
Náš široký výber produktov z aloe vera 
zahŕňa aj produkty pre osobnú starostlivosť, 
starostlivosť o pokožku a kozmetiku.

pre zdravšiu budúcnosť.

S našimi výrobkami spoznáte rozdiel 
medzi „cítiť sa dobre” a „cítiť sa skvele”. 

Tak prečo ich nevyskúšať osobne? 

Prirodzený výber

eXKLUZÍvNe vÝRoBKY 
Z ALoe veRA Z NAJLepŠIeHo
ZdRoJA NA SveTe.

FoReveR Je NAJvÄčŠÍM peSTovATeĽoM, 

vÝRoBCoM A dISTRIBÚToRoM eXKLUZÍvNYCH 

vÝRoBKov Z ALoe veRA NA SveTe.

KOSHER
výrobok

Islamic Seal 
of  Approval

pre viac informácii kontaktujte 
svojho nezávislého distribútora:i
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Aloe pestujeme na našich vlastných plantážach prirodzene, 
bez použitia herbicídov alebo pesticídov.

Ručne zbierame len zrelé listy a používame len gél z vnútra listov.
Zaručene čerstvé aloe! Spracované patentovaným stabilizačným 
procesom už krátko po zbere. 

•	 Základnou	zložkou	našich	výrobkov	je	aloe	vera.	Sto	percentný	gél
	 z	vnútra	listov	podľa	potreby	kombinujeme	s	dostatočným	množstvom
	 ďalších	živín.
•	 Používame	len	čistý	gél	z	vnútra	listov.	Zachovávame	tak	neporušenú
	 prírodnú	rovnováhu	výživných	látok.
•	 Keď	pijete	náš	gél,	dosiahnete	rovnaké	účinky	ako	keď	rozkrojíte	
	 čerstvý	list	aloe	a	získate	gél	priamo	z	listu.
•	 Špeciálna,	trojvrstvová	recyklovateľná	fľaša	zachováva	nezmenenú
	 kvalitu	aloe,	ktoré	k	vám	takto	prichádza	po	zapečatení	v	našej		 	
	 továrni.
•	 Kvalita	je	zaručená	-	celý	proces	výroby	a	distribúcie	našich	výrobkov	
	 je	pod	viacnásobnou	kontrolou.

pRečo ALoe od FoReveR?
• Spoločnosť Forever Living products je so svojimi pridruženými spoločnosťami  
 najväčším pestovateľom, výrobcom a distribútorom výrobkov z aloe vera na svete.
• Na trhu pôsobíme už vyše 30 rokov. 
• Naše výrobky predávame vo viac ako 150 krajinách sveta.
• Forever je prvou spoločnosťou, ktorej výrobky získali schvaľujúcu pečať od 
 Medzinárodnej vedeckej rady pre aloe (TheInternational Aloe Science Council 
 Seal of Approval).
• poskytujeme tridsaťdňovú záruku spokojnosti na všetky výrobky – môžete   
 len získať!
• výrobky  dodávame výlučne prostredníctvom našich nezávislých distribútorov.

SpoLočNoSŤ FoReveRvÝHodY ALoe veRA
• Je univerzálne – môžete ho aplikovať na pokožku a piť ako nápoj. 
• prečisťuje a podporuje  váš tráviaci systém.
• Napĺňa vás energiou.
• Zvlhčuje a vyživuje vašu pokožku.
• Utišuje a podporuje obnovu pokožky.
• podporuje váš imunitný systém.
Aloe vera sa používa už tisícky rokov. Fakticky už prvé civilizácie uctievali túto výni-
močnú rastlinu pre jej úžasné vlastnosti. Skúsenosti s jej používaním sa odovzdávajú
z generácie na generáciu a vďaka vedeckým inováciám sa stále rozširujú a zdokonaľujú.

Z našich plantáží... ...cez výrobky... ...až k vám domov.
doručené k vám v špeciálnych, 
zapečatených fľašiach, aby ste 
mohli objaviť silu aloe.


