produkty FLP prospešné aj

pre zvieratá
Zvieratká sú samozrejmou súčasťou rodiny, takže
silu aloe vera môžete využiť aj v ich prospech.
Produkty v tejto brožúre sú rovnako účinné
nielen pre ľudí, ale aj pre zvieratá.
Takže kedykoľvek to budú vaši
domáci miláčikovia potrebovať,
siahnite po produktoch FLP!

forever living products

aloe vera – dar prírody
užite si slobodu pohybu...

FOREVER LIVING PRODUCTS SLOVAK REPUBLIC, s.r.o.
Radvanská 32, 811 01 Bratislava
tel. č.: +421 2 54 41 69 61
flpsr@foreverliving.sk
www.foreverliving.com

aktívny život

nevyhnutná starostlivosť o kĺby a svaly
Aloe MSM Gel
– obsahuje metylsulfonylmetán, čo je prírodný zdroj organickej síry - tretej
najviac sa vyskytujúcej látky v našom organizme, a čisté stabilizované aloe
vera. MSM Gel je kombináciou týchto dvoch účinných zložiek, spolu
s bylinnými extraktmi, ktoré prinášajú utíšenie a úľavu. 118 ml
• neprifarbovaný, príjemne voňajúci gél
• skvelý najmä pre športovo aktívnych ľudí
• pre zdravé kĺby

forever living a aloe vera
Stále viac ľudí sa zaujíma o alternatívnu medicínu a tak sa do ich pozornosti dostáva
aloe vera so svojimi účinkami pre zdravie a životný štýl.
FLP je najväčším producentom a distribútorom výrobkov z aloe vera. Ich produkcia,
balenie, až po distribúciu sú pod neustálou kontrolou – od rastliny cez výrobky až k vám.
Spoločnosť pôsobí vo viac ako 125 krajinách, má viac ako 8 miliónov distribútorov
po celom svete a celkový predaj za rok 2006 presiahol 2 miliardy dolárov.

Forever Freedom
– obsahuje glukozamín, chondroitín, MSM, vitamín C, ako aj výživné látky
stabilizovaného aloe vera gélu. Freedom je praktický a výživný spôsob ako sa
chrániť pred príznakmi starnutia a opotrebovania kĺbov. Poskytuje potrebné
látky pre obnovu poškodených chrupaviek.
1 liter
•
•
•
•
•

chutný nápoj s príchuťou pomarančov
jedinečné zloženie
lepšia absorpcia vďaka aloe vera gélu
obsahuje látky prirodzene sa nachádzajúce v kĺboch
rýchly účinok

Aloe Heat Lotion
– zloženie s účinným aloe vera, doplnené rastlinnými činidlami s hrejivými
a upokojujúcimi účinkami. Ideálny na stuhnuté a unavené svaly, alebo ako
relaxačný masážny krém. 118 ml

FLP má široký sortiment produktov dôležitých pre zdravie kĺbov a svalov, určených
nielen pre športovo aktívnych, ale pre všetkých, ktorí to potrebujú.

• upokojujúce hrejivé účinky pre svaly a kĺby
• vhodné pre deti aj dospelých
• ideálny masážny krém

Výhody aloe vera pre zdravie:
• univerzálny posilňujúci prostriedok bohatý na vitamíny,
minerálne látky a dôležité stopové prvky
• zbraň proti bolesti na prírodnej báze
• pôsobí protizápalovo
• má pozitívny účinok na imunitný systém
• udržiava zdravie pokožky a membrán, zlepšuje trávenie

Forever Active HA

TM

– vďaka svojmu zloženiu je jedným z najúčinnejších výživových doplnkov
na kĺby a hydratáciu pokožky na trhu. 60 kapsúl
• lubrikuje kĺby a hydratuje pokožku
• jedinečná forma kyseliny hyalurónovej s nízkou molekulovou hmotnosťou
• obsahuje extrakt z ďumbieru a kurkumy, ktoré priaznivo pôsobia na kĺby

