
Spoločnosť Forever Living Products je hrdá na 
to, že vám môže predstaviť Vital5 - naše riešenie 
zdravej výživy v jednom balení. Vital5 obsahuje 
Aloe Vera Gel, Forever Daily, Forever Active 
Probiotic, Forever Arctic Sea a Argi+. Tieto 
produkty spoločne pomáhajú zásobovať našu 
výživovú superdiaľnicu.

Výživová superdiaľnica dopravuje živiny naprieč 
našim telom do všetkých buniek a tkanív. Naše 
telo prijíma živiny z jedla a doplnkov stravy, 
ktoré konzumujeme, a výživová superdiaľnica 
zaisťuje ich doručenie do každej bunky a tkaniva, 
navyše odstraňuje všetky odpady, ktoré naše 
telo normálne produkuje, a vďaka tomu je 
schopné optimálne fungovať. Stručne povedané 
superdiaľnica dopravuje živiny tam, kde sú 
potrebné, a odpad je odvádzaný a eliminovaný.

Forever Aloe Vera Gel podporuje tráviaci trakt 
- jeden z primárnych komponentov výživovej 
superdiaľnice, kde sú vstrebávané jedlo a 
živiny. Aloe môže pomôcť podporiť absorpciu 
a biologickú dostupnosť živín rovnako ako 
odstránenie odpadu.  

Forever Daily poskytuje základné vitamíny 
a minerálne látky a pomáha zaistiť, aby sme 
dosiahli optimálnu úroveň týchto živín, ktoré 

potrebujeme pre zdravie a ktoré môžu v našej 
strave chýbať. Tieto živiny sú potom dopravované 
pomocou superdiaľnice do našich buniek a tkanív 
a podporujú ich optimálnu funkciu. 

Forever Active Probiotic podporuje správnu 
rovnováhu medzi dobrými a zlými baktériami 
v našom tele, podporuje trávenie a vstrebávanie 
živín na výživovej superdiaľnici. 

Forever Arctic Sea zaisťuje rovnováhu 
esenciálnych mastných kyselín, ktoré chýbajú v 
našej modernej strave. Omega 3 mastné kyseliny 
z rýb z chladných vôd pomáhajú napraviť 
nerovnováhu v našej strave a priblížiť nás k 
ideálnemu pomeru 1:1 Omega 3: Omega 6 
mastných kyselín, ktoré pomáhajú podporovať 
kardiovaskulárny systém a tráviaci trakt - obe zo 
základných zložiek výživovej superdiaľnice. 

Argi+ poskytuje arginín a podporné živiny 
produkcie oxidu dusnatého v našom tele. Oxid 
dusnatý podporuje obehový systém, ktorý 
prenáša živiny v našich telách do buniek a tkanív, 
a tiež odvádza odpadové produkty z normálnych 
metabolických procesov, ktoré majú byť 
odstránené v tele a funkcie podpory buniek.

OBSAH / ODPORÚČANÉ POUŽITIE :
Aloe Vera Gel - 118 ml denne v dopoludňajších 
hodinách 
Forever Daily - 1 tableta ráno a 1 tableta na obed 
Forever Active Probiotic - 1 tableta ráno každý 
deň 
Forever Arctic Sea - 2-3 kapsule v ranných 
hodinách a 2-3 kapsule na obed 
Argi+ - 1 odmerka v dopoludňajších hodinách 
alebo pred cvičením 

Vital5
Zdokonalená a súčasne jednoduchá výživa
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•	 Podporuje	zdravý	tráviaci	systém	

•	 Vyživuje	a	chráni	naše	telo		

•	 Čistý	zdroj	EPA	a	DHA		

•	 Zvyšuje	produkciu	oxidu	dusnatého	

PRODUKT #456

Predstavené výrobky obsahujú vitamíny a minerálne látky, dopĺňajú ich nedostatok vo výžive a tým pomáhajú posilňovať zdravie. Nemajú za účel diagnostikovať, zmierňovať, liečiť, 
uzdravovať alebo predchádzať špecifickým chorobám alebo skupinám ochorení. Ak máte zdravotný problém, konzultujte ho so svojím lekárom.


