АЛОЕ ВЕРА – растение ЧУДО?
Преценете сами…
Основана през 1978 г.р Форевър Ливинг Продъктс днес
е компания с годишен оборот от 2,5 млрд. долара и с
присъствие на всички континенти. През цялото това
време чудотворните свойства на гела от алое вера,
на чиято база са създадени голяма част от нашите
продукти за здраве и красота, направляват кормилото на това забележително развитие. Природата
дарява алоето с полезни качества, а потребителите
на нашите продукти могат да им се радват с пълна
сила. Благодарение на многобройните си полезни
свойства, скромното растение е познато на хората и
се употребява от векове. Щом веднъж сами опитате
чудесното въздействие на нашия гел от алое вера (код:
015), ще разберете защо Форевър така всеотдайно
се е посветила на създаването на най-качествените
здравословни продукти в света.
Знаете ли какво получавате, когато отворите
еднолитровата бутилка с чист, 100% стабилизиран гел от алое вера? Нашата напитка, заедно
с почти всички наши продукти, съдържащи алое, е
сертифицирана от Международния научен съвет за
алое (МНСА). Съветът представлява световна нестопанска организация на производителите на алое
вера. Освен всичко останало, МНСА сертифицира
и правилното етикетиране на продуктите. Те се одобряват след редица строги изследвания и одиторска
програма, която позволява сертифицирането, ако бъде
издържана успешно. Продукцията на Форевър също
така е заслужила одобрителните печати на Кошер и
Ислямското общество. Производството ни отговаря
на изискванията на организацията „Хора за етично
отношение към животните” (РЕТА), защото продуктите
не се тестват върху животни. А и нека не забравяме,
нашите продукти са подкрепени и от безусловна
30-дневна гаранция за връщане на парите. Ето това
се казва ангажимент!
Алое вера оглавява списъците на полезните
билки и има неизброими приложения. Гелът от
листото най-често се използва за облекчаване на леки
изгаряния. Но алоето е ценено и заради въздействието си върху организма при вътрешен прием. Когато
се обели кората на листата, остава само гелът от
вътрешността, който представлява 98% течност. Той
е доказал способностите си да възстановява енергията и да подхранва жизнеността. Същите свойства,
които облекчават леките изгаряния, порязвания и
ожулвания, почистват и успокояват храносмилателния
тракт и допринасят за изхвърлянето на токсините.
Антиоксидантните и имуностимулиращи свойства на
гела от алое вера го превръщат в мощен здравословен тоник, когато се приема вътрешно. Всички тези
невероятни полезни свойства се крият в едно-единствено растение!

Форевър с гордост предлага висококачествения
продукт година след година и застава зад неговия
природен потенциал, както правят и мнозина от нашите дистрибутори. Разклатете добре и пийте по 60-120
мл веднъж или два пъти на ден, за да поддържате
енергията и жизнеността си. И не забравяйте, че
гелът от алое вера притежава силата да поддържа
доброто ви физическо състояние независимо къде
се намирате, затова не излизайте от дома си без да
сте взели дневната си доза.

7
www.flp.bg

