego wspó∏dzia∏anie  
z naszym opatentowanym mià˝szem 
Aloe vera. Aloes dzia∏a jako „prebiotyk”, 
wspomagajàc wytworzenie  
i utrzymanie odpowiedniego  
Êrodowiska dla dzia∏ania probiotyków.

ZawartoÊç sk∏adników od˝ywczych	 1 kapsu∏ka

Bakterie kwasu mlekowego 9.6 x 109 jtk

INNE SK¸ADNIKI: Olej palmowy, 
˝elatyna, glicerol, lecytyna, pektyny.

OPAKOWANIE: 30 kapsu∏ek

Kod: 222

Forever Active Probiotic™

•  Wspiera zdrowie uk∏adu 
trawiennego

•  Poprawia przyswajalnoÊç 
substancji od˝ywczych  
i zwi´ksza  odpornoÊç 
organizmu

•  Wyjàtkowa mieszanka 
szeÊciu szczepów 
bakteryjnych

•  Nie wymaga 
przechowywania w lodówce


