
100% натурални
напитки от

 Алое вера е нашата основна съставка. Ние не добавяме 
само няколко капки алое, а изграждаме продуктите си на 
базата на 100% стабилизиран гел, комбиниран само с не-
обходимите добавки.

 Притежаваме собствени плантации с алое вера. Не употре-
бяваме пестициди и хербициди при отглеждането на расте-
нията.

 Използваме само вътрешната част на растението, а не ця-
лото листо. Затова не е нужно да филтрираме негодните за 
използване съставки на кората. Така запазваме естестве-
ния баланс на хранителните съставки непокътнат.

 Свежестта на гела от алое е гарантирана. Той се стабили-
зира по патентована технология в рамките на няколко часа 
след отрязването на листата.

 Не добавяме никакви изкуствени оцветители и аромати 
към гела от алое.

 Доказано е, че нашият стабилизиран гел e най-чистият на 
пазара. Той е най-близък по състав* до суровия пресен гел 
от растението. С други думи, да пиете нашия гел от алое 
вера, е като да разрежете прясно откъснато листо и да из-
пиете гела от вътрешността му!

 Качеството на целия процес на производство и начина на 
дистрибуция се контролират стриктно. Не зависим от дос-
тавчици.

 Напитките ни се съхраняват в специално разработена, 
трипластова, рециклираща се бутилка, която запазва гела 
от алое вера пресен и ефикасен, за да го получите в отлич-
но състояние.

 Ние сме световно известна компания с близо 40-годишна 
история. Компаниите от семейството на Форевър са най-
големият производител, преработвател и дистрибутор на 
продукти от алое вера в света.

 Форевър е първата компания в България и Европа, която 
разпространява продукти, маркирани с одобрителния пе-
чат на Международния научен съвет за алое.

 Продуктите ни се продават в над 158 страни по света. Те 
не могат да бъдат купени от магазин, а стигат до вас чрез 
собственици на Форевър бизнес, за да получите лично вни-
мание и консултация.

 Нашата широка гама от продукти от алое вера включва 
хранителни добавки, продукти за лична хигиена, грижа за 
кожата и козметика.

 Предлагаме уникалната възможност да върнете до 30 дни 
всеки наш продукт, от който не сте доволни – няма какво 
да губите!

* Независими изследователски институти в Германия, Великобрита-
ния и САЩ потвърждават високото качество и чистота на алое гела 
на Форевър.
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1 Градивни елементи за тялото
Аминокиселините са „тухличките“, от които е изградено нашето 
тяло. Гелът от алое вера на Форевър съдържа общо 20 амино-
киселини. Сред тях са осемте незаменими, които организмът 
не може да произвежда сам. Редовният прием на алое под-
помага поддържането на добро здраве, защото ни осигурява 
естествен източник на аминокиселини. Помислете само – ця-
лото това богатство в едва 60 до 120 мл на ден.

2 Противовъзпалителни свойства
В гела от алое вера се съдържат 12 естествени съставки, за 
които е доказано, че потискат възпалителните процеси без 
странични ефекти. Алоето може също така да повлияе поло-
жително върху подвижността на ставите и мускулите.

3 Дневна доза витамини
Гелът от алое вера съдържа витамини А, В1, В2, В6, В12, С и 
Е, фолиева киселина и ниацин. Човешкият организъм не е в 
състояние да складира някои от тези витамини и затова има 
нужда да си ги набавя редовно чрез храната. Какъв по-добър 
начин да му ги осигурим от дневната доза гел от алое вера, 
която същевременно ще помогне на тялото ни да се защитава 
от оксидативния стрес?!

4 Дневна доза минерали
Сред минералите, които откриваме в алое вера, са калций, на-
трий, желязо, калий, хром, магнезий, манган, мед и цинк. Как-
во богатство! Всички знаем, че храните, които естествено съ-
държат витамини и минерали, се препоръчват за добро общо 
здраве. Пие нето на гел от алое вера е натурален и здравосло-
вен начин да попълним запасите на организма.

5 Възстановяване на колагена и еластина
Алое вера предлага на организма богат източник на градивни 
елементи за поддържане здравето на кожата. Тя се обновява 
на всеки 21 до 28 дни и с ежедневната помощ на хранителните 
съставки на алоето може да се противопоставя по-успешно на 
процеса на стареене.

6 Регулиране на теглото и енергията
Редовната употреба на алое вера по естествен път изчиства 
храносмилателната система. Храната, която приемаме, съдър-
жа много нежелани съставки, които могат да причинят летар-
гия и умора. Приемането на алое вера ни помага да се чувст-
ваме здрави и изпълнени с енергия, а също така допринася за 
поддържане на телесното тегло в здравословни граници.

7 Подкрепа за имунната система
Алое вера подпомага имунната система по естествен път. 
Тъй като имунитетът ни работи по 24 часа в денонощието, 
за да предпазва организма, алоето с натуралните си иму-
ностимулиращи агенти дава на тялото непресъхващ арсе-
нал, от който да черпи сили. Редовното приемане на 60-120 
мл гел от алое вера дневно може да подаде ръка за помощ 
на вашата имунна система.

8 Подпомага доброто храносмилане
Здравата храносмилателна система ви гарантира, че тялото 
ви добре усвоява полезните вещества от храната. Алоето има 
естествени детоксикиращи свойства. Редовното пиене на гел 
от алое вера може да подобри перисталтиката на червата и 
да повиши усвоя ването на протеините, като същевременно да 
намали количеството „лоши“ бактерии в чревната флора. Алое - 
то постига всичко това по напълно естествен начин! Алое вера 
също така е доказало способността си да облекчава стомаш-
ни киселини и други храносмилателни смущения.

9 Помощ при кожни раздразнения
Алое вера подобрява функцията на фибробластите. Това са 
онези забележителни малки клетки, благодарение на които 
тялото ни образува колаген. Те подпомагат възстановяване-
то при леки изгаряния, порязвания, ожулвания и други кожни 
раздразнения.

10 Здрави зъби и добра хигиена на устата
Алое вера е много полезно за цялата уста и венците. Пийте гела 
от алое и почиствайте зъбите си редовно с пастата за зъби на 
Форевър и по-рядко ще се срещате със своя стоматолог.

Както сами виждате от нашата класация, ежедневно прие ман 
чист или смесен с нашата напитка с антиоксидантно действие 
„Поместийн пауър“, гелът от алое вера на Форевър Ливинг Про-
дъктс е една от най-добрите хранителни добавки на пазара!

Представете си, че разрязвате току-що откъснато листо от 
алое вера и изпивате гела от вътрешността му. Най-попу-
лярният продукт на Форевър – гелът от алое вера, е напит-
ката най-близка по състав до натуралното съдържание на 
листата на растението. Той е и първият по рода си продукт, 
получил одобрителния печат на Международния научен съ-
вет за алое. Със своите над 75 хранителни съставки, гелът 
от алое може да бъде наречен най-съвършеният натурален 
растителен сок. След като прочетете класацията на 10-те ос-
новни благотворни влияния на алое то върху вашето тяло, 
сами ще разберете защо алое вера си е спечелило назва-
нието „растение-чудо“.

Описаните в тази публикация продукти за вътрешна употреба са хранителни добавки. Те не са 
заместител на разнообразното хранене и не са предназначени за превенция, диагностициране, ус-
покояване или лекуване на конкретна болест или клас от заболявания. Консултирайте се с личния 
си лекар, ако страдате от някакво заболяване.

НАТУРАЛЕН ГЕЛ 
ОТ АЛОЕ ВЕРА 10 причини да пием ГЕЛ от АЛОЕ ВЕРА


