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Aloe Vera Gel

Гел от алое вера
От дълбока древност растението алое е известно
на човечеството като едно от най-полезните на
земята. Сред съществуващите над 200 разновид
ности, най-ценно за човешкото здраве е Алое
Барбаденсис Милър, още наричано алое вера или
„истинско алое“. То съдържа над 200 различни полезни компонента, сред които 18 аминокиселини
(8 от тях незаменими), 12 витамина, 20 минерала,
ензими, захари, стероли, както и ценната фолиева
киселина. Сред многобройните му ценни съставки
е и ацемананът – уникален полизахарид, на който
се приписват много от полезните свойства на алоето и най-вече подкрепата му за имунитета.
Днес, благодарение на Форевър Ливинг Продъктс,
алое вера може да стане част и от вашия хранителен режим. Представете си, че разрязвате листо
на алое и изпивате гелообразното вещество от вътрешността му. Възможно най-близкото нещо е напитката на Форевър, която съдържа 99,7% чист гел
от алое вера и носи одобрителния печат на Международния научен съвет за алое. Гелът е предпочитан от хора, които искат да поддържат храносмилателната си система в оптимално състояние и
да бъдат изпълнени с енергия. Той може да бъде
наречен най-съвършеният натурален растителен
сок. Приемана всеки ден, тази напитка е една от
най-добрите хранителни добавки на пазара.
1 литър (код: 715)

Aloe Berry Nectar

Нектар от алое и боровинки
Освежаващ коктейл от червени боровинки, сладки
ябълки и 90,7% стабилизиран гел от вътрешността на
листата на алое вера. Има същото чудесно действие
върху имунитета и храносмилането като останалите
ни алое напитки плюс допълнителен енергиен заряд
за още повече жизненост. Богатите на фитонутриенти и витамини червени боровинки са великолепна
суперхрана с високо съдържание на витамин С. В тях
откриваме и проантоцианидини – мощни антиоксиданти, подкрепящи здравето на пикочната система. В
допълнение Алое бери нектарът съдържа и ябълков
концентрат, доставящ фитонутриента кверцетин –
друго ефикасно оръжие в борбата със свободните
радикали.
1 литър (код: 734)

е
в
а
р
д
з
а
к
Глът
Bits n’ Peaches

Нектар от алое вера и праскови
Ако искате да се насладите на ценните качества
на чистото алое в ароматна и сладка напитка, опитайте Алое и праскови. Вкусният коктейл съчетава
сочно пюре от зрели праскови с калций и 84,5%
стабилизиран гел от вътрешността на листата на
алое вера. Като всички наши алое напитки и този
ободряващ плодов вариант подпомага храносмилателната система и има високо съдържание на
витамин C, който допринася за нормалната функция на имунната система и състоянието на кожата.
Прасковите естествено съдържат антиоксиданти,
допълнително защитаващи организма от вредното
действие на свободните радикали. Насладете се на
енергийния заряд на нашия алое вера гел плюс богатия вкус на зрели праскови.
1 литър (код: 777)

Forever Pomesteen Power™

Поместийн пауър
Патентованата формула на Поместийн пауър има
отличен вкус и съдържа плодови сокове и екстракти от нар, мангостан, малина, къпина, синя
боровинка и гроздово семе. Всички съставки на
антиоксидантната напитка на Форевър имат изключително висок капацитет на поглъщане на
кислородни радикали (ORAC), и най-вече соковете от нар и мангостан. Капацитетът на поглъщане
на кислородни радикали, е индикатор до каква
степен един антиоксидант успява да се противопостави на вредното въздействие на свободните
радикали. Насладете се на невероятната сила на антиоксидантите от ароматни екзотични плодове във
Форевър поместийн пауър!
473 мл (код: 262)
Вашият ФОРЕВЪР КОНСУЛТАНТ:
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