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Společnost Forever Living Products je hrdá na to, 
že vám může představit Vital5 – naše řešení 
zdravé výživy v jednom balení. Vital5 obsahuje 
Aloe Vera Gel, Forever Daily, Forever Active 
Probiotic, Forever Arctic Sea a Argi+. Tyto 
produkty společně pomáhají zásobovat naši 
výživovou superdálnici. 

Výživová superdálnice dopravuje živiny napříč 
našim tělem do všech buněk a tkání. Naše tělo 
přijímá živiny z jídla a doplňků stravy, které 
konzumujeme, a výživová superdálnice zajištuje 
jejich doručení do každé buňky a tkáně, navíc 
odstraňuje veškeré odpady, které naše tělo 
normálně produkuje, a díky tomu je schopné 
optimálně fungovat. Stručně řečeno superdálnice 
dopravuje živiny tam, kde jsou potřeba, a odpad 
je odváděn a eliminován.

Forever Aloe Vera Gel podporuje trávicí trakt – 
jeden z primárních komponentů výživové 
superdálnice, kde jsou jídlo a živiny vstřebávány. 
Aloe může pomoci podpořit absorpci a 
biologickou dostupnost živin stejně jako 
odstranění odpadu.

Forever Daily poskytuje základní vitamíny a 
minerály a pomáhá zajistit, abychom dosáhli 
optimální úrovně těchto živin, které 

potřebujeme pro zdraví a které mohou v naší 
stravě chybět. Tyto živiny jsou pak rozváděny 
pomocí superdálnice do našich buněk a tkání 
a podporují jejich optimální funkci.

Forever Active Probiotic podporuje správnou 
rovnováhu mezi dobrými a špatnými bakteriemi 
v našem těle, podporuje trávení a vstřebávání 
živin na výživové superdálnici.

Forever Arctic Sea zajišťuje rovnováhu 
esenciálních mastných kyselin, které chybí v naši 
moderní stravě. Omega 3 mastné kyseliny z ryb z 
chladných vod pomáhají napravit nerovnováhu 
v naší stravě a přiblížit nás k ideálnímu poměru 
1:1 Omega 3: Omega 6 mastných kyselin, které 
pomáhají k podpoře kardiovaskulárního 
systému a trávicího traktu – obě ze základních 
složek výživové superdálnice.

Argi+ poskytuje arginin a podpůrné živiny 
produkce oxidu dusnatého v našem těle. Oxid 
dusnatý podporuje oběhový systém, který 
přenáší živiny v našich tělech, do buněk a 
tkání, a také odvádí odpadní produkty z 
normálních metabolických procesů, které mají 
být odstraněny v těle a funkcí podpory buněk.

OBSAH / DOPORUČENÉ POUŽITÍ 
Aloe Vera Gel - 118 ml denně v dopoledních 
hodinách 
Forever Daily - 1 tableta ráno a 1 tableta k obědu
Forever Active Probiotic - 1 tableta ráno každý 
den
Forever Arctic Sea - 2-3 kapsle v ranních 
hodinách a 2-3 kapsle k obědu 
Argi + - 1 odměrka v dopoledních hodinách nebo 
před cvičením

• Podporuje zdravý trávicí systém 

• Vyživuje a chrání naše tělo 

• Čistý zdrojem EPA a DHA 

• Zvyšuje produkci oxidu dusnatého
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Prohlášení obsažené v tomto dokumentu nebyla hodnocena FDA. Produkty popisované nejsou určeny k diagnostikování, zmírňovaní, léčení, uzdravování nebo předcházení specifickým 
onemocnění nebo třídám onemocnění. Pokud máte nějaké zdravotní problémy, měli byste se poradit se svým lékařem.

5




