
Uważamy się za specjalistów od 
aloesu. Jesteśmy największym 
plantatorem aloe vera i wytwórcą 
produktów aloesowych na świecie,  
i budzi to naszą dumę.
Jesteśmy zaangażowani w wyszukiwanie w naturze najlepszych 

źródeł zdrowia i urody, i dzielenie się nimi ze światem.  

W Forever łączymy czysty aloes z naturalnymi oraz technologicznie 

zaawansowanymi składnikami dobranymi tak, by uzupełniać  

i wzmacniać dobroczynne właściwości aloe vera.

Aby dowiedzieć się więcej o naszej bogatej ofercie 
napojów, suplementów diety, produktów pszczelich, 
pielęgnacyjnych i do kontroli wagi, wejdź na 
foreverliving.com.
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Więcej informacji:

Od rośliny do  
produktu dla ciebie.
Kontrolujemy cały proces,  
od momentu zasadzenia aloesu  
aż do chwili, w której produkt  
trafia w twoje ręce.

Filozofia od rośliny do produktu dla ciebie oznacza, że nie tylko 

jesteśmy właścicielami ziemi, na której rośnie aloes, ale także 

kontrolujemy sposób, w jaki jest zbierany, przetwarzany, pakowany 

i transportowany do ciebie, by mieć pewność, że otrzymujesz 

najwyższej jakości aloes przy zachowaniu efektywności kosztów.

Różnica Forever.

Forever zachowuje 
pełną kontrolę nad 
uprawą i przetwarzaniem 
swojego aloesu.

Nasz aloes jest przetwarzany  
od razu na naszych plantacjach 
w ciągu kilku godzin po 
zbiorach, by utrwalić świeżość.

+  Nasze produkty były pierwszymi, które otrzymały Pieczęć 

Aprobaty Międzynarodowej Rady Naukowej ds. Aloesu.

+  Nasz aloes jest ręcznie zbierany i ręcznie filetowany, by 

delikatnie wydobyć cenny miąższ z wnętrza liści i dostarczyć 

ci jak najczystszy i najświeższy miąższ aloe vera. W ciągu 

kilku godzin po zbiorach, jeszcze na naszych plantacjach, 

miąższ z wnętrza liścia jest przetwarzany w procesie 

aseptycznym, by utrwalić świeżość.

+  Przeprowadzamy ponad 1,4 mln testów jakości rocznie na 

wszystkich etapach procesu produkcyjnego, by mieć 

pewność, że cieszysz się mocą aloesu tak jak chciała 

natura.

Aloesjakchciała natu
ra



Dlaczego aloes?

Od tysięcy lat aloes jest ceniony za 
swoje naturalne właściwości kojące, 
chłodzące i nawilżające. 

Dziś również stosowany jest do łagodzenia drobnych oparzeń, 

przynosi ulgę przy podrażnieniach i pomaga w zachowaniu 

właściwego nawilżenia i dobrej kondycji skóry. Tymczasem aloes 

oferuje nam niesamowite korzyści także wówczas, gdy jest 

spożywany.

Forever oferuje ci trzy sposoby skorzystania ze 
wszystkich dobrodziejstw miąższu aloe vera. 

Puryści pokochają Forever Aloe Vera Gel, który zawiera 99,7% 

czystego miąższu z wnętrza liści aloesu. Miąższ jest ręcznie 

wydobywany w ciągu kilku godzin od zbioru dla zachowania 

właściwości i świeżości.

Do Forever Aloe Berry Nectar dodaliśmy koncentraty soków  

z orzeźwiających żurawin oraz słodkich jabłek. Forever Aloe 

Peaches jest jak łyk słońca, dzięki słodyczy koncentratu soku  

z brzoskwiń. Każdy z tych napojów to pyszny sposób na to,  

by cieszyć się wszystkimi dobrodziejstwami aloe vera.

+ Wysoka zawartość  
 witaminy C

+ Bez konserwantów

+ Bez aromatów

Wsparcie trawienia
Aloes wspiera oczyszczanie przewodu pokarmowego  

i całego organizmu. Poprzez pozytywny wpływ  

na pracę jelit działa bardzo korzystnie na trawienie.

Wyobraź sobie, że rozcinasz liść 
aloesu i spożywasz miąższ prosto 

z jego wnętrza. Sztandarowe 
napoje aloesowe Forever Living  
są tak bliskie naturalnej postaci, 

jak to tylko możliwe!

Sprawny układ odpornościowy
Aloes wspiera funkcjonowanie układu 

odpornościowego. Szczególnie polecany jest 

osobom zmęczonym i zestresowanym.

Energia
Aloes pomaga w walce ze zmęczeniem,  

dodając energii.

Piękna skóra
Aloe vera wpływa pozytywnie  

na kondycję skóry.

Sięgnij
po to,co dobre Moc

Aż do

miąższu z wnętrza liści aloesu


