
Pro těhotné ženy                         
 

Aloe vera má při vnitřním užívání vynikající detoxikační účinky – tj. že očišťuje naše tělo 
od toxických látek. Těhotné ženy by se ale pití nápojů z aloe vera měly  
vyvarovat ( a  neměly by podstupovat ani jiné detoxikační kůry!!) 
Látky, kterých se tělo ženy zbavuje, by se mohly dostat do plodu, což je nežádoucí. 
Nastávající maminky, které již před těhotenstvím podstoupily detoxikaci s aloe vera, 
mohou s užíváním pokračovat nadále 
Používání výrobků z aloe vera k zevní  aplikaci ( gely, krémy, zubní gel,  
mýdlo, vlasové přípravky, deodorant.. apod.) je v těhotenství  bezpečné.  

Pro těhotné ženy můžeme navíc velice následující  
produkty : 
 

Aloe Ever-Shield Deodorant  Vás po celý den efektivně chrání 
proti nepříjemnému pachu potu v podpaždí.              Přípravek hladce 
klouže po pokožce a nezanechává skvrny na šatech. Recept se 
stabilizovaným aloe vera gelem neobsahuje žádné drsné 
antiperspirační hliníkové soli, které jsou obsaženy ve většině 
deodorantů na trhu ( a jsou dávány do souvislosti  se zvýšeným rizikem nádoru prsní žlázy). 
Tento deodorant zanechává pocit svěžesti a čistoty po celý den bez jakéhokoliv pocitu 
podráždění.            Je jemný i k té nejcitlivější pokožce. Můžeme jej použít ihned po 
depilaci.  

Obsah: 92g!!          Cena:  8,16 euro  

 
       Doplňek výživy: 
Artic Sea  -  obsahuje omega-3 mastné kyseliny z ryb, které jsou velmi 
důležité pro tvorbu nových tkání a rovněž pro vývoj mozku,  celého 
nervového systému i sítnice oka. Během posledních tří měsíců těhotenství 
nastává prudké hromadění omega-3 mastných kyselin do mozku a nervových 
tkání a jejich nedostatek může mít dlouhodobý vliv na chování a schopnost 
jedince učit se. Příjem omega-3 mastných kyselin  zvýšenou konzumací 
mořských ryb není v těhotenství zcela bezpečný, jelikož mořské ryby mohou 
v dnešní době obsahovat nadlimitní  množství jedovaté rtuti. Omega-3 
mastné kyseliny rovněž zlepšují stav kůže a pleti. Suchá kůže může 

znamenat právě jejich nedostatek. Přípravek je obohacen ještě o olivový olej. 

Dávkování:  2 tablety denně        Obsah:   60 tbl.             Cena: 31,95 euro  

 

 



 

 
                            Zubní pasta  -   Forever Bright Aloe Vera Toothgel 

                            Forever Bright je jedinečný zubní gel na bázi aloe 
vera, určený pro celou rodinu. Je namíchán z čistých produktů 
nejvyšší kvality. Základní    složkou je stabilizovaný aloe vera gel, 
do kterého je přidán včelí propolis. Tato kombinace má nejen 
bezvadné antibakteriální vlastnosti pro zamezení tvorby zubního 
plaku a k zachování svěžího dechu, ale navíc díky svým 
protizánětlivým vlastnostem velmi dobře působí na dásně a jemnou 
sliznici ústní dutiny. Je zvláště vhodný při krvácení dásní, které 
někdy provází těhotenství. Nezávislou dentální laboratoří v USA byl 
vyhlášen za leštící gel! Jeho bělící efekt je však čistě enzymatický, 
ne abrazivní!! Další přitažlivé vlastnosti tohoto výrobku jsou jeho 
čerstvý vzhled a osvěžující chuť. 

 

                          Obsah, forma: 130 g, plast. tuba, gel        CENA:  8,87 euro 

 

Něco pro netoxické uklízení: 

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 Vám a  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: 27,37 euro 

 



 
 
 


