V˘roba produktov pre zdravie a krásu najvy‰‰ej kvality sa zaãína uÏ samotn˘m
sadením. SpoloãnosÈ FLP obhospodaruje a kultivuje tisíce akrov bohatej, úrodnej
pôdy v Spojen˘ch ‰tátoch, Mexiku a Dominikánskej republike.

1

KaÏdá rastlina aloe zaãína
ako v˘honok alebo „púãik“,
ktor˘ sa odstrihne z dospelej
rastliny. Po pribliÏne 3 rokoch
starostlivej kultivácie sa
kaÏd˘ dospel˘ list aloe vera
opatrne odoberie z rastliny
mal˘m ruãn˘m rezom pozdºÏ
stonky.
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Odrezané listy sa r˘chlo
dopravia do závodu na
spracovanie, takÏe gél zostáva vo svojej najãerstvej‰ej,
najãistej‰ej podobe.

3

Listy podstupujú dôkladn˘
ãistiaci proces, kedy sa
niekoºkokrát máãajú v studenej vode a um˘vajú pod
vysok˘m tlakom. Akékoºvek
zvy‰né odpady sa odstránia
a listy sa podrobne skontrolujú,
ãi neobsahujú nejaké defekty.

prírodné + jedineãné + efektívne
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Po schválení sa aloe prepravuje
do na‰ich produktov˘ch nádrÏí,
alebo v prípade ná‰ho aloe vera
gélu, priamo do automatickej
plniacej linky. Ná‰ revoluãn˘ stroj
na plnenie flia‰ dokáÏe naplniÈ
viac ako 50 000 flia‰ za zmenu.
To znamená viac ako jednu naplnenú, uzatvorenú a zabalenú
fºa‰u Aloe Vera Gelu za sekundu.

Patentovan˘ systém extrakcie gélu
spoloãnosti FLP oddeºuje ãist˘ aloe
gél od nechcenej kôry. âist˘ aloe
vera gél sa zhromaÏìuje v nerezov˘ch nádobách, filtruje sa, za úãelom odstránenia nechcenej kôry
a duÏiny a okamÏite prechádza
patentovan˘m stabilizaãn˘m procesom, ktor˘ ho chráni pred oxidáciou
a konzervuje jeho prirodzenú silu.

7

Na zabezpeãenie kvality
a konzistencie sú fºa‰e kontrolované poãas ich plnenia
a uzatvárania technikmi kontroly kvality. Fºa‰e sú potom
potláãané nezmazateºn˘m
kódov˘m ãíslom ‰arÏe kvôli
identifikácii a ruãne sa balia
na expedíciu.

5

Po stabilizácii gél podstupuje rozsiahle laboratórne testovanie
a anal˘zu, s cieºom zabezpeãenia
ãistoty a konzistencie. Po testovaní
a schválení sa aloe vera gél prepravuje do v˘robného závodu spoloãnosti FLP Aloe Vera of America
v texaskom Dallase, kde podstupuje
série mikrobiologického a kvantitatívneho testovania.
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SpoloãnosÈ Forever bola prvou spoloãnosÈou v odvetví, ktorá dostala prestíÏnu International Aloe Science Council Seal of Approval (Schvaºovacia
peãaÈ Medzinárodnej vedeckej rady pre aloe). Okrem toho nápoje z aloe
vera spoloãnosti FLP a mnohé ìal‰ie produkty FLP majú medzinárodné
peãate schválenia ohºadom kó‰er kvality a kvality podºa zásad islamu ako
ìal‰ie svedectvo ich medzinárodnej akceptácie a vynikajúcej kvality.
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