
 Nápoje  z dužiny aloe vera         
 
Obecně o dávkování: dávkování je individuální ( vždy Vám poradíme), ale k dosažení žádaného 
efektu je většinou nutné užívat aspoň 60 ml denně nalačno po dobu 3 měsíců, eventuelně vypít aspoň  
3 litrová balení .       Pije se 3x 20ml nebo  2x 30 ml.     

• Aloe Vera Gel  - tak blízko skutečné dužině přímo z listu rostliny , jak je to jen možné. 
Neochucená dřeň (džus), vyrobená ze 100% stabilizovaného gelu z aloe      vera . 
Vynikající potravinový doplněk k ozdravení ,  pročištění  a posílení imunity  Vašeho 
organismu ( viz. rubrika Co je třeba vědět o aloe vera )  
 
Obsah: 1  litr               Cena:  27,74euro 
 
 

• Aloe Berry Nectar  -  aloe vera gel je v tomto nápoji obohacen ještě    o přírodní  jablečný a 
brusinkový koncentrát, čímž dává nápoji skvělou chuť a vysoký obsah vitaminu C a A 
(antioxidantů) a pektinu. Má stejné účinky jako aloe vera gel, ale vzhledem k přidaným 
složkám je volbou především u: 

• častých infekcí močových cest 
• urologických či gynekologických obtíží / záněty,  cysty, hormonální poruchy, 

neplodnost/ 
• u zánětů žil, křečových žil 
• u degenerace a chorob oční sítnice  
• u narušení střevní mikroflóry 
• u kuřáků 
• u všech, co preferují sladší chuť, u dětí   

Obsah: 1 litr            Cena: 27,74 euro 
 

• Aloe Bits n Peaches     -  přírodní gel s celými kousky aloe obohacený o přírodní broskvový 
koncentrát. Chuťově atraktivní. Má stejné účinky jako aloe vera gel, ale vzhledem k přidaným 
složkám je vhodný zejména u:  

• srdečních onemocnění  
• zácpy ( má projímavý účinek) 
• u onemocnění ledvin, selhávání ledvinových funkcí  (broskve mají  mírný 

močopudný účinek, při nízkém obsahu sodíku a proteinů) 
• obezity (přípravek zvyšuje pocit nasycenosti, tlumí chuť k jídlu) 

Obsah: 1 litr          Cena:  32,22 euro   
 

• Forever Freedom-   aloe vera gel je zde doplněn o látky důležité pro zdraví, regeneraci a 
správnou funkci kloubů ( glukosamin sulfát, chondroitin sulfát, vitamin C, MSM) Vzhledem 
k vynikajícím penetračním schopnostem je právě aloe tím nejlepším nosičem, který zlepšuje 
vstřebatelnost těchto látek do kloubů  a jejich účinnost . Má pomerančovou příchuť . Je vhodný 
především u:  

• osteoartrózy  
• u onemocnění kloubů, šlach a svalů 
• u sportovců, fyzicky těžce pracujících  



• i preventivně!!  – k udržení zdravých kloubů 
Obsah: 1 litr                              Cena:  40,39 euro 
 

ALOE BLOSSOM  HERBAL TEA  -  vynikající bylinkový čaj, který příznivě podpoří účinky 
aloe vera nápoje. Pokud odmítáme nápoj, pijme aspoň čaj. Naše zdraví to ocení. Má vynikající 
chuť díky přesné dávce květů aloe, příměsi skořice a zázvoru z Číny, voňavého hřebíčku 
z Madagaskaru, uklidňujícímu novému koření z Jamajky, pomerančové kůře, kardamonu, fenyklu, 

heřmánku, listům ostružiny a Gymnemna sylvestre.  
Nízkokalorický a bez kofeinu. Vynikající pro relaxaci. 
Přirozeně tlumí nadměrnou chuť k jídlu – vhodný i při kontrole 
hmotnosti.. 
Z 1 nálevového sáčku připravíme až 1,5 – 2 litry nápoje. 
 Luhujeme v zavřené nádobě  minimálně 30 minu.  
 Obsah: 25 jednotlivě balených čajových sáčků 
Cena:  19,15 euro   

 

A něco navíc:   
●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  

 

● Aloe 2 Go 
Milujete příznivé účinky Aloe Vera Gelu, i sladkou a výživnou chuť nápoje Pomesteen Power? 

Forever Living Products vzala to nejlepší z obou nápojů a spojila je do 
jednorázového, pohodlného fóliového pytlíčku!  Forever Aloe2Go 
můžete pít kdykoliv a kdekoliv - v práci, na procházce,   v autě, během 
chůze. Jednoduše vezměte pytlíček, odtrhněte na označeném místě a 
vychutnejte si najednou dva chutné výživné nápoje s blahodárnými 
účinky v jednom! Aloe2Go vám může dát potřebnou energetickou sílu s 
úžasnou chutí tím, že dodá vašemu organizmu komplexní uhlovodíky. 
Spojením osvěžující sladké chuti mangostany, (nazývané „Královna 
ovoce“ díky její vynikající chuti) a Aloe Vera Gelu jsme vytvořili 
nepřekonatelný antioxidační koktejl. Váš imunitní systém nebude vědět, 
co ho udržuje ve špičkové formě - ale vy ano! 
Dávka: 1 balení (88,7 ml) 

množství na dávku :   Kalorie 45 kcal,  Uhlovodíky celkem 11 g,  Cukry 7 g,  Sodík 25 mg ,  Vitamin C (v podobě kyseliny  askorbové)      
120 mg 200 % 

 
Obsah:   30 sáčků                  Cena: 82,25 euro 


