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Вече дори и децата знаят, че живеем във време,
в което отровите ни заплашват от всички страни.
Според учените за една година в организма на
човек се натрупват повече от един килограм токсини. Съвременните технологии на производство на
храната, преяждането и другите вредни навици, в
комбинация с клетъчно недохранване и дефицит
на жизненоважни хранителни вещества, силният
стрес, съпътстващ целия ни съзнателен живот,
заедно с обездвижване, допълнително засилват
процеса на интоксикация (натрупване на токсини
в организма). А тя от своя страна е причина за
недоброто функциониране на различните органи
и системи в човешкото тяло. Ето защо е много
важно за организма ни поне веднъж в годината да правим прочистване на организма си от
натрупаните с времето токсини (детоксикация),
особено ако искаме да доживеем до дълбоки
старини, и не само да доживеем, но и да бъдем
здрави и жизнени.
Форевър Ливинг Продъктс, като една от водещите компании в областта на здравето и красотата, също не е равнодушна към проблемите на
нашето време. Специалистите по хранене на ФЛП
създадоха програмата Клийн 9, която помага на
организма да се освободи от натрупаните шлаки
и токсини.
Основна роля в програмата играе чистият гел
от алое вера. Той прочиства храносмилателната
система и помага за по-доброто усвояване на
храната. Благотворните за организма свойства на
алоето са били известни още на древните хора и
за това свидетелстват редица източници.

Гелът от алое вера съдържа богата гама от
витамини и минерали, включително и редкия
витамин В12 (алоето е един от двата растителни
източника на това вещество в света). В гела се
съдържат фолиева киселина и седем незаменими аминокиселини, които са директно свързани
с растежа на клетките и не се синтезират от
организма.
Но за да имате наистина полза от алоето, което
приемате, той трябва да е със свойствата на гела
на току-що откъснато листо от растението. Процесът на окисляване започва веднага щом листото
бъде отрязано и ако не бъде спрян, голяма част
от полезните качества на гела се губят. Форевър
Ливинг Продъктс разполага с патентован процес
на стабилизация, който ви гарантира качеството
на напитката.
В програмата Клийн 9 са включени и други прецизно подбрани продукти на ФЛП, с помощта на
които ще се освободите от натрупаните токсини
и ще се заредите с енергия – Гарциния плюс,
пчелен прашец, шейк Форевър лайт/Форевър лайт
ултра. През тези девет дни не забравяйте да пиете
много вода и да се движите, това допълнително
ще стимулира процеса на детоксикация.
Пролетта е може би най-подходящият сезон
за едно „основно” почистване, защото е моментът, когато природата се събужда от зимен сън
и се активират всички жизнени процеси. Нека
така, както всяка пролет почистваме дома си от
всичко ненужно, да направим същото и с тялото
си – за да го запазим по-дълго време здраво и
жизнено.
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