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 ZANIM POMYÂLISZ 
O WYJÂCIU NA PLA˚¢... 
Aloesowy Zestaw Tonizujàcy: pytania i odpowiedzi

Tu, gdzie mieszkam, wcià˝ brodzimy po kolana w Êniegu, tymczasem 
Regionalny Dyrektor Sprzeda˝y z Kalifornii dzwoni do mnie z proÊbà 
o odpowiedê na kilka pytaƒ dotyczàcych Aloesowego Zestawu To-
nizujàcego! Podejrzewam, ̋ e to dlatego, i˝ o tej porze roku wielu z Was 
zaczyna ju˝ myÊleç o zbli˝ajàcym si´ „sezonie bikini” (ja natomiast 
wcià˝ staram si´ trzymaç ciep∏o i nie z∏apaç grypy).
Najcz´Êciej pope∏nianym b∏´dem przy u˝yciu produktów wchodzàcych 
w sk∏ad Zestawu Tonizujàcego jest czynienie czegoÊ, co hamuje lub 
wr´cz przeciwnie – nadmiernie stymuluje krà˝enie krwi. To prawda, 
zadaniem Kremu Tonizujàcego jest stymulacja krà˝enia, by uspraw-
niç usuwanie zalegajàcych w tkankach toksyn i t∏uszczów – zw∏aszcza 
tam, gdzie majà zwyczaj nadmiernie si´ gromadziç. Stosujàc owijania 
specjalnà folià powodujemy, ˝e pory si´ otwierajà i nast´puje szybsze 
oraz g∏´bsze wnikanie cennych sk∏adników w g∏àb skóry i dalej. Jed-
no jest jednak pewne – nie mo˝emy owinàç si´ zbyt ÊciÊle. Nie wolno 
doprowadziç do miejscowego zahamowania krà˝enia krwi, chyba ˝e 
zupe∏nie nie zale˝y nam na pozytywnych efektach ca∏ego przed-
si´wzi´cia...
Czasami niektórzy z Was przesadzajà, uwa˝ajàc, ˝e dla przyspieszenia 
dzia∏ania Kremu Tonizujàcego nale˝y po jego na∏o˝eniu intensywnie 
çwiczyç. Nic bardziej mylnego! Ju˝ sam Aloe Body Toner posiada 
wystarczajàcà moc usuwania toksyn z tkanek podskórnych, tak ˝e 
wcale nie musimy nadmiernie stymulowaç tego procesu. JeÊli przesa-
dzimy ze stymulacjà, zbyt wiele toksyn naraz trafi do krwiobiegu, co 
mo˝e spowodowaç nudnoÊci, bóle g∏owy i tym podobne nieprzyjemne 
objawy.
Jeden z dystrybutorów z Kalifornii pyta, czy tonizacja mo˝e byç kon-
tynuowana w czasie menstruacji. Moja odpowiedê brzmi: jest to nie-
s∏ychanie indywidualna sprawa. Co prawda, nie ma ˝adnych medycz-
nych przeciwwskazaƒ do u˝ycia Kremu Tonizujàcego, owijaƒ i Kremu 
Piel´gnacyjnego w tym czasie, ale cz´Êç kobiet odczuwa, zw∏aszcza 
w dwóch pierwszych dniach, du˝y dyskomfort, co sprawia, ˝e 
przek∏adajà kolejnà sesj´ tonizacji na nieco póêniej.
Kolejne pytanie dotyczy tego, czy z Kremem Tonizujàcym pod folià 
mo˝na spaç i tu moja odpowiedê jest zdecydowana: nie! Przypomnij-
cie sobie prosz´ wszystko, co wiecie o skórze i o przyczynach, dla któ-
rych nazywa si´ jà cz´sto „trzecià nerkà” lub „trzecim p∏ucem”. Skóra 
to ̋ ywy, oddychajàcy organ wydalania i jeÊli zatkamy jej pory, nie mo˝e 
oddychaç ani usuwaç toksyn. JeÊli stosujemy Krem Tonizujàcy wieczo-
rem i trzymamy go na ciele oko∏o godziny, to przed pójÊciem do ∏ó˝ka 

nale˝y zdjàç foli´ i reszt´ kremu wmasowaç. Niech dzia∏a dalej, kiedy 
Êpimy, ale ju˝ bez owini´cia!
Niektórzy z Was lubià po usuni´ciu folii posmarowaç tonizowane ob-
szary cia∏a Kremem Piel´gnacyjnym. Wed∏ug mnie powinny tak ro-
biç jedynie te osoby, u których ca∏y Toner uleg∏ wch∏oni´ciu pod folià 
– w przeciwnym razie jest to marnowanie produktu i pieni´dzy. Ja 
sama u˝ywam Kremu Piel´gnacyjnego dopiero nast´pnego dnia, po 
porannym prysznicu, i sàdz´, ˝e w ten sposób dzia∏anie Tonera jest 
znakomicie przed∏u˝one. Nie zawsze zdublowanie dzia∏ania produk-
tów oznacza podwojenie efektów. Wiem jednak, ̋ e nie wszyscy u˝ywajà 
Kremu Tonizujàcego wieczorem. Nieco mnie to dziwi, gdy˝ jako pro-
dukt o wi´kszym st´˝eniu tonizujàcych sk∏adników ma on 
o wiele bardziej intensywny zapach ni˝ Krem Piel´gnacyjny. Mo˝e 
jednak niektórzy z Was lubià chodziç przez wi´kszoÊç dnia w „chmu-
rze” niezwyk∏ego, intrygujàcego zapachu... W ka˝dym razie Krem 
Piel´gnacyjny pachnie o wiele delikatniej.
Aloesowy Zestaw Tonizujàcy mo˝e byç u˝ywamy wsz´dzie tam, gdzie 
dokucza cellulit. Ja sama mam genetyczne predyspozycje do „poma-
raƒczowej skórki” w rejonach od pasa w dó∏, a szczególnie – mo˝ecie 
mi wierzyç lub nie – w okolicach ∏ydek i kostek. Wiem jednak, ̋ e wie-
le kobiet walczy z tà szpecàcà dolegliwoÊcià na ramionach, plecach, 
nad kolanami, nie mówiàc ju˝ o udach, poÊladkach i biodrach.
Aloesowy Zestaw Tonizujàcy oraz w∏aÊciwa dieta i suplementy diete-
tyczne Forever Living Products to szczególnie udana kombinacja. Prze-
cie˝ ka˝demu z nas zale˝y na tym, ˝eby nie tylko sprawiç, aby cia∏o 
by∏o pi´kniejsze na tegorocznà pla˝´, ale ˝eby ten stan utrzyma∏ si´ 
jak najd∏u˝ej. Walczmy z nadwagà i nieprawid∏owà dietà, bàdêmy kon-
sekwentni w wykonywaniu starannie dobranych çwiczeƒ, a b´ dziemy 
z przyjemnoÊcià czekaç na kolejny „sezon bikini”!

 Artyku∏ pierwotnie ukaza∏ si´ w „Pot´dze Forever”, maj 1996 r.
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