
Když máme malé děti     

                                             
 

Aloe vera  podporuje zdraví už po mnoho staletí – je vyzkoušené a ověřené.         
Můžeme jej s úspěchem využít i u dětí, jen musíme být opatrnější a dávkování nápoje       
u každého dítěte  upravit  vzhledem k věku a aktuálnímu zdravotnímu stavu. Produkty 
z aloe vera k zevní aplikaci můžeme většinou použít bez omezení.  
 
►Nápoje z aloe vera  
Ideálním pro děti je Aloe Berry Nectar – s přídavkem brusinkové a jablečné šťávy.  
Broskvový nápoj je také velice chuťově dobrý, ale má silnější projímavé účinky.    
Džus z aloe může pomoci především dětem: 

• zvýšeně nemocným - s častými a protrahovanými infekty – k posílení 
imunity 

• s alergickými projevy – jako např. atopický ekzém, alergická rýma, 
alerg. zánět spojivek, astma bronchiale   

 
Dávkování: individuální, většinou dávkujeme po lžičkách, je nutná 
minimálně 3 měsíční ozdravná kůra  

Cena nápoje: 27,74 euro/ 1 litr 
 
►Vitaminy a mineraly  

Forever Kids –  tabletky ve tvaru zvířátek 
● vyrobené z dozrálého ovoce a zeleniny , šetrně usušeného a rozemletého na prášek 

• obsahují řadu vitaminů / A, vitaminy sk.B, vitamin C, D, E, biotin, kys. listovou/ , 
dále minerály / vápník, hořčík, měď, mangan, zinek/, fytonutrienty a  látky posilující 
zubní sklovinu 

●  tabletky s příjemnou chutí, ve tvaru zvířátek, barevné – pro děti atraktivní 
● dobře se vstřebávají 
●  bez cukru, umělých barviv, konzervačních látek 
● jsou ideální pro častěji nemocné děti, děti s astma bronchiale  - v kombinaci s Berry 
Nectarem, nebo jenom jako prevenci  např. v chřipkovém období či po nástupu do kolektivu                       

              
 



Dávkování:  do 3 let: 1 tbl.denně     3 – 6 let:  2tbl. denně   6- 15 let : 3 tbl. Denně 
      starší děti a dospělí. 4 tbl. denně   
Obsah: 120 tablet            Cena:.12,71euro   
 
►Dobrůtka pro zraví ☺☺☺☺ 
 
●Forever Pomesteen Power 
Forever Pomesteen Power je silná antioxidační směs ovocných šťáv a extraktu z 

hroznových jadérek. Hlavní antioxidační účinky mají šťáva z 
granátových jablek a plodů Garcinia mangostany. Cenné látky ( 
především vitaminy a bioflavonoidy) dodávají v obsahu  šťávy 
z hrušek, malin, ostružin a borůvek. Hroznová jadérka  chrání 
výstelku cév, zvyšují dobrý HDL cholesterol a působí proti 
trombóze. Štáva  má vynikající chuť! 
Děti si ji vždy zamilují a přitom jim velice prospívá . 

Obsah:473 ml (16 dávek po 30 ml)    

Dávkování: Jednou nebo dvakrát denně 30 ml.            Cena: 30,97 euro  
 
             
► První pomoc od aloe – ideální do vaší domácí lékárničky  
Děti jsou aktivní ☺ ! - častěji se někde odřou, poškrábají, uhodí, popálí, poštípá je 
hmyz…apod., a proto je s výhodou mít doma Aloe First– všestranný sprej  první pomoci 
 

  Aloe First – cezená dužina aloe vera /80,3%/  + 12 bylinek + propolis 
- působí antibakteriálně, zmírňuje zánět, podporuje hojení, staví krvácení, 
vyživuje    
Zevní užití: 

• na drobná poranění kůže – odřeniny, škrábance , na popáleniny , 
poštípání hmyzem 

• na podrážděná zarudlá ložiska 
• na vlasy  před fénováním – výživa vlasů, ochrana před vysoušením, 

zvlhčení pokožky při problémy s lupy 
• rodiče jej využijí ke zklidnění kůže po depilaci, hojení  
• v kombinaci s HEAT LOTION ideální  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   
 
Na popáleniny, poranění a zhnisaná mokvající ložiska je dobré po ošetření Aloe First 
aplikovat ještě hustý průsvitný gel  Aloe Gelly  - kromě stabilizovaného aloe vera  gelu 
/84,8%/ obsahuje glycerin, přírodní vitamin E a C, alantoin a další  

o rychle se vstřebává  a  má výrazný hojivý a zklidňující efekt  
 ( viz. rubrika  Domácí přírodní lékárna)   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            
Cena: 4,01 euro 
 
► Něco pro citlivou dětskou pokožku 
 
Aloe Liquid Soap 
Aloe je známá svými čisticími a zvlhčujícími vlastnostmi a působí jako kondicionér, což z ní 
dělá dokonalý základ pro naše tekuté mýdlo Aloe Liquid Soap. Je biologicky odbouratelné, 
má regulované pH a není dráždivé. Je dostatečně jemné, aby bylo možné ho používat ke 
každodennímu umývání obličeje, rukou nebo celého těla. Tento příjemně vonící výrobek 
mohou používat všichni, dospělí, děti, batolata i kojenci !! 
 
Aloe Liquid Soap je luxusní perleťové zvlhčující mýdlo na obličej a ruce s velkým obsahem 
aloe. Vytváří bohatou pěnu, která se lehce aplikuje a odstraňuje. Aloe Liquid Soap, 
připravené z aloe vera gelu a z povrchově aktivních látek typu „žádné slzy“, zanechává 
pokožku čistou, příjemně hedvábně jemnou, minimalizuje přitom podráždění, která se mohou 
vyskytnout u některých tuhých mýdel. Je také ideální jako šampon pro kojence a děti. Je 
vhodné také pro lidi s kožními chorobami (psoriáza a ekzémy).  

 
Obsah:    473ml              Cena:    15,13 euro 
• zásobník s pumpičkou 
 

 
Aloe Lotion 
Aloe Lotion je všestranný koncentrovaný  krém obsahující jojobový olej a vitamin 
E, které pokožku zvhčují a zvláčňují. Obsahuje také kolagen a elastin, čímž 
napomáhá udržovat ji hladkou a pružnou. Je ideální na suchou podrážděnou 
pokožku, na pokožku podrážděnou větrem, po nadměrném opalování nebo 
vystavení nepříznivému počasí. Je vhodný i na sušší citlivou dětskou pokožku – 
ke každodennímu promazávání. 
Obsah: 118 ml !         Cena: 17,2 euro 



 

 
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 
 
 
►A nakonec něco pro netoxické uklízení  a mytí nádobí ! 
Forever Aloe MPD je tekutý mnohoúčelový koncentrovaný saponát. Tento výrobek 
vyrobený  za použití nejnovějších technologií je ideální při praní prádla (všechny druhy 

oděvů), obdivuhodný při použití jako čisticí prostředek v domácnosti – na 
podlahy, koupelny, čištění dlaždic a koberců, a také perfektní na ruční umývání 
nádobí. Je skvělý rovněž na uvolňování zašlé špíny, odstraňování mastnot a 
skvrn, přičemž  nepoškrábe, ani po sobě nezanechává na povrchu vaší koupelny 
žádné stopy. Vzhledem k tomu, že je dostatečně univerzální, aby dokázal 
nahradit množství podobných výrobků na trhu, představuje pro zákazníka 
prostředek, umožňující značnou úsporu nákladů. Přípravek Forever Aloe 
MPD je také neškodný vůči životnímu prostředí. Na rozdíl od některých 
jiných saponátů jsou anionové a neionové povrchově aktivní látky obsažené ve 

Forever Living MPD biologicky rozložitelné. Přípravek Forever Aloe MPD současně 
obsahuje i příjemnou a jemnou látku aloe vera, která zjemňuje a zlepšuje stav vašich rukou 
a oděvů. 
Obsah:  1,89 litru                                           Cena: 27,6 euro 


