
Смятаме се за специалисти  
в алое вера. Гордеем се, че сме 
най-големият световен 
производител и преработвател  
на алое вера и продукти от него.
Посветили сме се да търсим най-добрите природни 
източници на здраве и красота и да ги споделяме със 
света. Във Форевър комбинираме чисто алое с 
натурални и съвременни научно разработени 
съставки – подбрани така, че да допълват и 
подсилват полезните му свойства.

За да научите повече за богатия ни асортимент 
от напитки, хранителни добавки, козметика, 
лични хигиена, контрол на теглото, пчелни 
продукти и други, посетете www.flp.bg и 
foreverliving.com.

Форевър Ливинг Продъктс е член на Асоциацията за директни продажби.
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За повече информация търсете:
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От растението до 
продукта и до вас 
Ние контролираме пътя на нашето алое от мига,  
в който бъде засадено, докато се озове във 
вашите ръце. Философията ни „от растението  
до продукта и до вас“ означава, че следим как се 
отглежда и бере, как се произвежда и опакова,  
за да сме сигурни, че получавате най-високото 
качество на най-добрата цена.

Различното във Форевър.

Във Форевър  
изцяло контролираме 
отглеждането и 
производството на алоето.

Нашето алое се преработва 
в самите плантации броени 
часове след откъсването, за 
да съхраним свежестта му.

+ Нашите алое продукти са първите, получили 
одобрителния печат на Международния научен съвет за 
алое за качеството и чистотата си.

+ Алоето ни се бере и бели на ръка, за да се извлече 
внимателно ефикасния гел от вътрешността на листата и 
да ви го предложим в най-чист и пресен вид. Броени 
часове след откъсването на листата гелът се преработва 
по съвременна технология още в самите плантации, за 
да се запази свежестта му.

+ През целия производствен процес извършваме над 1,4 
милиона изследвания за качествен контрол годишно, за 
да гарантираме, че ще се наслаждавате на силата на 
алое вера така, както природата го е създала.

Алое, както

природата
създала

го е



Защо алое?

От хилядолетия алоето се цени заради 
естествените си успокояващи, охлаждащи 
и овлажняващи свойства.
Много хора го използват за облекчаване на леки изгаряния 
или за успокояване и овлажняване на раздразнена кожа, но то 
притежава и удивителни способности да подкрепя здравето ви 
отвътре навън!

Форевър предлага три начина да се насладите на 
съкровищницата от хранителни вещества в нашия гел 
от алое вера.

Любителите на чистия вкус ще изберат натуралния гел с 
неговите 99,7% алое вера от вътрешността на листата. Гелът 
внимателно се отделя на ръка от кората броени часове след 
откъсването, за да ви предложим най-прясното алое с 
непокътнати полезни свойства и съставки.

Алое бери нектар съчетава ароматите два богати на нутриенти 
плода – червени боровинки и ябълки, в здравословна 
напитка, която с радост ще превърнете в част от деня си.  
Алое и праскови пък е като глътка слънце благодарение на 
натуралната сладост на зрели праскови. И двата вкусни 
плодови коктейла преливат от антиоксиданти и витамини.

+ Богати на витамин С

+ Без консерванти

+ Без глутен

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 

възможно най-близък до съдържанието на 
листата на растението.

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.

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

Поддържа естествени нива на енергията
Алое вера е богато на витамин C и е доказано, че 
спомага за поддържане на естествената енергия и 
жизненост.

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