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La importancia del aparato digestivo en la salud se debe a la 
relación que éste que mantiene con el funcionamiento correcto 
de los demás sistemas y del organismo. Esto es algo que nunca 
nos paramos a pensar pero que realmente tiene importancia.

Cuando nuestro aparato digestivo, especialmente el intestino, 
tiene alguna alteración de las que requiere para hacer sus 
funciones óptimamente, aparecen distintos desequilibrios que 
pueden llevar a situaciones muy poco recomendables.

Por el contrario, si mantenemos nuestro tubo digestivo en 
óptimas condiciones, todos los demás sistemas trabajarán 
como les corresponde. 

Te proponemos un nuevo programa que servirá para lo 
realmente importante: Vital 5. Contiene:

A importância do sistema digestivo na saúde deve-se ao 
impacto que este tem no correto funcionamento dos restantes 
sistemas do organismo. Isto é algo em que não pensamos, 
mas que é realmente importante.

Quando o nosso sistema digestivo, especialmente o intestino, 
sofre alguma alteração para poder fazer face às exigências do 
organismo, aparecem vários desequilíbrios que podem levar a 
situações muito pouco recomendáveis. 

Pelo contrário, se mantivermos o nosso tubo digestivo em 
ótimas condições, todos os restantes sistemas funcionarão 
melhor.

Propomos-lhe um novo programa que servirá para o que é 
realmente importante: Vital 5. Contém:

El primer producto a considerar en la dieta 
por los innumerables beneficios que tiene. 
Desde hace miles de años el aloe ha sido 
considerado como un elemento que te 
ayuda a mantenerte saludable, además de 
favorecer la absorción de nutrientes, y 
el mantenimiento de las bacterias buenas 
que también servirán de apoyo al sistema 
inmunitario.

O primeiro produto a considerar na dieta 
pelos seus inúmeros benefícios que contém. 
Desde há milhares de anos que o Aloe é 
considerado como um elemento que o ajuda 
a manter-se saudável, favorece a absorção 
de nutrientes e a manutenção das bactérias 
boas que também servem de apoio ao 
sistema imunitário. 

¡El Sistema 
Digestivo 
importa!

A importância 
do Sistema 
Digestivo!

4 X Aloe Vera GelRef: #015
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Ofrece 6 tipos de bacterias beneficiosas 
que combinadas ayudarán a repoblar de 
manera equilibrada la microflora intestinal, 
lo que será interesante tanto a nivel del 
digestivo como para la primera línea de 
activación del sistema inmunitario. Recuerda 
que Aloe Vera Gel actúa como probiótico, 
que ayuda a mantener estas bacterias 
buenas en los intestinos, ¡es por lo tanto el 
compañero ideal del Aloe Vera!

Contém 6 tipos de bactérias probióticas 
que contribuem para o equilíbrio da flora 
intestinal, ajudando na digestão e absorção 
de nutrientes, e também na primeira 
linha de activação do sistema imunitário. 
Recordamos que o Aloe Vera Gel atua como 
um probiótico, que ajuda a manter estas 
bactérias boas nos intestinos, sendo por isso 
o parceiro ideal do Aloe Vera!

1 x Forever Active Probiotic

1 x Forever Arctic Sea 

Es un innovador sistema de aporte de 
nutrientes. Combina aloe y el complejo 
patentado de oligosácaridos (AOS) de 
Forever Living, proporciona una mezcla única 
de 55 nutrientes, incluyendo vitaminas y 
minerales esenciales, de fácil absorción y, en 
el caso de minerales, dirigiéndose a zonas 
específicas. Esta fórmula exclusiva fue creada 
para nutrir y proteger nuestro cuerpo, para 
complementar la dieta diaria y proporcionar 
aquello que el cuerpo necesita. 

É um inovador sistema de fornecimento de 
nutrientes. Combina Aloe com o complexo 
patenteado de oligossacarídeos (AOS) da 
Forever Living, proporcionando uma mistura 
única de 55 nutrientes, incluindo vitaminas 
e minerais essenciais, de fácil absorção, 
dirigindo-se a zonas específicas. Esta fórmula 
exclusiva foi criada para nutrir e proteger o 
nosso corpo, complementando a nossa dieta 
diária.

1 x Forever Daily 

Ofrece otro modo de ayuda al digestivo, 
mediante los ácidos grasos Omega 3 que 
forman las membranas de todas las células 
del organismo. Contiene EPA, que no sólo 
puede ayudar a las membranas celulares 
a ser más fluidas, además favorece la 
secreción de enzimas que ayudan a 
descomponer la comida. También contiene 
DHA, que combinado con EPA ayuda en 
líneas generales al sistema digestivo, la fluidez 
y comunicación entre células. 

Favorece também o sistema digestivo, 
oferecendo os ácidos gordos Ómega3 
que constituem as membranas das células 
do organismo. Contém EPA e DHA, uma 
combinação perfeita que ajuda a uma maior 
fluidez das membranas celulares e ainda 
promove a secreção de enzimas que 
ajudam a decompor a comida, ou seja, 
promovem o sistema no seu todo.

Proporciona una poderosa mezcla de 
L-arginina con nutrientes ricos en 
antioxidantes. Puede ayudar al sistema 
circulatorio, que transporta los nutrientes a 
través del cuerpo a las células, y también 
lleva los productos de desecho para ser 
eliminados.

Proporciona uma mistura poderosa de 
L-arginina com outros nutrientes ricos 
em antioxidantes. Favorece o sistema 
circulatório, que transporta os nutrientes às 
células por todo o organismo, eliminando os 
resíduos produzidos por estas

Recuerda lo importante se llama Vital 5, 
una combinación de 5 productos básicos 
para mantenerte saludable

Lembre-se, o mais importante chama-se 
Vital 5, uma combinação dos 5 produtos 
base, para se manter saudável.

1 x Forever Argi + 
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O corpo possui uma “Autoestrada de nutrientes” desenhada para fornecer de uma forma eficiente os  
nutrientes às nossas células, tecidos e órgãos vitais. Recebemos nutrientes através da dieta e dos suplementos 
alimentares e a “Autoestrada de nutrientes” assegura que estes são entregues a cada célula e tecido, para além  
de ajudar a remover os desperdícios que o nosso corpo produz. Em resumo – os nutrientes são canalizados para 
onde são mais necessários e os resíduos eliminados do nosso corpo. O resultado do bom funcionamento da 
“Autoestrada de nutrientes” é uma boa saúde e vitalidade com energia mental, física e emocional.  
Forever Living oferece Vital5 para ajudar a “Autoestrada de nutrientes”.

Nut r i ção  Avançada  De  Forma  S imp les

Como auxiliar a “Autoestrada de nutrientes”?
Com uma dieta saudável, rica em frutas e

vegetais, cereais integrais, peixe de água fria… 
e uma ajuda extra.

Autoestrada de nutrientes

PRINCIPAIS PRODUTOS

Ultrapassar os desequilíbrios nutricionais

O estilo de vida e padrões de alimentação 
atuais conduzem muitas vezes a carências 
nutricionais. Estudos recentes revelam que 
muitos de nós não obtêm a quantidade 
necessária de determinados nutrientes chave 
na dieta diária. Os produtos da Forever Living 
são desenhados para ajudar a ultrapassar este 
défice nutricional, apoiando os nutrientes que 
fluem na “Autoestrada de nutrientes”.

Nutre o sistema 
digestivo – um dos 
principais componentes 
da “Autoestrada de 
nutrientes”, onde 
alimentos e nutrientes 
são absorvidos.  
O Aloe pode ajudar na 
normal absorção de
nutrientes e a estimular 
o metabolismo.

Oferece vitaminas e 
minerais essenciais 
e ajuda a garantir 
que obtemos o nível 
necessário destes
nutrientes para desfrutar 
de uma boa saúde. 
Pode também ajudar 
a colmatar o défice 
nutricional que por 
vezes resulta da dieta 
atual. Estes nutrientes 
são, então, canalizados 
através da “Autoestrada 
de nutrientes” para as 
nossas células e tecidos, 
garantindo o seu correto
funcionamento.

Contém bactérias 
probióticas que 
contribuem para o 
equilíbrio da flora 
intestinal, o que ajuda
na digestão e absorção 
de nutrientes na
“Autoestrada de 
nutrientes”.

Fonte de ácidos gordos 
Ómega 3, incluindo um
elevado nível de DHA –  
um dos mais importantes
Ómega 3 que podemos 
consumir. Maximizar a
ingestão de Ómega 3 
proveniente de peixes  
de água fria ajuda a 
aproximarmo-nos da 
proporção ideal de 1:1  
de Ómega 3:Ómega 6.  
Isto ajuda a manter 
uma normal função 
cardiovascular e do
aparelho digestivo –  
dois componentes
essenciais da 
“Autoestrada de 
nutrientes”.

Proporciona uma 
perfeita combinação do
aminoácido L-Arginina 
com nutrientes ricos em
antioxidantes. Pode 
ajudar o sistema 
circulatório, que 
transporta os nutrientes 
através do corpo até às 
células e tecidos bem 
como os desperdícios 
resultantes dos 
processos metabólicos, 
afim de serem 
eliminados.

NUTRIENTES

RESÍDUOS

CÉLULAS E TECIDOS
CONTINUAR

DÉFICE NUTRICIONAL
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Rendimento extra

Viaje pelo mundo

Carro novo

Descontos em produtos

  ?

1 Ponto

1 Ponto

Pergunte à pessoa que partilhou consigo 
 e aprenda como pode assinalar 

os vários quadrados.

Uso recomendado:

Pequeno-almoço  Almoço
90 ml

1 colher medida com o pequeno-almoço, antes do exercício

2-3 cápsulas  2-3 cápsulas

1 comprimido 1 comprimido

1 cápsula

Nutrição Avançada De Forma Simples

Aloe vera

Você

CONSUMA PARTILHE




