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Aloe Berry Nectar
Wszystkie korzyÊci Mià˝szu Aloe Vera plus dodat

kowe sk∏adniki, czyli naturalne ˝urawiny i jab∏ka. 

˚urawiny, które zawierajà szczególnie du˝à iloÊç 

witaminy C, sprzyjajà sprawnemu oczyszcza

niu organizmu, zw∏aszcza nerek. Najcenniejszà 

ich zaletà jest to, ˝e mogà zmniejszaç prawdopo

dobieƒstwo infekcji uk∏adu moczowego. Sok jab∏kowy 

ceniony jest ze wzgl´du na zawartoÊç 

witaminy A i C. To tak˝e w∏aÊnie on 

nadaje naturalny s∏odki smak temu 

doskona∏emu zimowemu napojo

wi, skutecznie dodajàcemu energii  

i wspierajàcemu uk∏ad odpornoÊciowy, 

jakim jest Aloe Berry Nectar. 

Forever  
Active Probiotic
Probiotyki to korzystne dla zdrowia bakterie, które ˝yjà  

i dzia∏ajà w naszym uk∏adzie trawiennym dla naszego zdro

wia. Te mikroorganizmy wyÊcie∏ajà Êcianki uk∏adu trawienne

go i stanowià naturalnà barier´ chroniàcà przed intruza

mi i toksynami. Forever Active Probiotic  

zawiera szeÊç wa˝nych szczepów dobroczynnych 

bakterii, które wspierajà uk∏ad odpornoÊciowy  

i zwi´kszajà odpornoÊç na infekcje, jednoczeÊnie 

przyczyniajàc si´ do zachowania w zdrowiu uk∏adu 

trawiennego i wp∏ywajàc na zwi´kszenie przy

swajalnoÊci substancji od˝ywczych.

Absorbent-C
Tradycyjnie ulubiony zimowy produkt! Witamina C  

zapewnia ochron´ przeciwwirusowà, dzia∏a silnie 

antyutleniajàco i dodaje energii. Forever Living Pro

ducts dostarcza witaminy C w unikalnym po∏àczeniu z 

otr´bami owsianymi i flawonoidami, co zapewnia jej 

maksymalnà przyswajalnoÊç i biodost´pnoÊç. Flawono

idy dbajà o spójnoÊç tkanki ∏àcznej i wzmacniajà naczy

nia w∏oskowate. 

Propolis Pszczeli  
Forever
Propolis, który stanowi mieszanin´ ˝ywicy drzew  

i krzewów oraz wydzielin gruczo∏ów pszczelich, wy

korzystywany jest przez pszczo∏y do wyÊcie∏ania ula 

w celu ochrony go przed bakteriami. Cz´sto nazy

wany naturalnym antybiotykiem, dzi´ki swo

im w∏aÊciwoÊciom antywirusowym, prze

ciwbakteryjnym i przeciwpaso˝ytniczym po

maga w zachowaniu zdrowia, wzmacniajàc 

uk∏ad odpornoÊciowy. Szczególnie dobrze 

sprawdza si´  w przypadku infekcji górnych 

dróg oddechowych oraz przy pó∏paÊcu. Jest 

bogaty w substancje od˝ywcze, w tym w wi

taminy z grupy B.

Garlic-Thyme
Dobroczynne w∏aÊciwoÊci czosnku, wykorzysty

wane od tysiàcleci, pomagajà eliminowaç rozwój 

szkodliwych bakterii i ∏agodziç dolegliwoÊci gór

nych dróg oddechowych, takich jak grypa i zapa

lenie zatok. Czosnek znany jest tak˝e z tego, ˝e 

u∏atwia oddychanie np. przy przezi´bieniach oraz 

przyczynia si´ do zachowania zdrowego krà˝enia i odpo

wiedniego poziomu cholesterolu. Natomiast zawarty w tej 

unikalnej kompozycji tymianek pomaga ∏agodziç kaszel  

i przeciwdzia∏aç mu oraz zapewnia dodatkowe w∏aÊciwoÊci 

antybakteryjne.
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