
Mià˝sz Aloe Vera

Mià˝sz Aloe vera oczyszcza krew  

i aktywuje funkcjonowanie cia∏ek 

krwi, co pobudza krà˝enie. Obec

ny w nim w znacznej iloÊci b∏onnik 

hamuje wch∏anianie cholesterolu, 

jak równie˝ kwasów t∏uszczowych. 

Inne sk∏adniki poprawiajà przep∏yw 

krwi i majà pozytywny wp∏yw na prac´ serca oraz krà˝enie. Aloina 

wspiera powstawanie prostaglandyn. Poniewa˝ prostaglandyny 

rozszerzajà naczynia krwionoÊne, mogà przyczyniaç si´ do obni˝e

nia ciÊnienia. Lignina przyczynia si´ do usuwania wolnych rodni

ków oraz nagromadzonego cholesterolu.

Forever Arctic-Sea

W latach 60. ubieg∏ego wieku duƒski naukowiec  

dr J. Dyeberg odkry∏, ˝e choç Eskimosi jedzà 

du˝e iloÊci mi´sa wielorybiego i foczego o wy

sokiej zawartoÊci cholesterolu, sami rzadko 

majà wysoki poziom cholesterolu we krwi czy 

problemy z sercem. Przyczynà takiego stanu 

rzeczy jest to, ˝e ryby ˝yjàce w g∏´bi arktycznych 

mórz zawierajà nienasycone kwasy t∏uszczowe ome

ga 3 (EPA i DHA), które przyczyniajà si´ do zachowania 

prawid∏owego poziomu cholesterolu i trójglicerydów. Omega 3 

pomagajà tak˝e zwi´kszaç zawartoÊç „dobrego cholesterolu” HDL 

w stosunku do „z∏ego” LDL, co zapobiega odk∏adaniu si´ z∏ogów 

mia˝d˝ycowych na Êcianach t´tnic, a tak˝e nie dopuszczajà do 

tworzenia si´ zakrzepów we krwi, czyli nadmiernego zlepiania si´ 

ze sobà czerwonych krwinek.
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Walentynki

Kwartet, by wzmocniç serce
Forever Garlic-Thyme 

G∏ównà substancjà aktywnà czosnku jest allicyna, zwiàzek che

miczny o zawartoÊci siarki i odpowiedzialny za charakterystyczny 

zapach czosnku. Zwiàzki wyst´pujàce w czosnku mogà korzystnie 

wp∏ywaç na poziom cholesterolu poprzez 

obni˝enie st´˝enia frakcji „z∏ej” LDL,  

a zwi´kszenie st´˝enia frakcji „dobrej” 

HDL. Wp∏ywajà tak˝e doskonale na 

system krwionoÊny, przeciwdzia∏ajàc 

mia˝d˝ycy naczyƒ oraz nadciÊnieniu.

Forever Absorbent-C

Ostatnio przeprowadzono badania, które dowiod∏y, ˝e spo˝ywanie 

3 g rozpuszczalnego b∏onnika owsianego dziennie przez okres 30 

dni mo˝e obni˝yç poziom cholesterolu o 10,2%. Raport USFDA 

(Food and Drug Administration – Amerykaƒski Instytut ˚ywnoÊci  

i Leków) wskazuje, ˝e rozpuszczalny b∏onnik mo˝e 

obni˝aç poziom cholesterolu. Dzieje si´ tak 

dlatego, ˝e b∏onnik rozpuszczalny jest 

rozk∏adany do trójkarboksylowych kwa

sów t∏uszczowych, które odpowiadajà 

za hamowanie biosyntezy cholesterolu 

w wàtrobie. Dzi´ki swej konsystencji 

wy∏apuje i usuwa kwasy ˝ó∏ciowe z jelit. 

Poniewa˝ wàtroba u˝ywa ich do produkcji 

cholesterolu, zatem gdy zostanà usuni´te, obni˝a si´ poziom tego 

zwiàzku. Wydalanie kwasów ˝ó∏ciowych to g∏ówny sposób pozby

wania si´ przez organizm nadmiaru cholesterolu. 


