
Baktérie sú živé mikroorganizmy, ktoré existujú 
v našom tele a sú dôležité pre naše zdravie a 
kondíciu. Zatiaľ čo niektoré baktérie sú zlé, väčšina 
je užitočných. Tieto „dobré baktérie“ sa volajú 
„probiotické“, čo v gréčtine znamená „pre život“. 
Spoločnosť Forever Living Products si uvedomuje, 
že užitočné baktérie zohrávajú dôležitú úlohu v 
zdraví človeka a že je potrebné ich doplňovať cez 
probiotickú terapiu. Forever aktívne probiotikum, 
vytvorené na podporu zdravého zažívacieho 
systému je malé, ľahko prehltnuteľné dražé. 
Pomáha predchádzať nerovnováhe vytvorenej 
našim jedlom a životným štýlom, čo môže viesť 
k zníženiu množstva prirodzene sa vyskytujúcich 
probiotík bez toho, aby sme si to uvedomovali. 
Forever aktívne probiotikum pôsobí hlavne v 
hrubom čreve, kde podporuje proces trávenia 
tým, že napomáha uvoľňovaniu živín z potravy 
pre lepšie vstrebávanie. Taktiež pozitívne vplýva 
na normálny rast a rozvoj človeka tým, že pomáha 
udržovať vyvážený a zdravý zažívací trakt. 

Pretože probiotiká sú veľmi krehké, Forever aktívne 
probiotikum využíva exkluzívnu patentovanú 
obaľovaciu technológiu, ktorá chráni probiotiká 
a uvoľní unikátnu kombináciu šiestich užitočných 
druhov baktérií až vtedy, keď dosiahnu požadovanú 
destináciu v hrubom čreve. Probiotiká vo Forever 
aktívnom probiotiku sú odvodené od rodov 
Lactobacillus a Bifidobacterium a jednotlivé druhy 
sú: Lactobacillus acidophilus – inhibuje nežiadúce 
mikroorganizmy a pomáha predchádzať ich 
množeniu a vytváraniu kolónii. Bifidobacterium 
longum – vytláča nežiadúce baktérie a tým 
napomáha zníženiu výskytu gastrointestinálnych 
porúch. Bifidobacterium lactis – pomáha znižovať 
pH v tele a tiež zabraňuje množeniu nežiadúcich 
baktérií. Lactobacillus rhamnosus – pomáha 

chrániť črevný trakt, aby sa na ňom nemohli 
zachytiť nežiadúce mikroorganizmy. Lactobacillus 
bulgaricus – napomáha udržať tenké črevo 
čisté a v rovnováhe. Lactobacillus plantarum – 
uchováva kľúčové živiny, vitamíny a antioxidanty, 
aby sa napomáhalo neutralizácii nežiadúcich 
substancií v našej strave. Čo je výborné, Forever 
aktívne probiotikum pracuje v tandeme s našou 
patentovanou aloe vera. Aloe pôsobí primárne, 
čím podporuje rast probiotík a poskytuje im 
ideálne prostredie pre ich funkciu. Takže, ak je 
vašim cieľom vytvoriť si zdravý zažívací trakt, 
alebo chcete zvýšiť absorpciu živín a podporiť 
imunitu, zaveďte Forever aktívne probiotikum do 
vášho denného doplnkového programu.

Ú D A J E  O  D O P L N K U
Dávka: 1 dražé 

Množstvo na dávku                % ODP                                                                                       
špeciálna probiotická zmes - 1 miliarda cfu               *

     (L. acidophilus, B. longum, 

     B. lactis, L. rhamnosus, 

     L. bulgaricus, L. plantarum)

* Odporúčané množstvo denného príjmu (ODP) nebolo 

stanovené.

OSTATNÉ ZLOŽKY: 
palmový olej, želatína, glycerín, sójový lecitín, 
pektín, prírodné farbivo. Obsahuje sóju.

OBSAH: 
30 guličiek

DÁVKOVANIE: 
Vezmite denne jedno dražé na lačno, alebo dve 
hodiny po jedle a zapite vodou. Prehltnite v celku, 
nerozhryznite.

Neobsahuje kvasinky, pšenicu, lepok, kukuricu, 
mliečne produkty, umelé farbivá, umelé príchute, 
alebo konzervačné prípravky. Obsahuje prírodné 
zložky, preto farebné rozdiely sú normálne.

Forever Active Probiotic®

• podporuje zdravý zažívací trakt

• zvyšuje absorpciu živín a podporuje 
imunitu

• unikátna kombinácia 6-tich užitočných 
druhov baktérií

• nie je potrebné skladovanie v chladničke 
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Výživa

PRODUKT #222

Predstavené výrobky obsahujú vitamíny a minerálne látky, dopĺňajú ich nedostatok vo výžive a tým pomáhajú posilňovať zdravie. Nemajú za účel diagnostikovať, zmierňovať, liečiť, uzdravovať 
alebo predchádzať špecifickým chorobám alebo skupinám ochorení. Ak máte zdravotný problém, konzultujte ho so svojím lekárom.


