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TWÓJ PRZEDSIĘBIORCA FOREVER

www.foreverliving.com

Ciesz się  

swobodą ruch
u

kod 064 | 118 ml

kod 205 | 118 ml

Gdy po długim, aktywnym dniu 
mięśnie są zmęczone, sięgnij po 
tubkę Aloe Heat Lotion! Produkt ten 
przeznaczony jest do rozgrzewają-
cego masażu ciała. Dzięki zawarto-
ści olejku eukaliptusowego i mentolu 
daje odczucie natychmiastowego 
rozgrzania skóry, co pozwala na 
ogólne odprężenie, rozluźnienie  
i zrelaksowanie. Wchodzące w skład 
emulsji miąższ aloesowy i olejki 
połączone z salicylanem metylo-
wym sprawiają, że chętnie sięgamy 
po Aloe Heat Lotion – emulsję 
rozgrzewającą, która w połączeniu 
z delikatnym masażem dostarcza 
kojącego ciepła. Polecana jest ona 
także do masażu stóp.

W tym produkcie miąższ aloesowy 
połączono z dimetylosulfonem 
(MSM) – organicznym związkiem  
siarki, która jest niezbędna do pra-
widłowego funkcjonowania niemal 
każdej ludzkiej komórki.  
Aloe MSM Gel to lekki, bardzo 
łatwo wchłaniający się żel przezna-
czony do masażu skóry całego 
ciała. Ma właściwości nawilżające, 
co wpływa na regenerację skóry 
i ogólne odprężenie oraz zrelak-
sowanie organizmu po długim i 
aktywnie spędzonym dniu.

Aloe Heat Lotion

Aloe MSM Gel



kod 376 | 120 kapsułek

kod 264 | 60 kapsułek

kod 037 | 180 tabletek

To wspaniałe naturalne źródło nienasyconych kwa-
sów tłuszczowych omega-3. Kwas dokozaheksa-
enowy (DHA) wpływa korzystnie na funkcjonowanie 
układu krwionośnego i nerwowego – przyczynia się 
do prawidłowego funkcjonowania mózgu i właściwe-
go widzenia, a razem z kwasem EPA pomaga zacho-
wać zdrowe serce. Korzystne działanie występuje w 
przypadku spożywania 250 mg DHA lub 250 mg EPA 
i DHA dziennie.

Forever Arctic-Sea™

Jesteśmy coraz bardziej świadomi, że kluczowymi elementami zachowa-

nia dobrej kondycji jest aktywny styl życia i właściwe odżywianie.  

Z drugiej jednak strony, nasz tryb życia staje się coraz bardziej  

„siedzący”. Albo pracujemy za biurkiem, albo, zmęczeni po całym dniu 

pracy stojącej (też przecież obciążającej kręgosłup), wieczorem mamy 

siłę wyłącznie na zmienianie kanałów na telewizyjnym pilocie. Co  

więcej, pośród codziennej bieganiny rzadko zastanawiamy się nad tym, 

co jemy i jaką to ma wartość odżywczą. A kiedy podczas urlopu chcemy 

nadrobić całoroczny brak ruchu, narażamy nasz nieprzyzwyczajony do 

takiego wysiłku kręgosłup na różnego rodzaju urazy. Jeżeli chcemy po-

zostać sprawni przez długie lata, umiarkowana aktywność fizyczna musi 

towarzyszyć nam na co dzień. Forever Living Products natomiast przy-

gotowało produkty, które zalecane są do suplementacji diety w składniki 

pomagające nam w codziennej dbałości o dobrą kondycję stawów  

i mięśni.

Forever Active HA to rewelacyjne połączenie kwasu 
hialuronowego o niskiej masie cząsteczkowej, 
olejku imbirowego i kurkumy, dzięki którym możemy 
prawidłowo dbać o nasze stawy i pielęgnować skórę 
od wewnątrz. 
Główny składnik, kwas hialuronowy (HA), występują-
cy w dużej ilości w skórze, stawach, mazi stawowej, 
ciałku szklistym oka, a nawet we łzach posiada 
unikatową zdolność wiązania dużych ilości wody, 
co zapewnia prawidłowe uwodnienie tkanek. Każdy 

nasz ruch wspomagany jest przez maź stawową, która w stawach 
pełni funkcję smaru zmniejszającego siły tarcia. Niestety z wiekiem 
ilość cennego kwasu hialuronowego w naszych tkankach znacznie 
maleje. 
Dodatkowo kapsułki wzbogacono imbirem i kurkumą, znanymi  
z właściwości przeciwutleniających – szczególnie aktywnie „wy-
miatają” wolne rodniki, dzięki czemu możemy się bronić przed ich 
działaniem na nasz organizm. Stosowanie Forever Active HA co-
dziennie pomoże zwiększyć przenikalność substancji odżywczych do 
chrząstek i pozytywnie wpłynie na kondycję naszego narządu ruchu, 
by niezależnie od wieku cieszyć się znakomitą sprawnością ruchową.

Produkt ten zawiera niezbędne pierwiastki pocho-
dzące z naturalnych złóż osadowych – dna prehi-
storycznego oceanu. Nature-Min jest doskonałym 
uzupełnieniem diety m.in. w wapń, żelazo, magnez 
oraz cynk. Wapń wspiera prawidłowe funkcjonowa-
nie mięśni, jest potrzebny do utrzymania zdrowych 
kości i zębów. Żelazo odgrywa rolę w procesie 
podziału komórek, przyczynia się do zmniejszenia 
uczucia zmęczenia i znużenia. Magnez pomaga  
w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni i syntezie 

białka, a cynk również bierze udział w syntezie białka, utrzymuje 
zdrowe kości, włosy i paznokcie.suplementy diety

Forever Active HA™

Nature-Min™

Wszystkie dobrodziejstwa miąższu aloe vera 
połączone z glukozaminą, chondroityną i MSM. 
Pyszny napój o smaku pomarańczowym, wy-
śmienity dla wszystkich, którzy chcą zachować 
sprawność ruchową przez długie lata. Zawiera 
również witaminę C, która przyczynia się do 
zmniejszenia zmęczenia i doskonale wspiera 
aktywny styl życia.

Forever Freedom™

kod 196 | 1 litr

kod 473 | 30 saszetek á 10 g

kod 551 | 90 kapsułek

ARGI+ to L-arginina i zestaw 
witamin. L-arginina jest bardzo 
ważnym aminokwasem wcho-
dzącym w skład białek  
i mięśni. Witamina C pomaga  
w prawidłowej w produkcji ko-
lagenu w celu zapewnienia wła-
ściwego funkcjonowania kości 
i chrząstki. Witamina D wpływa 
na prawidłowe funkcjonowa-
nie mięśni i bierze udział we 
wchłanianiu wapnia. Witamina 
B6 przyczynia się do utrzyma-
nia  właściwego metabolizmu 
białka i glikogenu, a także do 
regulacji aktywności hormonal-

nej. Witamina B12  przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia 
i znużenia, wspiera funkcje odpornościowe organizmu, uczestniczy 
w pozyskiwaniu energii w procesach metabolizmu energetycznego. 
Witamina K pomaga utrzymać kości w prawidłowym stanie, ponadto 
odpowiada za procesy krzepnięcia krwi. Kwas foliowy bierze udział w 
prawidłowej syntezie aminokwasów, wspiera pracę układu immunolo-
gicznego oraz wpływa na zmniejszenie odczuwanego zmęczenia. 
Wszystkie te składniki tworzą suplement nowej generacji. Miarka 
ARGI+ wymieszana z wodą dostarcza do diety aż 5 g L-argininy oraz 
znaczących ilości witamin wspierających zdrowie i kondycję twoje 
oraz twojej rodziny!

Zawiera dwa opatentowane składniki: sprosz-
kowane skorupki jaja kurzego (NEM®*), które 
zbudowane są m.in. z kolagenu, jednej z podsta-
wowych substancji międzykomórkowych układu 
kostnego oraz ekstrakt z ostryżu długiego 
(BioCurc®**), który jako źródło kurkuminoidów 
pomaga utrzymać elastyczność kości i stawów 
oraz dba o prawidłowe funkcjonowanie układu 
kostnego.

* NEM® jest zastrzeżonym znakiem towarowym ESM Technologies, 
LLC.
** BioCurc® jest zastrzeżonym znakiem towarowym Boston Bio-
Pharm, Inc.

ARGI+™

Forever Move™


