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Léto …léto mé!!!Léto …léto mé!!!





Blížící se podzim……Blížící se podzim……

A  Vánoce …



Nutná rychlá regenerace a posílení Nutná rychlá regenerace a posílení 

imunitního systému !imunitního systému !



ČČistá dužina istá dužina aloe aloe veravera -- ta správná volbata správná volba

• detoxikuje organismus od škodlivin usazených v 
játrech, ve střevě, tukové tkáni…. 

• příznivě ovlivňuje činnost trávicího traktu

• podporuje hojení sluncem poškozených tkání 
(zlepšuje jejich prokrvení…tonizuje, brání zánětu,  
podporuje novotvorbu buněk)  

• stimuluje bílé krvinky ( leukocyty), které sehrávají 
klíčovou roli v obraně proti infekcím

• harmonizuje naši duši a brání nás tak před 
podzimními „ depresemi“   



V  minimální dávce  60 ml nápoje denn ě / pro dosp ělého člověka/ !! 



Pro zlepšení kvality vlasů  a pokožky je nutné :Pro zlepšení kvality vlasů  a pokožky je nutné :

�� Dbát na pestrou stravu s dostatkemDbát na pestrou stravu s dostatkem vit. B,C a E, vit. B,C a E, ZnZn, Se, , Se, FeFe a a 
omegaomega--3 mastných kyselin3 mastných kyselin

( mořské ryby a řasy, luštěniny, obilné klíčky, semínka lnu, dýn( mořské ryby a řasy, luštěniny, obilné klíčky, semínka lnu, dýně, ě, 
slunečnice, vlašské ořechy, ovoce a zelenina)slunečnice, vlašské ořechy, ovoce a zelenina)

Z FLP produktů je možno využít:Z FLP produktů je možno využít:



� Dodržovat režimová opat ření 

� Poskytovat dostate čnou pé či zvenčí 



�Vlasy



Psoriáza ( LUPÉNKA)Psoriáza ( LUPÉNKA)

�� postihuje 3% populace, nejčastěji ve věku 10postihuje 3% populace, nejčastěji ve věku 10--30let30let
�� Příznaky:Příznaky:
•• zarudlé plochy na kůži nebo ve vlasech pokryté zarudlé plochy na kůži nebo ve vlasech pokryté 

šupinkami šupinkami 
•• kůže praská a krvácí, svědění postižených míst kůže praská a krvácí, svědění postižených míst 

�� Příčina:Příčina: není plně objasněna, považována za AI není plně objasněna, považována za AI 
onemonem. s . s chronchron. zánětem, zkrácený cyklus obnovy . zánětem, zkrácený cyklus obnovy 
buněkbuněk
dalšími faktory:dalšími faktory: stres, alkohol, spálení sluncem, stres, alkohol, spálení sluncem, 
suchý vzduch…..suchý vzduch…..

�� Formy:Formy: ložisková, kapkovitá, ložisková, kapkovitá, pustulóznípustulózní, , 
generalizovaná, kloubní generalizovaná, kloubní 

�� Terapie :  Terapie :  klasická klasická –– kortikoidy, kortikoidy, psoralenypsoraleny, UV , UV 
zářenízáření

přírodnípřírodní –– aloe aloe veravera, rybí tuk, lecitin, , rybí tuk, lecitin, ZnZn, AMK , AMK 
methiononmethionon, vit. B,C,E, měsíček lékařský, vit. B,C,E, měsíček lékařský



Co můžeme doporu čit ??





Aloe Aloe veravera u dětíu dětí



Dávkování aloe vera gelů u dětí :

Do 1 roku:         1 – 2 x denně kávová lžička
1 – 3 roky:        2x denně 1 kávová lžička
3 – 6 let:           1/3 dávek pro dospělé…cca 2x denně 10ml 
6 – 12 let :         ½ dávek pro dospělé….cca 2x denně 15ml 
nad 12 let:           stejné dávky jako dospělí  cca 2x denně 30ml



• obsahují důležité vitaminy, minerály a 
fytonutrienty, které děti potřebují

• neobsahují cukr, umělá sladidla ani 
konzervační látky

• vyrobeny ze zeleniny a vyzrálého ovoce

• ve tvaru pestrých zvířátek

Dávkování:
3 – 5 let: 2-3 tbl. denně
nad 5 let:  4 tbl. denně 

Tablety?  ….jen FOREVER KIDSTablety?  ….jen FOREVER KIDS



Osvědčené produktyOsvědčené produkty



Opatrn ě s kosmetikou!Opatrn ě s kosmetikou!



AtopickýAtopický ekzémekzém

Atopie – genetická predispozice
Atopická dermatitida
-velmi  suchá pokožka se sklonem k 
zánětům
- porušena bariérová fce kůže
- snížená schopnost vázat vodu, snížená 
tvorba potu a mazu
- časná tvorba vrásek, ztenčování vrstev 
kůže
Různé provoka ční faktory – klim. 
podmínky, roční období, alergeny, 
nevhodná strava, stres…..
Terapie klasická, přírodní
Režimová opat ření



Co můžeme doporu čit? Co můžeme doporu čit? 



Děkuji za pozornost !Děkuji za pozornost !


