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FLP aloe vera... odpoveď prírody

Aloe podporuje zdravie už mnoho storočí 
– je overené a otestované!

Hustý čistý gél obsahuje viac ako 75 výživných
látok dôležitých pre zdravie a vitalitu.

Ale nie je to iba o počte týchto výživných látok –
ale aj o prirodzenej rovnováhe, ktorá je dôležitá.

Aloe vera je univerzálne – môže sa piť ako
nápoj, ale aj aplikovať na pokožku.

Aloe vera je ideálny „dopravca“ (podporuje
lepšiu penetráciu) kľúčových zložiek,
obsiahnutých v našom nápoji Forever Freedom.

Výhody
ALOE VERA Aloe vera je v našich výrobkoch zložkou číslo jedna. My nepridávame iba niekoľko

kvapiek, ale získame 100% gél z vnútra listov a kombinujeme ho podľa potreby 
s dostatočným množstvom ďalších výživných látok.

Používame iba čistý gél z vnútra listov – nie celý list, takže nemusíme filtrovať
nepožívateľné zložky zo šupky – čím sa zachová neporušená prirodzená rovnováha
výživných látok. 

Náš stabilizovaný gél bol prehlásený za identický s nespracovaným gélom
(Potravinárske a liečebné laboratóriá v New Yorku). Inými slovami, keď pijete naše 
aloe vera, tak je to ako keby ste otvorili list aloe a vybrali z neho gel! 

Celý proces výroby i distribúcie našich produktov je pod kontrolou – kvalita 
je zaručená. 

Recyklovateľná trojvrstvá fľaša zaručuje neporušenosť a zachovanie množstva nášho
aloe, takže k vám prichádza v perfektných podmienkach – tak ako bolo zapečatené 
v našej továrni.

Prečo ALOE od FLP?
Sme najväčším pestovateľom, výrobcom a distribútorom výrobkov 
z aloe vera na svete.

FLP je prvou spoločnosťou v Európe, ktorej výrobky sú označené
pečaťou schválenia Medzinárodnou vedeckou radou pre aloe 
(The International Aloe Science Council Seal of Approval).  

Poskytujeme jedinečnú 30-dňovú záručnú dobu na všetky naše 
výrobky – takže nemáte čo stratiť!

Sme svetoznáma spoločnosť, pôsobiaca už viac ako 25 rokov. 
Naše produkty sa predávajú vo viac ako 100 krajinách sveta.

Naše výrobky nie sú dostupné v obchodoch – sú dodávané
prostredníctvom našich nezávislých distribútorov – priateľská 
a pohodlná obsluha!

Spoločnosť FLP

Od rastliny  cez výrobky  k vám
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Pestujeme naše vlastné aloe
prirodzene, bez použitia
herbicídov alebo pesticídov –
môžu to zaručiť aj iné
spoločnosti?

Ručne zberáme zrelé listy a vyrezávame
gél z vnútra listov.

Vždy je zaručená čerstvosť aloe. 
Pár minút po vyrezaní stabilizujeme
naše aloe patentovanými metódami. 
Za niekoľko hodín po zbere sú fľaše
bezpečne zapečatené, doručené 
k vám, aby ste mohli objaviť 
silu aloe vera.

overené a otestované   vždy čerstvý zber   najväčší pestovateľ na svete dobré meno   zaručená kvalita   skutočne vynikajúce nefiltrovaný 
gél z vnútra listov  FLP je aloe vera – a my sme odborníci overené a testované   vždy čerstvý zber     najväčší pestovateľ na svete   dobré meno
zaručená kvalita skutočne vynikajúce     nefiltrovaný gél z vnútra listov   overené a otestované   vždy čerstvý zber   najväčší pestovateľ na svete dobré
meno   zaručená kvalita   skutočne vynikajúce nefiltrovaný gél z vnútra listov  FLP je aloe vera – a my sme odborníci overené a testované   vždy
čerstvý zber     najväčší pestovateľ na svete   dobré meno zaručená kvalita skutočne vynikajúce     nefiltrovaný gél z vnútra listov   overené a otestované
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Prečo
sa cítiť
dobre,
keď sa
môžete
cítiť 

skvele?

Prirodzený 
výber pre

zdravšiu bbuuddúúccnnoossťť
NNáášš  ššiirrookkýý  vvýýbbeerr  pprroodduukkttoovv  

zz  aallooee  vveerraa  zzaahhŕŕňňaa  

aajj  pprroodduukkttyy  pprree  oossoobbnnúú

ssttaarroossttlliivvoossťť,,  ssttaarroossttlliivvoossťť  

oo  ppookkoožžkkuu  aa  kkoozzmmeettiikkuu..

Pre viac informácií 
kontaktujte:

V našej rodine ani jeden deň bez aloe 
od FLP. Dáva nám energiu, chuť do
života a i náš psí miláčik sa stále cíti 
ako šteňa.

PhDr. Hvězdoslava Muchová, Brno

Zdravie sa vyvíja okrem iného aj 
v dôsledku primeranej stravy a výživy:
vitamínov, minerálií, uhľohydrátov,
bielkovín a vlákniny – a toto všetko Vám
poskytne aloe vera od FLP.       

MVDr. Vojtech Lisák, CSc., MPH

V praxi používam a každému odporúčam
iba aloe vera od FLP, keďže s ním máme
dobré skúsenosti a vynikajúce výsledky.

Dr. Gregg Henderson

Aloe je pre mňa a moju rodinu
každodennou istotou z pohľadu zdravia,
rovnako ako pre milióny ľudí na svete 
už tisícročia.

Ing. Juraj Kováč, Komárno
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S našimi výrobkami spoznáte rozdiel medzi „cítiť sa dobre“
a „cítiť sa skvele“. Tak prečo ich nevyskúšať osobne?

Forever Living Products
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overené a otestované   vždy čerstvý zber   najväčší pestovateľ na svete
dobré meno   zaručená kvalita   skutočne vynikajúce  nefiltrovaný gél 
z vnútra listov  FLP je aloe vera – my sme odborníci overené 
a testované   vždy čerstvý zber     najväčší pestovateľ na svete   dobré
meno    zaručená kvalita skutočne vynikajúce nefiltrovaný gél z vnútra listov

Nie je testované
na zvieratách.
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