
Aloe Vera Gél  

Zázračná dužina listov aloe vera obsahuje viac ako 200 rôznych zložiek. Tento gél je určený pre tých, ktorí si 
chcú udržiavať zdravý tráviaci systém a životnú energiu. Je to jeden z najlepších dostupných doplnkov výživy 

na denné použitie. 

 

Aloe Vera Gél (1 liter) 
Prírodný aloe vera gél (96,24%) stabilizovaný za studena patentovaným postupom + prírodné stabilizačné 

prísady (sorbitol – výťažok z pšenice, kyselina askorbová = vitamín C a kyselina citrónová – výťažok z 

citrusového ovocia, benzoan sodný – výťažok z černíc, enzým papaín – prírodný enzým z papáje, xantánová 
živica – výťažok z morských rastlín, tokoferol = vitamín E – získaný z oleja pšeničných klíčkov a zŕn ryže, 

sorbitan draselný – výťažok z čerstvých plodov horského jaseňa) 

Obsah živín v aloe vera: 

 Proteíny (jednoduché bielkoviny) sú nevyhnutné pre všetky živé bytosti. Sú využívané pri tvorbe tkanív a energie. 

 Vitamíny: A, B1, B2, B6, cholín, v malom množstve B12, C, E, niacín (PP), kyselina listová. 

 Minerálne látky: draslík, vápnik, horčík, sodík, mangán, meď, zinok, chróm, železo, a ďalšie stopové prvky. 

 Aminokyseliny (stavebné zložky bielkovín): v géle sa nachádza 20 z celkového množstva 22 aminokyselín, ktoré sú 

nevyhnutné pre ľudský organizmus a 7 z celkového počtu ôsmich esenciálnych aminokyselín, ktoré si ľudský organizmus 

nevie vyrobiť, musíme ich dodávať potravou - preto je aloe vhodné z hľadiska výživy. 

 Cukry – sacharidy: dôležitý je polysacharid acemannan, ktorý dokáže prenikať do krvi a má imunostimulačné účinky. (Na 
rozdiel od iných polysacharidov, ktoré sa pred absorpciou najskôr štiepia, polysacharidy prítomné v aloe vera sa neštiepia a 

do krvného obehu sa dostávajú nezmenené, kde pôsobia ako látky schopné zosilniť alebo zoslabiť imunitnú odpoveď.)  

 Enzýmy: sú veľmi dôležitou súčasťou. V dnešnej potrave sa nám ich nedostáva, pretože je to termolabilná látka, ktorá sa 
ničí už pri 40 *C. Takže všetky pasterizované, konzervované a inak tepelne upravované potraviny už enzýmy neobsahujú. 

V aloe vera je veľa druhov enzýmov, ktoré pomáhajú štiepiť potravu, čím napomáhajú tráveniu. Všetky živiny v našej 

potrave sa môžu účinne absorbovať. Bez enzýmov nefunguje správne trávenie, to má za následok poruchy imunitného 

systému a s tým súvisiace rôzne ochorenia. 

 Mastné kyseliny (3 hlavné typy): pôsobia ako silné protizápalové činidlá. Tri najznámejšie: cholesterol, campesterol a D -

sitosterol. 

 Saponíny: tvoria 3 % gélu, sú to látky, ktoré majú čistiace a antiseptické účinky. 

 Lignín: drevitá látka, ktorá má obrovskú schopnosť prenikať (a keď má pri sebe iné účinné látky, zoberie ich so sebou) cez 

kožu pri krémoch, cez sliznice pri vnútornom používaní. 

 Antrachinóny: vo vysokej koncentrácii majú preháňajúci účinok – vysoký obsah antrachinónov je v šupke listu, preto 
naša spoločnosť používa iba čistý gél z vnútra listu! Antrachinóny obsiahnuté v čistom géle majú vynikajúce analgetické 

(bolesť tlmiace), antibakteriálne, protiplesňové a virucídne účinky. Antrachinóny dodávajú šťave horkú chuť a žltú farbu.  

Účinky aloe vera: 

 Harmonizuje náš imunitný systém. Jeho úlohou je chrániť organizmus pred zmenami spôsobenými inváziou 

mikroorganizmov, ako sú baktérie, vírusy alebo pozmenenými bunkami, ako sú nádorové. 

 Pomáha pri znížení toxicity organizmu 

 Dužina z aloe vera nepôsobí negatívne s ničím, s čím príde do styku. Ať už je to akékoľvek jedlo alebo lieky. Naopak, 

podporí výrazne ich účinky. Pri liekoch dokáže eliminovať vedľajšie negatívne účinky liekov. 

 Harmonizuje metabolické funkcie (látkovú výmenu) 

 Zlepšuje fungovanie celej tráviace sústavy 

 Má protizápalový účinok – využitie pri zápalových ochoreniach, popáleninách, zápalových procesoch na koži... 

 Má protivírusový účinok 

 Má protiplesňový účinok 

 Napomáha regenerácii buniek a urýchľuje množenie buniek 

 Má antipyretický účinok – znižuje horúčku 

 Zvyšuje prah bolesti 

 Dužina Aloe vera výrazne dodá človeku života v zmysle zoširoka pojatej vitality  

Dávkovanie: 

3x denne pol hodinu pred jedlom 20 ml (2 polievkové lyžice). Pokiaľ je medzi večerou a spánkom časový rozdiel viac ako dve 

hodiny, tak užiť Aloe Vera Gel až tesne pred spaním, aby kolovalo celú noc v organizme. 

Ak sa začína s užívaním Aloe Vera Gel, zo skúseností odporúčame začať najprv čistiť organizmus s Aloe Blossom Herbal Tea. 

Prvé tri dni piť iba tento čistiaci čaj (1,5 litra čaju denne, t.j. jedno vyluhované vrecúško), po troch dňoch pridať užívani e 
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Aloe Vera Gel spôsobom uvedeným vyššie, ale v nižších dávkach (t.j. po kávovej lyžičke) a pokračovať v pití čaju. Ak 

nenastane žiadna manifestná reakcia (tieto sa objavujú, keď organizmus obsahuje veľa škodlivých látok), tak po týždni 
prejsť na optimálne dávkovanie uvedené v predchádzajúcom odseku (t.j. 3x 20 ml).  

Ak sa objaví silná manifestná reakcia, pokračuje sa v užívaní Aloe Vera Gel v nižších dávkach až do vymiznutia príznakov. Až 

potom prejsť na vyššie dávkovanie. 

Pri ťažších prípadoch alebo akútnych stavoch dávkovať 4x denne 2 polievkové lyžice (pol hodinu pred raňajkami , obedom, 

večerou a štvrtú dávku pred spaním) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aloe Berry Nectar 

Nenechajte sa opantať iba perfektnou chuťou, je to aj výživná sila! Všetky dobroty aloe vera gélu spojené so 

sladkou zmesou skutočného jablčného a brusnicového džúsu – tri z najzdravších džúsov v jednom balení! 

 

 

Aloe Berry Nectar (1 liter) 
Obsahuje 88,85 % stabilizovaného aloe vera gélu a čisto prírodný koncentrát z čerstvého ovocia - brusníc a jabĺk. 

Účinky 

 Platia tie isté účinky ako má čistý Aloe Vera Gel, ale hlavne pri problémoch s močovými cestami (brusnice čistia obličky), 

cystitídou, opakovanými zápalmi ženských orgánov, obličiek, pri problémoch s prostatou. 

 Má pozitívny účinok pri ochrane pokožky. 

 Rozpúšťa močové kamene vytvorené z fosforečnanu vápenatého. 

Dávkovanie: 

3x denne pol hodinu pred jedlom 20 ml (2 polievkové lyžice). Pokiaľ je medzi večerou a spánkom časový rozdiel viac ako dve 

hodiny, tak užiť Aloe Berry Nectar až tesne pred spaním, aby kolovalo celú noc v organizme. 

Ak sa začína s užívaním Aloe Berry Nectar, zo skúseností odporúčame začať najprv čistiť organizmus s Aloe Blossom Herbal 

Tea. Prvé tri dni piť iba tento čistiaci čaj (1,5 litra čaju denne, t.j. jedno vyluhované vrecúško), po troch dňoch pridať 

užívanie Aloe Berry Nectar spôsobom uvedeným vyššie, ale v nižších dávkach (t.j. po kávovej lyžičke) a pokračovať v pití 
čaju. Ak nenastane žiadna manifestná reakcia (tieto sa objavujú, keď organizmus obsahuje veľa škodlivých látok), tak po 

týždni prejsť na optimálne dávkovanie uvedené v predchádzajúcom odseku (t.j. 3x 20 ml). 

Ak sa objaví silná manifestná reakcia, pokračuje sa v užívaní Aloe Berry Nectar v nižších dávkach až do vymiznutia 

príznakov. Až potom prejsť na vyššie dávkovanie. 

Pri ťažších prípadoch alebo akútnych stavoch dávkovať 4x denne 2 polievkové lyžice (pol hodinu pred raňajkami, obedom, 

večerou a štvrtú dávku pred spaním) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Aloe Bits n' Peaches 

Nenapodobiteľná chuť čistých výživných kúskov aloe vera, ponorených do chutných, na slnku 

dozretých broskýň. Broskyne obsahujú karotenoidy pôsobiace ako antioxidanty, dôležité pre podporu 

imunitného systému.  

 

 

Aloe Bits n' Peaches (1 liter) 
Obsahuje 91% stabilizovaného aloe vera gélu + broskyňový koncentrát 

Účinky 

 Platia tie isté účinky ako má čistý Aloe Vera Gel. 

 Ideálny pre deti – má lahodnú broskyňovú chuť. 

 Ochorenia spojené s nervovou sústavou. 

Dávkovanie: 

3x denne pol hodinu pred jedlom 20 ml (2 polievkové lyžice). Pokiaľ je medzi večerou a spánkom časový rozdiel viac ako dve 

hodiny, tak užiť Aloe Vera Gel až tesne pred spaním, aby kolovalo celú noc v organizme. 
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Ak sa začína s užívaním Aloe Vera Gel, zo skúseností odporúčame začať najprv čistiť organizmus s Aloe Blossom Herbal Tea. 

Prvé tri dni piť iba tento čistiaci čaj (1,5 litra čaju denne, t.j. jedno vy luhované vrecúško), po troch dňoch pridať užívanie 
Aloe Vera Gel spôsobom uvedeným vyššie, ale v nižších dávkach (t.j. po kávovej lyžičke) a pokračovať v pití čaju. Ak 

nenastane žiadna manifestná reakcia (tieto sa objavujú, keď organizmus obsahuje veľa ško dlivých látok), tak po týždni 

prejsť na optimálne dávkovanie uvedené v predchádzajúcom odseku (t.j. 3x 20 ml).  

Ak sa objaví silná manifestná reakcia, pokračuje sa v užívaní Aloe Vera Gel v nižších dávkach až do vymiznutia príznakov. Až 

potom prejsť na vyššie dávkovanie. 
Pri ťažších prípadoch alebo akútnych stavoch dávkovať 4x denne 2 polievkové lyžice (pol hodinu pred raňajkami, obedom, 

večerou a štvrtú dávku pred spaním) 

-------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------- 

 Forever Freedom 

Glukozamín sulfát a chondroitín sulfát – dve prirodzene sa vyskytujúce látky, ktoré sú známe 

svojimi účinkami na zdravú funkciu kĺbov a ich pohyblivosť, spojené sú  s výživnými látkami rastliny 

aloe vera. Ďalej je pridaný MSM, primárny zdroj biologicky dostupnej síry, ktorú organizmus 

potrebuje na udržanie zdravých spojivových tkanív a funkciu kĺbov. Obsahuje extrakt z mäkkýšov. 

 

Forever Freedom (1 liter) 
Obsahuje patentovaný, stabilizovaný aloe vera gél ochutený pomarančovou šťavou + látky na výživu chrupavky - 

Glukozamín, Chondroitín, MSM (metylsulfonylmetán, organická síra), vitamín C. 

Účinky 

 Udržanie zdravej chrupavky a funkcie kĺbov. 

 Zosilňuje spojivové tkanivo, zlepšuje výživu kostí a kĺbov. 

 Udržiava zdravú pokožku, vlasy, nechty. 

 Regenerácia a obnova chrupavky. Zvýšená bio-prístupnosť (lepšia absorpcia) je dosiahnutá vďaka látkam obsiahnutým v 

aloe vera géle. 

 Vhodný ďalej pri: artritíde (aj reumatoidná a osteoartróza), psoriatickej artritíde, dne, zápaloch chrbtice, tenisovom lakti, 

bolesti a stuhnutí v ramene, opakujúcich sa vytknutiach, bolestiach chrbtice, ischiase, svalovom reumatizme, bolesti a 

stuhnutí svalov, šliach a ich úponov, bolesti z námahy každodenného života. 

 Súčasť podpory pri ateroskleróze a ischemickej chorobe srdca, pri vysokom krvnom tlaku.  

Dávkovanie: 

Rovnako ako Aloe Vera Gel. Účinky sa dostavia po 4 až 8 týždňoch, v závislosti od závažnosti ochorenia, veku a hmotnosti. 

Pri závažných a dlhotrvajúcich ochoreniach sa osvedčilo zvýšené dávkovanie 180 až 240 ml Freedomu denne rozdelené do 4 

dávok. Pri dlhotrvajúcich ochoreniach odporúčame užívať dlhodobo (3 a viac mesiacov). Krátkodobé alebo nepravidelné 

užívanie tohto prípravku nemá žiadnu cenu. Žiadaný výsledok sa dostaví, ale chce to čas. Výsledok však bude 

stáť za to. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Aloe Blossom Herbal Tea 

Jednoducho je to ten najlepší bylinkový čaj. Má vynikajúcu chuť vďaka správnej dávke kvetov aloe, 

prímesi škorice a zázvoru z Číny, voňavým klinčekom z Madagaskaru, upokojujúcemu novému 

koreniu z Jamajky, pomarančovej kôre plnej vitamínu C, kardamonu, feniklu, rumančeku, listom 

černice a Gymnemna sylvestre. Nízkokalorický a bez kofeínu.  

 

Aloe Blossom Herbal Tea (25 vrecúšok v balení) 

Bylinný čistiaci čaj s kvetmi aloe 
Obsahuje škoricu, pomarančovú kôru, klinčeky, nové korenie, zázvor, kardamón, fenikel, rumanček, listy černice, 

Gymnemma Sylvestre, kvety Aloe Vera. 

Účinky 

 Je bez kofeinu, nízkokalorický 

 Zlepšuje trávenie, prirodzene tlmí chuť do jedla, chuť na kávu a sladkosti  

 Má čistiace účinky (pomáha vyplavovať z tela toxické a odpadové látky)  
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 Stimuluje činnosť obličiek  

 Pomáha pri liečbe zápalov rôznych orgánov 

 Posilňuje a regeneruje orgány (srdce, žalúdok, pankreas, pečeň, slezinu, obličky)  

 Zmierňuje bolesti a kŕče 

 Normalizuje hladinu cukru v krvi 

 Zlepšuje cirkuláciu krvi (zahrieva) 

 Harmonizuje nervovú sústavu 

 Pomáha pri menštruačných, klimakterických ťažkostiach 

 Môže pomôcť pri impotencii  

 Zabezpečuje pitný režim. 

Dávkovanie: 

Jedno vrecúško sa zaleje 1,5 litrom horúcej vody, nechá sa lúhovať 20 až 30 min. Pre čistiaci účinok je potrebné vypiť túto 

dávku denne. 

Pri obličkovej nedostatočnosti vypiť len množstvo, ktoré sa môže, zvyšok nechať na ďalšie dni. Čaj sa nepokazí!  

Výborne chutí horúci i ľadový. 

Vrecúška po vylúhovaní nevyhadzujte, môžete ich použiť napr. do kúpeľa alebo ako obklady na tvár. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Forever Pomesteen Power 

Forever Pomesteen Power je chutná antioxidačná  zmes ovocných štiav a extraktov z granátových 
jabĺk, hrušiek, mangostany, malín, černíc, čučoriedok a hroznových jadierok. Vyskúšajte 

neuveriteľnú silu antioxidantov prostredníctvom Forever Pomesteen Power! 

 

 

Forever Pomesteen Power (473 ml) 
Antoixidačný nápoj obsahujúci šťavu z granátových jabĺk, hrušiek, mangostany, malín, černíc, čučoriedok, extrakt z 

hroznových jadierok. 

Účinky 

 Prevencia onkologických ochorení a ďalších, ktoré spôsobujú voľné radikály. 

 Obsahuje bioflavonoidy. 

 Vhodný pre každého na prevenciu pred poškodením organizmu, ktoré spôsobujú voľné radikály, na prevenciu pred 

civilizačnými chorobami. 

 Lahodná chuť, možno použiť zriedený s vodou ako nápoj pre deti i dospelých .  

 V prípade, že by bolo vhodné deťom podávať Aloe Vera Gel, ale ho odmietajú kvôli chuti, môže sa pridať Pomesteen. 

Dávkovanie 

Odporúčané množstvo denného príjmu je 30 ml (alebo podľa želania).  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Forever Aloe2Go  

Milujete priaznivé účinky Aloe Vera Gelu, ako aj sladkú a výživnú chuť nápoja Pomesteen Power. To  
najlepšie z oboch nápojov v jednorázovom, pohodlnom fóliovom vrecúšku! Forever Aloe2Go môžete 

piť kedykoľvek a kdekoľvek – v práci, na prechádzke, v aute. Jednoducho vezmite vrecúško, 

odtrhnite na označenom mieste a vychutnajte si naraz dva chutné výživné  nápoje s blahodárnymi 

účinkami! 

 

Forever Aloe2Go (30 vrecúšok) 
Neprekonateľný antioxidačný koktail, ktorý obsahuje výťažky z granátových jabĺk, hrušiek, magostany , malín, černíc, 

čučoriedok a hroznových jadierok. Môže vám dať potrebnú energetickú silu s úžasnou chuťou tým, že dodá vášmu organizmu 

komplexné uhľovodíky. Spojením osviežujúco sladkej chuti sme vytvorili neprekonateľný antioxidačný nápoj. Váš imunitný 

systém nebude ani vedieť, čo ho udržiava v špičkovej forme. Granátové jablko má dokonca viac antioxidantov ako 

čučoriedky, víno alebo zelený čaj. Plod mangostany má zo všetkého ovocia najvyšší obsah xantónov. Niektoré štúdia ukázali, 
že xantóny sú pre podporu imunitného systému dokonca lepšie ako vitamíny C a E. Aloe Vera Gél poskytuje prirodzenú 

podporu pre imunitný systém vďaka vysokému obsahu polysacharidov a ďalších prirodzených posilňovačov imunity.  
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Účinky 

Pomáha pri:  

 kožné choroby  

 suchá koža 

 artritída  
 tráviace ťažkosti  

 imunita  

 Crohnova choroba  

 pálenie žáhy  

 hypertenzia 
 trombóza žíl  

 nefróza - obličky  

 pečeň  

 onkologické ochorenia. 

Dávkovanie 

1 vrecúško (88,7 ml). Pred použitím dobre pretrepte. Užívajte raz alebo dvakrát denne medzi jedlami. Akúkoľvek 

nespotrebovanú dávku skladujte v chladničke, spotrebujte ju do 24 hodín kvôli účinku. Nepoužívajte, ak vrecúško pred 

otvorením tečie alebo je poškodené.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Forever Freedom2Go 

Vychutnajte si všetky priaznivé účinky nápoja Forever Freedom skombinované s exotickou chuťou 

granátového jablka v pohodlnom, jednorázovom vrecúšku. Forever Freedom2Go má priaznivé 

účinky na vaše zdravie, ktoré sú obsiahnuté v našom patentovanom, stabilizovanom aloe vera géle 

s prídavkom glukosamínu, chondroitínu, MSM a sladkej chuti šťavy z granátového jablka, bohatého 

na antioxidanty. 

 

Forever Freedom2Go  

je vhodný pre ľudí, ktorí trpia bolesťami kĺbov, majú opotrebovanú chrupavku, podávajú veľké športové výkony, ale aj pre 

ostatných ľudí - ako prevencia zdravia kĺbových chrupaviek do budúcnosti. Vynikajúca podpora! 

Ľudí s problémami pohybového aparátu, najmä čo sa týka chronických bolestí kĺbov a chrbtice, je stále viac a sú stále 

mladší. Je to spôsobené najmä rýchlym životným štýlom dnešnej doby - málo pohybu, veľa sedenia za počítačom, zlé 

stravovacie návyky, málo spánku. Ako môžeme vidieť, moderná doba prináša nielen novinky, ktoré nám pomáhajú v živote, 

ale aj "novinky" v oblasti zdravotných rizík. 

Kĺb predstavuje spojenie dvoch kostí, pričom je obalený v ochrannom kĺbovom puzdre. Aby sa pri po hybe kosti o seba 
netreli, sú ich konce chránené chrupavkou. Ak sa chrupavka poškodí, dochádza k degeneratívnym zmenám, ktoré následne 

postihujú a rozširujú sa aj na kosti a väzy. Kĺb ostáva poškodený a dochádza k čiastočnej alebo úplnej strate jeho funkci e. 

Človek takto postihnutý trpí bolesťami, najmä ráno pri prebúdzaní, stupňujú sa pri fyzickej námahe. 

Forever Freedom2Go obsahuje látky, ktoré zmierňujú vplyv degeneratívnych procesov v kĺbe, zvyšujú mobilitu, redukujú 
závislosť na liekoch a zabezpečujú výživu chrupavky. Prítomnosť aloe vera gélu zabezpečuje vysokú účinnosť.  

Forever Freedom2Go je výborný a účinný pri: 

- akútnych a chronických zápaloch kĺbov, 

- reumatoidnej artritíde a psoriatickej artritíde, 

- zápale chrbtice, 

- tenisovom lakti, bolesti a stuhnutia v ramene, 

- osteoporóze. 

Forever Freedom2Go je vhodné užívať pri nadmernej fyzickej námahe, pomáha odstraňovať svalové kŕče a bolesti svalov a 

šliach. Vynikajúci je aj pri zotavovaní sa po rôznych zraneniach a úrazoch, kedy zrýchli rekonvalescenc iu. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 FAB Forever Active Boost 

 Náš fantastický prírodný energetický nápoj FAB Forever Active Boost vám dodá extra povzbudenie, 

ktoré potrebujete, aby ste zostali aktívni. Vďaka aloe a vlastnej zmesi adaptogénnych bylín, 

vitamínov a iných prísad vám tento úžasne chutiaci nápoj umožní udržať „váš motor v pohybe“ po 

celý deň!  

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  



 Energetický nápoj FAB X Forever Active Boost  

Energetický nápoj FAB X ponúka zdravú alternatívu vrátane vitamínov, aminokyselín a elektrolytov 
bez kalórií, cukru alebo sacharidov. FAB X sme vytvoril na to, aby ste ostali v súlade s vašimi cieľmi 

v oblasti zdravia a kondície, pričom si stále môžete užiť rovnakú skvelú chuť a výhody, ktoré od FLP 

očakávate. 

 

Energetický nápoj FAB X Forever Active Boost (250 ml) 

 žiadne kalórie, sacharidy a cukry 

 rýchle dodanie energie bez dlhodobého pádu 

Energy Drink ponúka zdravú alternatívu vrátane vitamínov, aminokyselín a elektrolytov bez kalórií, cukru alebo sacharidov. 

Želáte si niekedy, aby ste mali viac času na dosiahnutie vašich cieľov? Čas je vaším najcennejším zdrojom, a dostatok 

energie po celý deň, vám môže pomôcť dosiahnuť všetko, čo si zaumienite. FAB X sme vytvoril na to, aby ste ostali v súlade 
s vašimi cieľmi v oblasti zdravia a kondície, pričom si stále môžete užiť rovnakú skvelú chuť a výhody, ktoré od FLP 

očakávate. 

Nielenže občas potrebujete okamžitú, rýchlu energiu, ale aj dlhodobá energia bez pádu vám pomáha vo vašom rušnom 

životnom štýle bez toho, aby ste ohrozili vaše ciele v oblasti fyzickej kondície. Žiadne kalórie, žiadny cukor a žiadne 
sacharidy, to robí FAB X perfektným nápojom „so sebou“, keď túžite po osviežujúcom životobudiči. Prírodná látka guarana 

podporuje okamžitý účinok FAB X, zatiaľ čo ADX7 technológia, patentovaná zmes adaptogénnych bylín, vitamínov, 

aminokyselín a elektrolytov formulovaná poprednými vedcami v oblasti športu  podporuje dlhodobú energiu. 

Vytrvalosť, koncentrácia, energia a vitamíny, ktoré získate z FAB X vás revitalizujú a pomôžu vám zvýšiť produktivitu bez 

cukru a kalórií. Každý občas potrebuje dodať energiu a FAB X poskytuje zdravú alternatívu, ktorú si môžete užiť s dôverou. 

ODPORÚČANÝ SPÔSOB POUŽITIA: 

Jedna až tri plechovky denne. 

Upozornenie 

Nie je vhodný pre deti a tehotné, respektíve dojčiace ženy. Ak máte zdravotné problémy, pred užitím sa skontaktujte s 

vaším lekárom.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nápoje z Aloe Vera - ich užívanie 

04.04.2011, 08:40, ing.Zdeněk Kramarčík  

Vážení zákazníci, nazbieralo sa nám viac dotazov v meilovej adrese aj po telefóne, ako správne užívať 
produkty Forever Living Products. To nás podnietilo k napísaniu tohto článku a veríme, že to bude zaujímať 
viac ľudí. 

 

Vážení zákazníci, nazbieralo sa nám viac dotazov v meilovej adrese aj po tele fóne, ako správne užívať 

produkty Forever Living Products. To nás podnietilo k napísaniu tohto článku a veríme, že to bude zaujímať 

viac ľudí. 
Máme viacročné skúsenosti s užívaním, používaním a distribúciou výrobkov z Aloe Vera. Priaznivé vlastnosti 
výrobkov z úžasnej rastliny Aloe Vera sa prejavia až pri dodržaní určitých náležitostí a hlavne trpezlivosti.  

 

Zdravotné problémy a závažné choroby si „vyrobíme za roky“ a nemožno očakávať okamžité zlepšenie pri 
vypití jednej fľaše, alebo užití jednej fľaštičky. Prírodné prostriedky je potrebné brať pravidelne a dlhšie a 

niekedy aj dlhodobo. 

 
Pokúsime sa to trochu objasniť. Pri prevencii a detoxikácii organizmu doporučujeme vypiť tri fľaše Aloe Vera 
podľa vašej chute. V ponuke sú 4 druhy: Aloe Vera Gel, Aloe Berry Nectar, Aloe Bits n Peaches, Forever 

Freedom. Jedna fľaša je ozaj málo, aby sa naplno prejavil účinok šťavy z Aloe Vera. Tak to aj píšeme na 
našich stránkach. Túto kúru je dobré opakovať 2x do roka napríklad na jar a na jeseň. Alebo keď si chceme 

http://www.aloevera-produkty.sk/product/aloe-vera-gel-napoj-z-aloe-vera-neochuteny-1-liter-18/
http://www.aloevera-produkty.sk/product/aloe-berry-nectar-ochuteny-aloe-vera-gel-1-liter-22/
http://www.aloevera-produkty.sk/product/forever-aloe-bits-n-peaches-broskynovy-napoj-z-aloe-vera-1-liter-23/
http://www.aloevera-produkty.sk/product/forever-freedom-napoj-z-aloe-vera-proti-bolesti-klbov-1-liter-57/
http://www.aloevera-produkty.sk/product/forever-freedom-napoj-z-aloe-vera-proti-bolesti-klbov-1-liter-57/


poriešiť zdravotné ťažkosti. Na jar sa prečistí, detoxikuje organizmus a naštartuje sa. Organizmus sa povzbudí a 
ľahšie znáša jarnú únavu. Na jeseň sa posilní imunitný systém pred blížiacou sa zimou a chrípkovým obdobím. 

Pri chronických ochoreniach a problémoch, ako sú cukrovka, tlak a iné doporučujeme užívať nápoje asi pol 
roka cca 5-6 fliaš a cca tri balenia výživových doplnkov. A podobne je to s dávkovaním. Pri prevencii je 

doporučená denná dávka 20-50 ml. Pri závažnejších problémoch tieto dávky zvýšte na dvojnásobok. Pri 
používaní Forever Freedom doručujeme piť denne 100 ml čo je mesačne 2-3 flaše. Len v tom prípade bude 
užívanie produktov úspešné. Možno sa Vám to zdá veľa, ale Aloe Vera vie pomôcť pri vážnych problémoch, 

ale chte to aj trpezlivosť. Toto je overené spokojnými zákazníkmi. Niektorí zákazníci užívajú Forever Freedom 
rok aj viac a výsledky sú ozaj úžasné a uspokojivé. Pri onkologických problémoch sa dostaví úspech pri 

pravidelnom a dlhodobom užívaní zvýšených dávok Aloe Vera nápoja. Doporučujeme pravidelne užívať asi 
dva roky.Tu platí len tento prípad. Nápoje sa pijú aj počas chemoterapie. Tieto výrobky eliminujú nežiaduce 
účinky chemoterapie.  

 

Výrobky Forever Living Products sa užívajú aj keď beriete lieky, ktoré predpíše lekár. Našim cieľom je 
spokojnosť zákazníkov a preto sme sa snažili objasniť aj tieto okolnosti okolo užívania našich výrobkov. 

Budeme len radi, keď nám napíšete aj vy svoj názor a skúsenosti s používaním produktov FLP.  

 

 

 

http://www.aloevera-produkty.sk/product/forever-freedom-napoj-z-aloe-vera-proti-bolesti-klbov-1-liter-57/

