
Nápoje z Aloe vera  

Aloe vera je pro své léčivé vlastnosti používána mnoha civilizacemi na celém světě již po staletí. Nyní i vy 
můžete poznat její schopnosti ve čtyřech variantách zdravých nápojů z čerstvé stabilizované aloe vera - Aloe 
Vera Gel, Aloe Berry Nectar, Aloe Bits ´n Peaches, Forever Freedom a nově Forever Pomesten. 
 

Ačkoliv jsou popsány jako nápoje, je lepší brát je jako tekutou výživnou stravu. Aloe vera přírodně obsahuje 
více než 75 různých živin a poskytuje bohatý doplněk pro zdravou výživu. Nikdo přesně neví, proč je aloe tak 
úspěšná. Může to být rovnováha živin, stejně jako živiny samy o sobě. Aloe pracuje s "vnitřním doktorem", 
naším imunitním systémem, a doplňuje živiny podle potřeby. Užívejte jakýkoli z těchto čtyř nápojů na denní 
bázi a pomůžete trávicímu systému a absorpci nutrientů, doplníte do vaší stravy vitaminy, minerály a 
aminokyseliny a navíc podpoříte zdravý životní styl.  

 
Základní ingrediencí všech tří druhů je ryzí gel z aloe vera. K němu je přidáno jen minimální množství 
zvláštních složek, nutných ke stabilizaci gelu podle našeho patentovaného procesu. Někteří výrobci uvádějí na 
etiketách "stabilizovaný aloe vera gel", ale složky, které učinily ze surového gelu stabilizovaný gel, již 
neuvedou. Ve Forever Living pevně důvěřujeme našemu procesu stabilizace, jsme hrdi na naše úspěchy a rádi 
poskytneme tuto informaci našim zákazníkům.  

 

 

 

Aloe Bits n' Peaches 
 
Stručná charakteristika: 
Šťáva (džus), vyrobená ze 100% aloe vera gelu doplněna o přírodní 
broskvovou příchuť a kousky aloe. Jedná se o významný doplněk potravy s 
obsahem mnoha vitamínů, aminokyselin, minerálních látek a živých 
enzymů, saponinů a antrachinonů. Jeho používání je skvělou cestou ke 
znovunabytí Vašeho zdraví, protože se jedná o výjimečný detoxikační 
prostředek a posilovač imunitního systému. 
 
Obsah, forma: 1 litr, kanystřík s gelem 
 
Dávkování: 20 až 120 ml denně    Cena: 823,-     

Popis a účel: 
Obsahuje ty samé zdravé složky, které se nacházejí v našem čerstvém, stabilizovaném aloe vera gelu. 
Forever Aloe Bits n´ Peaches chutná se svou přírodní broskvovou příchutí skvěle hlavně dětem.  
 
Kousky aloe obsažené v nápoji mu dávají vynikající strukturu, a v kombinaci s broskvovým koncentrátem 
znamená osvěžující přírůstek do naší řady šťáv z aloe vera. Jeho denní užívání představuje vynikající 
výživné složky a nabízí všechny výhody stabilizovaného gelu z aloe vera s osvěžující rozdílnou chutí.  
 
Je to jedna z nejlepších přírodních potravinových složek na této planetě a přichází k vám se schvalující 
pečetí Mezinárodní vědecké rady aloe, aby vám zaručila nejvyšší kvalitu. Nalijte tuto specialitu na kostky 
ledu a potěšte se lahodnou chutí přírodního daru v jakékoli denní době. 
 
Složení: 
Čerstvý gel z aloe vera včetně kousků dužiny (91,09%), fruktóza, přírodní broskvová příchuť, kyselina 
citrónová, přírodní broskvový koncentrát, sorbát draselný, benzoan sodný (k udržení chuti a čerstvosti), 
kyselina askorbová, tokoferol. 
 
 
 
 



 
  

Aloe Berry Nektar 
 
Stručná charakteristika: 
Šťáva (džus), vyrobená ze 100% aloe vera gelu doplněna o brusinkový a 
jablečný koncentrát. Jedná se o významný doplněk potravy s obsahem 
mnoha vitamínů, aminokyselin, minerálních látek a živých enzymů, 
saponinů a antrachinonů. Jeho používání je skvělou cestou ke znovunabytí 
Vašeho zdraví, protože se jedná o výjimečný detoxikační prostředek a 
posilovač imunitního systému. Vhodné pro onemocnění močového ústrojí. 
 
Obsah, forma: 1 litr, kanystřík s gelem 
 
Dávkování: 20 až 120 ml denně      Cena: 709,-     

Popis a účel: 
Aloe Berrry Nectar obsahuje všechny vitaminy, minerály, aminokyseliny a enzymy, které se nacházejí v 
Aloe Vera Gelu a navíc přináší příznivé účinky brusinek a jablek.  
 
Brusinky, které mají vysoký obsah vitaminu C, často používali v 19. století námořníci na dlouhých 
plavbách, aby se chránili před kurdějemi a chorobami způsobenými nedostatkem vitaminu C.  
 
Severoameričtí Indiáni používali brusinky jako lék, který má dodnes dobrý zvuk jako prostředek na 
pročistění těla, obzvlášť účinný na ledviny.  
 
Nedávný výzkum léčivých vlastností brusinkové šťávy, který uskutečnila Americká lékařská asociace 
(publikovaný v The Times v červenci 1994) naznačil, že hlavní význam brusinek spočívá ve snížení 
pravděpodobnosti výskytu těžkých infekcí močových cest.  
 
V nedávné zprávě se uvádí, že brusinkový extrakt je prospěšný pro ty, kdo trpí cystitidou. V brusinkách byl 
rovněž objeven pycnogenol, silný antioxidant, který je zvlášť užitečný pro udržení kolagenu v kůži.  
 
Šťáva jednoho z nejpopulárnějších druhů ovoce - jablka, je významná hlavně kvůli obsahu vitaminů A a C, 
ale i draslíku a pektinu.  
 
Chutná vyjímečně sladce a dodává Aloe Berry Nectaru lahodnou příchuť. Aloe Berry Nectar můžeme pít 
během jídla, anebo samotný během dne či večera.  
 
Brusinková a jablková příchuť je úplně přírodní, připravovaná ze směsi čerstvých brusinek a sladkých 
zralých jablek. Pro dosažení správné chuti, která je pokušením jak pro dospělé, tak i pro děti, přidáváme už 
jen fruktózu (přírodní ovocný cukr). 
 
Složení: 
Přírodní stabilizovaný aloe vera gel (88,85%), fruktóza, sorbitol, přírodní koncentrát z brusinkové a 
jablečné šťávy, kyselina askorbová, kyselina citronová, sorbát draselný, benzoan sodný, papain, xantanová 
guma, tokoferol (vitamin E), červené barvivo č. 40. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

Aloe Vera Gel 
 
Stručná charakteristika: 
Neochucená šťáva (džus), vyrobená ze 100% aloe vera gelu. Jedná se o 
významný doplněk potravy s obsahem mnoha vitamínů, aminokyselin, 
minerálních látek a živých enzymů, saponinů a antrachinonů. Jeho 
používání je skvělou cestou ke znovunabytí Vašeho zdraví, protože se 
jedná o výjimečný detoxikační prostředek a posilovač imunitního systému. 
 
Obsah, forma: 1 litr, kanystřík s gelem 
 
Dávkování: 20 až 120 ml denně      Cena: 709,-     

Popis a účel: 
Představte si, že otevřete list aloe, nařežete z něj plátky a konzumujete gel přímo z rostliny. Pitím našeho 
Aloe Vera Gelu můžete prakticky udělat to samé. Náš patentovaný, stabilizovaný Aloe Vera Gel je v 
podstatě identický s čerstvým gelem z listu, a navíc je to výrobek, který jako první získal osvědčení od 
Mezinárodní vědecké rady aloe. Čistý, 100% gel z aloe vera obsahuje 200 různých složek, 18 aminokyselin, 
8 esenciálních kyselin, vitamíny, minerály, enzymy, saponiny a jiné, které jsou velice prospěšné lidskému 
zdraví. Tělo vyživuje přímo na úrovni buněk a proniká i do necévních oblastí, jako jsou např. klouby. V tzv. 
civilizo-vané části světa nemá nikdo v pořádku svoje vnitřní prostředí, zejména střeva, od jejichž čistoty se 
odvíjí náš zdravotní stav. V půdě, ze které pochází naše strava téměř chybí výživné látky, zato v prostředí, 
ve kterém žijeme, můžeme identifikovat reálně zhruba 68 000 toxinů, které se dostávají do našeho těla a 
způsobují nám různé zdravotní problémy nebo čekají v záloze na svoji chvíli, kdy se budou moci projevit. 
Proto musíme našemu tělu dodat živiny, které jsou pro naše zdraví důležité. 
 
Stačí jen nalít trochu do sklenice a uvidíte bohatý koktejl dužiny a tekutiny. Podle toho poznáte, že výrobek, 
který jste právě koupili, je skutečně identický s přírodním. Aloe Vera Gel obsahuje množství vitaminů a 
minerálů včetně vzácně se vyskytujícího vitaminu B12 - aloe je jeden ze dvou možných rostlinných zdrojů. 
Proto je Aloe Vera Gel životně důležitou doplňkovou složkou pro vegeteriány a vegany.  
 
V gelu se přírodně vyskytuje i kyselina listová - vitamin ze skupiny komplexu vitaminů B, doporučovaný k 
užívání všem ženám plánujícím těhotenství. Všeobecně gel poskytuje sedm esenciálních aminokyselin, 
které mají přímý vliv na růst buněk, a které tělo nemůže vyrobit z jiných zdrojů. Ve skutečnosti je v této 
dietetické tekuté potravě tolik živin, že je těžké přehledně sestavit seznam všech doposud zaznamenaných 
příznivých účinků.  
 
Jedna věc je jistá - Aloe Vera Gel má značně pozitivní vliv na zdraví a životní styl mnoha lidí. Je to 
částečně díky adaptogenní povaze gelu - organizmy různých jedinců zužitkují z gelu ty aktivní složky, které 
jim chybějí vzhledem k jejich běžným stravovacím návykům. Mezi mnoha zdravotními poruchami, které 
byly díky gelu odstraněny, uvádějí nejčastěji spokojení zákazníci nepravidelnosti v zažívacím systému, jako 
je dráždivý tračník a divertikulóza.  
 
Jiní hlásí zlepšení v případech kožních onemocnění, jako psoriáza a ekzémy, zatímco další zprávy se týkají 
pozitivních účinků při artritidě a astmatu. Zprávy o léčebných úspěších jsou velmi různorodé, proto vůbec 
nepřekvapuje, že aloe vera dostala atraktivní přezdívku "zázračná rostlina". I ti, kteří nemají v současnosti 
konkrétní zdravotní potíže uvádějí, že se při pravidelném užívání gelu cítí lépe a jsou schopni žít a pracovat 
intenzivněji.  
 
Doporučujeme gel konzumovat denně, neboť je to jeden z nejlepších potravinových doplňků na světě. 
Firma Forever Living Products je hrdá na své vedoucí postavení v jeho zpřístupnění veškeré populaci. 
 
Složení: 
Přírodní aloe vera gel (96,24%), sorbitol, kyselina askorbová (vitamin C), kyselina citronová, sorbát 
draselný, benzoan sodný, papain, xanthanová guma, tokoferol (vitamin E). 
 
 



 
 

 

Forever FreedomTM 

 
Stručná charakteristika: 
Nový výživný nápoj s pomerančovou příchutí Forever Freedom byl 
sestaven tak, aby při současném stavu poznání vědy reprezentoval 
nejkomplexnější skupinu živin důležitou k udržení zdravých funkcí kloubů 
a pohyblivosti těla. 
 
Obsah, forma: 1 litr, kanystřík, džus (89 % aloe) 
 
Dávkování: 20 až 120 ml denně       Cena: 1032,-     

Popis: 
Dva prvky, přirozeně se vyskytující v našem těle - glukosamin sulfátu a chondroitin sulfátu, které 
prokázaly, že pomáhají udržovat zdravé funkce kloubů a jejich pohyblivost, byly spojeny s naším 
stabilizovaným aloe vera gelem, který je bohatý na živiny.  
 
Glukosamin a chondroitin se podílejí na udržování zdravé chrupavky tím, že se starají o její výživu. 
Glukosamin je jedním z faktorů udržování tekutiny v chrupavce, zatímco chondroitin, složka chrupavkové 
tkáně, zabezpečuje dodávání tekutin a živin.  
 
Pokud chrupavka není podporována cirkulační soustavou, stávají se oba dva tyto procesy životně důležité. 
Tím, že působí společně, zabraňují poškození kloubů.  
 
Pro úplnost tohoto výjimečného složení byl přidán metyl sulfonyl metan (MSM), protizánětlivá složka a 
prvotní zdroj biologicky využitelné síry, kterou tělo potřebuje na udržování zdravé vazivové tkáně a funkce 
kloubů, a dále vitamin C, důležitý pro tvorbu kolagenu a udržování zdravé chrupavky.  
 
Představte si všechny tyto výživné látky ve vaší denní dávce Forever Freedom.  
Jedná se o praktický a výživný způsob jak se bránit příznakům stárnutí. 
 
 
 
 
 
Forever Pomesteen Power 
Stručná charakteristika: 
Silná antioxidační směs v podobě ovocné šťávy z lesních a exotických plodů a 
hroznových jadérek. 
Obsah, forma: 
473 ml (16 dávek po 30 ml) 
Dávkování: Jednou nebo dvakrát denně 30 ml 
 
Cena: 791,-     
 
Popis a účel: 
Forever Pomesteen Power je silná antioxidační směs ovocných šťáv a extraktu z 
hroznových jadérek. Hlavní antioxidační účinky mají šťáva z granátových jablek 
a plodů Garcinia mangostany. Cenné látky v obsahu dodávají šťávy z hrušek, 
malin, ostružin a borůvek. Štáva obsahuje cenné bioflavonoidy, které jsou nezbytné pro vstřebávání vutaminů.  
Složení: 
Pomegranate Fruit Juice, Pear Fruit Juice, Mangosteen (Garcinia mangostana L.) Fruit Juice, Raspberry Fruit Juice, 
Blackberry Fruit Juice, Blueberry Fruit Juice, and Grape Seed Extract, Potassium Sorbate (to help protect flavor) and 
Sodium Benzoate (to help protect flavor). 
 
 



 

 

Doplňky výživy 

Udržovat svůj organizmus v dobře fungujícím stavu neznamená být závislý pouze na lékařích a lécích. 
Prevence je v každém případě mnohem lepší a účinnější než léčba. Dobré zdraví začíná se správnou výživou. 
Moudří spotřebitelé pečlivě sledují, co konzumují, protože vědí, že nemohou spoléhat pouze na své chuťové 
pohárky. A zatímco moderní zemědělské metody stále rozšiřují sortiment na pultech supermarketů, neexistuje 
žádná záruka, že se zvyšuje i kvalita. Intenzivní farmaření vyčerpává obsah přírodních minerálů v půdě, což 
při pokusu o kompenzaci vede k používání umělých hnojiv. Proto není žádným překvapením, že stále více lidí 
obrací svou pozornost k doplňkům výživy jako způsobu, jak dodat tělu odpovídající množství životně 
důležitých nutrientů, které mají rozhodující význam pro kvalitu jejich zdraví.  

Doplňky výživy od firmy Forever Living Products jsou vyráběny za pomoci nejmodernější technologie a za 
použití nejpřírodnějších složek z nejčistších zdrojů. Každý výrobek si zachovává svou originální výživnou 
hodnotu, která podporuje dobré zdraví i duševní pohodu.  
 

 

Forever Nature-Min 
(Přírodní minerály) 
Stručná charakteristika: 
Jedinečný přípravek obsahující minerály a stopové prvky v takových 
proporcích, aby společně působily co nejefektivněji.Přípravek poskytuje 
všechny prvky, které se nachází v lidském těle. 
Obsah, forma: 180 tablet      Cena: 508,-     
Dávkování:  
Doporučujeme užívat šest tablet denně. Užívejte dvě tabletky při snídani, 
dvě při obědě a dvě před spaním tak, aby jednotlivé minerály byly 
vstřebány společně s jinými složkami stravy. 

Popis a účel: 
Minerály tvoří čtyři procenta váhy našeho těla. Naše tělo si je však nedokáže vyrobit, proto je musíme 
získat z potravy. S postupným snižováním zásob minerálů v půdě našich polí se stává potřeba jejich užívání 
ve formě potravinových doplňků nevyhnutelnou.  
Minerály mají v těle tři hlavní funkce:  
 
1. Některé z nich jsou základem pro stavbu kostí a zubů. Sem patří vápník, fosfor a hořčík.  
 
2. Dalšími minerály jsou rozpustné soli, které napomáhají kontrole složení tělních tekutin a buněk. Do této 
skupiny počítáme např. draslík a sodík.  
 
3. Minerály, jako například železo v hemoglobinu, zastávají mnoho životně důležitých úkolů. Pracují s 
mnoha enzymy a dalšími proteiny nutnými pro uvolňování a využití energie.  
 
Forever Nature-Min je moderní multiminerální přípravek, který využívá chrom (GTF) a selen v nových 
biologicky dostupných formách k jejich maximální absorpci. Poskytuje minerály a stopové prvky v plně 
vyváženém poměru - to je podstatné pro jejich efektivní účinek.  
 
Minerální základ sestává ze 100 mg přírodních usazenin z mořského dna, vytvořených z chelátových 
minerálních prvků v mořských rostlinách a živočiších, například chaluhách, mořských řasách či krevetách. 
Minerály z mořského dna jsou výborným zdrojem stopových prvků.  
Náš speciální přípravek poskytuje všechny prvky, které se nacházejí v lidském těle. Forever Nature-Min 
jsou vynikající cestou k získání pocitu jistoty, že vaše tělo dostává všechny minerály a stopové prvky 
potřebné k naplnění požadavků zdravého a vyrovnaného životního stylu. 
 
Složení: Vápník, fosfor, jód, železo, hořčík, mangan, měď, zinek, selen, chrom, vanad, molybden, přírodní 
minerální usazeniny mořského dna. 
 
 



 
 
 

Forever Active HA 
Stručná charakteristika: 
Promazávání kloubů a zvláčnění kůže díky unikátní formě kyseliny hyaluronové 
s nízkou molekulární hmotností, dále zázvor a kurkuma pro zvýšení účinku HA. 
Obsah, forma: 
60 kapslí 
Dávkování: 
Jednou až dvakrát denně 1 tabletu. 
 
Cena: 902,-     
 
Popis a účel: 
Naše tělo přirozeně produkuje speciální protein nazývaný kyselina hyaluronová (HA), který lubrikuje a odpružuje 
naše klouby a svaly. Stárnutím náš organismus produkuje HA méně a méně, čímž naše klouby ztrácejí svoji 
přirozenou lubrikaci. Forever Active HA obsahuje unikátní formu kyseliny hyaluronové s nízkou molekulární 
hmotností s hydratačními a lubrikačními vlastnostmi. Díky tomuto složení je jedním z nejúčinnějších výživových 
doplňků na "promazání" kloubů a hydrataci pokožky na trhu. HA má schopnost několikanásobně zvětšit ve vodě svoji 
vlastní hmotnost. Prostřednictvím vodíkové vazby potom váže molekuly vody a udržuje je v naší pokožce. Tato 
schopnost zachytávat vodu pomáhá pokožce vypadat mladší a svěží. Na zvýšení funkce HA obsahuje Forever Active 
HA zázvor a kurkumu. Čínští bylináři už staletí používali zázvor a kurkumu na podporu správné činností kloubů. Olej 
z kořene kurkumy je bohatý na draslík a železo a působí blahodárně na klouby. Forever Living zkombinovala tyto dvě 
byliny s kyselinou hyaluronovou, aby tak vytvořila jeden z nejrevolučnějších nových výrobků na trhu Forever Active 
HA. Jakmile ho zkombinujete s Forever Freedom a Aloe MSM Gel, nejen že budete mobilnější, ale i Vaše pokožka 
bude vypadat mladší. 
Složení: 
Hyaluronic Acid Complex (providing 9% 80 mg low molecular weight Hyaluronic Acid from Sodium Hyaluronate), 
Ginger (Zingiber officinale) Oil (root) 50 mg, Turmeric (Curcuma longa), powdered (root) 50 mg (95% Curcumin), 
Soybean Oil, Gelatin, Glycerin, Yellow Beeswax, Maltodextrin, Purified Water, Zinc Oxide and Lecithin. 
 

 

 
 

Forever Pro 6 
Stručná charakteristika: 
Velmi účinná přírodní směs vitaminů, minerálů a antioxidantu lykopenu 
 k prevenci problémů prostaty. 
Obsah, forma: 
90 tablet 
Dávkování: 
Jednou až třikrát denně 1 tabletu. 
 
Cena: 801,-     
 
 
 
Popis a účel: 
Forever Pro 6 je kombinací šesti vitaminů, minerálních látek a bylinek prospěšných pro mužskou prostatu. Součástí je 
antioxidant lykopen, který je nejúčinnější složkou právě na prevenci zdravé prostaty. Novinka světového vývoje, 
která není v běžné obchodní síti je tou nejpřirozenější ochranou Vašeho zdraví.  
Složení: 
Vitamin E (as d-Alpha Tocopheryl Acetate), 100% Selenium (as Sodium Selenite), Saw Palmetto Extract, powdered 
(fruit) 250mg, Pygeum Extract, powdered (bark) 100mg, Beta Sitosterol (plant sterol from safflower)(seed) 50mg, 
Lycopene (from Tomato Extract) (fruit) 10mg, Calcium phosphate, microcrystalline cellulose, stearic acid, 
magnesium stearate, croscarmellose sodium, and silicon dioxide. 
 
 
 



 
 

Absorbent C 
(Vitamin C) 
 
Stručná charakteristika: 
Vitamín C ze zralých čerstvých citrusových plodů, ovesné otruby a med 
jsou hlavní sk¨ložky Absorbentu C. Vláknina (otruby) zde působí jako 
houba, absorbuje vodu, poskytuje pocit nasycení a také tím zpomaluje 
vstřebávání vitamínu C. 
Obsah, forma: 
100 tablet (každá obsahuje 60 mg vitaminu C a 500 mg ovesných otrub). 
Dávkování:   Podle potřeby dvě nebo více tablet denně. 
Cena: 490,-     

Popis a účel: 
Denní užívání vitaminu C se už dlouho spojuje s dobrým zdravím - vlastně už od dob, kdy mořeplavci 
objevili schopnosti citrusového ovoce v boji s nebezpečím kurdějí na dlouhotrvajících plavbách. Dnes nám 
věda poskytuje celý seznam dalších významných vlastností tohoto nejznámějšího vitaminu: Je to silný 
antioxidant tvořící součást obranného systému organizmu proti škodlivým účinkům volných radikálů.  
 
Pokračující výzkum se orientuje na možnou úlohu vitaminu C v prevenci srdečních chorob a rakoviny. 
Vitamin C má mírný histaminový účinek a zvyšuje absorpci železa. Vitamin C působí příznivě na pokožku, 
protože zvyšuje tvorbu mezibuněčného kolagenu. Vitamin C je nezbytný pro udržování zdravé pojivové 
tkáně. Vitamin C je rozpustný ve vodě a je vylučován z těla.  
 
Protože člověk je jedním z mála živočichů, kteří si nedokáží vyrobit svůj vlastní vitamin C, musí ho 
získávat z potravy, nápojů nebo různých doplňků potravy. Potřeba adekvátní hladiny vitaminu C je zcela 
evidentní. Podle vědeckých výzkumů jedna cigareta zničí 25 mg vitaminu C.  
 
Stresy společně s léky a negativními faktory životního prostředí značně odčerpávají tento vitamin z 
organizmu. Jeho nedostatek se brzy projevuje krvácením zvláště z malých krevních cévek (kapilár) pod kůží 
a z dásní, a poranění se hojí pomaleji.  
 
Ovesné otruby jsou rozpustná vlákna nacházející se v čistém ovsu. Působí jako houba, neboť absorbují vodu 
v žaludku a v tenkém střevě. Tím zpomalují trávicí proces a poskytují pocit nasycení.  
 
Výzkum ukázal, že rozpustná vláknina pomáhá také redukovat hladinu cholesterolu v krvi. Absorbent-C s 
ovesnými otrubami je vynikající nutriční doplněk. Spojuje dvě důležité složky v jednom produktu.  
 
Základní směs vyvinutá patentovaným procesem, je unikátním zásobovacím systémem umožňujícím tělu 
absorbovat plných 60 mg vitaminu C z každé tablety. Denní užívání Absorbentu-C se velmi doporučuje k 
udržení dobrého zdraví. 
 
Složení: 
Ovesné otruby, Forever včelí med, vitamin C (kyselina askorbová), pomerančové a citrusové bioflavonoidy, 
šípky, papája, přírodní pomerančová příchuť. (Forever Absorbent-C neobsahuje cukr, konzervační látky, 
škrob, ani umělá barviva.)  
 
 



 

Arctic-Sea Super Omega 3 
(Olej arktických moří) 
Stručná charakteristika: 
Spojuje zdraví prospěšné účinky mastných kyselin Omega 3 z arktických 
studenovodních ryb a mastných kyselin Omega 9 z olivového oleje. 
Přípravek upravuje krevní tlak, pomáhá snižovat hladinu cholesterolu a 
redukuje množství triglyceridů. Udržuje průchodnost cévního systému atd. 
Obsah, forma: 60 kapslí 
Dávkování: Pro dospělé jedna až dvě kapsle třikrát denně s jídlem. 
Cena: 854,-     

Popis a účel: 
Jednu ze skupin životně důležitých výživných látek, které zdravý organizmus bezpodmínečně potřebuje, 
známe pod společným názvem mastné kyseliny. Tyto živiny mají několik funkcí. Vytvářejí většinu 
ochranného obalu nebo membrány, která obklopuje každou z našich buněk. Naše tělo je rovněž používá 
jako hlavní stavební prvky pro tvorbu tělesného tuku, který je potřebný v příslušném množství k ochraně 
našich vnitřních orgánů a udržení tělesné teploty. Ne všechny mastné kyseliny nám však poskytují užitek. 
Vědecké výzkumy ukazují na vazbu mezi spotřebou nasycených mastných kyselin, pocházejících převážně 
z tuku zvířat, a zvýšenou hladinou cholesterolu v krvi i vyšším rizikem infarktu, zatímco nenasycené druhy, 
které se vyskytují většinou v rostlinných olejích, mají opačný efekt.  
 
Různé výzkumy a studie z období posledních 10 let ukázaly, že mezi Eskymáky a japonskými rybáři je 
daleko nižší výskyt chorob srdce a jiných onemocnění včetně cukrovky, vysokého krevního tlaku a 
rakoviny, běžných v západním světě. Překvapující však na tom je, že Eskymáci v porovnání s ostatním 
světem konzumují potravu s nejvyšším obsahem živočišného tuku. Další výzkumy vedly k závěrům, že jisté 
živiny nalezené v rybím oleji hrají jedinečnou úlohu při redukci hladiny cholesterolu a triglyceridů v krvi, 
což zároveň snižuje riziko infarktu. Tyto živiny jsou označovány jako Omega-3, skupina nenasycených 
mastných kyselin s vyšším počtem dvojitých vazeb Ty jsou "esenciální", protože organizmus si je nemůže 
vyrobit a proto je musí získat z potravinových zdrojů. Dvě z nejvýznamnějších se nazývají EPA) a DHA a 
je prokázáno, že nejen snižují riziko vzniku srdečních chorob, ale zároveň poskytují určitý stupeň ochrany 
tím, že pomáhají udržovat artérie průchodné. Jiný výzkum v průběhu uplynulých třiceti letech prokázal, že 
další nenasycené mastné kyseliny, známé jako Omega-9, jsou pro svou schopnost snižovat hladinu 
cholesterolu v krvi vhodnou dietetickými náhradami za nasycené živočišné tuky. Tyto živiny se typicky 
vyskytují v rostlinných produktech, jako je např. olivový olej. V zemích kolem Středozemního moře, kde se 
konzumují spousty olivového oleje, vědci zjistili mnohem nižší výskyt koronárních onemocnění srdce a 
rakoviny. Profesor biochemie na Illinoiské univerzitě v Chicagu William Lands prohlásil: "Nejlepší cesta k 
získání prospěšných mastných kyselin Omega-3 je konzumace většího množství mořských živočichů. 
Všechny důvody pro konzumaci nenasycených olejů ze zeleniny zůstávají přitom samozřejmě v platnosti. 
Ale potřebujeme je vyvážit oleji Omega-3 z ryb."  
 
Naše společnost vytvořila jedinečný nutriční doplněk, ve kterém skloubila nejnovější poznatky výzkumů v 
této důležité oblasti výživy. Spojením Omegy-3 a Omegy-9 vytvořila bezpečný a vyvážený přípravek, který 
může úspěšně snížit hladinu cholesterolu a triglyceridů v krvi. Arctic Sea Super Omega-3 s rostlinným i 
rybím olejem zůstane už navždy mezníkem v oblasti produkce vyvážených potravinových doplňků. 
Poskytuje přírodní zdroj čistého koncentrovaného oleje studenovodních ryb s vysokým obsahem 
nenasycených tuků a nabízí bohatý zdroj mastných kyselin Omega-3 a kyseliny olejové (z oliv.oleje). 
Nezávislé analýzy potvrdily obsah 225 mg EPA a 150 mg DHA v jedné kapsli Arctic Sea. Proto je 
používání tohoto přípravku výbornou cestou ke zvýšení příjmu nenasycených tuků. Účinky EPA a DHA se 
však neomezují jen na krevní oběh. Nízké hladiny těchto dvou složek mohou způsobit vážné zdravotní 
problémy. Jejich přítomnost je nutná např. pro správný vývoj a zdraví očí a mozku. Pomoci mohou rovněž 
při zánětlivých onemocněních jako je artritida. Nedostatek těchto olejů může také vést k očním poruchám, 
ochabnutí svalů, kožním problémům, brnění v rukou a nohách a změnám v chování. 
Složení: 
Každá 1000 mg kapsle obsahuje 750 mg rybího oleje a 250 mg olivového oleje a poskytuje 225 mg EPA 
150 mg DHA a 150 mg kyseliny olejové.Vitamin E je přidaný jako antioxidant. Výrobek neobsahuje škrob, 
konzervační látky ani umělá barviva. 



 

Forever A-Beta-Care 
(Vitaminy A + E) 
Stručná charakteristika: 
Směs silných antioxidantů - vitaminů A, E a stopového prvku selenu - 
účinně bojující proti volným radikálů. Vedle ochrany před srdečními 
chorobami posiluje imunitu.  
Obsah, forma: 
100 želatinových kapslí 
Dávkování: Dvě želatinové kapsle dvakrát denně. 
Cena: 887,-     

Popis a účel: 
Forever A-Beta-CarE je významný přípravek obsahující známé antioxidanty - vitaminy A (betakaroten) a E 
plus stopový prvek selenium. Antioxidanty jsou důležité v boji proti volným radikálům, reaktivním 
částicím, které vznikají ze škodlivin v těle, a které mohou poškodit zdravé buňky.  
 
Vitamin A je už dlouho uznávaný jako velmi výkonný nutrient pro zrak a pokožku. Forever A-Beta-CarE je 
speciálně vytvořený nutriční doplněk, který dodává tělu vitamin A ve formě betakarotenu (ze zeleniny). 
Tělo mění betakaroten na vitamin A v tenkém střevě během trávení tehdy, když je to potřeba. Proto není 
nutné obávat se předávkování vitaminem A, který může být toxický pokud je požíván ve velkých dávkách. 
Betakaroten je také uznávaným antioxidantem, takže je ideálním partnerem pro vitamin E a selen.  
 
Vitamin E je rovněž vynikajícím doplňkem pro zdravou pokožku a úspěšně pomáhá při menopauzových 
návalech horka (vitamin E reguluje teplotu těla) a určitých krevních onemocněních, např. srpkovitá anémie 
(vitamin E napomáhá funkci bílých krvinek) a při osteoartritidě. Vitamin E hraje v organizmu další životně 
důležité role - pomáhá tlumit krevní srážlivost a chrání další výživné látky, jako aminokyseliny a vit. A.  
 
Třetím členem tohoto úžasného tria je selen. Je to jeden z nejsilnějších známých antioxidantů, který pracuje 
synergeticky jak s vitaminem E, tak s betakarotenem. Má rovněž významný vliv na udržování zdravé 
pokožky, vlasů a dobrého zraku.  
 
Je zřejmé, že tato kombinace živin je jednou z nejdůležitějších zbraní našeho arzenálu proti onemocněním a 
nyní je dostupná v jediném výhodném produktu - Forever A-Beta-CarE. 
 
Složení: 
Vitamin A jako betakaroten 7,5 mg Vitamín E 200 mg Selen 0,025 mg Další ingredience: Želatina, včelí 
vosk, purifikovaná voda, rozmarýnový prášek, karotkový olej, sojový lecitin, extrakt z rohovníku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Garlic-Thyme 
(Česnek s tymiánem) 
Stručná charakteristika: 
Dvojkombinace dvou velmi silných a známých léčivek česneku a tymiánu. 
Účinky má antioxidační, antiseptické, protiplísňové, pomáhá při 
bronchitidě a poruchách zažívání. 
Obsah, forma: 
100 kapslí 
Dávkování: Jedna kapsle s každým jídlem. 
Cena: 503,-     

Popis a účel: 
Konzumaci česneku a tymiánu lidstvo praktikuje již tisíce let. Egyptský papyrus z období roku 1500 před 
naším letopočtem obsahuje seznam 22 česnekových receptů proti bolestem hlavy, v krku a fyzické slabosti.  
 
První skutečný důkaz o síle a užitečných vlastnostech česneku přišel v roce 1858, kdy Louis Pasteur objevil, 
že česnek má sílu eliminovat růst škodlivých baktérií. V dnešní době konečně začínáme rozumět , jak tato 
bylina působí jako léčivý prostředek.  
 
Národní lekářská knihovna v Bethesda, stát Maryland, archivuje více než 100 vědeckých prací vztahujících 
se k česneku, publikovaných od roku 1983. Česnek je komplexní rostlinou. Hlavní účinná složka v čerstvém 
česneku je alliin. Když česnek krájíme nebo drtíme, alliin reaguje s enzymem allinázou, rovněž přítomným 
v této bylině, a vzniká allicin, který dává česneku jeho charakteristickou pichlavě dráždivou vůni. Allicin je 
silně antibakteriální, přechází do krevního oběhu a dezinfikuje plíce, střeva a pokožku, a je hlavní aktivní 
složkou přípravku Garlic-Thyme.  
 
Mezi další aktivní složky patří ajoen s protisráženlivými účinky a lecitin, který se podílí na odstraňování 
tukových usazenin, jako např. cholesterolu, a pomáhá metabolické přeměně tuků na energii.  
 
Sirnaté sloučeniny v česneku působí protiplísňově a antibakteriálně, takže je účinný v případě různých 
zdravotních těžkostí, včetně chřipky a kandidóz (Candida albicans).  
 
Tyto sloučeniny také pomáhají chránit organizmus před volnými radikály, česnek je tedy i silný antioxidant. 
A mimo jiné obsahuje i stopový prvek germanium, o kterém se předpokládá, že posiluje imunitní systém 
organizmu, a selenium, stopový minerální antioxidant.  
 
Tymián obsahuje tanin, fenol a tymol (saponiny), silné antioxidanty s antibakteriálními a protiplísňovými 
vlastnostmi, které mohou prospět při bronchitidách nebo utišit podrážděný trávicí systém. Dalšími 
prospěšnými živinami v přípravku Garlic-Thyme jsou draslík, vápník, hořčík, vitaminy B a vitamin C. 
 
Složení: 
Česnekový olej (ekvivalent 1000 mg čerstvého česneku), tymián 50 mg, lecitin. 
 
 
 
 
 



 

Gin-Chia 
(Ženšen a šalvěj) 
Stručná charakteristika: 
Unikátní směs unikátních rostlin - kořene sibiřského ženšenu a semen 
severoamerické zlaté šalvěje. Tablety Gin-Chia jsou zdrojem energie a 
vitality. Osvědčují se jako prevence před očekávanými stresy. 
Obsah, forma: 
100 tablet 
Dávkování: Tři až čtyřikrát denně jednu tabletu s jídlem. 
Cena: 508,-     

Popis a účel: 
Zlatá chia, neboli severoamerická šalvěj byla používána jihozápadními Indiány v USA na přelomu století 
pro své životodárné vlastnosti.  
 
Obsahuje estrogenové substance, které pomáhají při menopauzových problémech. Rovněž podporuje 
zlepšení cirkulace a je účinným antioxidantem. 
 
Ženšen (ginseng) je legendární pro své tonizační vlastnosti a mezi orientálními uživateli si vysloužil jméno 
"král toniků". Obsahuje jedenáct hormonům podobných saponinů, které z žen-šenu dělají adaptogen. 
Ženšen je výkonný antioxidant a antidepresivum (zlepšuje náladu). 
 
Forever Gin-Chia je kombinací síly sibiřského žen-šenu a zlaté šalvěje. Jedná se o unikátní potravinový 
doplněk, který spojuje moudrost Východu s energií Západu.  
 
Jeho obsah se čte jako nutriční katalog: vitaminy A, B1 (thiamin), B2 (riboflavin), B12, C a D, vápník, 
železo, sodík, draslík, zinek, měď, hořčík a mangan.  
 
Gin-Chia obsahuje rostlinný estrogen, který pomáhá doplňovat nízkou hladinu estrogenu v těle. Je silným 
spojením bylin zvyšujících životní sílu a vytrvalost.  
 
Forever Gin-Chia poskytuje 4,5 kalorie v každé tabletě. Každých 100 mg Gin-Chia obsahuje: 12 mg 
proteinů, 73 mg sacharidů, 1,5 mg tuků, 6,5 mg vlákniny. 
 
Složení: 
Zlatá šalvěj, žen-šen (81 mg v jedné tabletě), kyselina askorbová (vitamin C), Forever Nutri-Blend (med, 
izolovaný sójový protein), přírodní citronová příchuť, capsicum (kajenská paprika). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Fields of Greens 
(Pole zeleně) 
Stručná charakteristika: 
Základem zelených tablet jsou mladé zelené výhonky ječmene, pšeničné 
trávy a vojtěšky. Je zdrojem řady nutričních prvků, které současná strava 
postráda. Důležitý zdroj chromu a jodu. 
Obsah, forma: 
80 tablet 
Dávkování: 3x denně 1 tabletu s vodou 
Cena: 333,-     

Popis a účel: 
Když na jaře nebo v létě cestujeme venkovem, cítíme se posilněni už jen pouhým pohledem na čerstvou 
zeleninu a dozrávající obilí. Naproti tomu kolik z nás v supermarketech často míjí oddělení zeleniny bez 
povšimnutí, a plní nákupní koš jídly z mrazících či chladících boxů, oddělení uzenin nebo z řad úhledně 
vyrovnaných konzerv? Všichni jsme vyrůstali s rodičovskými radami "jíst zelenou stravu", ale tlak 
současného života vedl většinu z nás k volbě jídla šetřícího čas - fast food. Tím však přicházíme o životně 
důležité živiny z čerstvé zeleniny a obilovin. Forever Living Products poskytuje řešení i pro velmi 
zaměstnané lidské bytosti - vhodný zdroj mnoha nutričních prvků obsažených v listové zelenině, v naší 
moderní stravě tak často opomíjených. Fields Of Greens (pole zeleně) je vhodné jméno pro tak vyjímečný 
doplněk s nutriční rovnováhou. 
 
Fields Of Greens v sobě začleňuje výživné účinky mladých zelených výhonků ječmene, vojtěšky, pšeničné 
trávy a kajenské papriky a rovněž i pikolinátu chromu. Dalšími nutričními komponenty přítomnými v 
přípravku jsou betakaroten, enzymy, aminokyseliny, vitaminy a chlorofyl a vláknina. V tomto rohu hojnosti 
nacházíme "hvězdné" nutriční složky, které jsou speciálně připraveny na boj s nedostatky "pohodlného 
způsobu stravování ".  
 
Mladý zelený ječmen - Až do příchodu pšenice a žita byl ječmen v Evropě prvořadou obilovinou k pečení 
chleba. O šťávě z mladých ječmenných výhonků je známo, že obsahuje minerální koktail - draslík, vápník, 
hořčík, železo, sodík, měď, fosfor, zinek a mangan. Navíc se v zelených listech ječmene přírodně vyskytují 
antioxidační komponenty známé jako 2-0-Gl (2-0- Glycosylisovitexin). Profesor Shibamoto z Kalifornské 
univerzity řekl, že "2-0-Gl je stejně potentní jako každý jiný antioxidant". Doktor Richard Gold z Pacific 
College orientální medicíny napsal o zeleném ječmeni "čím déle se tento adaptogen užívá, tím více 
terapeutických účinků se získá." Med - Kredit medu jako nositele nutričních zdrojů je dobře znám. Med je 
po tisíciletí používán na podporu energie a hojení, jako zdroj vitaminů, minerálů a aminokyselin.  
Kyselina stearová - Tato složka představuje pojivo tvořené z přírodních mastných kyselin. 
Pšeničná tráva - Nutričně bohatá potravina, která obsahuje velké množství různých vitaminů, minerálů a 
stopových prvků. Doktor Ann Wigmorová tvrdí, že 10 kilogramů čerstvé pšeničné trávy odpovídá nutriční 
hodnotě 230 kg čerstvé zeleniny.  
Vojt ěška - Protože se kořeny vojtěšky zarývají do země až do hloubky 40 metrů, doslova vytahují minerály 
z bohatších vrstev půdy, a tím vytvářejí z této rostliny pokladnici minerálních látek. Tyto minerály jsou v 
úplné rovnováze a podporují maximální absorpci. Vojtěška je rovněž vynikajícím zdrojem vitaminů A, B6, 
E a K. Snižuje hladinu cholesterolu a je přirozeným rostlinným estrogenem.  
Kajenská paprika - Je dlouho používaná v tradiční medicíně. Urychluje veškeré procesy, přináší minerály 
a vitaminy. Zjistilo se že podporuje krevní oběh, pomáhá trávení, zastavuje krvácení a vředovitost a používá 
se k léčení šoků.  
Pikolinát chromu  - chrom je esenciální stopový prvek a výzkum ukazuje, že v potravě 90 % vyspělých 
národů je ho nedostatek. Konzumace cukru a cvičení navíc nutí tělo k vyšší spotřebě už tak nedostatečných 
zásob chromu. Potvrdilo se, že chrom zvyšuje schopnost těla využívat inzulin, a tím pomáhá kontrolovat 
obsah cukru v krvi. 
 
Složení: 
Mladý zelený ječmen, med, pšeničná tráva, vojtěška, kyselina stearová, kajenská paprika, picolinát chromu. 
Přípravek neobsahuje škrob, konzervační látky ani umělá barviva. 



 

Forever Lycium Plus 
(Extrakt z lycia a lékořice) 
Stručná charakteristika: 
V současné době nejsilnější antioxidant na trhu. Všeobecně podporuje 
přirozené hojicí a omlazující schopnosti organizmu. 
Obsah, forma: 
100 tablet 
Dávkování: Dvě nebo tři tablety denně.   
Cena: 939,-     

Popis a účel: 
Dvě základní složky tohoto přípravku, lycium a lékořice, jsou pravděpodobně nejdéle používané a mají 
nejbohatší dokumentaci ze všech přírodních hojivých bylin a nutričních prvků, které nabízíme v našich 
výrobcích. Dokumentace pochází z dob před tisíci lety, kdy byly obě byliny úspěšně používány k posilování 
tělesné kondice.  
Extrakt z ovoce lycium pochází z rostliny Lycium barbarum chinense (kustovnice čínská), listnatého keře z 
jižní Asie. Ovoce z lyciových keřů je oranžově červené a obsahuje neuvěřitelnou škálu komponentů včetně 
velkého množství aminokyselin, betakarotenu, vitaminů, polysacharidů, tuků, proteinů apod.  
 
Dlouhá historie lycia ukazuje, že je oceňováno pro své protistárnoucí vlastnosti, schopnosti posilovat tělo, 
zlepšovat vidění a pro svůj blahodárný vliv na pleť. Plody lycia jsou používány v Číně po více než 2000 let 
k vylepšení pleti a k prodloužení zdravého života.  
 
V posledních letech byly rovněž úspěšně použity při povrchových léčeních spálenin, vředů, proleženin, 
omrzlin a snětí. Lycium je tzv."čistící" bylina, která důkladně obnovuje buňky tím, že napravuje škodu 
způsobenou volnými radikály, tedy to, co pociťujeme jako příznaky stárnutí: zhoršené vidění, vrásky a tzv. 
nemoci stárnutí, jako jsou kardiovaskulární nemoci, cukrovka, bolest kloubů a ztuhlost. V současné době je 
také používáno k léčení vedlejších účinků chemoterapie a radioterapie.  
 
Lékořice je pravděpodobně nejčastěji používaná bylina v čínské medicíně. Dnes díky rozsáhlému 
celosvětovému vědeckému výzkumu víme, že lékořice se skládá z více než 150 chemických složek, které se 
osvědčují při léčení zánětů, horečnatosti, ran, vředů, onemocnění močového měchýře a ledvin, bolestí v 
krku, kašle, astma, tuberkulózy a při redukci cholesterolu v krvi. Podává se při kašli, je protikřečová, 
protivředová, protibakteriální a protialergická.  
 
Naše Forever Lycium Plus nepoužívá celou lékořici, ale věhlasně prospěšný extrakt z lékořicových 
flavonoidů, čímž se vyhýbá nebezpečí dlouhodobých vedlejších efektů spojených s glycyrrhyzinem, který 
se nachází v nezpracované celé rostlině. Přestože pomáhá léčit řadu nemocí, její hlavní význam spočívá v 
tom, že ve směsích s jimýni bylinami dává vyniknout jejich prospěšným vlastnostem. Toto z ní činí 
ideálního partnera pro lycium.  
 
Experimenty ukázaly, že jedna jednotka lékořicových flavonoidů odstranila dvakrát tolik volných radikálů, 
než 100 jednotek vitaminu E. To naznačuje, že lékořicové flavonoidy jsou v současné době nejsilnějším 
objeveným antioxidantem. Forever Lycium Plus je významný přírůstek k našemu antioxidačnímu arzenálu, 
který efektivně pracuje s A Beta-CarE, Absorbentem-C a zbytkem nutričního programu, bojuje proti 
škodám způsobeným volnými radikály a všeobecně podporuje přirozené hojící a omlazující schopnosti 
našeho těla. 
 
Složení: 
Extrakt z ovoce lycium (300mg v 1 tabletě), extrakt z lékořicových flavonoidů (37,5mg v 1 tabletě), 
mikrokrystalická celuloza, celuloza, kyselina stearová, magnesium stearate. 
 



 
 
Cena: 939,-     

Forever Garcinia Plus (Výtažek z plodů Garcinia cambogia) 
Stručná charakteristika: Revoluční doplněk výživy obsahující složky 
přispívající ke snížení hmotnosti působí místně na úrovni metabolizmu 
sacharidů a prostřednictvím jater. Ovlivňuje chuť i tendence těla přijímat 
nadbytečné kalorie a přeměňovat je na tuk. 
Obsah, forma: 70 kapslí, každá obsahuje 500 mg extraktu z garcina 
cambogia (poskytuje 250 mg HCA) a 100 mcg pikolinátu chromu 
Dávkování: Vzhledem k regulaci vydané Ministerstvem zdravotnictví ČR, 
která omezuje denní příjem chromu, je doporučená dávka 2 kapsle týdně. 
Přípravek použijte 30-60 minut před jídlem. (Výrobce doporučuje požívat 
třikrát denně jednu kapsli vždy před jídlem, neboť efektivní dávka HCA 
začíná při množství 500 mg. Pokud je Garcinia Plus používána několikrát 
denně, HCA působí daleko účinněji. Doporučuje se rovněž vypít alespoň 
dva litry vody denně, a to hlavně mezi denními jídly, nikoli s jídlem). 

Popis a účel: 
Toto je nový revoluční doplněk výživy obsahující mnoho složek přispívajících ke snížení hmotnosti. 
Podstatou přípravku jsou čtyři základní ingredience: garcinia, chrom, MCT a saflorový olej. Plod garcinie 
cambogie, která roste v Indii, obsahuje substanci nazývanou kyselina hydroxicitronová (HCA - Hydroxy 
Citric Acid). Slupka garcinie obsahuje až 30% HCA a používá se po staletí v jižní Asii jako koření a k 
navození pocitu sytosti.  
 
Více než dvacetileté výzkumy shodně ukazují, že má významné pozitivní účinky v řadě oblastí včetně 
kontroly váhy, kontroly cholesterolu v krvi a metabolizmu energie, protože brání tělu ukládat tuky, 
snižuje chuť k jídlu a urychluje schopnost těla spalovat kalorie. Nejenže je efektivní, ale jak bylo 
prokázáno, také velmi bezpečná, což je důležitý faktor odlišující garcinii od ostatních výrobků na hubnutí. 
Většina těchto ostatních "hubnoucích" výrobků funguje tak, že stimuluje centrální nervový systém, čímž 
vyvolává nebezpečné a nepříjemné vedlejší účinky. Řada z nich může být také návyková. Naproti tomu 
HCA nepůsobí prostřednictvím mozku, centrálního nervového systému nebo nadledvinek. Působí místně na 
úrovni metabolizmu uhlovodanů a prostřednictvím jater. Ovlivňuje jak apetit tak tendence těla přijímat 
nadbytečné kalorie a přeměňovat je na tuk.  
Následují některé vědecky ověřené vlastnosti HCA: redukuje tempo přeměny potravinových sacharidů na 
tuk zlepšuje a reguluje úroveň energie zvyšováním produkce glykogenu (hlavní zásobní látka živočišných 
organizmů) v játrech a okolní tkáních, které na oplátku uvolňují více energie potlačuje chuť k jídlu a dává 
pocit nasycení z menšího množství jídla tlumí apetit bez ovlivňování centrálního nervového systému 
zvyšuje produkci tepla v těle aktivací termogenezní proces, čímž zrychluje metabolizmus a spalování kalorií 
z potravin. Výzkum ukázal, že HCA získaná z garcinie zabraňuje skladování tuků, snižuje tvorbu jak 
cholesterolu, tak mastných kyselin a přirozenou cestou potlačuje chuť k jídlu tím, že vyšle v předstihu do 
mozku signál "plný žaludek", zvyšuje spalování kalorií, a to všechno bez jakýchkoli známých negativních 
vedlejších účinků.  
Druhou významnou složkou je pikolinát chromium - nejsnadněji absorbovatelná forma chromu. 
Naneštěstí je v moderním stravovacím systému chrom tak vzácný a navíc příjem cukru a tělesné cvičení nutí 
tělo využít více chromu než je přijímáno. Jedna kapsle s obsahem 100 mcg chromu může tento běžný 
nedostatek napravit. Chrom napomáhá štěpení sacharidů a pomáhá udržovat správný krevní tlak. Jeho 
deficit může vést k vysokému obsahu cukru a cholesterolu v krvi. Nedostatek chromu vyvolává únavu a 
nadbytečnou produkci tuku, čímž vlastně přispívá k vzniku srdečních onemocnění a diabetu.  
Poslední dvě složky, Medium Chain Triglycerides a saflorový olej, jsou označovány jako "zdravé" nebo 
"netučné tuky". Tyto oleje pomáhají chránit srdce, udržují pružné cévy a ukazuje se, že jsou významné pro 
celkové kardiovaskulární zdraví. Urychlují metabolismus, proto tělo tyto oleje spaluje na rychlé získání 
energie. Dokáží zásobovat tělo energií tak rychle, že je to jako téměř zázračný doplněk pro sportovce. Navíc 
příznivé účinky těchto dvou zdravých olejů přispívají ke zdraví pokožky, vlasů a nehtů. 
Složení: 
Želatinové pouzdro, extrakt z garcinia cambogia, saflorový olej, oleje se středně dlouhými řetězci (ze 
zeleninových olejů), včelí vosk, lecitin, chromium picolinate. Zlatá šalvěj, žen-šen (81 mg v jedné tabletě), 
kyselina askorbová (vitamin C), Forever Nutri-Blend (med, izolovaný sójový protein), přírodní citronová 
příchuť, capsicum (kajenská paprika). 



 

Forever B12 Plus 
Stručná charakteristika: 
Kombinace vitaminu B12 (nepochází z živočišných zdrojů!) s kyselinou 
listovou. Téměř nutný doplněk pro vegetariány a vegany. Vhodné pro 
prevenci řady zdravotních potíží. 
Obsah, forma: 
60 tablet 
Dávkování: 
1 tableta za 2 dny. 
Cena: 460,-     

Popis a účel: Zdraví začíná na buněčné úrovni. Jsou-li zdravé buňky, jme zdraví i my. Každá zdravá buňka 
musí být schopna vlastní reprodukce, což je proces, který je řízen genetickým kódem buňky - DNA. DNA 
však mohou poškodit volné radikály, které se tvoří buď přirozeně nebo jako vedlejší produkt tělesného 
metabolismu, anebo se do těla dostávají prostřednictvím různého znečištění. Obranou organizmu je využití 
antioxidačních látek. Ty se jednak vyrábí v těle přirozeným způsobem, ale také je přijímáme stravou, 
zejména čerstvým ovocem a zeleninou. Jsou-li potraviny čerstvé a správně pěstované, budou obsahovat 
hodně antioxidantů. Obvykle tomu tak není, a proto se považuje za důležité navíc příjmat antioxidanty ve 
formě potravinových doplňků. Donedávna se toto považovalo za dostatečné, ale poslední výzkumy 
poukazují na to, že pro zajištění řádné reprodukce DNA jsou stejně důležité nebo dokonce důležitější 
vitaminy skupiny B, včetně B12 a kyseliny listové.  
Nedostatek vitaminu B12 a kyseliny listové může vést k mnoha vážným zdravotním problémům, jako 
jsou nemoci srdce, cévně-mozkové příhody, deprese, mentální degenerace, Alzhemerova nemoc, ztráta 
citlivosti v končetinách a všeobecná vyčerpanost. Existuje i riziko vzniku osteoporézy, rakoviny děložního 
čípku a tlustého střeva, ztráty sluchu a jiných problémů.  
Ve spojitosti s těmito zdravotními potížemi se uvádí jako jedna z možných příčin aminokyselina 
homocystein. Prokazuje se například vzrůstající souvislost mezi zvýšenou hladinou homocysteinu a 
úmrtností na srdeční onemocnění. Následující diagram ilustruje způsob přeměny neškodné formy 
aminokyseliny methioninu na důležitý glutathion s antioxidačními vlastnostmi.  
 
methionin <-----> homocystein --> cystein --> glutathion  
         B12 a kys. listová  
 
Při dostatečném přísunu B12 a kyseliny listové za přítomnosti hořčíku se homocystein recykluje zpět 
na neškodnou formu aminokyseliny methionin.  
V případě vysoké úrovně homocysteinu se vždy vyskytují nízké úrovně kyseliny listové. Z tohoto důvodu 
bychom měli přijímat zvýšené dávky B12 a kyseliny listové ve formě potravinových doplňků, a to přesně 
splňuje produkt Forever B12 Plus s kyselinou listovou.  
Doporučená denní dávka B12 je 1 až 2 mikrogramy a jedna tableta obsahuje až 500 mikrogramů B12. 
Důvodem velkého množství je, že alespoň část bude absorbovaná i když bude schopnost žaludku 
absorbovat B12 snížená. To je důvod, proč většina lékařů podává B12 v injekcích. Výsledky současných 
amerických výzkumů ukázali, že když se vit. B12 podává v dostatečně velkém množství, tak i u starších 
lidí, kteří mají sníženou absorbční schopnost žaludku, bude se absorbovat dostatek B12 i orální cestou.  
Doporučená dení dávka pro kyselinu listovou je 200 mikrogramů a naše tableta obsahuje 400 
mikrogramů, to je doporučená denní dávka pro těhotné ženy. Vzhledem k tomu, že se vitamin B12 nachází 
především v živočišných preduktech - maso, játra, ryby, vejce - měli by vitamin B12 ve formě doplňku 
výživy užívat vegetariáni a všichni vegani. Chceme zdůraznit, že náš vitanin B12 nepochází ze živočišných 
zdrojů, ale je produktem bakteriální činnosti v laboratoři a získává se podobnou metodou jako penicilin. 
Kyselina listová se doporučuje ženám, které plánují těhotenství a které jsou těhotné. Kyselina listová je také 
velmi prospěšná pro starší lidi a ty, kteří drží dietu.  
Oba vitaminy jsou rozpustné ve vodě, proto je možné je užívat ve větším množství, a každý přebytek 
je vyloučen z těla přirozenou cestou. 
Složení:Vitamin B12 500 mikrogr., kyselina listová 400 mikrogr., dextroza, fosforečnan vápenatý, 
hydroxypropyl metylceluloza, mikrokrystalická celuloza, kyselina stearová, kysličník křemičitý, stearan 
hořečnatý. 



 

Forever Ginkgo Plus 
Stručná charakteristika: 
Je revoluční potravou pro myšlení. Přípravek zlepšuje funkce mozku, 
zvyšuje rychlost přenosu informací nervovými buňkami. 
Obsah, forma: 
60 tablet 
Dávkování: 
 
Cena: 893,-      

Popis a účel: 
Forever Ginkgo Plus spojuje extrakt z listů stromu ginkgo biloba, který je pro svou schopnost zvýšit 
cirkulaci krve v mozku považován za jedinečné mozkové tonikum, s třemi dalšími uctívanými bylinami 
čínského herbářství. Stromy ginkga jsou velmi otužilé, jeden z nich dokonce přežil výbuch atomové pumy v 
Hirošimě. Číňané užívají plody stromu na vše od podpory dlouhověkosti až po sexuální vytrvalost. Extrakt 
z ginkga je dobře znám pro pro zlepšování mozkových funkcí, zvyšování paměti a mentální bystrosti. 
Některá z klinických použití extraktu ginkga biloby zahrnují léčení Alzheimerovy choroby, pomoc mozku 
při zotavení se z mrtvice a zlepšení mozkovým funkcím v případech, kdy arterioskleroza nebo zúžené 
arterie omezují přístup kyslíku do mozku. V ginkgu jsou dvě skupiny substancí, které vědci považují za 
nejdůležitější a nejefektivnější pro fungování mozku:  
1. Flavonoidy, což jsou účinné antioxidanty, které pomáhají napravovat škodu způsobenou volnými 
radikály.  
2. Terapeny, které fungují jako antikoagulanty a pomáhají lepšímu toku krve. Ginkgo jako antioxidant 
vykazuje dobré účinky na mozkové neurony vystavené ischemii neboli nedostatku okysličené krve.  
Se svými antioxidačními účinky ginkgo pomáhá ochraňovat neuronové buněčné membrány od škod 
volných radikálů. Ukazuje se, že pomáhá mozku rychleji a kompletněji se vzpamatovat ze škod 
způsobených nedostatkem kyslíku. Existuje dostatečná experimentální evidence, která podporuje názor, že 
ginkgo pomáhá ochraňovat nervové buňky od škod způsobených arteriosklerózou nebo mrtvicí. Tyto studie 
rovněž ukázaly, že extrakt ginkga je v podstatě bez vedlejších účinků. Ginkgo zlepšuje funkce mozku, 
zvyšuje rychlost převodu informací nervovými buňkami a ukázalo se být účinným při léčení deprese. Jeho 
protistresové a protiúzkostní účinky také nabízejí úlevu pro naše srdce a vaskulární systémy zvyšováním 
toku krve do srdečních svalů. Další vlivy ginga zahrnují pomoc lidem, kteří trpí závratěmi, impotencí a 
předmenstruačním syndromem.  
 
Geriatričtí pacienti dokazují, že ginkgo je činí pozornějšími, umožňuje jim lepší výsledky v 
psychologických testech a dává jim všeobecně pozitivnější pohled na svět. Extenzivní studie ukazují, že 
ginkgo má prospěšný vliv na mírnou až střední ztrátu paměti, kterou trpí skoro každý. Je to často způsobeno 
špatnou výživou, nedostatkem mikroživin v naší stravě, vlivem toxinů v životním prostředí a celkovým 
smyslovým přetížením. Dalšími aktivními složkami přípravku Ginkgo Plus jsou: Houba Reishi - jinak 
známá jako Ganoderma lucidum, roste v lesích a používá se v Číně jako tonikum na zlepšování paměti. 
Pomáhá zrychlit metabolizmus, cirkulaci a výměnu kyslíku a tekutin v našich tělech. A větší efektivnost 
znamená více energie a lepší zdraví. Plody schizandry - v Číně dlouho používané jako tonikum s 
rozmanitým použitím a antioxidačními vlastnostmi. Jedná se o uznávaný adaptogen schopný zvyšovat 
odolnost těla vůči nemocím, stresu a dalším vysilujícím okolnostem. Upravená Fo-Ti - rdesno 
mnohokvěté, uctívané Číňany jako jedna z nejdůležitějších protistárnoucích bylin. Upravená rostlina je 
považována za daleko kvalitnější než čerstvá. Testy ukazují protinádorovou aktivitu a rovněž ochranu proti 
srdečním chorobám tím, že zabraňuje srážení krve a redukuje krevní tlak. Jsme první, kdo zkombinoval 
ginkgo s těmito tonizujícími bylinami. Forever Ginkgo Plus nemá žádné vedlejší účinky,  jako má mnoho 
farmak často používaných k léčení symptomů nemocí, jejichž podstatu ginkgo oslovuje. To z něj činí další 
silný přírůstek antioxidačního, protistárnoucího a protistresového arzenálu Forever 
Složení: 
Flavonoid z listů ginkgo biloba 30 mg, houba reishi 210 mg, plody schizandry 130 mg, fo-ti  110 mg, 
celuloza, mikrokrystalická celuloza, hydroxypropyl celuloza, fosforečnan vápenatý, kyselina stearová, 
síťovaná celuloza. 



 

Forever Kids  (Vitaminy pro děti a dospělé) 
Stručná charakteristika: 
Chutný multivitamin pro děti i dospělé. obsahuje vitaminy, minerály i 
fytonutrienty z ovoce a zeleniny. 
Obsah, forma: 
120 tablet ve tvaru zvířátek s příchutí pomerančů a hroznového vína. 
Dávkování: 4 tablety denně pro děti starší 5 let a dospělé 2 tablety denně pro 
děti od 3 do 5 let 
Cena: 396,-     

Popis a účel: 
Dnes již je známo, že se u lidí pravidelně konzumujících velké množství syrového ovoce a zeleniny vyskytuje 
nižší procento srdečních chorob, rakoviny a dalších vážných onemocnění. Tito lidé tak mají šanci na delší a 
zdravější život. Každý by měl jíst alespoň šest porcí ovoce a zeleniny denně. Bohužel jen málo z nás tak činí, a 
i když někdy snaha nechybí, je docela možné, že konzumujeme produkty bez dostatku živin, protože jsou 
předzpracované a ovlivněné životním prostředím. Forever Kids je skvěle chutnající multivitamin , který vám 
dodá potřebné vitaminy a minerály společně s nejlepšími substancemi, které slibují být senzací v oblasti 
správné výživy nastupujícího století - fytonutrienty. Fytonutrientová základna Forever Kids je derivovaná z 
mrkvového prášku, acerolového extraktu (výtažek z třešní a višní), brokolicového, špenátového a zelného 
prášku, jablečného pektinu, brusinkového koncentrátu, rajčatového prášku a citrusových bioflavonoidů. 
Výrobek obsahuje 100% doporučené denní dávky vitaminů A, C, D, B1, B2, B5, B6, niacinu, biotinu, zinku a 
mědi, a 75% a více doporučené denní dávky vitaminu E a kyseliny listové, plus vitamin B12, vápník, hořčík a 
mangan. Vitamin A  (50% betakaroten a 50% acetát, protože někteří lidé s určitými zdravotními problémy 
nemohou přeměnit betakaroten na vitamin A), důležitý antioxidant, "požírač" volných radikálů, podporuje růst 
a regeneraci tělní tkáně, tvorbu kostí, zdravé kůže a vlasů, posiluje funkce imunity. Vitamin B1  - nezbytný pro 
řádné fungování nervového systému, podstatný pro přeměnu sacharidů na energii. Vitamin B2 (riboflavin) - 
důležitý pro normální pokožku a tvorbu červených krvinek, nezbytný pro uvolňování energie z potravy. 
Vitamin B5 (kyselina pantotenová, d-kalcium pantotenát) - nezbytný pro normální růst a syntézu proteinu. 
Vitamin B6 - zásadní pro zdravou pokožku, nepostradatelný pro zdravou reakci imunitního systému, 
napomáhá při rozkladu bílkovin na jejich využití organizmem ve formě zdroje energie. Vitamin B12 - zvyšuje 
tělesnou energii tím, že ulehčuje zažívání, napomáhá při katalyzaci reakcí Krebsova cyklu, nezbytné pro 
normální metabolizmus energie. Vitamic C - antioxidant, podporuje imunitní funkce a hojení, podporuje vývoj 
zdravých buněk, nezbytný pro správnou tvorbu buněk. Vitamin D  - pomáhá vytvářet kostní hmotu a zabraňuje 
její ztrátě, zvyšuje využití vápníku a hořčíku, důležitý při regulaci rovnováhy tekutin v těle. Vitamin E  - silný 
antioxidant, ochraňuje buňky před volnými radikály, stimuluje imunitní systém a hojení, základ pro normální 
růst a vývoj. Biotin  - nezbytný pro syntézu proteinu a růst nehtů a vlasů, hraje důležitou roli při metabolizmu 
tuků a sacharidů. Vápník - nutný pro vývoj silných zubů a kostí, důležitý při řízení nervových impulsů. Měď - 
podporuje normální růst a spolu s dalšími minerály ochraňuje tělo. Kyselina listová - podporuje syntézu 
DNA/RNA a replikaci buněk, snižuje výskyt neuro-tubulárních defektů při narození. Hořčík - pomáhá 
absorpci kalcia a tvorbě kostí a zubů, důležitý pro normální zažívání, nezbytný pro uvolněné nervové impulsy a 
svalové kontrakce. Mangan - podporuje normální vývin těla, důležitý při tvorbě silných kostí. Niacin - hraje 
důležitou roli při uvolňování energie v metabolizmu, nezbytný pro řádné fungování nervového systému. Zinek 
- podporuje normální růst, pomáhá procesu hojení, ochraňuje proti volným radikálům a posiluje imunitní 
funkce. Všechny tyto základní živiny v kombinaci s fytonutrienty poskytují vynikající základ pro nás 
všechny, ale speciálně pro děti. Pro ty z nás, kteří používají ostatní výrobky, přidání fytonutrientů doplňuje a 
uzavírá naši základní nutriční bázi. Forever Kids je nesmírně důležitý přídavek k našemu Forever životnímu 
stylu. Je zdravý, skvěle chutnající, a legračně tvarovaný. Pochutnejte si. 
Složení: 
Sorbitol, xylitol, uhličitan vápenatý, oxid hořečnatý, kyselina askorbová, niacinamid, kyselina stearová, oxid 
křemičitý, stearan hořečnatý, d-alfa tokoferyl acetát, biotin, přírodní příchutě, kyselina citronová, obohacovač 
příchutí, hydrogenovaný rostlinný olej, oxid zinečnatý, glukonát manganu, guarová pryskyřice, d-panthotenát 
vápenatý, betakaroten, pyridoxin HCI, acetát vitaminu A, riboflavin, mononitrát thiaminu, karotkový prášek, 
acerolový extrakt, brokolicový prášek, špenátový prášek, zelný prášek, jablečný pektin, brusinkový koncentrát, 
rajčatový prášek, komplex citrusových bioflavonoidů, oxid měďnatý, vitamin D3, kyselina listová, 
kyanokobalamin. 

 



Osobní hygiena  

Každý den jsme v kontaktu s ostatními lidmi, ať už s rodinou a přáteli, kolegy v zaměstnání nebo cizími 
lidmi. Naše schopnosti jednat s nimi přesvědčivě závisí na mnoha faktorech, ale jeden z nejdůležitějších je 
dobře vypadat a mít sám ze sebe dobrý pocit.  

Forever Living Products zkombinoval všechny skvělé vlastnosti gelu z aloe vera s ingrediencemi nejvyšší 
kvality, aby vám nabídl řadu přírodních produktů pro osobní hygienu, které nemají ve světě obdoby. Pokud je 
příroda tím, co hledáte, a kvalita tím, co vyžadujete, oboje najdete v našich výrobcích pro krásný osobní 
vzhled. Nejenže budete vypadat báječně, ale budete se i skvěle cítit, neboť budete vědět, že přírodní účinky 
aloe vera pro vás pracují nepřetržitě po celý den.  
 

 

Getleman's Pride 
(Balzám po holení a kondicionér) 
Stručná charakteristika: 
Mírně vonící pleťové mléko bez alkoholu s vysokým obsahem aloe. Tiší 
podrážděnou pleť po holení nebo nepříznivými vlivy. 
Obsah, forma: 
118 ml 
Cena: 456,-      

Popis a účel: 
Při holení ostrou žiletkou si často způsobíme řezné ranky, škrábance nebo "žiletkové popáleniny", které 
dráždí a vysušují pokožku. A když vás nedostane žiletka, může se to podařit holicímu krému! Běžné pěny a 
krémy často obsahují povrchově aktivní látky, které přispívají k vysušování lipidů z epidermy, zevní vrstvy 
pokožky. 
 
Lipidy pomáhají udržovat zdravý vzhled pokožky tím, že stmelují buňky a posilují schopnost pokožky 
udržet vlhkost. Používání holicích krémů na bázi mýdla a vody po holení s obsahem alkoholu snižuje 
zásobu lipidů, a tím zanechává na pokožce pocit pnutí a vysušenosti.  
 
Firma se chtěla vyhnout složení výrobku na bázi alkoholu, který vysušuje pokožku a dráždí drobná 
poranění. Výsledkem je Gentleman´s Pride ve formě hedvábně hladkého balzámu, který jako kondicionér 
uklidňuje a obnovuje pokožku nejen po holení, ale i po jejím vystavení nepříznivým povětrnostním 
podmínkám.  
 
Aloe vera gel smíchaný s lubrikanty, emulgátory, zvlhčovači a speciálními kondicionéry na uklidnění 
pokožky, jako např. rozmarýn lékářský a heřmánek, je i v tomto přípravku složkou číslo jedna. Ačkoli tento 
přípravek nazýváme "after-shave", můžeme jej použít kdykoli na zklidnění podráždění v důsledku 
nadměrného vystavení pokožky slunci či větru.  
 
Muži si tento vynikající balzám po holení určitě oblíbí. Pocit svěžesti, čistoty a jemnosti, který zanechává 
na tváři, je nenapodobitelný! 
 
Složení: 
Stabilizovaný aloe vera gel (42,19%), deionizovaná voda, metylglucet-20, oktylpalmitan, polyakrylamid, C 
13-14 izoparafín, lauret-7, dimehikon, glycerostearan, PEG-100 stearan, hyaluronan sodný, oktyldimetyl 
PABA, tokoferolový octan, retinylpalmitan, kyselina askorbová (vitamin C), alantoin, extrakty z rozmarýnu 
a heřmánku pravého, imidazolidinyl urea, metylparaben, propylparaben, aroma. 
 



 

Aloe Bath Gelée (koupelový gel) 
Stručná charakteristika: Osvěžující gel vhodný do sprchy i do koupele. 
Obsahuje stabilizovanou Aloe vera a výtažky z řady bylin z Evropy 
určených k relaxaci a osvěžení těla. Koupelový gel pomáhá zmírnit únavu a 
vyčerpání a dává pokožce pocit měkkosti a svěžesti bez vysoušení. 
Obsah, forma: 251 ml, gel     Cena: 554,-     
Dávkování: Aplikujte Aloe Bath Gelée na lufu nebo houbu a jemně 
namydlete celé tělo. Pomalu masírujte pokožku libovolným množstvím 
přípravku k dosažení pocitu čistoty a vitality. Osušte celé tělo měkkým 
ručníkem. Výrobek je rovněž součástí sady Aloe Body Toning Kit ke 
zlepšení stavu pokožky. Sledujte instrukce přiložené k této sadě. 

Popis a účel: 
Každý z nás si zaslouží, aby si alespoň jednou denně mohl oddychnout od stresu. Aloe Bath Gelée je ideální 
přísada do povzbuzující a osvěžující koupele. Tento vynikající koupelový a sprchový gel obsahuje jako 
svoji hlavní složku stabilizovaný gel z aloe vera.  
Krom ě tohoto gelu obsahuje rostlinné extrakty určené na uvolnění a osvěžení těla. Pokud se použije 
společně se žínkou z vláken tykve lufa, pomáhá Aloe Bath Gelée odstranit odumřelé buňky pokožky a 
zanechává nás v pocitu neuvěřitelné čistoty a svěžesti. Účinné složky aloe vera gelu pronikají hluboko do 
pokožky a odstraňují pocit sucha. Ale to není všechno! Forever Living Aloe Bath Gelée nejen rozmazluje 
vaše tělo, ale dodává mu také pocit relaxace k osvěžení vaší mysli a umožňuje vám začít každý den s 
pocitem čilosti a bdělosti nebo jej ukončit s pocitem uvolnění a klidu. 
Složení: 
Stabilizovaný gel z aloe vera (41,84%), deionizovaná voda, amoniumlaurylsulfát, amoniumlauretsulfát, 
cocamidopropylbetain, cocamid DEA, lauramid DEA, extrakty z břečťanu, tavolníku, plaménku (klematis), 
řasy měchýřnaté a přesličky, propylenglykol, glycerin, chlorid sodný, kyselina askorbová, DMDM 
hydantoin, aroma, FD&C žlutá č. 5 (E102), FD&C modrá č. 1 (E133). 

 
 

 

Aloe Liquid Soap  (Tekuté mýdlo) 
Stručná charakteristika: 
Husté, luxusní, perleťově zabarvené, zvlhčující mýdlo na ruce i obličej. Je 
rovněž ideální jako šampon pro batolata a děti a vhodné pro lidi s kožními 
poruchami, jako jsou psoriáza a ekzémy  
Obsah, forma: 473 g, plast. láhev s dávkovačem 
Dávkování: Stlačením dávkovače aplikujte malé množství Aloe Liquid 
Soap na mokré ruce a vytvořte hustou pěnu. Opláchněte teplou vodou a 
osušte. 
Cena: 401,-     

Popis a účel: 
Aloe vera je známa svými čistícími, zvlhčujícími, kondičními a hojivými vlastnostmi, což z ní činí dokonalý 
základ pro naše tekuté mýdlo Aloe Liquid Soap. Je biologicky odbouratelné, má vyrovnané pH a není 
dráždivé, je dostatečně jemné na každodenní umývání rukou, obličeje nebo celého těla. Dodáváme jej v 
nádobce s účelným dávkovačem k jednoduchému použití. Tento příjemně vonící výrobek mohou používat 
všichni, dospělí i děti. Je to husté, perleťové, zvlhčující mýdlo na ruce a obličej. Vytváří bohatou pěnu, 
která se lehce nanáší i odstraňuje. Je připravené z aloe vera gelu a z povrchově aktivních látek typu "žádné 
slzy" zanechává pokožku čistou, s příjemným hedvábně jemným pocitem, a minimalizuje přitom 
podráždění kůže, která způsobují jiná mýdla. Je rovněž ideální jako šampon pro batolata a děti a je vhodné 
pro lidi s kožními poruchami, jako psoriáza a ekzémy.  
Složení: 
Stabilizovaný gel z aloe vera (33,17 %), deionizovaná voda, cocoamphodiacetan disodný, laurylsulfát 
sodný, lauretsulfát sodný, propylenglykol, PEG-80 sorbitanlauran, tridecetsulfát sodný, PEG-150 distearan, 
cocamidopropyl hydroxysultain, lauroamfodiacetát disodný, lauret-13 karboxylan sodný, glykol stearan, 
cocamid DEA, imidazolidinyl urea, aroma. 



 

Forever Bright Sparkling  - Aloe Vera Toothgel  (Zubní gel) 
 
Stručná charakteristika: Gel na zuby s vysokým obsahem aloe a propolisu. 
Má výrazné antibakteriální a protizánětlivé vlastnosti. 
Obsah, forma: 130 g, plast. tuba, gel  
Dávkování: K udržení dobrého stavu chrupu si po každém jídle vyčistěte 
zuby gelem Forever Bright Sparkling Aloe Vera Toothgel, choďte pravidelně 
na zubní prohlídky a mezi jednotlivými jídly se vyhněte sladkostem. 
(Enzymy v aloe vera nejsou kompatibilní s fluorem. Pro kompletní dentální 
péči doporučujeme vyplachovat ústa ústní vodou s fluorem.) 
Cena: 237,-      

Popis a účel: Tento zubní gel na bázi aloe vera, určený pro celou rodinu. Je namíchán z čistých produktů 
nejvyšší kvality. Základní složkou je stabilizovaný aloe vera gel, do kterého je přidán včelí propolis. Tato 
kombinace má nejen bezvadné antibakteriální vlastnosti pro zamezení tvorby zubního plaku a k zachování 
svěžího dechu, ale navíc díky svým protizánětlivým vlastnostem velmi dobře působí na dásně a jemnou 
sliznici ústní dutiny. Je zvláště vhodný při krvácení dásní a tvorbě ústních vřídků. Pokud je čistění 
zubním kartáčkem příliš bolestivé, je možné zubní gel aplikovat přímo. Podkladem pro definitivní návrh 
složení byly posudky, které jsme získali od mnoha lékářů a dentistů. Konečným výsledkem je zubní gel, 
jehož čisticí schopnost je neporovnatelná s jinými výrobky a jehož abrazivita je tak nízká, že byl 
nezávislou dentální laboratoří vyhlášen za leštící gel! Pro formu zubního gelu jsme se rozhodli na podkladě 
výsledků průzkumu trhu, který prokázal, že zákazníci mu dávají přednost před zubní pastou. Další přitažlivé 
vlastnosti tohoto výrobku jsou jeho čerstvý vzhled a osvěžující chuť.  
Složení: Stabilizovaný aloe vera gel (35,53%), sorbitol, hydratovaný oxid křemičitý, glycerin, laurylsulfát 
sodný, karagenan, příchuť, včelí propolis, sacharin sodný, benzoan sodný, chlorofyl-měď komplex. 
 

 

Aloe Ever-Shield Deodorant (Podpažní tuhý deodorant) 
 
Stručná charakteristika: 
Deodorant se snadno nanáší, zanechává pocit svěžesti a čistoty po celý den. 
Nezanechává skvrny na šatech a neobsahuje škodlivé antiperspirační 
hliníkové soli. 
Obsah, forma: 92 g 
Dávkování: K dosažení pocitu celodenní svěžesti a čistoty aplikujte Aloe 
Ever-Shield denně do podpaží. Na vašem oděvu nezanechá žádné skvrny. 
Cena: 220,-      

Popis a účel: Když stoupá teplota nebo se ocitneme pod tlakem okolností, potřebujeme mít ke zvýšení 
sebedůvěry po ruce partnera, který nám pomůže udržet pocit svěžesti. Tento tuhý deodorant poskytuje 
účinnou celodenní ochranu proti pachu podpažního potu. Může se aplikovat přímo po sprchovaní nebo 
depilaci voskem bez pocitu štípání. Deodorant maximalizuje přírodní dezodorační vlastnosti aloe vera 
bez přidání látek, které mohou postupně ohrozit naše zdraví. Je se stabilizovaným gelem z aloe vera 
neobsahuje žádné dráždivé či škodlivé antiperspirační aluminiové soli, které se nacházejí v mnoha jiných 
deodorantech dostupných na trhu. Aluminium je toxický kov. Hlavní účinky přílišného množství aluminia se, 
projevují na centrálním nervovém systému a v některých případech je nadměrné množství aluminia v těle 
spojováno s Alzheimerovou chorobou. Může též porušit status kalcia v těle, protože má vliv na činnost 
příštítných tělísek. Přílišné množství hormonu příštítných tělísek může vést k vysokému obsahu kalcia v krvi, 
což je spojeno s bolestmi kostí, psychiatrickými symptomy a zácpou. Také bylo zjištěno, že syntetické složky 
mnoha podpažních deodorantů mohou být jednou z příčin nádorových onemocnění (rakovina prsu). Již ve 
věku, kdy si začínáme holit podpažní jamky, vzniká nebezpečí infekce, která pak negativně ovlivňuje činnost 
žláz. Protože rakovina prsu zaznamenává obrovský nárůst, věnovala firma FLP vývoji tohoto přípravku 
jedenáctileté úsilí, jehož cílem byla naprostá čistota a bezpečnost. Jsme hrdí na to, že vám přinášíme 
výrobek, který eliminuje výše jmenovaná rizika, aniž by se snížila jeho kvalita. Praktický tvar umožňuje 
aplikaci přesně tam, kde je třeba. Díky složení lehce klouže po těle a nezanechává skvrny na oděvu. 
Složení: ropylenglykol, purifikovaná voda, stearan sodný, stabilizovaný aloe vera gel (4,4%), aroma, 
triklosan. 

 



Včelí produkty 

Jedna bytost v přírodě poskytuje člověku takové dary, které jsou zcela v nepoměru k její velikosti. Od 
nejstarších dob včely fascinují všechna lidská pokolení svou pracovitostí, organizací a produkcí hojných darů 
medu, mateří kašičky, pylu a propolisu.  

Forever Living Products vám nabízí pozoruhodnou řadu 100% přírodních včelích produktů. Našli jsme ideální 
prostředí pro naše včelí úly - vysočiny v pouštních oblastech Arizony a amerického Západu, kde naprosto 
panenské prostředí vylučuje kontaminaci jakýmikoli zdroji znečistění. Jsme světově největší producenti 
včelích výrobků a vlastníme nejmodernější patentované technologie a zařízení pro sběr a uchování všech 
ingrediencí.  

Všechny naše včelí produkty jsou vyráběny v souladu s přísnými americkými předpisy. Všechny jsou přírodní 
a bohaté na nutrienty, dodávané přímo z úlů až k vám přesně v takovém stavu, v jakém je včely produkují již 
po tisíciletí.  
 

 

Forever Bee Honey 
Stručná charakteristika: 
Včelí produkt z naprosto čistých pouštních a polopouštních oblastí s 
přidáním pylu a mateří kašičky. Je perfektním přírodním sladidlem. Draslík 
obsažený v medu působí dobře na srdce. 
Obsah, forma: 
985 g, plastová láhev 
Dávkování: Můžete používat podle vlastní potřeby nebo kdykoli 
potřebujete osladit potravu. 
Cena: 471,-     

Popis a účel: 
Po celé věky byl med vždy uznáván jako vynikající, lidem dostupná přírodní potravina - zásobárna 
výživných látek, lehce stravitelných pro děti i dospělé. Med obsahuje mnoho potřebných látek pro udržení 
našeho těla v dobré kondici.  
 
Obsahuje 76 % cukru (34 % glukózy, 40 % fruktózy a 2 % sacharózy), 17 % vody a 7 % jiných látek 
(minerály, vitaminy, enzymy, proteiny a aminokyseliny).  
 
Výživáři navíc uvádějí, že med s pylem jsou jedinou přírodní potravinou obsahující všechny složky 
potřebné k životu. To je důvod, pro který jsme do našeho medu Forever Bee Honey přidali včelí pyl a 
mateří kašičku a získali tak nutričně nejhodnotnější med na světě!  
 
Jedná se o nesmírně zdravou potravinovou složku, plnou nutrientů a energie, vyrobenou tak, aby se naprosto 
vyrovnala přírodnímu medu právě vytaženému z úlu.  
 
Forever Bee Honey pochází z vybraných vysokopoložených pouštních oblastí západní části USA a obsahuje 
jen přírodní složky. Je to velmi chutný a výživný med doplněný přírodními dobrotami a obsahující ve 30 
gramech přibližně 100 kalorií. Med chutná vždy dobře a je perfektním přírodním sladidlem. 
 
 Forever Bee Honey je bohatý na sacharidy a s minerály vápníkem a fosforem rychle doplňuje energii a 
zbavuje únavy při každé příležitosti. Je velmi cenný pro lidi s horším trávením, protože cukr v medu je už 
předtrávený. Proto může být vstřebán přímo, aniž by musel projít procesem trávení v zažívacím traktu. 
 
Složení: 
Med, včelí pyl, včelí mateří kašička. 
 



 

Forever Bee Pollen (Včelí pyl) 
 
Stručná charakteristika: 
Včel9 pyl je ceněný především pro své protialergické vlastnosti. Působí 
také jako přírodní antibiotikum, kontroluje správný krevní tlak a 
cholesterol, zlepšuje dýchání, odstraňuje bolest v krku, zabraňuje únavě a 
zvyšuje úroveň energie, potlačuje problémy s prostatou, bojuje proti 
rakovině, snižuje výskyt chřipka, posiluje imunitní a nervový systém, 
pomáhá při akné, při sexuálních problémech jako je impotence, podporuje 
zažívání. Zlepšuje fyzickou odolnost a výdrž. 
Obsah, forma: 100 tablet (500 mg pylu v 1 tabletě) 
Dávkování: Jednu tabletu denně se snídaní pro děti. Dvě až čtyři tablety 
denně s jídlem pro dospělé. Pro ujištění, že nenastane alergická reakce, 
vyzkoušejte napřed 1/4 tablety. (Pro dosažení vyšší hladiny energie může 
být použito více tablet.) 
Cena: 428,-     

Popis a účel: 
Pyl je oplodňující prach květin. Včely sbírají pyl, který přinášejí do svých úlů jako potravu. Bez pylu by 
nemohly existovat rostliny, stromy a květiny, a dokonce i my jsme na něm závislí.  
 
Forever Bee Pollen pochází z květů pokrývajících odlehlé pouštní oblasti, a je sbírán do patentovaných 
sběračů z nerezavějící oceli. To zaručuje nejčerstvější a nejpotentnější přírodní potravinu.  
 
Včelí pyl poskytuje široké spektrum esenciálních živin - celkem 96. Každá z nich je potřebná k udržení 
perfektního zdraví. Patří sem například vitamin C a všechny vitaminy B-komplexu, které jsou rozpustné ve 
vodě, a proto by měly být užívány denně.  
 
Dále obsahuje vitaminy D, E, K a betakaroten (provitamin A). Je to bohatý zdroj mnoha minerálů (vápník a 
fosfor jsou v téměř perfektním poměru 1 : 1), enzymů a koenzymů, mastných kyselin rostlinného původu, 
sacharidů, proteinů a 22 aminokyselin - včetně všech osmi esenciálních, které si tělo nemůže samo vyrobit.  
 
Obsahuje více výživných látek na kalorii než jakékoli jiné nutriční přípravky, proto není divu, že je uváděn 
jako nejkomplexnější potravina 20. století. Výživné látky ve včelím pylu jsou snadno stravitelné a lehce 
vstřebatelné lidským organizmem.  
 
Mnoho lidí včetně sportovců používá přípravek pro získání životní síly a energie, a k udržení dobrého 
zdraví. Navíc má včelí pyl mnoho specificky prospěšných vlastností:  
 
Bohatá směs živin ve včelím pylu může napomáhat při korekcích chemických procesů v organizmu a tím 
paralyzovat škodlivý efekt potravinových přísad a konzervačních látek.  
 
Pyl je přirozeně vysokým zdrojem zinku a vitaminu B6, proto je neobyčejně účinný při depresích a 
předmenstručním syndromu. Může desenzibilizovat organizmus, proto je dobrým prostředkem proti 
alergiím. Pyl potlačuje bakteriální aktivitu (je "bakteriostatický") a efektivně zvyšuje eliminaci odpadních 
látek a jedů z těla.  
 
Včelí pyl obsahuje i lecitin, který se přirozeně vyskytuje ve všech buňkách. Pomáhá při trávení a 
metabolizmu tuků a zlepšuje efektivnost imunitního a nervového systému. Forever Bee Pollen je plně 
přírodní a neobsahuje konzervační látky, umělé příchutě ani barviva. Náš pyl obsahuje 34 % aminokyselin 
(proteinu). Toto vysoké procento jej zařazuje mezi absolutní špičku mezi včelími pyly. 
 
Složení: 
Včelí pyl, pravý včelí med, včelí mateří kašička. (Každá tabletka obsahuje 500 mg včelího pylu a zároveň 
dvě kalorie.) 



 
 

Forever Bee Royal Jelly 
(Mateří kašička) 
Stručná charakteristika: 
Včelí mateří kašička je výjimečná potrava, která podporuje dobré zdraví. 
Obsahuje vitamíny A, C, D a E a celý komplex vitamínů B, aminokyseliny, 
minerály a kyselinu nukleovou, která napomáhá buněčné regeneraci. Působí 
jako přírodní afrodiziakum, podporuje plodnost, imunitní systém a duševní 
pohodu.  
Obsah, forma: 60 tablet (každá po 250 mg) 
Dávkování: Užívejte půl až jednu 250 mg tabletu denně. Toto dávkování 
se musí dodržovat nejméně dva měsíce před očekávaným účinkem 
Cena: 923,-      

Popis a účel: 
Royal Jelly (včelí mateří kašička) je výměšek hltanových žláz včely medonosné. Tato včelí "superpotrava" 
je smíchána s enzymy a podávána jako krmení každé včele, která se má stát královnou. Tato exkluzivní 
potrava umožňuje včelí královně během jejího vysoce produktivního života naklást až 3000 vajíček denně. 
Včelí dělnice, které se živí obyčejným medem, žijí jen čtyři až šest týdnů, zatímco královny průměrně šest 
let.  
 
Včelí mateří kašička je vyjímečná potrava, která podporuje dobré zdraví. Obsahuje vitaminy A, C, D a E a 
je bohatě zásobená přírodním komplexem vitaminů B. Hlavní ingrediencí je vitamin B5 (kyselina 
pantotenová), jedna z nejdůležitějších složek těla, podstatná pro syntézu a metabolizmus proteinů, tuků, 
sacharidů a některých hormonů.  
 
Jeho deficit zapříčiňuje vyčerpanost, bolení hlavy, infekce horních dýchacích cest, citlivost na inzulin, 
nespavost, nevolnost a poruchy nervového systému. Včelí mateří kašička také obsahuje všech osm životně 
důležitých aminokyselin plus deset sekundárních aminokyselin a značné množství minerálů, jako je vápník, 
měď, železo, fosfor, draslík, křemík a síra. Obsahuje i kyselinu nukleovou, která napomáhá dokonalé 
buněčné regeneraci (buňky se množí bez projevů stárnutí nebo různých poruch).  
 
Mateří kašička podporuje tělesný metabolizmus. To vysvětluje záznamy o značném nárůstu energie a 
rapidním snížení vyčerpanosti. Dalším z příznivých efektů mateří kašičky je zlepšení struktury a 
průzračnosti pokožky a zvýšení odolnosti těla vůči chorobám.  
 
Tento produkt se může také použít na potlačení stresu a předmenstruačního napětí. Mateří kašička má 
vysoký obsah proteinů a včely jí syntetizují během trávení pylu. Obsahuje i acetylcholin, který hraje 
důležitou roli ve fungování celého organizmu tím, že vyvolává vylučování adrenalinu.  
 
Včelí mateří kašička, kterou používá společnost Forever Living Products, je sbírána v suchých, odlehlých, 
vysoko položených pouštních oblastech, kde téměř panenská příroda poskytuje ideální prostředí pro naše 
včelstva.  
 
Po extrahování z plástů je okamžitě suchou cestou zmrazena - tento proces odstraňuje z produktu jen 
nadbytečnou vodu, zároveň však v něm uchovává všechny vitaminy, minerály, enzymy a koenzymy.  
 
Způsob testování čistoty a účinků mateří kašičky spočívá v měření množství 10-hydroxy-2-decenové 
kyseliny (HDA), která je v ní obsažená. Forever Living Royal Jelly v testech vykazuje více než 6%+ HDA, 
což je vysoce nad standardem pro včelí mateří kašičky. Firma pečlivě archivuje osvědčení o vykonaných 
analýzách z každé várky. Mateří kašička je skutečně nezbytným doplňkem prospěšným našemu zdraví a 
pocitu pohody. A protože vitaminy skupiny B jsou rozpustné ve vodě, je nutné je užívat každý den. 
 
Složení: 
Včelí mateří kašička, fruktóza, sorbitol, přírodní pomerančová příchuť, kyselina citronová. 

 



Nutri ční strava 

V současné době stále více lidí věnuje pozornost své váze a vzhledu. Žijeme totiž uprostřed společnosti, která 
podstupuje revoluci v péči o zdraví. A ačkoli se klade velký důrazu na pravidelné cvičení a udržování 
přiměřené váhy je zřejmé, že lidí s nadváhou přibývá. Navzdory obrovským finančním prostředkům vloženým 
do výzkumu a desítkám článků v časopisech hlásajících s velkou pompou "nové úžasné diety" je jasné, že 
nikdo neuspěl při hledání bezpečného, výživného a efektivního programu, který by byl tak snadný, aby oslovil 
většinu.  

Během této doby, kdy se obezita stala jedním z hlavních zdravotních problémů populace, vytvořil Forever 
Living Products nutriční program, který se může použít jako program péče o správnou tělesnou váhu a být 
přizpůsoben potřebám mnoha lidí. Je zároveň výživný, chutný a velmi snadno použitelný.  
 

 
 
 
Cena: 773,-     
 

 

Forever Lite 
Stručná charakteristika: 
Přípravek Forever Lite je chutná, vysoce výživná směs, obsahující 
vyváženou skladbu vitamínů, minerálů, proteinů a sacharidů. Používá se k 
přípravě mléčného koktailu jako náhrady jídla. 
Obsah, forma: 525 g, prášková forma(jahodový, vanilkový, čokoládový) 
Dávkování: Přípravek je vhodné před každým použitím protřepat. 
Smíchejte nebo rozmixujte jednu po rysku naplněnou odměrku (25 gramů) 
přípravku s 300 ml nízkotučného mléka (nebo jiné tekutiny - viz níže). 
Odměrka je součástí každého balení Forever Lite. Podle vlastní chuti i 
fantazie mixujte s drceným ledem, ovocem, medem, jogurtem, Aloe Berry 
Nectarem apod. Přípravkem nahrazujte maximálně dvě jídla denně. Každý 
den byste měli kromě Forever Lite konzumovat jedno nutričně vyvážené 
jídlo. Mixovaný Forever Lite může kontrolovat váhu pouze jako součást 
kaloricky řízené diety. Během období kdy dodržujete Forever Lite nutriční 
program, rovněž doporučujeme pít alespoň 8-10 sklenic vody denně.  

Popis a účel: Denní užívání společně s nízkotučným mlékem poskytuje příjem plnohodnotných živin 
nezbytných pro správnou činnost organizmu. Měl by být používán jako náhražka za dvě denní jídla, třetí 
nízkokalorické denní jídlo doplníte podle vaší volby. To zaručí bezpečné snižování váhy při zachování 
svaloviny a mobilizování uložených tuků. Tyto nutriční nápoje jsou jistotou, že i při velkém zaneprázdnění 
dostanete potřebné vitaminy každý den. Nápoje mohou být rovněž používány jako součást programu 
kontroly vaší tělesné váhy k udržování či zvýšení hmotnosti zdravou a přirozenou cestou. Přípravek je 
vhodný pro dospělé i pro děti v období rekonvalescence po nemocích a operacích. Je rovněž určen pro 
ženy v domácnosti a zaneprázdněné lidi, kteří vždy jedí ve spěchu, pro lidi příliš nemocné na to, aby mohli 
jíst normální stravu, může být použit i v pečovatelských domech a tak dále. Forever Lite míchejte s 
ovocnými šťávami, mlékem z rýže či sójovým mlékem anebo prostě s vodou. Kravské mléko je hlenotvorné 
a může způsobit problémy u nemocných lidí, kteří nemohou jíst nebo u lidí po operacích. K obohacení chuti 
nápoje můžeme rovněž přidat ovoce nebo Forever včelí med. Nutriční charakteristika - hlavní údaje 
Forever Lite Protein Blend - speciální směs proteinů, která poskytuje vysoký koeficient (2,5 PER - Protein 
Efficiency Ratio) pro stavbu, růst a obnovu těla. Vitaminy a minerály  - dvě dávky s mlékem pokrývají 
denní potřebu. Aminokyseliny - obsahuje 18 aminokyselin, včetně všech osmi "esenciálních", které 
nemohou být v těle vyrobeny z jiných živin.. Vláknina  - dvě dávky poskytují solidní denní příjem 
rozpustných a nerozpustných vláknin, potřebných k regulaci uvolňování živin do krevního oběhu a 
pravidelnosti vylučování. Betakaroten (vitamin A) a vitamin E - vitaminové antioxidanty, v potravě 
potřebné na ochranu proti reaktivním substancím nazývaným volné radikály. Fruktóza - přírodní ovocný 
cukr, který asistuje při normalizaci hladiny cukru v krvi. Stopové prvky - včetně železo, selenu, chrom a 
jód - jsou přidány pro správnou regulaci řady tělesných funkcí. 
Složení: Extrahovaný sojový protein, fruktóza, kaseinan vápenatý, holandské kakao*, celulózový gel, 
celulózova guma, rohovník*, sojový lecitin, přírodní barvivo*, fosforečnan vápenatý, syrovátkový prášek, 
oxid hořečnatý, přírodní a umělé aroma, sójový olej, karagenan, pektin, kyselina askorbová, fumaran 
železnatý, pivovarské kvasnice, guarová guma, d-alfa tokoferolacetát, nikotinamid, oxid zinečnatý, 
pantothenan vápenatý, vitamin A palmitát, síran měďnatý, bromelain, chlorid pyridoxinu, riboflavin, chlorid 
thiaminu, vitamin D, kyselina listová, biotin, jodid draselný, beta karoten, GTF chromové kvasnice, 
selenové kvasnice, spirulina jako zdroj chlorofylu, kyanokobalamin. *v závislosti od příslušné příchutí 



 

Aloe Blossom Hebal Tea 
(Bylinný čaj s květy aloe) 
Stručná charakteristika: 
Bylinný čaj je čistě přírodní, neobsahuje kofein. Osvěžuje a zbavuje stresu. 
Může se používat teplý i studený. Používá se k čištění organizmu, pomáhá 
udržovat pitný režim. 
Obsah, forma: 25 nálevových sáčků  
Dávkování: Aloe Blossom Herbal Tea se může pít podle chuti horký či 
chlazený. Z jednoho čajového sáčku připravíme 1,5-2 litry nápoje 
vyluhováním minimálně 15-20 minut.  
Cena: 489,-     

Popis a účel: 
Aloe Blossom Herbal Tea je přírodní směs listů, bylin a koření, speciálně připravená tak, aby poskytla 
vynikající chuť a bohaté aroma. Čaj Aloe Blossom Herbal Tea vytváří hřejivou aromatickou atmosféru, 
která ponoří vaší mysl do relaxační hladiny. Čaj je absolutně bez kofeinu a je upraven tak, aby posilnil vaši 
mysl vždy, když si dopřejete pár minut oddychu.  
 
Aloe Blossom Herbal Tea vždy chutná výborně a je naprosto jedno, zda jej pijete horký nebo ledový. Jeho 
příprava je navíc velmi jednoduchá. Každá složka byla vybraná tak, aby pomohla vyvolat tonizující efekt, 
kdykoli pocítíte stres z rušného dne.  
 
Tento mezinárodní produkt v sobě spojuje sílu bylin z Číny, Jamajky, Egypta, Madagaskaru, Guatemaly, 
Indie a dalších zemí s květy aloe vera z našich plantáží. Nízkokalorický osvěžující nápoj, užívaný jako část 
vašeho denního přísunu tekutin, přirozeně tlumí chuť k jídlu, a proto je ideálním doplňkem vašeho 
programu zdravé výživy.  
 

CHARAKTERISTIKA JEDNOTLIVÝCH SLOŽEK:   
 
Skořice - toto koření z Číny používá terapeuticky mnoho lidí k vyjasnění mozku a zlepšení procesu 
myšlení. Skořice je svíravý prostředek a je užitečná při léčení bolesti v krku, průjmech a nadýmání. 
Pomerančová kůra - chuťový činitel s vysokým obsahem vitaminu C a bioflavonoidy. Pochází ze 
Spojených států. 
Hřebíček - chuťový činitel z Madagaskaru, který uklidní "nervózní" žaludek, pomůže k lepšímu spánku a 
léčí průjmy. 
Nové koření - koření z Jamajky podporující účinky posilujících léků a projímadel, působí rovněž proti 
nadýmání a průjmům. 
Zázvor - koření z Číny, které se používá proti nadýmání a plynatosti jako chuťový činitel. Stimuluje činnost 
srdce a krevního oběhu a je dobrým preventivním prostředkem proti nachlazení a angínám. Pomáhá 
zažívacímu ústrojí, zejména pak lidem, kteří jedí ve spěchu. 
Kardamom - koření z Guatemaly, je užitečný pro cirkulaci, při žaludečních potížích a jako příchuť. 
Fenykl - toto koření z Egypta se používá hlavně pro podporu trávení, do přípravků proti kašli a nachlazení i 
jako chuťový činitel. Je rovněž používán ke snížení váhy, neboť normalizuje a vyrovnává funkci pankreasu, 
který společně s játry a močovým měchýřem hraje hlavní roli při metabolismu (zejména cukrů a tuků). 
Může se používat pro pacienty s cukrovkou, nikoli k léčbě, ale jako podpora funkce pankreasu. Má vysoký 
obsah draslíku. 
Heřmánek - rovněž z Egypta, má obrovské množství využití. Není sedativem, ale pomáhá relaxovat. Není 
návykový, ale je utišující. Výborná pomoc k rozptýlení napětí a tlaku, ke zklidnění svalového a nervového 
systému a k přípravě zažívacího ústrojí pro příjem potravy.  
Listy ostružiníku  - pocházejí z Evropy a používají se proti bolestem hlavy a vysokému krevnímu tlaku. 
Gymnemna sylvestre - pochází z Indie a je velmi prospěšná při kontrole cukru v těle. Často používána 
diabetiky.  
 
Složení: 
Skořice, pomerančová kůra, hřebíček, nové koření, zázvor, kardamom, fenykl, heřmánek, listy ostružiníku, 
gymnemma sylvestre, květy aloe. 



Ochrana pokožky 

Své pokožce bychom měli věnovat zvláštní péči - je to první linie obrany proti nečistotám a infekcím. Pokud 
je tato obrana prolomena, ať už alergií, kousnutím hmyzu, spálením nebo vlivem extrémního počasí, potřebuje 
pokožka speciální péči k povzbuzení hojivého procesu a vyhnutí se možným infekcím. Jedno z 
nejtradičnějších použití aloe vera jako léčivého prostředku je právě ke zklidnění a hojení pokožky.  

Forever Living Products vytvořil unikátní a různorodou řadu speciálních produktů k péči o kůži, které kromě 
toho, že zvlhčují také poskytují pokožce základní živiny a vitaminy, ale i chrání proti slunci, větru a 
bakteriálním infekcím. Pokožku pak zanechávají měkkou a jemnou a dokonce ovlivňují míru jejího stárnutí.  

Jako největší světový producent aloe vera můžeme bez nadsázky říci, že kvalita těchto výrobků je 
nepřekonatelná. Schvalující pečeť Mezinárodní vědecké rady aloe na našich výrobcích pro péči o kůži 
garantuje, že všechny jsou vyrobeny na bázi 100% stabilizované aloe vera.  

 

 

Aloe Propolis Creme  (Krém z aloe a propolisu) 
Stručná charakteristika: 
Krém, který má výborné utišující a antibiotické vlastnosti na lokální i větší 
kožní problémy. Obsahuje vysoký díl aloe vera (74 %), propolis, heřmánek, 
kostival, vitamíny A a E. 
Obsah, forma: 113 g, krém 
Dávkování: Používejte podle potřeby. Upozorňujeme, že díky hluboko 
pronikajícímu efektu Aloe Propolis Creme je nutné klást důraz na důkladné 
očištění poraněných oblastí od nečistot, které nesmějí proniknout pod 
pokožku. Přípravek není určen pro hojení hlubokých bodných či řezných ran. 
Cena: 602,-     

Popis a účel: 
Řezné či bodné rány? Odřeniny a škrábance? Spáleniny? Bodnutí hmyzem? Suchá, loupající se kůže? Jau! 
Jak často trpíte těmito běžnými poruchami kůže? Aloe Propolis Creme je tady, aby vám od podobných potíží 
pomohl. Tento uklidňující a zvlhčující krém kombinuje legendární 100% stabilizovaný aloe vera gel s 
nejlepším přírodním antibiotikem - včelím propolisem. Do tohoto vzorce přidávame několik speciálních bylin 
a vitaminů, které činí propolisový krém ještě bohatším a více uklidňujícím.  
 
A ještě něco navíc! Aloe Propolis Creme má stejný standard jako farmaceutické přípravky. A to je 
vskutku dobrá zpráva pro distributory i jejich lékaře! Aloe Propolis Creme je vynikající hydratační krém a 
kožní kondicioner. Je to bohatá směs stabilizovaného gelu z aloe vera a dalších složek uznávaných pro jejich 
vlastnosti udržovat pokožku zdravou. Věříme, že máme přípravek s perfektním složením.  
 
Aloe Propolis Creme obsahuje více než 70 % aloe vera. Včelí propolis je přidán za účelem posilnění 
antibiotických vlastností. Skvělými partnery jsou heřmánek a kostival, dvě z nejznámějších rostlin v péči o 
pokožku. Tyto dvě byliny jsou mimo jiné ve značné míře použity i v naší řadě výrobků Fleur de Jouvence. 
Významnými složkami propolisového krému jsou samozřejmě i vitaminy A a E, známé pro jejich přirozené 
kondiční účinky na pokožku.  
 
Aloe Propolis Creme se výborně hodí na zvlhčování suché pokožky. Jeho příjemná vůně a bohatá 
struktura z něj činí ideální složku masážních přípravků. Alternativně může být použit na specifické kožní 
problémy. Je všestranný na lokální potíže, jako bodnutí hmyzem či menší popáleniny, nebo při rozsáhlejších 
problémech, jako ekzémy a psoriáza. Jeho utišující a antibiotické vlastnosti jsou mimořádně vítané ve všech 
situacích. Proč tento přípravek považujeme za jeden z nejpopulárnějších krémů k péči o pokožku pochopíte až 
tehdy, když ho sami vyzkoušíte. 
 
Složení: 
Stabilizovaný aloe vera gel (74,4%), glycerylstearan, propylenglykol, cetylalcohol, PEG-100 stearan, lanolin, 
sorbitol, dioktyl adipát, oktylstearate, oktylpalmitát, alantoin, včelí propolis, lanolin alkohol, dimetikon, 
tokoferol (přírodní vitamin E) , betakaroten (provitamin A), kostivalový extrakt, heřmánkový extrakt, 
trietanolamin, kyselina askorbová, imidazolidinyl urea, metylparaben, propylparaben, fragrance. 



 

Aloe First  (První pomoc) 
Stručná charakteristika: Přírodní výtažek vyrobený z cezené šťávy aloe 
vera, včelího propolisu a 11 vybraných bylin. Nezbytná součást domácí i 
cestovní lékarničky. Používá se jako první pomoc při popáleninách, 
dezinfekce povrchových poranění a lupénky, exémech, oparech, plísním, 
bolestech v krku, astmatických záchvatech apod. 
Obsah, forma: 473 ml, tekutina, plast. lahev s aplikátorem 
Dávkování: Aplikujte libovolně ke zmírnění kožních problémů a zvlhčení 
kůže. Upozorňujeme, že díky hluboko pronikajícímu efektu Aloe First je 
nutné klást důraz na důkladné očistění poraněných oblastí od nečistot, které 
nesmějí proniknout pod pokožku.    Cena: 602,-     

Popis a účel: 
Aloe First je nepostradatelný doplněk každé soupravy první pomoci. Tento exkluzivní přípravek k ochraně 
pokožky tvoří první obrannou linii proti infekci a zánětům kůže. Aplikace produktu je velmi jednoduchá i v 
případech, kdy je pokožka bolestivá na dotek. Je určený k ošetření drobných řezných ran a odřenin, popálenin 
(i slunečních), všech zranění běžně způsobených v denním životě. Má vyvážené pH a poskytuje uklidňující 
efekt i pro velmi citlivou pokožku. Může být rovněž aplikován jako sprej na vlasy, aby je chránil proti 
slunečním UV paprskům a je často používán v některých kadeřnických salonech jako preventivní prostředek 
proti vysušujícím účinkům peroxidových roztoků. Najdete jej i v salonech krásy, kde se používá jako 
zklidňující prostředek po depilaci pomocí vosku. Aloe First obsahuje vysoké procento stabilizovaného gelu 
z aloe vera s přídavkem speciálně vybraných dalších složek. Včelí propolis zvyšuje přirozené antibiotické 
vlastnosti gelu z aloe vera, alantoin, obsažený v mnoha rostlinách včetně aloe vera, poskytuje pokožce 
ochranné účinky. A nakonec je tu jedenáct pečlivě vybraných rostlinných extraktů, známých kvůli svým 
užitečným vlastnostem, skvěle doplňujících sestavu. Aloe vera a byliny pracují unisono a vytvářejí přírodní 
utišující sprej, který může být aplikován při různých kožních problémech, jako jsou vyrážky, oděrky, 
podlitiny a běžná dětská poranění.  
Charakteristika 11 vybraných bylin obsažených v Aloe First:   MĚSÍČEK – protizánětlivý, ŘEBŘÍČEK 
- zabraňuje krvácení, TYMIÁN -  antiseptický, usnadňuje dýchání, ŠALVĚJ - protizánětlivá, antiseptická a 
protirakovinná, HEŘMÁNEK  - uklidňující, dezinfikuje, PAMPELIŠKA -  harmonizuje metabolismus, 
BLAHOVI ČNÍK -  ochrana a dezinfekce dýchacích procesů, MUČENKA –  protialergická, ZÁZVOR –  
krvetvorný, BRUTNÁK -  protirakovinný, ochrana trávení, SANTÁL -  zklidňuje pokožku a nervový systém.  
NEJLEPŠÍ ZKUŠENOSTI S POUŽITÍM ALOE FIRST:  Nastydnutí, virózy, angíny a potíže dýchacích 
cest - aplikovat současně do uší, nosu a celého bolestivého povrchu těla včetně ledvin každou hodinu. 
Astmatické záchvaty - vstříknout do nosu způsobem "stream". Spáleniny od tepelných spotřebičů - 
aplikovat First a potom potřít dalším přípravkem (nejlépe Aloe Gelly) a až do úplného vyhojení (obnovy 
pokožky) používat Aloe Moisturizing Lotion. Spáleniny od slunce - vše dle předchozího, ale na větší plochy 
těla použít Aloe Vera Gel. Pásový opar - bohatě postříkat ("spray") , překrýt igelitovou fólií a následně 
promazávat z Aloe Propolis Creme. Před vstupem do sauny - po osušení těla pro lepší prokrvení kloubů, 
svalů a páteře nastříkat ("spray") a důkladně vmasírovat. Při alergii na slunce - postříkat před sluněním a 
během slunění opakovat. Proti plísním - aplikovat na poškozená místa. Při plísních nohou vystříkávat obuv a 
spolu s Firstem dlouhodobě vtírat Aloe Lotion a Aloe Propolis Creme. Při bolestech zubů - aplikovat zvenku 
First, na zub a dáseň Aloed Activator a Aloe Gelly. Pro zklidnění a dezinfekci pokožky po depilaci - 
aplikovat na depilovaná místa ("spray"). Při barvení vlasů a trvalé ondulaci - na oživení vlasů a zabránění 
jejich vypadávání postříkat a vmasírovat. Při vypadávání vlasů - nastříkat ("spray") alespoň 2x týdně, 
vmasírovat do pokožky hlavy a alespoň na půl hodiny zabalit. Denně vmasírovat před úpravou vlasů (lze 
kombinovat s Aloe Activatorem). Při akné - pro čistění pleti kombinovat First, Activator a Scrub a ošetřovat 
podle druhu pleti (Aloe Lotion, Aloe Propolis Creme). Při dezinfekci lupénky, ekzémů a oparů - 
kombinovat - First, Aloe Lotion, Aloe Gelly, Aloe Propolis Creme. Na drobné bradavičky - aplikovat 
několikrát denně a roztírat. Na řezné rány - nastříkat a zabalit do papírového kapesníku, zvlhčovat jej Firstem 
a následně použít Aloe Gelly. Bolesti kloubů a bolesti bez zřejmé příčiny - aplikovat několikrát denně. Aloe 
First je jedničkou ve své kategorii a jeho včasné použití může odstranit či minimalizovat nejméně polovinu 
počínajících chorob. 
Složení: 
Stabilizovaný aloe vera gel (80,29%), deionizovaná voda, allantoin, propylenglykol, tokoferol (přírodní 
vitamin E), polysorbit 20, imidazolidinyl urea, methylparaben, citrát sodný, včelí propolis, extrakty z těchto 
bylin: měsíček, řebříček, tymián, šalvěj, heřmánek, pampeliška, eukalyptus, mučenka, zázvor, brutnák, santál. 



 

Aloe Sunscreen  (Krém na opalování) 
Stručná charakteristika: 
Inovovaný krém na opalování využívá všechny pozitivní vlastnosti aloe 
vera gelu. Nyní je zvýšen ochranný faktor na 30 a zvýšena odolnost proti 
vodě. Nutná výbava pro kůži přecitlivělou na slunce. 
Obsah, forma: 118 ml, krém 
Dávkování: Používejte podle potřeby na všechny části těla vystavené 
slunečnímu záření. Aplikaci opakujte při pocitu suché pokožky a ihned po 
koupání. V případech rychlé absorpce zvyšte dávku. 
Cena: 485,-      

Popis a účel: 
Konečně se můžete krásně opálit a nebát se přitom slunce. Aloe Suntan Lotion je opalovací prostředek, 
který napomáhá vyhladit, zvlhčit a především chránit pokožku proti slunečnímu záření a větru. Jeho 
speciální komponenty chrání před škodlivými UV paprsky a obnovují vlhkost pokožky. Hlavní složkou je 
stabilizovaný gel z aloe vera, který minimalizuje vysušování, tvorbu šupinek a chrání proti poškození 
způsobeným sluncem a větrem.  
 
Přípravek je zároveň vynikajícím mlékem po opalování, které účinně ochlazuje a utišuje unavenou pokožku 
vystavenou slunci. Suntan Lotion má ochranný faktor 15. Základní údaje o ochraně před sluncem: Sluneční 
záření je nezbytné pro život na naší planetě. Ne všechny jeho účinky jsou však prospěšné. Velká většina 
případů rakoviny kůže je způsobena sluncem.  
 
Ty rozdělujeme do dvou hlavních typů:  
Prvním z nich je nemaligní melanom, který se objevuje na nechráněných částech těla především u starších 
lidí. Není tak nebezpečný, existuje jen malá pravděpodobnost, že se bude rozšiřovat do podkožních tkání. 
Každopádně se odhaduje, že každoročně přibývá kolem 36.000 případů tohoto onemocnění.  
 
Druhým a významnějším druhem je maligní melanom (zhoubná forma), která napadá buňky produkující 
melanin a postihuje převážně mladší část obyvatelstva. Existuje vyšší pravděpodobnost jeho rozšíření do 
vzdálenějších částí těla - většinou do lymfatických uzlin. Ke snížení výskytu zhoubných melanomů by 
mohlo pomoci zvýšení péče o pokožku vystavenou slunci.  
 
Sluneční záření obsahuje dva typy ultrafialových paprsků, A a B. Oba mohou způsobit změny na pokožce, 
ale je tu důležitý rozdíl. A je pro stárnutí (Ageing), B pro spálení (Burning). Paprsky UV-A pronikají 
hluboko do kůže a mohou vést k vysušování, vráskám, uvolnění kůže způsobené ztrátou elasticity a vzniku 
skvrn (jako jsou např. "jaterní skvrny"). UV-B na druhé straně způsobují povrchové škody od mírného 
zarudnutí až po vážné zpuchýření. Ochranný faktor neboli SPF (Sun Protection Factor) krému nebo mléka 
znamená dobu ochrany proti vysoušení, spálení a šupinatění pokožky způsobenému dlouhodobým 
vystavením slunci. Čím je SPF vyšší, tím delší dobu může být pokožka vystavena přímému slunečnímu 
záření bez poškození. Přesto i při použití dobrého opalovacího prostředku bychom se měli vystavovat slunci 
rozumně. UV-A a UV-B způsobují největší škody na pokožce mezi 10. a 14. hodinou, kdy je slunce nejvýše 
a sluneční záření nejpřímější.  
 
Klobouky, sluneční brýle a slunečníky představují užitečnou ochranu proti poškození prudkým poledním 
sluncem. Jemná pokožka malých dětí by vždy měla být dobře chráněna proti horkému slunci pokrývkou 
hlavy, slunečníkem a dobrým opalovacím přípravkem. Kromě toho byste se měli vyhýbat nadměrnému 
vystavení slunečnímu záření v oblastech s vysokou nadmořskou výškou a na plážích. UV paprsky mohou 
naši pokožku poškodit snadněji přes vlhký oděv. Aloe Suntan Lotion by se měl vždy znovu použít ihned po 
plavání. 
 
Složení: Stabilizovaný gel z aloe vera (38,37%), deionizovaná voda, padimate O, propylenglykol, 
benzofenon-3, glycerylstearan, cetylalkohol, C 12-15 alkyl benzoan, trietanolamin, PEG-100 stearan, 
karbomer, dimeticon, kyselina askorbová (vitamin C), kopolymer acrylates, diazolidinyl urea, 
metylparaben, propylparaben, aroma. 



 
Cena: 456,-     

Aloe Vera Gelly 
 
Stručná charakteristika: 
Průsvitný gel s téměř 85 % aloe vera. Rychle se vstřebává a má výrazný 
zklidňující efekt. Obsahuje zvlhčující a zvláčňující látky a je ideální cesou, 
jak dostat čistý stabilizovaný aloe vera gel přímo do pokožky. 
Obsah, forma: 118 ml, gel 
Dávkování: Pečlivě očistěte pokožku v oblasti, kde má být Aloe Vera 
Gelly aplikováno. Přípravek aplikujte libovolně. V případě potřeby 
používejte opakovaně. Upozorňujeme, že díky hluboko pronikajícímu 
efektu Aloe Vera Gelly je nutné klást důraz na důkladné očistění 
poraněných oblastí od nečistot, které nesmějí proniknout pod pokožku. 

 
Popis a účel: 
Historicky byla aloe vera používána hlavně na ošetřování popálenin. V mnoha domácnostech byla živá aloe 
neboli "popáleninová rostlina" pěstována na okenních římsách pro případ první pomoci.  
 
Dnes můžeme využít tradiční vlastnostii aloe vera ve výrobku Forever Living Products - Aloe Vera Gelly. 
Suchá, šupinatá pokožka? Opět je tu Aloe Vera Gelly, aby nás zachránilo! 
 
Průsvitný gel se rychle absorbuje a má úžasný zklidňující efekt. Obsahuje zvlhčující a zvláčňující látky, a je 
ideální cestou jak dostat čistý stabilizovaný aloe vera gel přímo do pokožky - je to jako byste na kůži 
aplikovali gel přímo z listu.  
 
Aloe Vera Gelly je účinné zejména při různých akutních poraněních kůže, svalů, šlach a kloubů. Je také 
ideální při popáleninách, akné, mazotoku, ekzémech, psoriáze a lišejích.  
 
Nedávné studie účinků gelu z aloe vera na 60 psoriatických pacientech ukázaly, že více než 80 % z nich 
bylo vyléčeno (v poměru k pouhým 7 %, kteří brali placebo). Navíc nebyly zaznamenány žádné nepříznivé 
symptomy ani vedlejší účinky (viz Tropical Medicine & International Health Journal, srpen 1996).  
 
Gelly zmírňují svědění, otoky, bolesti, pálení a přecitlivělost. Jeho antibakteriální účinky pomáhají v boji 
proti infekcím a jeho jemná struktura promazává a zklidňuje poraněnou tkáň v citlivých oblastech.  
 
Díky tomu, že neobsahuje žádné olejové substance, pomáhá snižovat podráždění a je ideální na ošetření 
akné a další kožní choroby. Další výhoda gelly je v tom, že je pokožka úplně absorbuje, čímž nedochází ke 
znečistění oblečení.  
 
Aloe Vera Gelly může byt rovněž použito na pokožku před ultrazvukovým vyšetřením a má mimořádně 
utišující účinky po elektrolýze.  
 
Kadeřníci používají gely jako ochranu pokožky v oblasti kolem vlasů před ondulací a barvením.  
 
Od koupelny po lékárničku, od kuchyně až po kemping - Aloe Vera Gelly je ideálním společníkem pro 
pokožku. 
 
Složení: 
Stabilizovaný aloe vera gel (84,82%), deionizovaná voda, glycerin, trietanolamin, karbomer, tokoferol 
(přírodní vitamin E), alantoin, kyselina askorbová (vitamin C), diazolidinyl urea, metylparaben. 
 
 
 
 
 



 

Aloe Lotion 
 
Stručná charakteristika: 
Univerzální pleťové mléko s vysokým obsahem aloe k péči o celé tělo. 
Poskytuje úlevu při svědění, bolestech chodidel, spáleninách od slunce, 
ulevuje od bolesti a otoků apod. 
Obsah, forma: 118 ml                               Cena: 456,-     
Dávkování: Očistěte oblast určenou k aplikaci přípravku, aby se 
minimalizovala možnost šíření chorob či alergie. Nejlepších výsledků bývá 
dosaženo, když se aplikuje libovolné množství přípravku na postižené 
oblasti (v případě potřeby s použitím lehké masáže) po dobu alespoň 5 
minut, a to 4x denně. V případech, které se vyskytují pod kůží, mohou být 
výsledky zlepšeny namáčením v Aloe Activatoru po dobu 30 minut denně. 
Upozorňujeme, že díky hluboko pronikajícímu efektu Aloe Lotion je nutné 
klást důraz na důkladné očistění poraněných oblastí od nečistot, které 
nesmějí proniknout pod pokožku. Aloe Lotion není určen pro hojení 
hlubokých bodných či řezných ran. 

 
Popis a účel: 
Aloe Lotion je univerzální pleťové mléko, které obsahuje jojobový olej, vitamin E, kolagen a elastin. 
Všeobecně je účinný jako zvlhčovač, tonikum a kondicionér, i když se může použít jako mnohaúčelový 
přípravek.  
 
Díky vyrovnanému pH a jemné struktuře má vynikající zvlhčující účinky, lubrikuje a zjemňuje pokožku.  
 
Nejvíce zastoupenou ingrediencí v tomto produktu je samozřejmě stabilizovaný gel z dospělých listů aloe 
vera. Určitě oceníte jeho použití na dermatozy, akutní poranění kůže, svalů, šlach a kloubů protože pomáhá 
ulevit z bolesti, svědění a otoků.  
 
Bojuje rovněž proti infekcím, lubrikuje a chová se jako vynikající kontaktní medium pro ultrazvuk a 
masáže. Utišuje a podporuje hojení. Štěpící enzymatické bílkovin opatrně odstraňují neživou (nekrotickou) 
tkáň. 
 
 Schopnost aloe vera hluboko pronikat do tkáně umožňuje přenášet tuto aktivitu do cílových oblastí, kde 
rychle zbavuje bolesti a redukuje edémy a otoky.  
 
Díky protizánětlivé činnosti aloe vera se zlepšuje krevní cirkulace, působení aminokyselin stimuluje 
normální buněčné množení k urychlení hojivého procesu a vlhkost v tkáních je doplněna na běžnou úroveň. 
 
Složení: 
Stabilizovaný gel z aloe vera (66,46%), deionizovaná voda, propylen glykol, kyselina stearová, 
glycerostearan, trieranolamin, cetylalkohol, olej z meruňkových jader, lanolin, jojobový olej, rozpustný 
kolagen, hydrolyzovaný elastin, tokoferol (přírodní vitamin E), kyselina olejová, stearylstearan, 
dioktyadipan, oktylstearan, oktylpalmitan, PEG-100 stearan, hyaluronan sodný, PCA sodný, extrakt z 
heřmánku, alantoin, lanolin alkohol, kyselina askorbová (vitamin C), diazolidinyl urea, metylparaben, 
propylparaben, aroma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Aloe Moisturizing Lotion 
(Zvlhčující krém z aloe) 
 
Stručná charakteristika: 
Krém s vynikajícími zvlhčujícími schopnostmi, určený pro celé tělo. 
Dokáže proniknout hluboko do pokožky na úrovni buněk a zpomalit proces 
stárnutí, způsobený znečištěním a nepříznivými vlivy prostředí. 
Obsah, forma: 118 ml 
Dávkování: Používejte na obličej, ruce nebo tělo. Jemně masírujte, až se 
krém absorbuje do pokožky. Pokud jej používáte jako podklad pod make-
up, ponechejte na pokožce jemný film. 
Cena: 456,-     

 
Popis a účel: 
Možná, že obdivujete krásnou pleť jiných lidí, ale zeptali jste se někdy sami sebe, zdali věnujete své pleti 
dostatek péče? Vaše pleť se mění stejně jako počasí, roční období a věk. Jestliže nevěnujete své delikátní 
pleti dostatek pozornosti, stane se méně elastickou, bude rychleji stárnout a ztratí lesk.  
 
Aloe Moisturizing Lotion má vynikající zvlhčující vlastnosti a obsahuje kolagen a elastin k udržování 
hladké, jemné a pružné pleti.  
 
Pokaždé po mytí obličeje nebo sprchování aplikujte produkt na obličej, následná masáž celého těla potom 
pokožce poskytne velmi kvalitní péči.  
 
Druhou nejzastoupenější složkou pojivové tkáně je elastin. Jeho množství se věkem snižuje a vede ke ztrátě 
pružnosti pokožky a tvorbě vrásek. Obsah elastinu ve zvlhčujícím krému zvyšuje pružnost epidermy, 
zejména díky jeho schopnosti vázat vlhkost.  
 
Náš Aloe Moisturizing Lotion má vynikající zvlhčující vlastnosti. Jako základní složku obsahuje čistý gel z 
aloe vera, a dále kolagen a elastin. Udržuje pokožku hladkou, jemnou a pružnou, a uchovává její pH v 
přirozené rovnováze.  
 
Vynikající krém určený pro celé tělo dokáže proniknout do pokožky na úroveň buněk a zpomalit proces 
stárnutí, způsobený znečistěním a nepříznivými vlivy prostředí.  
 
Po nanesení krému a jeho absorbování můžete aplikovat běžný makeup. Aloe Moisturizing Lotion se stane 
vaším nejlepším přítelem při péči o pokožku. 
 
Složení: 
Stabilizovaný gel z aloe vera (36,52%), deionizovaná voda, kyselina stearová, C12-15 benzoanalkyl, 
glycerostearan, hydrogenovaný polyisobuten, metyl gluceth-20, sorbitol, olej z meruňkových jader, 
polysorbit 60, trietanolamin, cetylalkohol, rozpustný kolagen, hydrolyzovaný elastin, jojobový olej, 
tokoferol (přírodní vitamin E), hyaluronan sodný, PCA sodný, extrakt z heřmánku, alantoin, dimeticon, 
PEG-100 stearan, kyselina askorbová (vitamin C), diazolidinyl urea, metylparaben, propylparaben, aroma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Aloe Heat Lotion (Hřejivý krém z aloe) 
Stručná charakteristika: 
Krém z aloe s obsahem hřejivých substancí. Výrazně urychluje hojení 
svalových a kloubních poranění. Dochází k rychlé úlevě od bolesti.  
Obsah, forma: 118 ml, krém 
Dávkování: V případě potřeby aplikujte libovolně a vmasírujte do 
pokožky. Zabraňte kontaktu s očima. Pokud k tomuto kontaktu dojde, 
několik minut si vyplachujte oči vodou. Pokud někdo špatně reaguje na 
vnitřní teplo, doporučujeme preparát rozředit s Aloe Lotion nebo 
Moisturizing Lotion. 
Cena: 456,-     

Popis a účel: Aloe Heat Lotion představuje emulzi oleje a vody. Zvláčňující aloe vera s obsahem hřejivých 
složek a vyváženým pH je ideálním masážním přípravkem pro unavenou suchou pokožku. Složení 
přípravku s hluboko penetrujícím účinkem přináší rychle úlevu od napětí a stresu, bolestí artritických 
kloubů, svalů i hlavy. Dokonce se zjistilo, že v masírováním malého množství výrobku do spánků uvolníte 
zablokované dutiny. Přípravek používáme zevně na pohmožděná místa, záněty šlach či kloubů.  
 
Heat Lotion působí velice dobře proti plísním na nohou, pokud je pravidelně vmasírováván do postižených 
míst včetně celých chodidel. Rovněž působí například proti hnědým stařeckým skvrnám. Při těžkých 
případech používáme napřed Aloe First, potom teprve Heat Lotion, který se díky použití Firstu mnohem 
rychleji a hlouběji vstřebává. Nepřestaňte výrobek používat hned jak bolest ustoupí, ale pokračujte 
ještě nejméně 3-4 týdny, než se vytvoří nové zdravé buňky. Heat Lotion je jedním z nejúspěšnějších 
výrobků firmy ve sportovní branži. Po celém světě je používán sportovci k rychlejšímu hojení svalových a 
kloubních zranění. Je to proto, že za normálních okolností trvá hráči několik měsíců, než se po zranění 
dostane zpět na hřiště, zatímco při použití Heat Lotion je průměr pouhých několik týdnů. 
Složení: Stabilizovaný aloe vera gel (36,14%), deionizovaná voda, metyl salicylát, propylen glykol, 
glycerostearan, cetylalkohol, mentol, trietanolamin, eukalyptový olej, olej z meruňkových jader, petrolatum, 
sezamový olej, lanolin, jojobový olej, kyselina olejová, PEG-100 stearan, karbomer, alantoin, lanolin 
alkohol, kyselina askorbová (vitamin C), diazolidinyl urea, metylparaben, propylparaben. 
 
 

 

Aloe Lips 
(Balzám na rty) 
 
Stručná charakteristika: 
Tyčina na rty k celoročnímu ošetřování rtů a drobných poranění. Účinky 
gelu y Aloe vera umocňuje jojobový olej a včelí vosk. 
 
Obsah, forma: 
4,5 g, tyčinka 
Cena: 106,-     

Popis a účel:Utišující vlastnosti aloe vera jsou ideální pro péči o rty, které chrání před sluncem a větrem. K 
vytvoření nejúčinnějšího výrobku k celoročnímu ošetřování rtů přidáváme další nejjemnější ingrediencie, jako 
jojobový olej a včelí vosk. Aloe Lips zklidňuje, vyhlazuje a zvlhčuje popraskané a suché rty a pomáhá při 
prevenci oparů. Chrání rty dokonce i v nejextrémnějším počasí.  
 
Příznivé účinky Aloe Lips však tímto výčtem zdaleka nekončí. Mnoho zákazníků pociťuje rychlou úlevu při 
jeho použití na hemoroidy. Každopádně, ať už se opalujete nebo lyžujete, pořádáte piknik u řeky anebo 
grilujete na zahradě, mějte Aloe Lips vždy po ruce. Je ideálním pomocníkem v nouzových situacích, jako např. 
poštípání hmyzem, drobná pořezání či popáleniny, a pro své rozměry je přímo předurčen k nošení v kapse, 
kabelce nebo v balíčku první pomoci. 
Složení: Stabilizovaný gel z Aloe vera (35,42%), petrolatum, jojobový olej, oktylhydroxystearan, myristyl 
myristát, kandelilový vosk, včelí vosk, karnauba, aroma, ozokerit, oktyldimetyl PABA, alantoin, 
propylparaben. 
 



 

Forever Alpha – E Factor 
Stručná charakteristika: 
Osvěžující pleťové tonikum, silně antioxidační tekutina ke zmírnění poškození 
pleti volnými radikály. 
Obsah, forma: 
30 ml, lahvička s kapátkem 
Dávkování: Aplikujte pár kapek na tvář a krk a jemně vklepávejte konci prstů. 
Poté by měly následovat přípravky R3 Factor, Recovering Night Creme nebo 
Firming Foundation Lotion. 
Cena: 1077,-     

Popis a účel: 
Osvěžující pleťové tonikum Forever Alpha-E Factor je lehká zvláčňující tekutina doplněná vitaminem E, 
vitaminem C, boragovým olejem, bisabololem a jinými složkami tak, aby poskytovalo pleti optimální 
ochranu před škodlivými vlivy okolního prostředí. V podstatě je to antioxidační tekutina, která bojuje proti 
poškozením způsobeným volnými radikály (80 % poškození je způsobeno volnými radikály). Antioxidanty 
mají skutečně rozhodující vliv při udrování mladistvého vzhledu pokožky a Forever Alpha-E Factor 
představuje vynikající kombinaci antioxidantů, jako ostatně většina našich výrobků. Jeho základem je čistý 
stabilizovaný aloe vera gel se všemi svými blahodárnými účinky na hojení, zvlhčování, výživu a absorpci. 
 
Některé z hlavních antioxidačních složek jsou: 
 
Vitamin E  (tokoferol acetát) bojuje proti poškozením volnými radikály a odstaňuje je. Změkčuje, hojí, 
dodává vlhkost a pomáhá v boji proti tvorbě sítě jemných vrásek. 
Vitamin A  (retinyl palmitát) zvyšuje elasticitu a normalizuje suchou pleť. Dodává jí vlhkost a snižuje 
tvorbu šupin. Má přirozené antibiotické vlastnosti, tím pomáhá potlačovat akné a jiné běžné kožní infekce. 
Vitamin C  (palmitát kyseliny askorbové) má hojivé účinky a zvyšuje elasticitu. Je účinný v boji proti 
infekcím a tvorbě šupin. 
Lecitin  výtečně zvláčňuje, zvyšuje hebkost pokožky. 
 

Další složky jsou: 

 
Olej z boragových semen poskytuje pokožce kyselinu gama linolovou (éterická mastná kyselina), která 
napomáhá obnovit vlhkost a je velmi účinná při zvláčňování. 

 
Bisabolol je éterický olej, který je v pozadí farmakologických účinků mnoha léčivých rostlin, např. 
heřmánku. Jde o přírodní protizánětlivou složku zlepšující stav pokožky, která má i uklidňující účinky. Má 
lehko přírodní citrusovou vůni. 

 
Všechny tyto přírodní ingredience jsou zkombinované s nejčistějšími a nejlepšími zvlhčovadly (přitahují 
vodu a udržují vnitřní vlhkost) a emulgátory (umožňují spojit rozdílné tekutiny jako voda a olej). 
Forever Alpha-E Factor je jeden z nejvšestrannějších výrobků, určených k péči o pleť, jaký jsem kdy 
představili. Pleť je po jeho aplikaci hebká a hladká, použitím tohoto výrobku získáte oslnivý a mladistvý 
vzhled. 

 
Alpha-E Factor je také mimořádně účinný jako prostředek první pomoci. 
Bezpečně zmírňuje bolest bradavek u kojících matek, může se používat po dobu těhotenství a po porodu 
tak, aby se zabránilo vzniku jizev a téměř při všech situacích, které vyžadují povrchovou aplikaci přírodních 
antioxidantů, antibiotik nebo zvlhčovadel.  
 
Složení: 
Kapril/kaprin triglycerid, cyklometikon, tokoferolacerát, retinyl palmitát, askorbyl palmitát, extrakt z aloe 
barbadensis, bisabolol, tokoferol, lecitin, Borago Officinalis - olej ze semen kostivalu lékařského, Glycine 
Soya - olej ze soje, metylpareben, propylpareben, parfém. 

 



Péče o vlasy 

Zářivé vlasy jsou výrazem dobrého zdraví. Skutečně, stav naší vlasové pokožky a vlasů odráží celkový stav 
organizmu. Stres, choroby, nesprávná výživa, únava, léky, anebo jednoduše stárnutí, to vše se může projevit v 
nelesklých, slabých vlasech a může mít na svědomí problémy s vlasovou pokožkou. Řídnutím a ztrátou vlasů 
trpí až 50 % žen a 75 % mužů, což vede ke ztrátě sebedůvěry a dalším obavám. Podle průzkumu veřejného 
mínění firmy GALLUP bylo zjištěno, že až 25 % populace má problémy s vlasovou pokožkou, jako jsou lupy, 
mazotok a psoriáza.  

 

Generace lidí po staletí používají v péči o vlasy osvědčený tandem gel z aloe vera a jojoba. Společnost 
Forever Living Products vyvinula šampon i kondicioner, přičemž využila silné účinky obou rostlin na vlasy a 
vlasovou pokožku a dosáhla tak skvělé výsledky.  

 

Stabilizovaná aloe vera je vynikajícím pomocníkem při problémech s vlasy a vlasovou pokožkou z 
několika důvodů:  
 

Je baktericidní a fungicidní - mnohé formy lupů a mazotoky se vyskytují proto, že plísňové infekce rostou na 
bázi znečistěného kožního tuku.  

 

Její enzymatická aktivita napomáhá při odlupování a rozpouštění odumřelých buněk, a tím poskytuje prostor 
pro obnovu zdravé tkáně.  
 

Zdravé tkáni potom napomáhá přítomnost aminokyselin.  

 

Úplný komplex aminokyselin v aloe vera je naprosto stejný jako ten, který je přirozený pro zdravé vlasové 
papily a folikuly.  
 

Má antipruritické účinky, zabraňuje svědění, které je průvodním jevem mnoha problémů vlasové pokožky.  

 

Saponiny a přírodní pěnivá činidla z aloe vera poskytují čisticí a přírodní složky, které dodávají vlasům 
pevnost a bohatší vzhled.  
 

Díky schopnosti hluboko pronikat se stabilizovaný aloe vera gel dostane do vlasové pokožky a pracuje pod 
jejím povrchem, kde pomáhá v boji proti infekcím a při revitalizaci tkáně.  
 

Druhou částí vzpomínaného špičkového tandemu je jojobový olej. Keře jojoby rostou v poušti Sonoran na 
západě USA a 50 % hmotnosti jejich semen tvoří vysoce oceňovaný olej.  
 

Tento olej je vynikajícím lubrikantem a už po generace se používá v péči o vlasy.  

 

Jojoba prokazuje schopnost nahradit ztracenou vlhkost a výživné látky jak v pokožce, tak i ve vlasech. Navíc 
dodává vlasům bohatší vzhled, protože z nich odstraní ztvrdlý kožní tuk, přičemž výrazně vlasy i jejich konce 
posiluje.  
 

Tím přirozeně dodává vlasům vynikající rozčesatelnost za mokra i za sucha a umožňuje jednoduché rozčesání 
i vlasů slepených či zamotaných bez zanechání pocitu suchosti nebo rozlétanosti.  
 
 



 
 

Aloe Jojoba Shampoo 
(Vlasový šampon) 
Stručná charakteristika: 
Šampon s vysokým obsahem aloe vera gelu zanechává vlasy lehce 
rozčesatelné, přirozeně hydratované. Pravidelné používání spolu s Aloe 
Conditioning Rinse Vás zbaví lupů a zamezí vypadávání vlasů. 
Obsah, forma: 237 ml 
Dávkování: Naneste na mokré vlasy a vmasírujte do pokožky, dokud se 
nevytvoří bohatá pěna. Při jednotlivých aplikacích není třeba používat příliš 
velké množství přípravku. Pečlivě opláchněte. 
Cena: 538,-     

Popis a účel: 
Stabilizovaný gel z aloe vera, hlavní složka našeho vlasového přípravku s vyrovnaným pH, přináší užitek 
nejen vlasům, ale i vlasové pokožce - častému zdroji mnoha problémů spojených s vlasy. Díky svým 
antibakteriálním vlastnostem je tento gel přírodní alternativou pro mnohé léčivé šampony, které 
najdete v drogeriích a lékárnách. Schvalovací pečeť kvality od Mezinárodní vědecké rady pro aloe je 
zárukou, že tento šampon obsahuje aloe vera stejné kvality jako naše potravinové doplňky. Druhou složkou 
je olej z jojobových semen namíchaný v poměru potřebném k vytvoření šamponu, který je vynikající nejen 
na vlasy, ale i k udržení zdravé vlasové pokožky. Aloe Jojoba Shampoo, je určený na udržování čistých 
vlasů a vlasové pokožky a jejich zdravého vzhledu, zanechává vlasy lesklé a snadno tvarovatelné. 
Pomáhá při odstraňování lupů, svědění vlasové pokožky a při znovunabytí vlhkosti, která propůjčuje 
vlasům sílu a objem. S těmito dvěma přírodními složkami jsou zkombinovány zvlhčující a regenerační 
látky, které vytvářejí jemný výrobek schopný čistit dokonce i ty nejmastnější vlasy. 
Složení: Stabilizovaný aloe vera gel (31,61%), DEA-lauryl sulfát, deionizovaná voda, cocamid DEA, 
cocamidopropyl betain, jojobový olej, chlorid sodný, diazolidinyl urea, metylparaben, kyselina citrónová, 
kyselina askorbová (vitamin C), aroma. 
 
 

 

Aloe Jojoba Conditioning Dinze  (Vlasový kondicioner) 
Stručná charakteristika: Kondicioner s vysokým obsahem aloe vera gelu 
zabraňuje tvorbě statické elektřiny, dodá jim lesk a vzhled zdravých vlasů 
bez rozdvojených konců. Pravidelné používání spolu s Aloe Jojoba 
Shampoo Vás zbaví lupů a zamezí vypadávání vlasů. 
Obsah, forma: 237 ml       Cena: 538,-     
Dávkování: Po použití šamponu Aloe-Jojoba Shampoo vmasírujte Aloe-
Jojoba Conditioning Rinse do vlasů a nechejte působit dvě až tři minuty. 
Na suchých nebo poškozených vlasech nechejte působit pět minut, než 
opláchnete teplou vodou. Při jednotlivých aplikacích není třeba používat 
příliš mnoho přípravku. Vlasy pečlivě opláchněte a vysušte. 

Popis a účel: 
Společnost Forever Living Products využitím nejnovějších vědeckých poznatků v technologii péče o vlasy a 
jejich kombinací se svými vlastními renomovanými odbornými zkušenostmi vyvinula Aloe-Jojoba 
Conditioning Rinse, kondicioner s vyrovnaným PH. Je to výrobek založený na aloe vera a určený pro vaše 
vlasy po použití šamponu Aloe-Jojoba Shampoo. Opět zde působí synergická kombinace aloe a jojoby, 
která jim dodává pocit svěžesti a vzhled hedvábné elegance. K základním ingrediencím jsme přidali 
prostředek na odstraňování elektrostatického náboje, který se ve vlasech snadno hromadí. Další speciální 
složka obalí vlas kvůli jeho zesílení a pružnosti a současně zamezuje třepení konců vlasů a vytváří čistý 
bohatý vzhled. Na vlasech zůstává ochranný povlak, který pomáhá v boji proti účinkům jejich 
nadměrného vysoušení. Mezinárodní schvalovací pečeť vědecké rady pro aloe na každé tubě je dalším 
důkazem, že tento výrobek je v oblasti péče o vlasy třídou. 
Složení: Stabilizovaný aloe vera gel (43%), deionizovaná voda, propylenglykol, cetylalkohol, hydroxycetyl 
hydroxyethyl dimoniumchlorid, guarhydroxypropyltrimonium chlorid, glycerostearan, hydrolyzovaný 
pšeničný protein, dimetikon, jojobový olej, pantenol, imidazolidinyl urea, metylparaben, propylparaben, 
kyselina citronová, aroma.  

 



Body Toning Kit  

Pocit sebevědomí a krásný vzhled jsou touhou každého z nás. Aloe Body Toning Kit je sada výjimečných 
přípravků, které pomáhají upravit, tónovat a zpevnit partie vašeho těla a odstranit hrbolatou strukturu kůže 
způsobenou celulitidou zejména v oblastech stehen, boků a hýždí.  

Sada Aloe Body Toning Kit obsahuje Aloe Body Toner k použití se zábalovou fólií (součást kazety), Aloe 
Body Conditioning Creme k topickému použití bez zábalu, Aloe Bath Gelée k osvěžení, zjemnění a zklidněné 
pokožky a žínku z vláken tykve lufa ke stimulaci pokožky během koupele.  

Jsme potěšeni, že vám můžeme nabídnout tuto sadu přípravků. Pečujte o své tělo způsobem, jaký si zaslouží, 
způsobem, který je zeštíhlí a zpevní a pomůže vám cítit se lépe!  
 

 
 

Aloe Body Conditioning Creme 
(Tělový kondicionér) 
Stručná charakteristika: 
Masážní krém mezi aplikacemi Aloe Body Toneru a na ty části těla, které 
nemohou být zabalené, včetně krku, prsou, lýtek a části předloktí. Stimuluje 
cirkulaci a dává kůži zářivý vzhled a hřejivý pocit. 
Obsah, forma: 113 g                Cena: 1104,-     
Dávkování: Sledujte návod na použití přiložený k sadě Aloe Body Toning 
Kit . Výrobek je součástí sady tří přípravků Aloe Body Toning Kit, které 
pomáhají zlepšit vzhled pokožky. Po použití Aloe Bath Gelée následuje 
aplikace přípravku Aloe Body Toner. Posledním krokem je vmasírování 
produktu Aloe Body Conditioning Creme do pokožky k udržení svalového 
tonusu. 

Popis a účel: 
Pokud chcete, aby vaše tělo bylo vláčné a hladké, je přípravek Aloe Body Conditioning Creme určený právě 
pro vás. Tento ideální společník Aloe Body Toneru může společně s pravidelným cvičením a správnou 
životosprávou zabraňovat útokům celulitidy. Vznik celulitidy má mnoho příčin, ale následkem je většinou 
odevzdání se osudu a ztráta sebevědomí. Ke vzniku celulitidy může přispět jak narušení rovnováhy 
hormonální činnosti, tak i vysoká hladina estrogenu.  
 
Příčinou může být i porucha cévního systému. (Podpůrné prostředky pro správnou funkci tohoto systému 
jsou Nature-Min, Absorbent-C a Lycium Plus).  
 
Aloe Body Conditioning Creme je hustý změkčující emulzní krém s výtažky evropských bylin, 
emulgátory, kondicionéry a zvlhčovači.  
 
Aplikujte jej jako masážní krém nebo jako krém na odstranění lokálních problémů s celulitidou v oblasti 
boků a stehen, případně těch částí těla, které by neměly být baleny do folie (lýtka, předloktí).  
 
Tento jedinečný, nemastný tělový kondicioner poskytuje pokožce teplý a zářivý vzhled. Pomáhá stimulovat 
cirkulaci, a tím rozpouštět nahromaděné tekutiny a tukové tkáně, které obvykle celulitidu způsobují. 
 
Složení: 
Stabilizovaný aloe vera gel (34,72%), deionizovaná voda, glycerostearan, C10-18 triglyceridy, 
propylenglykol, propylenglykol dikaprylan / dikapran, cetylalkohol, olej z kořene Curcuma zedoaria, 
zázvorový olej, skořicový olej, trietanolamin, extrakty z břečťanu, tavolníku, plaménku (klematis), řasy 
měchýřnaté a přesličky, rozpustný kolagen, hydrolyzovaný elastin, PEG-100 stearan, polysorbit 20, sorbitan 
laurate, karbomer, dimeticon, alantoin, kyselina askorbová (vitamin C), diazolidinyl urea, metylparaben, 
propylparaben, aroma.  
 
 
 



 

Aloe Body Toner 
(Tělový toner) 
 
Stručná charakteristika: Toner je emulzivní krém speciálně vyrobený ke 
zkrášlování, tónování a zpevnění tělesných partií pomocí zábalu do 
plastikové fólie. 
Cena: 904,-     
Obsah, forma: 113 g, krém 
Dávkování: Sledujte návod na použití přiložený k sadě Aloe Body Toning 
Kit. Výrobek je součástí sady tří přípravků Aloe Body Toning Kit, které 
pomáhají zlepšit vzhled pokožky. Po použití Aloe Bath Gelée následuje 
aplikace přípravku Aloe Body Toner. Nakonec je vmasírování produktu 
Aloe Body Conditioning Creme do pokožky k udržení svalového tonusu. 

Popis a účel: 
 Tento hustý a na živiny bohatý změkčující krém poskytne vaší pokožce pomalým, ale obdivuhodným 
způsobem teplý stimulačný pocit.  
 
Aloe Body Toner obsahuje stabilizovaný aloe vera gel, emulgátory, změkčovací látky, zvlhčovače a prvky 
zlepšující prokrvení a prohřátí - skořicový olej a kajenskou papriku. 
 
Aloe Body Toner je určen k použití se zábalovou fólií napomáhající k zadržení tepla a vyhlazení povrchu 
těla. Je to speciálně připravený krém určený na zkrášlení vzhledu těla při jeho současném tónování a 
zpevňování.  
 
Účinnost krému na strukturu pokožky je dosažena díky volbě použitých ingrediencí a aplikování 
zábalu. Zvolené složky poskytují pronikavé prohřátí pokožky se zklidňujícím účinkem. 
 
Výtažky z bylin dovezených z Evropy jsou věhlasné pro své schopnosti tvarovat a tónovat tělo. Přírodní 
zvlhčující a zkrášlující účinky ryzí aloe vera a bylinných extraktů společně s prokrvujícími vlastnostmi 
výtažků z papriky a skořicového oleje vytvářejí skutečně účinný produkt. 
 
Složení: 
Stabilizovaný aloe vera gel (36,54%), deionizovaná voda, glycerostearan, C10-18 triglyceridy, 
propylenglykol dikaprylan/dikapran, butylenglykol, cetylalkohol, trietanolamin, extrakty z břečťanu, 
tavolníku, plaménku (klematis), řasy měchýřnaté a přesličky, rozpustný kolagen, hydrolyzovaný elastin, 
skořicový olej, PEG-100 stearan, polysorbit 20, sorbitanlaurát, karbomer, paprikový balzám, kyselina 
askorbová (vitamin C), metylparaben, propylparaben. 
 
Forever Marine Mask 
 
Stručná charakteristika: Pleťová maska s vysokým obsahem aloe vera, minerály 
z mořských řas, medu a výtažku z okurek. 
Obsah, forma: 113 g, hustý krém              Cena: 541,-     
Dávkování: Po důkladném umytí tváře rozetřete Forever Marine Mask v 
dostatečném množství, pohyby směrem nahoru k vnějším obrysům tváře, na celou 
tvář, kromě očí. Nechte ji 15-20 minut schnout, potom ji umyjte z tváře teplou 
vodou a tampónem. Pro lepší výsledek a důkladnější pročištění pleti aplikujte 
aspoň dvakrát týdně.  
 
Forever Pomesteen Power je silná antioxidační směs ovocných šťáv a extraktu 
z hroznových jadérek. Hlavní antioxidační účinky mají šťáva z granátových 
jablek a plodů Garcinia mangostany. Cenné látky v obsahu dodávají šťávy z hrušek, malin, ostružin a borůvek. Štáva 
obsahuje cenné bioflavonoidy, které jsou nezbytné pro vstřebávání vutaminů.  
Složení: 
Pomegranate Fruit Juice, Pear Fruit Juice, Mangosteen (Garcinia mangostana L.) Fruit Juice, Raspberry Fruit Juice, 
Blackberry Fruit Juice, Blueberry Fruit Juice, and Grape Seed Extract, Potassium Sorbate (to help protect flavor) and 
Sodium Benzoate (to help protect flavor). 



 

Aloe Fleur de Jouvence 

Po staletí používalo množství civilizací ryzí a čerstvou aloe vera, aby jejich pokožka vypadala zdravě, mladě a 
krásně. Například Egypťané, proslulí nepřetržitým hledáním fyzické krásy ztělesněné královnou Kleopatrou, 
používali ve snaze zůstat stále mladí aloe vera pro její zvlhčující kvality.  

Dnes Forever Living Products dokáže zachytit plnou sílu živé rostliny a používá ji do směsí v nejlepším 
režimu péče o pokožku, jaký byl kdy vytvořen.  

Aloe Fleur de Jouvence (Květina mládí) je jednou z nejefektivněji obnovujících a posilujících kolekcí 
výrobků pro Vaši krásu. Pokud jste uvěřili reklamním kampaním na jiné produkty a byli jste pouze zklamáni, 
vyzkoušejte Aloe Fleur de Jouvence a objevíte zásadní rozdíl.  
 

 

Rehydrating Toner 
(Rehydratační toner) 
Stručná charakteristika: Nevysušující a nealkoholická směs obsahující 
přírodní aloe vera, výtažek z habru, společně se zvlhčovači pokožky, rostl. 
extrakty k tónování plrti, kolagenem a alantoinem pro pružnost a svěžest. 
Obsah, forma: 120 ml, tekutina, součást sady Aloe Fleur de Jouvence 
Dávkování: Navlhčete vatový tampon rehydračním tonerem a jemně jej 
voďte směrem nahoru a do stran. Pečlivě se vyhněte kontaktu s očima. 
Pokračujte, dokud tampon nezůstane čistý. Na pokožce budete mít pocit 
bezvadné čistoty s svěžesti a díky utěsněným pórům bude váš vzhled 
jemnější a hladší.    Cena: 502,-     

Popis a účel: Je to nevysušující nealkoholické tonikum, které obsahuje přírodní aloe vera gel a výtažek z 
habru obecného společně se speciálními zvlhčovači pokožky, rostlinnými extrakty s tonizujícími účinky, a 
buněčnými kondicionery kolagenem a alantoinem. Tento speciálně stimulující přípravek čistí a tonizuje, 
odstraňuje zbylé oleje a nečistoty a zároveň posilňuje pokožku a zanechává ji čistou, jemnou, vyrovnanou a 
stimulovanou. Toner přírodní cestou nejen zvlhčuje pleť, ale zároveň napomáhá při odstraňování 
metabolického odpadu a ostatních zplodin. Přitom udržuje správný stupeň napětí v tkáni pod kožním 
povrchem, utěsňuje kožní póry a vyhlazuje pokožku.  
Složení: Stabilizovaný aloe vera gel (41,65%), deionizovaná voda, destilát z habru obecného 
(nealkoholický), propylen glykol, rozpustný kolagen, hydrolyzovaný elastin, citronový extrakt, okurkový 
extrakt, přesličkový extrakt, heřmánkový extrakt, rozmarýnový extrakt, PCA sodný, laktát sodný, alantoin, 
disodium EDTA, imidazolidinyl urea, metylparaben, mentol, aroma. 

 

 

Exfoliating Cleanser  (Pleťové čistící mléko) 
Stručná charakteristika: Jemné nedráždivé pleťové mléko. Nenásilně 
odstaraňuje make-upy a nečistoty. Udržuje přirozenou vlhkost a pH 
hodnotu. Přípravek je vhodný pro všechny typy pleti. Zvlhčuje, uklidňuje a 
vyhlazuje pokožku.    Cena: 502,-     
Obsah, forma: 120 ml, mléko, také součást sady Aloe Fleur de Jouvence 
Dávkování: Umístěte několik kapek na špičky prstů a krouživými pohyby 
jemně a pomalu rozetřete po celém obličeji a krku. Make-up, povrchové 
nečistoty a odumřelé šupinky pokožky odstraníte jemně navlhčeným 
vatovým tamponem. Vaše pleť zůstane čistá, měkká a pružná. Pokud 
neplánujete pleťovou masku, použijte následně Rehydrating Toner. 

Popis a účel: Je vyroben z hypoalergických složek, které vytvářejí lehké, nemastné a nedráždivé čisticí 
pleťové mléko s vyrovnanou vlhkostí a pH. Rychle a důkladně odstraňuje make-up a nečistoty 
každodenního života i neviditelné zbytky kůže. Můžeme jej používat jako první krok v přípravě před 
nanesením pleťové masky Aloe Facial, nebo jednoduše v každodenní rutinné péči o pleť. Obsahuje správné 
množství oleje a vody na dokonalé vyčistění pleti. 
 
Složení: Stabilizovaný aloe vera gel (39,19%), deionizovaná voda, glycerostearan, cetylalkohol, lauretsulfát 
sodný, PEG-100 stearan, jojobový olej, alantoin, hydrogenovaný polyizobuten, 12-15 alkyl benzoát, butylen 
glykol, dioctyl adipate, octylstearan, octylpalmitan, trietanolamin, karbomer, xantamová pryskyřice, vitamin 
C, dimetikon, diazolidinyl urea, metylparaben, propylparaben, aroma. 



 

Aloe Activator 
(Aloe aktivátor) 
Stručná charakteristika: Čistá cezená šťáva z aloe vera s alantoinem. 
Používá se jako základ pleťové masky. Její použití je však překvapivě 
mnohostranné. Čtěte názory lékařů i laiků.     
Cena: 456,-     
Obsah, forma: 120 ml (60 ml jako součást kazety Fleur de Jouvence) 
Dávkování:  K použití se základem pro pleťovou masku (Facial Contour 
Mask Powder) k vytvoření pleťové masky. Podrobné instrukce k použití 
jsou součástí kazety Aloe Fleur de Jouvence (Květina mládí). 

Popis a účel: 
Aloe Activator je stabilizovaný aloe vera gel s alantoinem, látkou podporující organický růst a obnovu 
buněk. Další složkou je metylparaben k zachování svěžesti a ochrany proti mikrobiální kontaminaci. 
Aktivátor je skvělý zvlhčovač obsahující enzymy, aminokyseliny a polysacharidy. Spolu se základem pro 
masku (Facial Contour Mask Powder) působí synergicky k dosažení pružné, jemné a dokonale čisté pleti.  
 
Staré odumřelé buňky jsou pomocí pleťové masky odstraněny a nové mladé buňky dodávají pokožce 
svěží, pulsující, zářivý vzhled.  
 
Se svým pH 4,5 je dostatečně mírný i pro použití i v nejjemnějších oblastech (například okolo očí). Aloe 
Activator je až neuvěřitelně univerzální. Ačkoli je považován za základní součást režimu Aloe Fleur de 
Jouvence (Květina mládí), je mimořádně efektivní i pro mnoho jiných účelů.  
 
Po rozředění s čistou vodou v poměru jedna ku jedné je možné jej použít jako účinné kloktadlo, jako 
přípravek na vymývání očí nebo jako ušní či nosní kapky. Sportovní nadšenci zjistili, že je-li aplikován 
přímo na menší úrazy, tiší bolesti a pomáhá rovněž zmírňovat záněty. 
 
Složení: Stabilizovaný aloe vera gel (99,66%), alantoin, metylparaben. 
 
 

 
 

Facial Contour Mask Powder 
(Základ pro pleťovou masku) 
Stručná charakteristika: 
Komponenta k pleťové masce. Vyživuje pleť a čistí póry. Po smíchání s 
čistým extraktem z aloe vera a alantoinem obsaženým v aloe activatoru tato 
kombinace zvlhčuje a čistí Vaši pleť a zároveň ji stahuje a vyhlazuje. 
Obsah, forma: 30 g, dóza, prášek 
Dávkování: Prášek je určen společně s Aloe Activatorem k přípravě směsi 
k ošetření pokožky na obličeji a krku. Kompletní návod na použití je 
přiložen k sadě Aloe Fleur de Jouvence (Květina mládí). 
Cena: 632,-     

Popis a účel: 
Mask Powder je jedinečná kombinace skvělých ingrediencí, vybraných díky jejich speciální schopnosti 
upravovat kvalitu pokožky a čistit póry. Je vyrobený tak, aby se dal dokonale míchat s naším Aloe 
Activatorem a vytvořil tak řídkou pleťovou masku pro jednoduchou aplikaci na obličej a krk. A 
 
Albumin a malto-dextrin natahují a napínají pokožku, zatímco kaolin vstřebává nadbytečnou mastnotu. 
Alantoin, kostival a heřmánek vylepšují a obnovují kožní buňky, a tím urychlují i tvorbu buněk nových. 
Složení: 
Albumin, malto-dextrin, kaolin, alantoin, kostival, heřmánek, diazolidinyl urea, aroma, D&C červená 27 
hliníkový karmín. 



 

Recovering Night Creme 
(Regenerační noční krém) 
 
Stručná charakteristika: 
Zvlhčuje a chrání pleť před ztrátou přirozené vlhkosti. Pomocí rozpustného 
kolagenu a hydrolyzovaného elastinu působí proti tvoření vrásek. 
Zanechává vzhled a pocit mladé pokožky. 
 
Obsah, forma: 50 g 
Cena: 992,-     
Dávkování: 
Naberte na špičky prstů malé množství krému a jemně roztírejte po celém 
obličeji a krku, dokud se na povrchu nevytvoří tenký, souvislý film. 
 

Popis a účel:  
Regenerační noční krém je základní součastí našeho režimu Aloe Fleur de Jouvence. Je určen k nočnímu 
použití pro obnovu pokožky v době, kdy tělo odpočívá.  
 
Noční krém obsahuje polysacharidy a jiná zvlhčovadla, která vytvářejí ochranný film zabraňující 
vysušování pleti.  
 
Glyceridy z pšeničných klíčků, olej z meruňkových jader a jojobový olej poskytují přípravku velmi 
důležitou rovnováhu oleje a vody.  
 
Rozpustný kolagen a hydrolyzovaný elastin jsou potřebné k zachování správné struktury pokožky a ke 
snížení tvorby vrásek.  
 
Důležitou součástí přípravku jsou rovněž speciální látky ke zvýšení kvality pleti získané z léčivých rostlin a 
výtažky z včelích produktů.  
 
Regenerační noční krém je kvalitní, sametový krém, který uchovává vlhkost a udržuje pleť hebkou, hladkou 
a pružnou. 
 
Složení:  
Stabilizovaný aloe vera gel (36,56%), deionizovaná voda, glycerostearan, kyselina stearová, 
propylenglykol, C 12 - 15 alkyl benzoát, hydrogenovaný polyizobuten, rozpustný kolagen, trietanolamin, 
PEG-100 stearan, olej z meruňkových jader, polysorbit 60, kyselina hyaluronová, hydrolyzovaný elastin, 
PCA sodný, laktát sodný, tokoferol (přírodní vitamin E), squalen, včelí propolis, pantenol (provitamin B5), 
extrakty z kostivalu a heřmánku, retinyl palmitan (vitamin A palmitan), glutamová glukoza, glyceridy z 
pšeničných klíčků, kyselina askorbová (vitamin C), cetylalkohol, alantoin, imidazolidinyl urea, 
metylparaben, propylpareben, aroma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Forever Aloe MPD 

Každý den kupujeme různé detergenty k čistění různých věcí. Nebylo by nádherné zakoupit pouze jeden 
jediný prostředek, který byste mohli použít, kdykoli potřebujete cokoli vyčistit - prádlo, nádobí, podlahu, 
koupelnu, auto? Forever Living Products učinil výrazný pokrok. Forever Aloe MPD (mnohaúčelový 
detergent) je přípravek vyvinutý na vědecké bázi a je vysoce efektivní a zároveň i ekonomický.  

Aloe MSM Gel - nový přípravek FLP na tišení bolesti  

Zdravá výživa je pro nás opět aktuálnější 

Zajímavé srovnávací informace k výživovému doporučení denních dávek vitaminů, minerálů a ostatních 
pro život nezbytných látek podle orthomolekulární medicíny (= nauka zabývající se buněčnou výživou) 
ve srovnání s oficiálními školskými, tzv. hygienickými, doporučeními poskytují v článku němečtí vědci.  

 

Stručné shrnutí:  
Z nových poznatků je zřejmé, že tzv. oficiální výživová doporučení pokud jde o vitaminy, minerály a stopové prvky vč. 
enzymů, aminokyselin a látek nezbytných pro život, výrazně pokulhávají za životnějšími, a pro nás z hlediska racionální 
stravy už "dávno známými!", pravidly zdravé stravy.  

 

V německém odborném časopisu "Länger und gesünder leben" věnovanému alternativním směrům léčení, z kterého 
jsou volně převzaty následující informace, byla uvedena zajímavá tabulka s ještě zajímavějším komentářem 
vysvětlujícím moderní pojetí zdravé stravy včetně nutnosti obohacovat, i jinak zdravý pokrm, přírodními potravinovými 
doplňky v prevenci mnoha chronických onemocnění.  

 

Možná si ještě ze školy pamatujeme, že nedostatek vitaminu C způsobuje kurděje, nedostatek vitaminu B, podobně pro 
nás exotickou nemoc, beri-beri a nedostatek vitaminu D dává vzniknout křivici.  

 

Málokdy ale domyslíme, že krvácející dásně jsou vlastně už předzvěstí kurdějí a chronická únava spojená s nervozitou, 
bušením srdce, bolestmi nohou a nechutenstvím již prvními známkami onemocnění beri-beri. Skorbut, beri-beri, 
rachitis, pellagra a perniciózní anémie jsou konečnými stádii dávno před tím se pomalu rozvíjejícího, ale latentního, a 
tudíž nepoznaného, patologického procesu.  

 

Z následující tabulky je zřejmý "propastný rozdíl" doporučené denní dávky vitaminů pro dospělého člověka mezi 
oficiálními výživovými doporučeními a doporučeními alternativních směrů, konkrétně orthomolekulární medicíny:  

 

Denní dávka: (1 mg=1.000 µg)  

Vitamin Oficiální doporučení 
(DGE*) 

Nově prokázaná dávka 
(neoficiální) 

Vitamin A 1,0 mg (3.330 I.E.) 7,5 mg (25.000 I.E.) 
Vitamin D  5,0 µg (200 I.E.) 25-50 µg (1.000 I.E.) 
Vitamin E  12,0 mg 800 mg (= 66x více) 
Vitamin K  80,0 µg 4.000 µg  
Vitamin C  75,0 mg 1,5 g (= 20x více) 
Vitamin B1  1,6 mg 300 mg (= 187x více) 
Vitamin B2  1,8 mg 1.000 mg (= 555x více) 
Vitamin B6  2,0 mg 200 mg (= 100x více) 
Vitamin B12  3,0 µg 1.000 µg (= 333x více) 
Biotin (Vitamin H)  0,1 mg 140 mg 
Kyselina listová  0,3 mg 400 mg 
Niacin 18,0 mg 1.000 mg 
Kyselina pantotenová (B5) 6,0 mg  10.000 mg 
   
*) Deutschen Gesellschaft für Ernährung. (Německá společnost pro výživu) - Oficiální úřad obdobný naší společnosti 
pro výživu, která si oficiálně činí nárok na stanovování výživových norem.  

 

 

 

Cena: 753,- 
 



Strádání lidského organizmu z nedostatečného přívodu životně důležitých látek (vitaminů) rozdělují autoři 
výzkumu do šesti stádií:  
 

Stadium 1: Vyprazdňují se zásobárny vitaminů v tkáních, měřitelná koncentrace v krvi zůstává ale zatím nezměněna. 
Na dostatečné hladině vitaminů závislé procesy látkové výměny fungují také správně. 
Pro náhle vzniklou potřebu organismu pokrýt požadovanou "objednávku" však chybí "na skladě" potřebné množství.  
Např.: při zvýšení náchylnosti k nemocem z nachlazení chybí dostatečné pokrytí imunitní reakce zvýšenou potřebou 
vitaminu C.  

Stadium 2: V krvi nejsou stále posuny hladin vitaminů zjevné. Chybí ale dostatek vitaminů v tkáních. Např.: buňky 
imunitního systému ve tkáních nemohou z nedostatku vitaminu C ochránit dostatečně organizmus před vznikem lokální 
infekce.  

Stadium 3: V krvi je již patrný pokles náležitých hladin vitaminů. Metabolické reakce závislé na potřebné hladině 
vitaminů přestávají být dostatečně efektivní. Např.: dlouhodobě probíhající procesy tkáňové přestavby závislé na 
dostatečném přívodu živin se mohou v určitých případech zvrhnout v rakovinné bujení.Týká se to zejména nedostatku 
antioxydačních vitaminů C, E a beta-karotenu.  

Stadium 4: Převážná většina životně důležitých funkcí je nedostatečným přívodem vitaminů již víceméně narušována a 
to vede k nespecifickým symptomům jako je chronická únava, nedostatečná výkonnost, pokles chuti k jídlu, zhoršené 
hojní ran, oslabení imunitní reakce apod.  

Stadium 5: Ty procesy v těle, které jsou na aktuální dodávce vitaminů závislé, "vypadávají ze hry". "Ke slovu přichází" 
skutečný skorbut a rachitis.  

Stadium 6: Typické symptomy z nedostatku vitamínů přecházejí do stádia nevratnosti. "Není cesty zpátky" pouze "ke 
konci".  

Vedle typických symptomů z nedostatku jsou nedostatkem vitamínů ovlivněny i ostatní choroby, se kterými se dnes 
spíše setkáme v praxi. Je to již zmíněná rakovina, kterou sice není příliš snadné léčit v její pokročilé fázi, ale v 
počátečních stádiích to možné jistě je. Stejně tak se to týká i další "metly civilizace" jakou je ateroskleróza, nebo-li 
tvrdnutí a ucpávání cév, které je zejména v oblasti srdce známé ve svém finálním stádiu jako srdeční infarkt, nebo v 
oblasti mozku jako mozková mrtvice.  

 

Předchozími, spíše funkčními, fázemi těchto procesů je např. vysoký krevní tlak nebo angína pectoris. Proti plíživým 
projevům z nedostatku buněčné výživy je jako jedinou prevenci v tomto směru možné považovat doplňování potřebné 
hladiny a zásob vitaminů pomocí potravinových doplňků, multivitaminových preparátů a produktů speciální výživy. 
Jeden z vedoucích představitelů německé orthomolekulární medicíny Dr. Gerhard Ohlenschläger považuje nově 
doporučené denní dávky vitaminů za nutné s tím, že ani při několikanásobně zvýšené denní dávce neexistují vedlejší 
negativní účinky a to ani při trvalém užívání.  

 

Autor potvrzuje také již delší dobu známou skutečnost, že běžná strava, byť by byla považována za zdravou tzn. 
i strava s vysokým obsahem ovoce a zeleniny, čerstvých a ekologicky pěstěných potravinových produktů není s to 
pokrýt v současnosti existující vysoké nároky prostředí na naše zdraví.  
 

S autorem není myslím možné nesouhlasit, už také proto, že jsme se se základy zdravé výživy seznamovali již dříve 
prostřednictvím literatury vydávané našimi učiteli jógy a tato nová doporučení nápadně vystihují slova našich učitelů 
ohledně potřeby "brát něco navíc" k udržení si nejen fyzické kondice, ale i duševní svěžesti a dobré nálady.  

Pokud jde o mne, mohu ze své praxe tato doporučení jenom potvrdit. Problém je ale spíš v tom přesvědčit pacienty, aby 
si tato doporučení vzali k srdci.  

 

Na závěr je nutno podotknout, že zdravá výživa je ovšem pouze jedním z vícero pilířů zdravé životosprávy. Strava 
je důležitá, ale ještě důležitější je mentální postoj a náhled na vlastní zdraví ve smyslu ochoty změnit předsudky v 
konstruktivní přístup. Člověk by neměl tyto změny dělat z donucení, ale účinnější je dokázat, že je to pravda a ještě 
účinnější je pochopitelně vlastní zkušenost, nebo zkušenost jednoho z blízkých.  

 

Úhelným kamenem zůstává ovšem pozitivita přístupu k životu vůbec. Pokud si člověk života a tím i zdraví neváží a 
dělá si v duchu na zeď čárky, kdy už to skončí, a že to má "za pár", je pochopitelně zbytečné o zdravé životosprávě 
hovořit, to má smysl tehdy, je-li člověk pozitivně motivován na sobě konstruktivně a efektivně pracovat v duchu 
zdravotních doporučení i za cenu konstatování, že být zdravý není snadné a musí se pro to hodně udělat.  

 

 



Léčba revmatických a kloubových onemocnění prožívá v posledních letech výrazné zlepšení. Je to v prvé řadě důsledek 
hlubšího poznání patogeneze artrózy, identifikace cílových struktur určených na terapeutickou intervenci a konečně i 
vývoj nových přípravků.  

 

A právě do této oblasti přispěla svým zrnkem do mlýna i společnost FLP, když obohatila svůj sortiment o Aloe MSM 
Gel, nový přípravek určený na zmírnění zánětu, tišení bolesti a zlepšení pohyblivosti kloubů.  

 

Aloe MSM Gel je vyvinutý z patentovaného stabilizovaného Aloe Vera Gelu s přidáním MSM, rostlinných extraktů 
čtyř léčivých bylin - medvědice lékařské, oleje z listů čajovníku, rozmarýnu lékařského a vrby bílé. Všechny tyto 
rostliny jsou známé pro své užitečné vlastnosti a jsou doplněny tak, aby vytvořily účinný krém pro naše choré klouby a 
svaly. Nakonec je tento přípravek doplněný o další důležité ingredience - alantoin, vyznačující se ochrannými účinky 
pro pokožku, hyaluronitan sodný s regeneračními vlastnostmi, vitamíny C a E, pro své přirozeně příznivé účinky na 
pokožku, a další vybrané složky přinášející utišení a úlevu od bolesti a stabilizátory.  

Abychom přesně pochopili účinek Aloe MSM Gelu, v krátkostisi představíme jeho nejdůležitější složky: Jak jsem již 
připomněl, základem přípravku je stabilizovaný Aloe Vera Gel. O účincích aloe vera jsem se zmínil již více krát, proto 
si jen v krátkosti připomeňme, že šťáva z aloe vera obsahuje kromě jiného i kyselinu salicilovou a antrachinony, které 
mu dávají analgetické, protizánětlivé, antiedematózní, antlbakteriální a protivirové účinky.  

 

MSM (metylsulfonymetan) je přírodní zdroj organické síry, která se nachází v každé buňce lidí, zvířat i rostlin. Jednou 
z jejích nejdůležitějších vlastností je, že tiší bolest spojenou se zánětem, obnovuje flexibilitu bílkovinné vrstvy buněčné 
stěny chrupavky a svalů a tím, že vyrovnává vnitrobuněčný tlak, eliminuje zánět i přímou příčinu bolesti kloubů, svalů a 
ostatních měkkých tkání.  

Medvědice lekařská (Arctostaphylos uva-ursi) je poléhavý keř s hustě listnatými větvemi, Jako droga (drogou 
nazýváme všechny sušené suroviny k výrobě léčiv) se používají listy. Tato droga obsahuje fenolové glykosidy 
flavonoidní látky a glykony, mnoho tříslovin a rozličné organické kyseliny. Droga se podává i ve formě masti na 
revmatická onemocnění kostí, kloubů a svalů, záněty, infikované rány apod.  

Čajovník (Melaleuca altemipholia) obsahuje alkaloidní drogu s purinovými deriváty, která odstraňuje únavu, ulehčuje 
duševní činnost a má diuretické a mírně obstipační vlastnosti.  

Čajovník je keř až strom, který se pěstuje v mnoha formách. Drogou je silice (olejový extrakt z listů čajovníku), která se 
destiluje z listů vodní párou. Kromě purinových derivátů obsahuje tato silice i menší množství dalších látek: teofilin, 
teobromin, katechinové třísloviny, saponiny a flavonové glykosidy a má různé upotřebení - injekční, ve formě mastí, 
krémů, a nebo na inhalaci při bronchitidách, astma, zánětlivých onemocnění kloubů, kostí, svalů a podobně.  

Rozmarýn lékařský (Rosmarinus officinalis) je asi 50 cm vysoký polokeř, hustě rozvětvený, s hustými čárkovitými 
listy. Drogou je extrakt z listů, Droga má pronikavý pach (jako kafr) a kořeněnou chuť. Obsahuje silici, která se skládá z 
cineolu, kafru a borneolu, ale i kamfénu, pinénu, tříslovin a flavonoidů. Je to toxická látka, proto její použití může být 
jen vnější a ve formě mastí a krémů. Má bolest utišující a překrvující účinky, které se uplatňují hlavně při kloubovém a 
svalovém revmatizmu, zánětu nervů, případně u chorob z nachlazení, a při ošetření ran a ekzémů.  

Vrba bílá (Salix alba) je keř anebo nízký strom se sivohnědou borkou a pružnými nalámanými větvemi. Předmětem 
sběru je kůra - Cortex salicis. Droga obsahuje třísloviny, flavonoidya glykosidy, hlavně deriváty salicinu a saligenin, 
který se v organizmu oxiduje na kyselinu salicylovou, Právě pro obsah salicylátů je možné kůru používat při 
onemocněních a bolestech rozličného druhu - horečka, revmatické a chřipkové onemocnění. Vrbová kůra se používá i 
vně na koupele či masti na různé záněty (kloubů, svalů, šlach), špatně se hojící rány i vředy, na spáleniny apod.  

Přípravek, který se nám právě nyní dostává do rukou, v sobě ukrývá kombinaci účinků Aloe Vera Gelu a Forever 
Freedom doplněné ještě o Arctic-Sea-Super Omega-3 a Aloe Heat Lotion. Každý z nich přináší úlevu našim 
kostem, kloubům a svalům právě svým protizánětlivým a bolest tišícím účinkem, který je v novém přípravku navíc 
doplněný o regenerační účinek MSM a hyaluronitanu sodného. Lignin dodává přípravku schopnost hluboké penetrace, 
když se i regenerující složky dostávají k postiženým tkáním a zasahují jejich součásti.  

 

ALOE MSM GEL  je čirý bezbarvý gel který lze aplikovat libovolně podle potřeby i několikrát denně na postižená 
místa a masážními pohyby vetřít do pokožky. Takto můžeme přípravek používat na různé bolestivé stavy:  
 
• akutní revmatická onemocnění tvrdých a měkkých tkání, osteoartróza  
• fibromyalgie, natažená šlacha, tenisový loket, vymknutí v kotníku apod.  
• různé sportovní úrazy, pohmoždění měkkých tkání v kloubu  
• migrény a ostatní bolesti hlavy  
• průduškové astma a záněty průdušek  
• záněty kůže, špatně se hojící rány, vředy, ekzémy a psoriáza.  
 
MVDr. Vojtech Lisák, CSc., MPH., člen poradního sboru FLP Slovakia  


