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Domy wysprzàtane, pogoda w miar´ ∏adna, panowie wymyli i wy-
czyÊcili swoje pi´kne samochody, panie podczas sprzàtania na Âwi´ta 
na pewno nie zapomnia∏y o ka˝dym zakamarku domostwa. Zwykle 
kupujemy nowe ubrania dla siebie i dzieci, ˝eby Êwietnie si´ prezento-
waç podczas odwiedzin czy Êwiàtecznego spaceru. Obserwowa∏am lu-
dzi i zamiast promieniejàcych, weso∏ych, cieszàcych si´ ˝yciem naj-
cz´Êciej spotyka∏am taki oto obraz: szare, podkrà˝one oczy, zm´czona 
skóra, obrzmia∏a twarz, cz´sto z wypryskami oraz coraz to bardziej po-
wszechna nadwaga – od dzieci po doros∏ych.
Niedobór s∏oƒca podczas zimy, mroêny, ostry wiatr, przegrzane i zbyt 
suche pomieszczenia, nieodpowiednia dieta i brak ruchu nie s∏u˝à na-
szemu zdrowiu i skórze. PomyÊlmy, jak wyglàda nasz organizm i na-
sza skóra, skoro od lata nie by∏o sprzàtane, a cz∏owiek nie zasypia na 
zim´ – organizm pracuje, a my mu w tym nie pomagamy. Sk∏adujemy 
Êmieci i trucizny na coraz to wi´kszych obszarach swojego organizmu. 
To tak, jakbyÊmy wysypisko Êmieci odwrócili do góry nogami – do zie-
mi przeciekajà toksyny i tak te˝ dzieje si´ z naszà skórà.
Ile od jesieni, przez ca∏à zim´ nas∏uchaliÊmy si´ Êwietnych wyk∏adów 
na temat oczyszczania organizmu! Jak wa˝ne (aby nasza skóra by∏a 
zdrowa, j´drna i ∏adna) jest sprzàtanie Êrodka, uzupe∏nianie niedobo-
rów w naszej diecie i jak w po∏àczeniu z preparatami kosmetycznymi 
mo ̋ emy zrobiç generalne porzàdki i wprowadziç nowe nawyki. Wios-
na jest do tego najlepszym okresem, a s∏oƒce sprzyja takim postano-
wieniom.
Zaczynamy od aloesu, bo on jako adaptogen jest Êwietnym prepara-
tem typu „wash&go” – czyli czyÊci i od˝ywia. Nie zapominajmy 
oczywiÊcie o wodzie mineralnej niegazowanej. Najlepsza jest w butel-
ce z tzw. dzióbkiem, aby mo˝na by∏o popijaç co chwil´ w ka˝dej sytu-
acji ma∏ymi ∏ykami, powoli nasàczajàc swoje tkanki i komórki (nag∏e 
wlanie w siebie du˝ej iloÊci p∏ynu dzia∏a bardziej obrz´kowo ni˝ nawad-
niajàco, a przecie˝ chodzi nam oto, ˝eby nasza skóra by∏a j´drna, a nie 
opuchni´ta). Pami´tajmy o suplementach: Polach Zieleni, Lycium Plus, 
Absorbent C, Forever Lite oraz Forever Kids, a przy nadmiarach cia∏a 
– Garcinii Plus. Bardzo s∏u˝à naszej skórze od Êrodka, a zarazem 
poprawiajà stan zdrowia i odpornoÊç. 
Jak post´powaç ze skórà, aby by∏y na niej widoczne wiosenne 

porzàdki? 

Krem R3 Factor u˝ywany na noc b´dzie Êwietnie regenerowa∏, nawil˝a∏ 
szarà, niedo˝ywionà i wysuszonà skór´, a tak˝e – ze wzgl´du na zawar-
toÊç kwasów AHA – szybciej usuwa∏ martwy naskórek, przyspieszajàc 
odnow´ skóry. Nie zapominajmy przy tym o szyi i dekolcie. Schowane 
podczas zimy pod ciep∏ymi golfami i szalami tak˝e potrzebujà 
Êwie˝oÊci, aby mo˝na by∏o ods∏oniç je w ca∏ej okaza∏oÊci, gdy nadejdà 
ciep∏e dni.
Pami´tajmy codziennie rano, 15 minut przed wstaniem z ∏ó˝ka o ok∏a-
dach z Toniku lub Aloe First na oczy. To odÊwie˝y skór´, nawil˝y i zli-
kwiduje obrz´ki. W tym czasie, ˝eby go nie zmarnowaç, mo˝emy wy-
konywaç çwiczenia statyczne lub choçby si´ porzàdnie poprzeciàgaç 
(stretching). Teraz wstajemy z ∏ó˝ka: par´ sk∏onów, przysiadów i ju˝ 
lepiej krà˝y krew, dotlenia mózg i wszystkie komórki. Skór´ po nocy 
zmywamy Tonikiem lub Firstem. Bioràc poranny prysznic, nie zapo-
minamy o Aloesowym Mydle w p∏ynie, które nawil˝a i nie zmywa 
p∏aszcza hydro-lipidowego, jest Êwietne nawet do mycia w∏osów 
os∏abionych i przesuszonych po zimie. Potem Od˝ywka Aloe-Jojoba – 
do w∏osów suchych i sk∏onnych do ∏upie˝u. Gdy w∏osy sà t∏uste przy 
skórze i majà suche koƒcówki – polecam wetrzeç od˝ywk´ tylko w su-
che partie w∏osów. Gdy w∏o sy sà krótkie i przet∏uszczajàce si´, 

u˝ywamy Forever Aloe Pro-Set do uk∏adania i od˝ywiania w∏osów oraz 
nawil ̋ enia. Po prysznicu Emulsja Aloesowa na ca∏e cia∏o – ono tak˝e 
potrze buje nawil˝enia i od ̋ ywienia. 
Nast´pnie Dezodorant Ever-Shield – kto jeszcze nie stosowa∏, to naj-
lepsza pora, ̋ eby zaczàç! Zabezpiecza na ok. 10-12 godz. przed nie  po-
˝àdanym zapachem. Ponadto jest znakomity na stopy dla tych, którzy 
majà z nimi problemy. Zw∏aszcza zima jest ucià˝liwa – ciep∏e buty, no-
szone niestety tak˝e w pracy, w ogrzewanych pomieszczeniach, nie 
wp∏y wajà dobrze na ich kondycj´. Dezodorant zapobiega przykremu 
zapachowi, nawil˝a naskórek i jednoczeÊnie uelastycznia. Likwiduje 
p´k ni´cia na pi´tach i maceracj´ skóry mi´dzy palcami. Ma dzia∏anie 
przeciwgrzybiczne i antybakteryjne.
Rano na twarz stosujemy Krem Aloesowo-Propolisowy, pami´tajmy 
bowiem, ˝e wiosnà pogoda jest zmienna. JeÊli skóra jest bardzo sucha, 
aplikujemy jeszcze pod spód Aloesowà Emulsj´ Nawil˝ajàcà, ̋ eby bar-
dziej nawil˝yç, a zarazem zabezpieczyç skór´. I jeszcze krem pod oczy 
Alluring Eyes, Êwietny pod makija˝ – uelastycznia, nawil˝a i ochrania 
skór´ wokó∏ oczu, a tlenek tytanu i kaolin maskujà siƒce pod oczami.
Przy bardzo zniszczonej skórze z widocznym zwiotczeniem (tzw. „cho-
miki”, czyli zwisajàca skóra wokó∏ ˝uchwy) potrzebna jest silna rege-
neracja MSM, Alpha-E Factor i Krem Aloesowo-Propolisowy lub 
Emulsja Poj´drniajàca.
Powodzenia w wiosennych porzàdkach oraz wytrwa∏oÊci w nauce 
systematycznoÊci,
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