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Forever Aloe Vera Gel™
tak ako ho stvorila príroda 

OBSAH
1 liter

ODPORÚČANÁ DENNÁ DÁVKA
120 ml (2x 60 ml alebo 3x 40 ml)

POUŽITIE
Pred použitím dobre zatraste. Po otvorení skladujte v chlade 
pri teplote do + 7 °C a skonzumujte do 30 dní.

– 99.7% čistý aloe vera gel z vnútra listu
– Bez pridaných konzervantov 
– Podporuje zdravé trávenie
– Podporuje zdravý imunitný systém - podporuje absorpciu živín 
– Pomáha udržiavať prirodzené úrovne energie 

Predstavte si, že rozrežete list aloe a konzumujete aloe gel priamo 
z rastliny. Náš Forever Aloe Vera Gel™ je tak blízko prírodnému, 
ako je to len možné!    

Aloe vera má prirodzené čistiace schopnosti, ktoré pomáhajú 
tráviacemu traktu absorbovať do krvného obehu živiny zo stravy, 
ktorú jeme  a súčasne podporujú rast priateľských baktérií. Jedinečný 
polysacharid acemannan a ďalšie živiny v aloe pomáhajú podporovať 
imunitný systém. V skutočnosti acemannan je jedným z kľúčových 
ukazovateľov používaných organizáciou IASC na indikáciu kvality aloe 
vera a Forever Aloe Vera Gel™ obsahuje takmer dvojnásobok jeho 
množstva požadovaného pre certifikáciu! 

Forever Aloe Vera Gel™ je spracovávaný asepticky, čo umožňuje 
zloženie receptúry bez pridania konzervačných látok a pýši sa 
obsahom úžasných 99,7% čistého aloe vera gélu z vnútra listu. Forever 
Aloe Vera Gel™ balený v obale Tetra Pak zo 100% recyklovateľných 
materiálov vám zaručuje, že si môžete vychutnať čerstvú chuť 
nerozriedeného aloe so všetkými jeho účinnými vlastnosťami, presne 
ako to príroda chcela. 

Zloženie: stabilizovaný gél Aloe vera [Aloe vera gél (99,7 %), vitamín C, 
antioxidant: kyselina askorbová, regulátor kyslosti: kyselina citrónová].

®

Nápoje

Nutričné údaje    na 100 ml  ODD%*
Energia    8,8 kJ / 2,1 kcal   0,1%
Tuky    0 g    0%
z toho nasýtené mastné kyseliny   0 g    0%
Sacharidy    0,8 g    0,3%
z toho cukry    0 g    0%
Bielkoviny    0 g    0%
Soľ    0,06 g    1%
Vitamín C    56 mg    70%
* odporúčaná denná dávka (dospelí)



Forever Active Pro-B™
Podporte svoj tráviaci systém 

OBSAH
30 kapsúl

DÁVKOVANIE
Jednu kapsulu denne zapiť vodou 30 minút pred jedlom. 

POZNÁMKA
Pre dosiahnutie najlepších výsledkov skladujte pri teplote 
do 25°C. 

– podporuje zdravý tráviaci systém
– dokáže obísť žalúdočné kyseliny pre dosiahnutie optimálnej distribúcie v črevách 
– obsahuje 6 synergických kmeňov vrátane klinicky skúmaného Lactobacillus    
   rhamnosus 
– kmene boli sušené mrazom pre uchovanie ich účinnosti, sily a dlhodobej stability 
– neobsahuje sóju ani alergény 

Podporte svoje telo ako nikdy predtým pomocou tých najnovších vedeckých 
poznatkov a nových, klinicky skúmaných probiotických kmeňov. Forever Active 
Pro-B™, ktorého cieľom je podpora zdravého tráviaceho systému, zahrňuje 
FlorActive - rad prospešných probiotických kmeňov z Univerzitnej nemocnice 
v Kodani, ktorá je lídrom v oblasti gastroenterológie. V našej patentovanej zmesi 
šiestich rôznych kmeňov vám Forever Active Pro-B™ dodá v každej dávke 
8 miliárd CFU. Tieto kmene boli skúmané a vyberané na základe ich prospešných 
vlastností, klinického výskumu a ich schopnosti synergického pôsobenia. 

V tejto receptúre je obsiahnutá aj prebiotická vláknina, ktorá podporuje probiotiká 
počas ich skladovania, transportu a prísunu do čreva. Prebiotiká zabezpečujú 
ideálne prostredie pre fungovanie a množenie probiotík. Vybraná prebiotická 
vláknina je fruktooligosacharid s krátkym reťazcom, o ktorom je známe, že 
podporuje fermentáciu bifidobaktérií a druhov laktobacilov používaných 
v prípravku Forever Active Pro-B™. 

Zloženie: hydrolyzovaný kukuričný dextrín, fruktooligosacharidy, povlaková látka: 
hydroxypropylmetylcelulóza, Bifidobacterium animalis spp. Lactis, Lactobacillus 
rhamnosus, Lactobacillus reuteri, protihrudkujúce látky: horečnaté soli mastných 
kyselín, oxid kremičitý; Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium longum, 
Bifidobacterium bifidum, farbivo: oxid titaničitý.  

Výživové doplnky

NUTRIČNÉ ÚDAJE      
Veľkosť dávky: 1 kapsula
Počet dávok v balení: 30        
Množstvo na 1 dávku         
Zmes baktérií rodu Lactobacillus 
a Bifidobacterium     78 mg   (8x109 CFU)
 Z toho:
        Bifidobacterium animalis spp. Lactis  30 mg (5,2x109 CFU)
       Lactobacillus rhamnosus     20 mg (1,15x109 CFU)
       Lactobacillus reuteri     10 mg (0,58x109 CFU)
       Lactobacillus acidophilus       8 mg (0,58x109 CFU)
       Bifidobacterium longum       5 mg (0,2x109 CFU)
       Bifidobacterium bifidum        5 mg (0,29x109 CFU)
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Uvedené produkty nie sú určené pre diagnostiku, utišovanie, liečenie, vyliečenie alebo predchádzanie špecifickým chorobám alebo skupinám ochorení.
V prípade zdravotných problémov kontaktujte svojho lekára.
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Výživové doplnky

Jedna kapsula denne môže pomôcť prekonať nerovnováhu spôsobenú našou stravou a zaneprázdneným životným štýlom, ktoré môžu 
mimovoľne viesť k zníženiu množstva prirodzene sa vyskytujúcich probiotík. Forever Active Pro-B™ pracuje predovšetkým 
v črevách, kde pomáha pri procese trávenia potravín, pomáha uvoľňovať živiny pre absorpciu a pozitívne prispieva k normálnemu 
ľudskému rastu a rozvoju. Pomáha totiž udržiavať vyvážený a zdravý imunitný a tráviaci systém.

Forever Active Pro-B ™ je vegetariánska kapsula balená v unikátnej nádobke, ktorá používa technológiu Activ Vial™. Tento nový obal má 
vo vnútri zabudované puzdro, ktoré slúži na kontrolu absorpcie vlhkosti a chráni probiotiká počas ich trvanlivosti.

Keďže samotné probiotiká sú dosť krehké, Forever Active Pro-B™ využíva exkluzívnu kryogenickú ochrannú technológiu, ktorá chráni 
probiotiká počas výroby aj počas celej ich životnosti. Kmene vo Forever Active Pro-B™ boli vybrané a vytvorené tak, aby odolali 
žalúdočnej kyseline a žlčovým soliam, čo im umožňuje dostať sa do čriev. Klinické štúdie preukázali, že tieto kmene majú väčšiu 
schopnosť kolonizovať, množiť sa a prežiť prechod tráviacim traktom. 

Probiotiká vo Forever Active Pro-B™ sú získané z rodov Lactobacillus a Bifidobacterium. Sú to tieto druhy: 

Bifidobacterium lactis 
Lactobacillus rhamnosus 
Lactobacillus reuteri 
Lactobacillus acidophilus 
Bifidobacterium longum 
Bifidobacterium B-bifidum
 
Forever Active Pro-B™ sú stabilné probiotiká, ktoré obsahujú 6 kmeňov a nemusia sa skladovať v chlade. Na našom Forever Active 
Pro-B™ je úžasné aj to, že pôsobí spoločne s našou patentovanou aloe vera, ktorá funguje ako prebiotikum. Či je vaším cieľom podporiť 
zdravý tráviaci systém alebo zvýšiť vstrebávanie živín a zlepšiť fungovanie vášho imunitného systému, urobte z Forever Active Pro-B™ 
súčasť vašej dennej dávky doplnkov. 

Forever Active Pro-B™
Podporte svoj tráviaci systém 

Uvedené produkty nie sú určené pre diagnostiku, utišovanie, liečenie, vyliečenie alebo predchádzanie špecifickým chorobám alebo skupinám ochorení.
V prípade zdravotných problémov kontaktujte svojho lekára.



Aloe First je veľmi zaujímavý doplnok každej 
súpravy prvej pomoci. Táto exkluzívna ochrana 
pokožky tvorí prvú líniu pri ochrane proti 
infekciám a zápalom kože. Aplikácia prípravku je 
jednoduchá aj v prípadoch, keď je pokožka veľmi 
bolestivá pri dotyku. Je navrhnutý tak, aby sa ním 
dali ošetriť aj malé rezné ranky a škrabance, 
popáleniny a koža spálená od slnka, všetky zranenia 
spôsobené odrením alebo poškodením kože. pH 
Aloe Firstu je vyvážené a poskytuje upokojujúci 
účinok aj na veľmi citlivú pokožku. Má chladivý 
účinok pri popálení pokožky. Aloe First môže byť 
taktiež aplikovaný ako sprej do vlasov, aby ich 
chránil proti UV slnečnému žiareniu a používa sa 
v niektorých kaderníckych salónoch ako 
preventívny prostriedok proti vysušujúcim 
účinkom peroxidových roztokov. V salónoch krásy 
sa Aloe First špeciálne používa na upokojenie 
podráždenej pokožky po depilácii nôh voskom. 
Aloe First obsahuje vysoké percento stabilizovaného 
Aloe Vera gélu s pridaním viacerých ďalších zložiek, 
čím sa stáva ideálnym doplnkom lekárničky pre 
menšie kožné problémy. Včelí propolis zvyšuje 
prirodzené antibiotické vlastnosti Aloe Vera Gélu. 
Ďaľšia ingrediencia – alantoín, vyznačujúci sa 
ochrannými účinkami pre pokožku, je obsiahnutý 
v mnohých rastlinách, vrátane ochrannej šupky 
listov aloe vera. Nakoniec je tu jedenásť starostlivo 
vybraných rastlinných extraktov, taktiež známych 

pre svoje užitočné vlastnosti. Aloe a byliny spolu 
pôsobia a vytvárajú prírodný utišujúci sprej, ktorý 
môže byť aplikovaný pri rôznych kožných 
problémoch, ako sú vyrážky, odreniny, rezné rany 
a podliatiny. Aloe First je vynikajúci výrobok, 
skutočná “jednotka” vo svojej triede.

Z L O Ž E N I E :
Aloe Barbadensis Gel (Stabilized Aloe Vera Gel 
- 80,3% hmotnostných), Water, Allantoin, 
Glycerin, Tocopherol (Vitamin E Natural), Bee 
Propolis, Calendula Officinalis Flower Extract, 
Achillea Millefolium Extract,  Thymus Vulgaris 
(Thyme) Flower/Leaf Extract, Anthemis Nobilis 
Flower Extract, Taraxacum Officinale 
(Dandelion) Rhizome/Root Extract, Eucalyptus 
Globulus Leaf Extract, Passiflora Edulis Flower 
Extract,  Salvia Officinalis (Sage) Leaf Extract, 
Zingiber Officinale (Ginger) Root Extract, 
Borago Officinalis Extract, Santalum Album 
(Sandalwood) Extract, Polysorbate 20, Sodium 
Citrate, Diazolidinyl Urea, Methylparaben.

O B S A H :
473 ml

D Á V K O V A N I E :
Aplikujte podľa potreby na utíšenie a zvlhčenie 
pokožky.

Aloe First™

•  mal by byť v každej lekárničke

• pomáha utíšiť popáleniny, vyrážky, 
pohryznutia a uštipnutia

• chráni vlasy pri opaľovaní a proti 
poškodeniu chlórom

PRODUKT #40

Slovenská verzia 7

®

Starostlivosť 
o pokožku  



Aloe Propolis Creme
Aloe Propolis Creme je vynikajúci hydratačný 
krém a kondicionér pokožky. Je to bohatá zmes 
stabilizovaného Aloe Vera gélu a iných zložiek 
uznávaných pre ich vlastnosti na udržanie zdravej 
pokožky. Forever Living Products vám 
predstavuje prípravok s perfektným zložením. 
Aloe Propolis Creme obsahuje viac než 70 % 
Aloe Vera. Včelí propolis je pridaný na zosilnenie 
antibiotických vlastností. Pridané sú tiež 
rumanček a kostihoj, dve z najznámejších rastlín 
používaných pri starostlivosti o pokožku. Okrem 
iného sa napríklad vo veľkej miere používajú 
v našej súprave pre starostlivosť o pleť Aloe Fleur 
de Jouvence. Napokon dopĺňame náš upokojujúci 
prípravok vitamínmi A a E, uznávanými pre ich 
prirodzené priaznivé účinky na pokožku. Aloe 
Propolis Creme sa vynikajúco hodí na 
zvlhčovanie suchej pokožky. Jeho príjemná vôňa 
a bohatá konzistencia ho robia ideálnym krémom 
pre masážne účely na úplnú relaxáciu. 
Alternatívne môže byť použitý na špecifické 
kožné problémy. Je dosť všestranný na to, aby sa 
dal použiť na lokálne problémy, ako sú pichnutia 
alebo malé popáleniny, alebo na problémy 
širšieho charakteru, ako sú ekzémy a psoriáza. 

Vo všetkých situáciách sú jeho utišujúce 
a antibiotické vlastnosti mimoriadne vítané. Až 
keď vyskúšate Aloe Propolis Creme, pochopíte, 
prečo ho považujeme za jeden z najlepších 
prípravkov pre starostlivosť o pokožku.

ZLOŽENIE:
Aloe Barbadensis Gel (Stabilized Aloe Vera Gel 
- 74,4% hmotnostných), Glyceryl Stearate, 
Propylene Glycol, Cetyl Alcohol, PEG-100 
Stearate, Lanolin, Sorbitol, Diethylhexyl Adipate, 
Ethylhexyl Stearate, Ethylhexyl Palmitate, 
Allantoin, Bee Propolis Extract, Lanolin Alcohol, 
Dimethicone, Tocopherol (Vitamin E Natural), 
Beta Carotene (Provitamin A), Anthemis Nobilis 
(Chamomile) Flower Extract, Triethanolamine, 
Ascorbic Acid, Disodium EDTA, Diazolidinyl 
Urea, Methylparaben, Propylparaben, Fragrance.

OBSAH:
113 g

POUŽITIE: 
Použite ľubovoľne podľa potreby.

• užitočný pri väčšine kožných problémov

• propolis je prírodné antibiotikum

• pomáha pri prechladnutí a akné

PRODUKT #051
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®

Starostlivosť 
o pokožku  



V priemere si ľudia umývajú ruky približne 
8 krát denne a globálna rada pre hygienu 
dokonca odporúča umývať si ruky ešte viac. 
Zatiaľ čo to môže byť kľúčom k zdraviu, môže 
si to vybrať svoju daň na vašej pokožke, ak 
vaše mydlo využíva drsné povrchovo účinné 
látky a tým zbavuje vaše ruky hydratácie.

Našťastie, spoločnosť Forever Living našla 
spôsob, ako zjemniť vaše ruky, dokonca aj keď 
si ich umývate.

Náš 100 % stabilizovaný gél aloe vera 
a glycerín tvoria jemný prírodný základ, do 
ktorého sme pridali pár nových a vzrušujúcich 
zložiek.

Zobrali sme vaše obľúbené perleťové zloženie 
a zlepšili sme ho pridaním extraktu z uhorky, 
oleja z citrónovej kôry a olivového oleja na 
exponenciálne posilnenie hydratačných 
schopností.

Uhorka pomáha upokojiť pokožku, pričom 
olej z citrónovej kôry je látka s dvojakým 
účinkom – sťahuje póry a zjemňuje pokožku.

Olivový olej je dlhodobo známy antioxidant, 
hydratačná látka a môže pomáhať pri 
omladzovaní pokožky.

Mydlo Aloe Hand Soap je vďaka kombinácii 
prírodných olejov, výťažkov z ovocia a tej 
najlepšej vedy, so svojou jemnou 
harmančekovou vôňou, presne to, čo vaša 
pokožka chce a potrebuje na to, aby bola čistá 
a zjemnená.

Z L O Ž E N I E :
Aloe Barbadensis Leaf Juice, Cocamidopropyl 
Hydroxysultaine, Sodium Methyl 
2-Sulfolaurate, Aqua, Disodium 
2-Sulfolaurate, Decyl Glucoside, Glycol 
Stearate, 1,2-Hexanediol, Glycerin, Cucumis 
Sativus Fruit Extract, Citrus Limon Peel Oil, 
Olive Oil Peg-7 Esters, Citric Acid, Parfum

O B S A H : 
473 ml

N Á V O D :
Aplikujte malé množstvo tekutého mydla na 
mokré ruky, vytvorte hustú penu a dôkladne 
opláchnite vodou. 

U P O Z O R N E N I E :
Len na vonkajšie použitie. Zabráňte kontaktu 
s očami. V prípade kontaktu s očami, ich 
vypláchnite vodou.

Aloe Hand Soap

• zjemňujúce zloženie

• čistiace látky získané z prírody

• bez parabénov
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Osobná 
starostlivosť


