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Следете ни на:

Ние притежаваме множество патенти 
за стабилизиране на алое вера, които 
гарантират високото качество на 
нашите продукти за здраве и красота.
Продуктите ни от алое вера са първите, получили 
одобрителния печат на Международния научен съвет за 
алое, доказващ тяхното качество и чистота. Много от тях 
притежават Кашер и Халал сертификати, както и 
Ислямски одобрителен печат. Продуктите ни не се 
изпитват върху животни.

Гаранция за 
най-високо 
качество Алое 

както природата 
го е създала

Представете си, че разрязвате 
току-що откъснато листо от 

алое вера и изпивате гела  
от вътрешността му. 

Най-популярният продукт на  
Форевър – гелът от алое вера, е  

и най-близката по състав напитка  
до натуралното съдържание на 

листата на растението.
Първи по рода си продукт,  

сертифициран от Международния 
научен съвет за алое, гелът е  
богата комбинация от сока и 

сърцевината на листата. Той ни 
поднася удивителните полезни 

свойства на алое вера така,  
както природата ги е създала.

Чисто

www.flp.bg, foreverliving.com



Листата се берат на ръка, а 
полезният гел от вътрешността  
им внимателно се отделя от 
кората, преди да бъде щадящо 
стабилизиран по специална 
патентована технология. 

Всичко това се случва броени 
часове след откъсването,  
за да предлагаме най-чистия и  
най-пресния гел от алое вера –  
от растението до продукта  
и до вас.

Обичаме алоето и затова се грижим  
по малко по-различен начин за 50-те 
милиона растения Алое Барбадензис  
в нашите плантации.

От растението 
до продукта и 
до вас

Семейство от над 10 милиона 
собственици на Форевър 

бизнес представя 
компанията. Това са хора 

като вас от над 158 страни, 
които се стремят към здраве 

и щастие. За да научите 
повече за нашите продукти, 

свържете се с човека, от 
когото получихте тази 
брошура или посетете  

foreverliving.com.

Във Форевър комбинираме чисто алое 
вера с натурални и съвременни научно 

разработени съставки – подбрани, за 
да допълват и подсилват полезните му 

свойства.  
Всеобхватният ни асортимент от алое напитки, продукти за 

грижа за кожата и козметика поднася забележителните 
свойства на това уникално растение на цялото 
тяло. Като прибавите към тях разнообразните 

хранителни добавки и питателните пчелни 
продукти, ще получите цялостна система,  

която ви помага да изглеждате и  
да се чувствате по-добре.

Полезни 
съставки

От хилядолетия алоето се цени заради 
естествените си успокояващи, 
охлаждащи и овлажняващи свойства.
Мнозина използват алое вера за облекчаване на леки 
изгаряния или за хидратиране и успокояване на 
раздразнена кожа, но знаете ли, че то има и много други 
научно доказани полезни действия? Ето само няколко от 
причините, заради които ще се влюбите в нашето алое:

Полезните 
свойства на 
алое вера

Подпомага доброто храносмилане
Алое вера притежава натурални прочистващи качества, които 
помагат на храносмилателната система да абсорбира ценните 
вещества от храните в кръвния поток. То същевременно 
допринася и за размножаването на полезните чревни бактерии.

Бързо облекчава
Легендарни са мигновените успокояващи свойства на алое вера 
при леки изгаряния, порязвания, ожулвания и кожни 
раздразнения.

Подкрепя имунитета
Алое вера съдържа уникални полизахариди и други полезни 
вещества, които помагат за модулиране и поддържане на 
имунната система.

За здрави зъби и добра устна хигиена
Алое вера е много полезно за цялата уста и венците. Една-две 
дози от гела от алое могат да допринесат за доброто състояние 
на устната кухина.

Възстановяване на колагена и 
еластина
Алое вера предлага на организма богат източник на 
градивни елементи за поддържане здравето на кожата и за 
противопоставяне на признаците на стареенето.
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СВЕТОВНО 
СЕМЕЙСТВО


