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Wesprzyj swoje 
naturalne siły 

obronne!
O tej porze roku wokół nas jest mnóstwo kichających, prychających i zakata-

rzonych ludzi, co może stanowić prawdziwe wyzwanie dla naszego układu 
odpornościowego. Na szczęście natura oferuje nam substancje odżywcze, 

które mogą nas wesprzeć i pomóc nie tylko przetrwać zimę w świetnej 
kondycji, ale doskonale się o tej fantastycznej porze roku bawić!

Forever Living Products wie, jak ważne jest zachowanie dobrego 
zdrowia i oferuje suplementy diety stworzone specjalnie po to, 

by wspierać prawidłowe funkcjonowanie układu odpornoś-
ciowego i naturalne siły obronne twojego organizmu. 

Absorbent-C: witamina C to substancja odżywcza od wie-
ków kojarzona z dobrym zdrowiem. To nie tylko potęż-
ny antyutleniacz, stanowiący element systemu obronne-
go przed szkodliwym działaniem wolnych rodników, ale 
również suplement dobroczynny dla skóry i konieczny 
dla zachowania zdrowia tkanki łącznej. Absorbent-C  
z otrębami owsianymi (rozpuszczalny błonnik) to zna-
komity suplement, o który warto wzbogacić swoją co-
dzienną dietę.

kod 048

Forever Active Probiotic: sześć szczepów przy-
jaznych bakterii zawartych w Forever Active 
Probiotic pomaga wspierać zdrowie układu 
trawiennego, poprawiać przyswajanie sub-
stancji odżywczych i wzmacniać odporność. 
Atutem tej małej, łatwej do połknięcia tab-
letki jest to, że nie trzeba przechowywać jej 
w lodówce.
kod 222
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Propolis Pszczeli Forever: propolis ma 5000-letnią historię. Jest to słowo wywo-
dzące się z greki, które dosłowie ocznacza „przed miastem”, co miało podkre-
ślić, że propolis chronił społeczność przed zewnętrznym niebezpieczeństwem. 
Ta „obrona przed intruzami” to nadzwyczajna substancja wytwarzana przez 
pszczoły, o naturalnej zawartości witaminy B kompleks oraz 22 aminokwasów. 
Pszczoły używają propolisu jako warstwy ochronnej pokrywającej wnętrze ula, 
często uznawane za bezpieczniejsze od większości sal operacyjnych. Propolis 
Pszczeli Forever to doskonały sposób wsparcia naturalnych mechanizmów 
obronnych organizmu.

kod 027

Forever Garlic-Thyme: czosnek i tymianek, dwa potężne antyutleniacze, połą-
czone, by stworzyć świetne narzędzie dla zachowania dobrego zdrowia. Czos-
nek zawiera również german, uważany za pierwiastek śladowy, wspierający 
układ odpornościowy. Forever Garlic-Thyme to bezwonna kapsułka, która 
pomaga chronić organizm przed wolnymi rodnikami, jednocześnie wspiera-
jąc przemianę tłuszczy w energię.
kod 065

Mleczko Pszczele Forever: oprócz witamin A, C, D i E mleczko pszczele zawie-
ra również witaminę B5, czyli kwas pantotenowy, o kluczowym znaczeniu dla 
syntezy i metabolizmu białek, tłuszczy, węglowodanów oraz niektórych hor-
monów. Odgrywa ona także rolę w wytwarzaniu przeciwciał i białych krwi-
nek, stanowiących jedne z głównych obrońców organizmu przed niepożądany-
mi drobnoustrojami. Mleczko pszczele jest jednym z najbardziej kompletnych 
pokarmów – ma wysoką zawartość białek, jest łatwo przyswajane i trawione.

kod 036

Herbata ziołowa z kwiatem aloesu (kod 200) i Miód Pszczeli Forever (kod 207): 
nasza niskokaloryczna, bezkofeinowa herbata ziołowa to doskonała mieszan-
ka liści, ziół i przypraw, wyselekcjonowanych tak, by dać ci poczucie orzeźwie-
nia i odświeżenia. Do kwiatów aloesu z naszych własnych plantacji dodaliśmy 
odświeżające i aromatyczne: cynamon, skórkę pomarańczową i goździki oraz 
kojące ziele angielskie i imbir. Dodaj odrobinę bogatego w węglowodany 
Miodu Pszczelego Forever, a zyskasz skarbnicę naturalnych dobrodziejstw, 
łatwostrawną i lubianą przez wszystkich.

Tej zimy zadbaj o zdrowie. Korzystając na co dzień z pomocy „obrońców” Forever zrobisz pierwszy krok na drodze do wsparcia 
i zachowania umiejętności układu odpornościowego do ochrony twojego zdrowia przed zimowymi „napastnikami”!

źródło: Forever International, styczeń 2005


