
Včelí produkty                                         
Forever Living Products vám nabízí pozoruhodnou řadu 100% 
přírodních včelích produktů. Našli jsme ideální prostředí pro naše 
včelí úly – v pouštních oblastech Arizony a amerického 
západu, kde původní prostředí eliminuje znečišťující látky , 
jako jsou například pesticidy. Vlastníme několik největších zdrojů včelích úlů na světě a 
využíváme nejmodernější patentované vybavení ke sběru a zachování složek v přirozených 
podmínkách. Naše včelí produkty jsou vyráběné podle nejpřísnějších kritérií amerického 
Úřadu pro potravu a léky (FDA) a amerického ministerstva zemědělství.  
●Forever Bee Honey 

Po celé věky byl med uznáván jako prvotřídní lidem dostupná přírodní 
potrava – zásobárna výživných látek lehko stravitelných pro děti i dospělé. 
Med má výbornou chuť a je perfektním přírodním sladidlem. Forever Bee 
Honey je bohatý na sacharidy, minerální látky, vápník a fosfor, a proto 
vašemu organizmu rychle doplní  energii, čímž se zbavíte únavy. Je velmi 
cenný pro lidi s narušeným trávením. 
Obsah: 500g                   Cena:  17,63 euro  
 
 

●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, fyzickou aktivitu s rychlým ústupem  známek 

vyčerpání, urychluje rekonvalescenci,  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, zlepšuje stav kůže 

                                 ●   pomáhá při léčbě zánětů jater 
Dávkování:  3 tbl. denně                 Obsah: 60 tbl.                 Cena:  34,53 euro 
 
● Forever Bee Pollen  - včelí pyl 
 Včelí pyl poskytuje široké spektrum výživných látek. Patří sem všechny vitaminy B-komplexu a vitamin C,  D, E, K a 
betakaroten.  Je to bohatý zdroj mnoha minerálních látek, enzymů a koenzymů, mastných kyselin rostlinného původu, 
sacharidů,  proteinů a 22 aminokyselin – včetně všech osmi „esenciálních“ aminokyselin, které si tělo nemůže samo vyrobit. 
Včelí pyl obsahuje více výživných látek na kalorii než ostatní nutriční přípravky, a proto není divu, že je uváděn jako 
komplexní potrava . Včelí pyl rovněž obsahuje lecitin, který se přirozeně vyskytuje ve všech buňkách. Pomáhá p ři trávení a 

metabolizmu tuk ů. 
Léčebné účinky:   
      ●      pomáhá v rekonvalescenci, po operačních stavech  

• posiluje imunitní systém 
• pomáhá v léčbě onkologických onemocněních  
• vhodný i při zvýšené psychické zátěži ( zkoušky)  
• má čistící –detoxikační účinky 

                                    ●    podporuje funkci ledvin při jejich selhávání  
Dávkování:  3tbl. denně           Obsah:  100 tbl.              Cena: 16,1 euro 


