
       Když po miminku teprve toužíme     
 

Jak nám aloe vera může pomoci ? Je to tím, že  
U žen  

• upravuje menstruační cyklus, hormonální nerovnováhu 
• zlepšuje prokrvení orgánů v malé pánvi – hlavně 

vaječníků a tím zlepšuje dozrávání vajíček 
U mužů 

• reguluje hormonální činnost 
• má silné antioxidační účinky – „čistící“ efekt…..což vede k zlepšení  spermiogramu  

 

Pro ženy i muže doporučujeme v tomto případě  • Aloe Berry Nectar  -  aloe vera gel je 
v tomto nápoji obohacen ještě    o přírodní  jablečný a brusinkový koncentrát 

Říká se, že tento nápoj je pro „ zdraví od pasu dolů“  ☺☺☺☺  
 
Dávkování: minimálně 60 ml denně  nalačno, možno 3x 20 ml, či 2x30 ml 
Užíváme minimálně 3 měsíce nebo do splnění našeho přání  ☺  
 
Podrobnější informace o nápoji + obsah +  cena – viz.  Nápoje z aloe vera  
 

 
Členové lékařského  poradního sboru FLP doporučují  kombinovat  tento  nápoj  
s dalšími  výživovými doplňky.  Dr. Vojtech Lisák má na Slovensku vynikající výsledky u 
žen, které k Berry Nectaru užívají mateří kašičku  - Royal Jelly 2x denně  1 tbl. a  tablety 
Multi-Maca   2 x denně 1 tbl. ( či Gin –Chia 3x denně 1 tbl. ).  
U mužů je vhodný preparát Multi –Maca  ve stejné dávce  . 
Muži i ženy by pak měli doplnit ještě betakaroten, vitamin E a selen v podobě A- Beta-CarE 
   
●Forever Royal Jelly  - včelí mateří kašička  
                Včelí mateří kašička je výměšek žlázového systému včely medonosné. Tato „super potrava“ včel je smíchaná s 
enzymy a je jí krmena každá včela, která se má stát královnou. Je to exkluzivní potrava včelí královny, která jí umožňuje 
během jejího šestiletého období života naklást až 3000 vajíček za den. Včely dělnice, k teré mateří kašičkou nejsou krmeny, žijí 
poze pouze čtyři až šest týdnů. Royal Jelly obsahuje vitamíny A, C, D a E a je také přírodním zdrojem komplexu vitaminu B. 
Dále  obsahuje všech osm esenciálních aminokyselin, rovněž i deset neesenciálních aminokyselin, množství minerálních látek 
a  také  nukleové kyseliny, které napomáhají dokonalé buněčné replikaci - buňky se rozmnožují bez projevů stárnutí nebo poruch. 

     Léčebné účinky:  
•  zvyšuje vitalitu, zvyšuje fyzickou aktivitu s rychlým ústupem  

známek vyčerpání, má omlazující účinky 
• zmírňuje úzkost, stres, deprese 
• bojuje proti infekcím - tlumí růst baktérií, virů i plísní a posiluje 

imunitní systém 
•  pomáhá při léčbě sterility – stimuluje ženské i mužské pohlavní 

žlázy 
• povzbuzuje libido, zlepšuje potenci a sexuální aktivitu  
• zmírňuje premenstruační napětí 

                                 ●     regeneruje buňky, koriguje tvorbu vrásek 
                                 ●   pomáhá při onemocnění kůže jakou jsou akné, ekzém, psoriáza  
Obsah: 60 tbl.                 Cena:  34,53 euro 
 
 



● Forever Multi- Maca    
Peruánská rostlina Maca je známá pro své mimořádné výživné a léčebné účinky. 

K léčebným účelům využíváme její kořen. Maca stimuluje centrální a 
periferní nervový systém a pohlavní žlázy. Podporuje dozrávání 
vajíček a spermií a zvyšuje jejich počet. Maca je pověstná i jako 
účinné afrodiziakum  – u mužů i žen pomáhá znovuzískat normální 
sexuální činnost, zvyšuje vitalitu, libido a plodnost. Výrazně také 
posiluje imunitní systém a hlavní životní funkce organizmu udržuje v 
rovnováze. U žen rovněž pomáhá tlumit menopuzální a menstruční 
projevy (osteoporóza, křeče, citová nerovnováha). 
 

Účinky kořene Macy umocňují další složky tohoto vyjímečného produktu. Jsou to :   
Kotvi čník zemní- plody, Muira Puama - kořen, Catuaba - kůra, L-Arginin , Serenoa 
plazivá - ovoce, Pygeum africanum - kůra, Koenzym Q 10 a  soj.extrakt  
 
Kdy může Forever Multi-Maca pomoci? 

• při neplodnosti můžů i žen ( zlepšuje dozrávání vajíček, zvyšuje počet a pohyblivost 
spermií) 

• při erektilní dysfunkci 
• u žen při hormonální nerovnováze, poruchách cyklu, k zmírnění projevů klimaktéria 
• při neurózách, stresu  
• k zvýšení odolnosti a výkonnosti organismu 

Dávkování:  2x denně 1 tableta, nalačno, zapít vodou                                                     
Účinek: u většiny osob se účinek dosáhne za 7 – 14 dní a dlouho přetrvává. I když se první 
výsledky u většiny uživatelů dostaví už po užití 1 – 2 balení, odborníci doporučují na 
dosáhnutí optimálního účinku využívat minimálně 3 – 4 balení 
 
Obsah:   60 tbl.                                                                    Cena:  29,49 euro  
 
●Gin – Chia  
Zlatá chia, neboli severoamerická šalvěj byla používána jihozápadními Indiány v USA na 
přelomu století pro své životodárné vlastnosti. Obsahuje estrogenové substance, které 
napomáhají doplňovat nízkou hladinu estrogenu v těle a pomáhají např.  při menopauzových 
problémech. Rovněž podporuje vitalitu,  zlepšení cirkulace a je účinným antioxidantem. 
Sibiřský  Ženšen (ginseng) je legendární pro své tonizační vlastnosti a mezi orientálními 
uživateli si vysloužil jméno "král toniků". Ženšen je výkonný i jako  antidepresivum (zlepšuje 
náladu). Forever Gin-Chia je unikátní potravinový doplněk, který spojuje moudrost Východu 
s energií Západu. Jeho obsah se čte jako nutriční katalog: vitaminy A, B1 (thiamin), B2 
(riboflavin), B12, C a D, vápník, železo, sodík, draslík, zinek, měď, hořčík a mangan. Je 
silným spojením bylin zvyšujících životní sílu a vytrvalost.  
Další složky: vit. C, včelí med, sojový protein, kajenská paprika, přírodní citrónová příchuť 
Léčebné účinky: 

• zvyšuje vitalitu a odolnost vůči stresu, dodává energii při zvýšené zátěži , je 
ideální v době rekonvalescence po nemocech  a úrazech  

• působí antidepresivně, harmonizuje, odstraňuje bolesti hlavy a závratě  
• zvyšuje potenci a sexuální aktivitu 
• normalizuje tlak krve a hladinu krevního cukru 
• snižuje hladinu cholesterolu, chrání cévy   

Dávkování: 3x denně 1 tbl.      Obsah:  100 tbl.              Cena: 19,01 euro  


