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Forever 
Garlic-Thyme
Forever GarlicThyme to rewelacyjne skojarzenie w jednej kapsu∏ce 

dwóch najbardziej zadziwiajàcych roÊlin, jakich ludzie u˝ywali dla 

zdrowia od wieków. Na d∏ugo przed rozwojem nowoczesnej farma

kologii zarówno czosnek, jak i tymianek by∏y bardzo powszechne 

w u˝yciu jako ∏atwo dost´pne, tanie i jednoczeÊnie niezwykle sku

teczne Êrodki do walki z infekcjami bakteryjnymi. U˝ywano ich  

w postaci nalewek, naparów lub miazgi ze Êwie˝ych roÊlin, zarów

no zewn´trznie, jak i wewn´trznie. I to bez ˝adnych, w∏aÊciwych 

wspó∏czesnym antybiotykom, skutków ubocznych! W czosnku 

g∏ównà substancjà aktywnà, która dzia∏a bakterio, wiruso i grzy

bobójczo jest olejek eteryczny – allicyna, w tymianku – tymol.

Obie te po˝yteczne roÊliny nale˝à do grupy przypraw aromatycz

nych, a tak˝e – z powodu swoich w∏aÊciwoÊci antyseptycznych –

znakomicie s∏u˝à potrawom jako… ca∏kowicie naturalne konser

wanty. Trafiajàc wraz z po˝ywieniem do jelit, bardzo dobrze 

wp∏ywajà na trawienie, regulujàc prac´ naturalnej flory bakteryjnej 

przewodu pokarmowego. W medycynie ludowej na ca∏ym Êwiecie 

u˝ywa si´ ich równie˝ do zwalczania paso˝ytów jelitowych. Tak si´ 

sk∏ada, ˝e wszystkie te dzia∏ania sà cechà eterycznych substancji 

aromatycznych, które odpowiadajà za charakterystyczny zapach 

zarówno czosnku, jak i tymianku. My jednak, ∏ykajàc kapsu∏ki Fore

ver GarlicThyme, mo˝emy liczyç na wspania∏e efekty bez obawy  

o to, ˝e otoczenie natychmiast zidentyfikuje po zapachu, czego 

u˝ywamy dla ochrony zdrowia – kapsu∏ki czosnkowotymiankowe 

FLP rozpuszczajà si´ dopiero w jelicie cienkim.

A oto tylko kilka przyk∏adów skojarzonego dzia∏ania obu „wspólni

ków” Forever GarlicThyme:

Czosnek – Oprócz silnego dzia∏ania naturalnie antybiotycznego, 

przy regularnym spo˝ywaniu sk∏adniki Êwie˝ego mià˝szu cebulek 

czosnkowych doskonale wp∏ywajà na system krwionoÊny, 

przeciwdzia∏ajàc mia˝d˝ycy naczyƒ oraz nadciÊnieniu. Poniewa˝ 

udowodniono, ˝e wzmacnia odpornoÊç, czosnek bywa u˝ywany 

zarówno w profilaktyce chorób reumatycznych, jak i infekcji. Potra

fi dzia∏aç przeciwcukrzycowo i ogólnie regulujàco na przemian´ 

materii. Ta niezwyk∏a roÊlina doskonale s∏u˝y jednak przede 

wszystkim tym osobom, które sà os∏abione, ∏atwo si´ m´czà  

i cierpià ogólnie na bardzo dokuczliwe spadki energii ˝yciowej bez 

˝adnej wyraênej przyczyny. 

Tymianek – Wszystkie wymienione powy˝ej dzia∏ania zdrowotne 

czosnku mo˝na przypisaç równie˝ tymiankowi – i jest to jeszcze je

den powód, aby wreszcie po∏àczyç akcj´ obu tych wspania∏ych 

zió∏ w Forever GarlicThyme. Do∏àczajàc czosnkowotymiankowe 

kapsu∏ki do swojej codziennej diety, mo˝emy liczyç na wyraêne 

polepszenie formy zarówno fizycznej, jak i psychicznej, poprawie

nie krà˝enia, w tym równie˝ w naczyniach w∏osowatych oraz profi

laktyk´ przeciwzakrzepowà. Tymianek, znany nam zapewne jako 

sk∏adnik wielu syropów przeciwkaszlowych, wnosi do spó∏ki  

z czosnkiem jeszcze jednà, bardzo cennà w∏aÊciwoÊç: sprzyja na

turalnemu oczyszczaniu dróg oddechowych. Wzmaga wydzielanie 

Êluzu, s∏u˝àcego do usuwania wszelkich zanieczyszczeƒ i toksyn na 

zewnàtrz, pobudza samoistny ruch rz´sek nab∏onka dróg odde

chowych i dzia∏ajàc lekko rozkurczowo u∏atwia odksztuszanie. 

Sprawnie oczyszczane p∏uca i oskrzela oznaczajà dla nas lepsze 

dotlenienie organizmu.

Produkt |


