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TWÓJ PRZEDSIĘBIORCA FOREVER

www.foreverliving.com

Zdrowe zęby  
i piękny uśmiech

kod 061 | 118 ml

Aloe Vera Gelly
Galeretka Aloe Vera

Dbałość o zdrowe zęby i dziąsła to nie tylko te wszystkie 
zabiegi, które można wykonać miejscowo w jamie ustnej, 
samodzielnie bądź w gabinecie stomatologicznym. Na stan 
zdrowia zębów, a zwłaszcza dziąseł, ma ogromny wpływ 
kondycja zdrowotna całego organizmu. Spytajcie o to swo-
jego stomatologa – każdy z nich bez wyjątku powie, że nie 
ma zdrowych dziąseł i mocnych zębów bez ogólnie dobre-
go zdrowia. W suplementach diety Forever znajdziesz za-
równo cenne substancje mineralne wspomagające procesy 
kościotwórcze, takie jak: magnez, wapń, cynk, mangan, 
fosfor, jak i elementy wzmacniające tkankę łączną, poprzez 
wpływ na produkcję krwinek czerwonych i stan naczyń 
krwionośnych, tj. witaminy: B2, B12, B6, C, kwas foliowy 
oraz składnik mineralny - żelazo. Wiele produktów Forever 
Living Products, w tym przede wszystkim Miąższ Aloe Vera, 
znakomicie służy zachowaniu dobrej kondycji – wspiera 
odporność, posiada również właściwości oczyszczające  
i ułatwia trawienie.

Galaretka Aloe Vera Forever Living Products to po prostu czysty, 
naturalnie stabilizowany miąższ aloesowy osadzony na lekkim nośniku 
żelowym.  

W ten sposób uzyskano bardzo pożą-
dane przedłużenie kontaktu składników 
miąższu nie tylko ze skórą, ale także ze 
stale wilgotną błoną śluzową. Galaretka 
Aloe Vera ma niewiarygodnie dużo za-
stosowań, w których zawsze wykorzy-
stuje się najcenniejsze cechy miąższu 
aloesowego. A oto niektóre sposoby jej 
użycia w obrębie jamy ustnej:

• Galaretkę Aloe Vera można nakładać 
na dziąsła miękką szczoteczką do 
zębów lub nawet czystym palcem. 
Wskazany jest przy tym lekki masaż dla 
ułatwienia wnikania składników miąższu 
w dziąsła. Zabieg taki najlepiej jest wyko-
nywać tuż po wieczornym myciu zębów.

• Galaretką Aloe Vera można zwilżyć nić 
dentystyczną i przeprowadzić dokładne 
czyszczenie wszystkich przestrzeni mię-
dzyzębowych.

• Wszelkie protezy trzymają się o wiele 
lepiej, jeżeli przed ich porannym osadze-
niem, bądź nawet kilka razy w ciągu dnia, 
nałoży się Galaretkę Aloe Vera zarówno na 
dziąsła, jak i na protezę.



Miliony ludzi ma kłopoty z zębami, pomimo odpowied-
niej pielęgnacji i regularnych wizyt u stomatologa. 
Prawdziwym problemem nie są jednak ubytki szkliwa 
spowodowane próchnicą, ale dziąsła, a raczej ich cofa-
nie się i odsłanianie wrażliwych szyjek zębów. Bardzo 
często towarzyszą temu procesowi zapalenia, jeśli w 
przestrzeni pomiędzy dziąsłami a zębami odkładają się 
resztki pokarmu. Produkty wykorzystujące rewelacyjne 
działanie aloe vera dla zdrowia i pielęgnacji jamy ustnej 
opracowano w Forever Living Products specjalnie po to, 
aby jak najwięcej osób mogło wykorzystać szansę na 
zdrowe, własne zęby przez długie lata osadzone mocno 
w zdrowych dziąsłach. Tej szansy nie można zaprzepa-
ścić!

Jest to aloesowa pasta do zębów  
o konsystencji żelu. Naturalne 
właściwości miąższu aloesowego 
zostały w niej wzmocnione przez 
dodatek propolisu (kitu pszcze-
lego). Efekt skojarzenia dwóch 
wspaniale działających substancji 
naturalnych okazał się rewelacyjny! 
Forever Bright dotrze na pewno 
nawet w najmniejsze przestrzenie 
międzyzębowe. Należy jej tylko dać 
szansę – myć nią zęby przez przy-
najmniej trzy minuty! W tych właśnie 
trudno dostępnych miejscach – tak 
kłopotliwych do oczyszczenia i to nie 
zawsze z naszej winy – bardzo często 
zaczynają się i próchnica, i choroby 
przyzębia. To właśnie tam bakterie 
powodujące parodontozę mogą 
rozwijać się bezkarnie. I zazwyczaj to 
czynią, chyba że... właśnie odkryliście 
aloesowo-propolisową pastę do zębów 
Forever Bright!

Forever Bright
Aloesowa pasta do zębów

Aloe Lips
Balsam do ust

W 1999 roku Fore-
ver Bright otrzyma-
ła nagrodę Super 
Brand (Super Marka), 
przyznawaną przez 
czytelników jednego 
z najpoczytniejszych 
magazynów świata 
„Reader’s Digest”.

kod 022 | 4,3 g

Jest to produkt w najbar-
dziej poręcznej i łatwej do 
użycia postaci. Można go 
nosić stale przy sobie; małe 
opakowanie zajmuje nie-
wiele miejsca w kieszeni lub 
torebce. Aloe Lips został za-
projektowany jako ochrona 
delikatnej skóry warg przed 
czynnikami zewnętrznymi. 
Miąższ aloesowy wspaniale 
łagodzi objawy nadmiernego 
wysychania warg i zapobie-
ga bolesnym pęknięciom 
naskórka. Balsam ten 
znakomicie sprawdza się np. 
przy uprawianiu sportu, nie 
dopuszczając do pierzchnię-
cia ust na słońcu, wietrze lub 
mrozie. Można go także na-
kładać pod szminkę – usta 
wyglądają świeżo i natural-
nie. Koniecznie zabierz Aloe Lips, gdy idziesz do stomatologa i nałóż 
obficie na usta, gdy tylko usiądziesz na fotelu dentystycznym – pomoże 
to ochronić delikatną skórę warg.

Jakie są efekty tak dokładnych i dogłębnych zabiegów higienicznych  
w jamie ustnej? Wiadomo – pierwszy i najbardziej zauważalny to nie-
zwykle trwałe odczucie świeżości w ustach. I to jeszcze długo, długo po 
użyciu pasty! To oczywiste – jeśli zęby są umyte naprawdę dokładnie, 
wtedy nie namnażają się tak łatwo niekorzystnie działające drobnoustro-
je, które zawsze żyją w przestrzeniach międzyzębowych i kieszonkach 
dziąsłowych! Zbadano, że miąższ aloesowy, jeśli używa się go regular-
nie, stwarza w jamie ustnej środowisko wybitnie sprzyjające rozwojowi 
przyjaznej, saprofitycznej flory bakteryjnej. Po kilku dniach używania 
pasty następuje wyraźna poprawa stanu i wyglądu dziąseł. Istotne jest 
również, że Forever Bright nie zawiera żadnych substancji powodują-
cych ścieranie szkliwa! Jest to cecha bardzo ważna, oznacza bowiem, 
że pasta w czasie czyszczenia zębów nie podrażnia dziąseł. 

kod 028 | 130 g


