
Domácí přírodní lékárna                      
 
 
 
● Aloe First – cezená dužina aloe vera /80,3%/  + 12 bylinek + 

propolis 
-  praktický  sprej  pro každou domácnost, s všestranným využitím 
- působí antibakteriálně, zmírňuje zánět, podporuje hojení, staví krvácení, 
vyživuje    
Zevní užití: 

• na drobná poranění kůže, na popáleniny , poštípání hmyzem 
• k ošetřování  chronických ran / např. bércové vředy/ 

• ke zklidnění po depilaci, holení  
• na vlasy  před fénováním – výživa vlasů, ochrana před vysoušením, zvlhčení pokožky 

při problémy s lupy 
• v kombinaci s HEAT LOTION  na plísně na nohou 

      Vnitřní užití:  
• k výplachům dutiny ústní při bolest zubů, aftech 
• k stříkání do krku při bolestech v krku, do nosu při rýmě  / Pozor! Zpočátku hodně 

v nose štípe! ☺… ale rychle pomáhá /    
Obsah:    473 ml                           možno dokoupit malé cestovní lahvičky  – á 12 Kč  
Cena:     22,7 euro   
 
 

● Aloe Vera Gelly  - průsvitný hustý gel, kromě stabilizovaného aloe vera  gelu 
/84,8%/ obsahuje glycerin, přírodní vitamin E a C, alantoin a další  

o rychle se vstřebává  a  má výrazný zklidňující efekt  
Užití:  

� spolu  s ALOE FIRST  na  chronické i akutní rány, drobná  
poranění, zhnisané afekce, na popáleniny  

� na afty, „koutky“,  opary  
� na akné 
� na křečové žíly, hemeroidy  

� před aplikací jiných krémů ( např. proti celulitidě) – ke zvýšení jejich účinnosti       
( aloe vera je významný enhancer ! – potencuje vstřebávání  jiných látek) 

Obsah: 118 ml                  Cena: 17,2 euro  
 
 

●Aloe Heat Lotion – emulze oleje a vody obsahující aloe vera a látky s hřejivými 
účinky 
Užití:  

• při masážích – prohřívá a uvolňuje ztuhlé svaly, zmírňuje stres a napětí 
• u sportovců, při  svalových bolestech 
• u rýmy – aplikujeme pod nos 
• u zánětu průdušek  - aplikujeme na hrudník 
•  u plísní na nohou – aplikujeme mezi prsty  

Obsah: 118 ml                  Cena: 17,2 euro  
 



 
 
 

 ●Aloe Lips – vynikající ty činka k celoročnímu ošetření rtů                      
- obsahuje aloe vera, jojobový olej a včelí vosk, zvlhčuje suché a popraskané rty, 
chrání je před sluncem a větrem, před opary, ale je také výborná do batůžku  
na výlety - k ošetření drobných odřenin, řezných ran, popálenin, poštípání 
hmyzem          Obsah: 4,25 g     Cena: 3,97 euro 

 
 

● Aloe Activator  - nejčistší produkt firmy FLP z aloe vera! Obsahuje celých 
99,66% stabilizovaného aloe vera gelu. Všestranné použití!  
Užití:    

• k důkladnému a přitom šetrnému čištění pleti  
• při zánětech spojivek – kapeme do obou očí 
• při bolestech v uchu – nakapeme na vatovou štětičku a vkládáme do zvukovodu 
• k zmírnění bolesti !! - při menstruačních bolestech, bolestech hlavy, zubů .. užíváme 

vnitřně – 3x denně 40 kapek  
Obsah:  120 ml          Cena: 13,15 euro  
 

 
 

NOVINKA NA PODPORU IMUNITNÍHO SYSTÉMU:  

         
• Forever ImmuBlend 

Forever ImmuBlend ™ je navržen pro podporu imunitního systému a to tak, že řeší všechny 
aspekty imunitního systému od první obranné linie až po poslední. Každá složka naší 
patentované směsi je speciálně vybraná, aby splňovala důležitou roli při podpoře imunitního 
systému našeho těla. Biologickému obrannému systému těla pomáhá fungovat naplno, 
abyste bez starostí mohli provádět každodenní činnost. 
 



Naše nutriční směs podporující imunitu má sílu laktoferinu, hub Maitake (trsovnica 
lupeňovitá) a shiitake (houževnatec jedlý), také vitamínů C, D a zinku pro zvýšený účinek. 
Každá z těchto klíčových složek prospívá zdraví vašeho těla: 
 
• Fruktooligosacharidy - podporují zdravou úroveň probiotických bakterií v trávicím 
systému 
• Laktoferin  - podporuje tvorbu imunitních buněk a pomáhá zachovávat optimální úroveň 
prospěšných bakterií ve střevech 
• Houby Maitake a shiitake - podporují tvorbu imunitních buněk a kardiovaskulární 
systém 
• Vitamín D - posiluje imunitní buňky 
• Vitamin C - bojuje proti volným radikálům 
• Zinek - bojuje proti volným radikálům a podporuje tvorbu imunitních buněk Toto 
exkluzivní složení se zaměřuje na všechny aspekty imunitního systému, obsahuje základní 
živiny potřebné pro zdravý imunitní systém a přírodní rostlinné látky, které synergicky 
podporují imunitní funkce. 

Obsah:        60 tbl.                                Cena:  19,7 euro 

 
 

● Aloe Sunscreen  SPF 30 
Všichni jsme si vědomi nebezpečí při nadměrném vystavení se slunci a potřeby používat vysoce 

kvalitní prostředky na ochranu pokožky. Aloe Sunscreen od Forever Living Products 
kombinuje moderní vědu s přírodními složkami, které pomáhají utišit, lubrikovat, 
zvlhčovat a chránit pokožku proti slunečnímu světlu a větru. Je jedinečný v tom, že 
obsahuje stabilizovaný gel z aloe vera jako svoji primární složku a byl speciálně vyvinut 
na ochranu kůže před škodlivými ultrafialovými paprsky slunce, má ochranný faktor 
(SPF) 30 a je vodě odolný. Je vynikající i pro děti!!! 

Není nic lepšího na minimalizaci účinků vysoušení, fleků a popálenin způsobených 
vystavením se slunci a větru a na zachování rovnováhy vlhkosti pokožky než náš  

stabilizovaný gel z aloe vera! 

Obsah: 118ml 

Cena. 18,31euro 

 

 

 

Aloe Propolis Creme  
Aloe Propolis Creme je vynikající hydrata ční krém a kondicionér pokožky. Aloe 
Propolis Creme obsahuje víc než 70 % Aloe Vera. Včelí propolis je přidán k zesílení 
antibiotických vlastností. Přidány jsou také heřmánek a kostival, dvě z nejznámějších 
rostlin používaných při péči o pokožku a nakonec doplňujeme náš uklidňující 
přípravek vitaminy A a E. Tento krém se znamenitě hodí ke zvlhčování suché 
pokožky. Jeho příjemná vůně a bohatá konzistence z něj dělají ideální krém pro 
masážní účely k úplné relaxaci. Alternativně může být použit na specifické kožní 
problémy. Je dost všestranný na to, aby se dal použít na lokální problémy, jako jsou 
bodnutí nebo malé popáleniny, nebo na problémy širšího charakteru, jako jsou ekzémy 
a psoriáza (lupénka) 
Obsah:  118 ml          Cena:  22,7 euro 



 
 


