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Zimowe 
samopoczucie

Wielu z nas mroêne zimowe miesiàce kojarzà si´ ze zwi´kszonym 

ryzykiem z∏apania przezi´bienia lub grypy. I choç faktycznie 

niesprzyjajàca aura mo˝e byç wyzwaniem dla naszego uk∏adu im

munologicznego, Forever Living Products ma w swojej ofercie pro

dukty, które pomogà nam zachowaç wspania∏e samopoczucie 

przez ca∏à zim´!

Forever Absorbent-C

Ka˝dy z nas s∏ysza∏ to wielokrotnie – codzienne spo˝ywanie wita

miny C jest bardzo zalecane dla zachowania zdrowia. Co sprawia, 

˝e witamina ta jest tak znakomita? WÊród jej wielu wspania∏ych 

w∏aÊciwoÊci trzeba wymieniç to, ˝e jest ona pot´˝nym antyutlenia

czem, korzystnie dzia∏ajàcym na skór´, oraz jest niezb´dna dla  

zachowania w zdrowiu tkanki ∏àcznej. 

Poniewa˝ stres, sposób od˝ywania i czynniki Êrodo

wiskowe powodujà, ˝e w organizmie mogà panowaç 

znaczne niedobory witaminy C, wa˝ne jest, aby uzupe∏

niaç jej zasoby przez w∏aÊciwà suplementacj´. Ka˝da 

tabletka Forever AbsorbentC zawiera 60 mg witaminy 

C, która jest w pe∏ni przyswajana przez organizm dzi´ki 

po∏àczeniu jej z 500 mg otràb owsianych, czyli wysoce rozpusz

czalnym b∏onnikiem. Co wi´cej, badania wykazujà, ˝e b∏onnik roz

puszczalny mo˝e tak˝e pomagaç w zachowaniu zdrowego pozio

mu cholesterolu we krwi. Wyjdê naprzeciw potrzebom swojego or

ganizmu, dostarczajàc mu dwóch wa˝nych substancji od˝ywczych 

w jednej por´cznej tabletce.

Krem Aloesowo-Propolisowy

Kolejnà ofiarà mroênej, zimowej pogody jest nasza skóra – co spra

wia, ˝e jest to najlepszy moment, aby do akcji wkroczy∏ nieocenio

ny Krem AloesowoPropolisowy! Ten jeden z naszych najpopular

niejszych kremów doskonale nawil˝a i od˝ywia skór´ 

dzi´ki niezwykle wartoÊciowej kompozycji stabilizowane

go mià˝szu Aloe Vera i propolisu pszczelego. Do tych 

dwóch dobroczynnych substancji dodano inne sk∏adniki 

cenione ze wzgl´du na korzystne dzia∏anie na skór´, takie 

jak rumianek oraz witaminy A i E. Krem AloesowoPropo

lisowy przyniesie twojej skórze ukojenie i zapewni jej od

powiednie nawil˝enie.

Propolis Pszczeli Forever

Propolis jest substancjà niezwykle istotnà dla funkcjonowania ula 

pszczelego, jako ˝e stanowi jego naturalne wsparcie obronne. To 

ochronna „wyÊció∏ka” ula i mówi si´, ˝e dzi´ki temu jego wn´trze 

jest „bezpieczniejsze” ni˝ wi´kszoÊç sal operacyjnych. Propolis nie 

jest nowym odkryciem – jego historia si´ga co najmniej 5000 lat 

wstecz; wiadomo, ˝e by∏ regularnie stosowany przez staro˝ytnych 

Greków i Asyryjczyków dla zachowania zdrowia. Propolis Pszczeli 

Forever oferuje wam t´ niezwyk∏à substancj´ w po

staci tabletki, która jest w 100% naturalna – nie zawie

ra konserwantów ani sztucznych barwników. Jest 

pe∏na substancji od˝ywczych, takich jak witaminy, 

minera∏y, enzymy i aminokwasy, a dodatkowo zosta∏a 

wzbogacona mleczkiem pszczelim – „super pokar

mem” prosto z ula. Propolis Pszczeli Forever to doskona∏y sposób 

na wsparcie naturalnych si∏ odpornoÊciowych organizmu, co mo˝e 

nabraç szczególnej wartoÊci w d∏ugie, zimowe miesiàce.

Aloesowa Emulsja Rozgrzewajàca

Kiedy jesteÊmy chorzy, doÊç cz´sto nasze mi´Ênie sà obola∏e. Za

miast godziç si´ na ten dyskomfort, lepiej z∏agodziç go 

korzystajàc z Aloesowej Emulsji Rozgrzewajàcej. Jest to 

idealna emulsja do masa˝u, która wp∏ywa tak˝e kojàco 

na zm´czone, bolàce mi´Ênie. To emulsja typu olej w wo

dzie, która zawiera sk∏adniki rozgrzewajàce, dzi´ki czemu 

jest doskona∏ym partnerem do masa˝u relaksujàcego na

pi´te, obola∏e mi´Ênie. Wspaniale nawil˝a tak˝e suchà 

skór´. Dodatkowo zawiera Aloe Vera, który pomaga jej sk∏adnikom 

wniknàç g∏´boko, dok∏adnie tam, gdzie mi´Ênie potrzebujà szyb

kiej ulgi!

Bàdêmy proaktywni, troszczàc si´ o swoje zdrowie. 
Zadbajmy o dobre samopoczucie zimà i si´gnijmy  

po najbardziej zaufane produkty!
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