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Vital5™ je kombináciou 5 úžasných produktov 
Forever, ktoré spoločne vypĺňajú nutričné 
medzery a poskytujú vášmu telu najdôležitejšie 
živiny, aby ste vyzerali lepšie a cítili sa lepšie.

ŽIJEME V UPONÁHĽANEJ DOBE                         
A ČASTOKRÁT VOLÍME FAST FOOD 
AKO NAJĽAHŠIE RIEŠENE, NO NAŠE 
TELÁ TÝM MÔŽU PRICHÁDZAŤ                              
O DÔLEŽITÉ VITAMÍNY A MINERÁLY, 
KTORÉ POTREBUJEME PRE NAŠE 
ZDRAVIE A POHODU. 

MODERNÁ 
VÝŽIVA 
JENODUCHO 
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Forever Active 
Pro-B™ 
30 dražé

Forever Daily™

60 tabliet

Čo balíček 
Vital5™ Pak 
obsahuje:

Aloe Vera nápoj 
4X litrový Tetrapak                                       

ARGI+™

30 vrecúšok

Forever  
Arctic Sea™

120 kapsúl
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Forever Aloe Vera Gel™
Je prvým produktom, ktorý získal certifikát Medzinárodnej vedeckej rady pre 
aloe (International Aloe Science Council) za prirodzenú čistotu. Náš Aloe vera gél 
podporuje tráviaci systém a napomáha vstrebávaniu živín. Silnú aloe dužinu a 
tekutinu extrahujeme s láskou a patentovaným spôsobom, ktorý sme priviedli až                  
k dokonalosti. Zažite silu prírody!

Forever Active Pro-B™ 
Viac ako 8 miliárd “dobrých” probiotík obsahuje klinicky testované Forever Active 
Pro-B ™, ktoré má vyváženú zmes šiestich kmeňov na podporu zdravého trávenia, 
zlepšenie vstrebávanie živín a podporu imunitnej funkcie. Tieto probiotické kmene 
boli vybrané a skonštruované špeciálne pre podporu správneho fungovania 
čriev. Forever Active Pro-B™ má špeciálne vytvorenú trubičku zabudovanú do 
fľaše, ktorá chráni probiotiká počas celej ich životnosti a zabezpečí aby ste mali 
maximálny úžitok.             

Forever Arctic Sea™

Potravinový doplnok s Omega-3, EPA a DHA, ktorý obsahuje neprekonateľnú 
a exkluzívnu zmes olejov: rybieho oleja, oleja z kalamárov a olivového oleja s 
vysokým obsahom kyseliny olejovej. Forever Arctic Sea® tiež obsahuje vitamín E 
a nie jeden ale priamo 3 čisté rybie oleje: sardelový, lososový a tresčí. Všetky tieto 
správne nakombinované doplnky pomáhajú kľúčovým  systémom  tela, akými sú 
kardiovaskulárny, zažívací a imunitný, ale aj zdravie mozgu a očí.

ARGI+™ 
ARGI+ ™ poskytuje dennú odporúčanú dávku „zázračnej molekuly“, tiež známej 
ako L-arginín. L-arginín je kľúčová aminokyselina a zohráva množstvo dôležitých 
úloh v tele, od podpory správnej bunkovej funkcie po zvýšenie produkcie oxidu 
dusnatého, ktorý napomáha  lepšiemu prietoku krvi do dôležitých orgánov. 
Tento skvelo vyvážený doplnok stravy obohatený o synergické vitamíny a ovocie 
prospieva celému vášmu telu a súčasne má lahodnú chuť bobuľovín.

Forever Daily™

Tento účinný multivitamín zosilnený naším vlastným AOS Complexom™  ponúka 
ten najvyspelejší dostupný systém dodávky živín. Naša patentovaná formula 
obsahuje 55 perfektne vyvážených, v aloe obalených živín, vrátane odporúčaných 
denných dávok dôležitých vitamínov a minerálov. Aby toho nebolo málo, pridali 
sme k tomu ešte zmes výťažkov z ovocia a zeleniny ako zdroja drahocenných 
fytonutrientov. Ideálne zdravie vo fľaštičke.

PRODUKTY VO VITAL5™, BOLI ŠPECIÁLNE 
VYVINUTÉ TAK, ABY PRACOVALI 
SYNERGICKY.
ZNAMENÁ TO, ŽE AK BUDETE TIETO PRODUKTY UŽÍVAŤ 
SPOLU, DOSIAHNETE SILNEJŠÍ ÚČINOK, NEŽ KEĎ BUDETE 
UŽÍVAŤ KAŽDÝ PRODUKT SAMOSTATNE.

SYNERGIA
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VÁŠ ROZVRH DOPLNKOV
RIAĎTE SA KAŽDÝ DEŇ TÝMTO ROZVRHOM 
DOPLNKOV, ABY STE S PROGAMOM VITAL5™ 
DOSIAHLI MAXIMÁLNE VÝSLEDKY.

1 vrecúško        
ARGI+™

2 kapsuly 
Forever  

Arctic Sea™ 

1 dražé  
Forever  
Active  
Pro-B™ 

2 kapsuly 
Forever  

Arctic Sea™ 

1 tableta 
Forever  
Daily™ 

1X tableta   
Forever  
Daily™

Počkajte                   
30 minút

120 ml  
Aloe Vera 

nápoja

Ráno

Poobede
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VAŠE TELO TVORIA BUNKY, 
TKANIVÁ A ORGÁNY, KTORÉ 
FUNGUJÚ VŠETKY SPOLOČNE. 
PREDSTAVTE SI TÚTO SKUPINU SYSTÉMOV VO 
SVOJOM TELE AKO CESTY NA MAPE. SÚ TAM                                                                                             
MALÉ POĽNÉ CESTY, HLAVNÉ CESTY AJ                               
DIAĽNICE, KTORÉ SPÁJAJÚCE ŠTÁTY                                                                                     
MEDZI SEBOU. MY VO FOREVER TO NAZÝVAME 
VÝŽIVOVÁ SUPERDIAĽNICA.

CESTA               
K DOBRÉMU 
ZDRAVIU

Keď konzumujeme jedlo spolu s výživovými 
doplnkami, výživová superdiaľnica 
zabezpečuje, že tieto živiny putujú do 
našich buniek a tkanív a starajú sa o to, 
aby bol odpad z nášho tela odstraňovaný. 
Produkty v balíčku Vital5™ boli špeciálne 
vybrané tak, aby podporili výživovú 
superdiaľnicu v 3 dôležitých bodoch.
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Tieto dva účinné produkty spoločne 
podporujú zvýšené vstrebávanie živín                              
a pomáhajú vytvoriť základ pre ďalšie 
produkty balenia Vital5™. 
Na našej výživovej superdiaľnici budú tieto 
dva produkty predstavovať cestu.

Absorbcia sa vzťahuje ku dostupnosti živín alebo 
množstvu jedla alebo doplnkov, ktoré sa vstrebávajú 
do nášho tela. Čím úplnejšia je absorbcia, tým väčší 
prínos znamená má pre naše telo. Balenie Vital5™ 

podporuje vstrebávanie živín dvomi spôsobmi.

Forever Aloe Vera Gel™
a iné Forever Aloe Vera nápoje vyživujú tráviaci trakt, aby podporili zdravé 
trávenie a vylučovanie odpadu.

Forever Active Pro-B™

Poskytuje telu 8 miliárd probiotík, podporuje absorbovanie živín a zdravé 
trávenie.

1. Absorbcia

Tieto dva produkty predstavujú šírku 
a maximálnu rýchlosť výživovej 
superdiaľnice. 

Po tom, ako ste optimalizovali absorpciu živín, 
je ďalším krokom podpora kardiovaskulárneho 
zdravia a obehového systému, ktorý roznesie 
vitamíny a minerály do buniek a orgánov, pre ich 
posilnenie.
Forever Arctic Sea™ 
poskytuje esenciálne Omega 3 mastné kyseliny, pre podporu 
kardiovaskulárneho systému.

ARGI+™

obsahuje silnú zmes L-Arganínu a antioxidantov, ktoré boli navrhnuté tak, 
aby zvýšili tvorbu oxidu dusnatého v tele. Ten podporuje obehový systém 
a zvyšuje efektivitu pri distribúcii živín do celého tela.

2. Obehový systém

Posilnenie predstavuje nosič, ktorý sa 
pohybuje po výživovej superdiaľnici.

Posledným krokom na výživovej superdiaľnici je 
posilnenie a doprava cenných živín ku bunkám                     
a tkanivám.

Forever Daily™ 
poskytuje viac ako 55 živín obsahujúcich dôležité vitamíny a minerály, 
ktoré sú potrebné pri nevyváženom stravovaní a na doplnenie 
chýbajúcich vitamínov a minerálov, ktoré chýbajú v našej strave.

3.Posilnenie

 Živina  Odpad



ROZHODNUTIA PRE ZDRAVIE SÚ 
SKVELOU CESTOU AKO POSILNIŤ VAŠU 
VÝŽIVOVÚ SUPERDIAĽNICU A TELO 

VYBUDUJTE ŠIROKÚ 
SUPERDIAĽNICU

Výhradný distribútor Forever Living Products                                                                             
Slovak Republic, s.r.o., Priemyselná 1/A, 821 08  Bratislava
foreverliving.com   ©2016 Aloe Vera of America, Inc. 

*Všetky tu uvedené informácie sú poskytované výlučne na edukačné účely a nie sú určené 
na diagnostiku, liečenie, uzdravovanie alebo prevenciu konkrétnych chorôb. Predtým, než 
začnete akýkoľvek cvičebný program alebo užijete akýkoľvek doplnok stravy, kontaktujte 
prosím lekára alebo iného zdravotníckeho pracovníka, aby ste získali ďalšie podrobnejšie 
informácie, najmä ak práve užívate lieky alebo podstupujete liečbu kvôli nejakému 
zdravotnému problému. 

Nezabúdajte na 
hydratáciu

Ak vypijete denne aspoň 8 pohárov                                  
vody (2 litre), budete sa cítiť sýtejší,                                                                    
zbavíte sa toxínov, vaša pokožka 
bude  zdravšia a vaše telo bude                                                                    

fungovať správne.

Jedzte pestrú 
stravu

Celozrnné potraviny a rôzne druhy                                           
ovocia a zeleniny poskytujú vášmu telu                                                               
potrebné vitamíny a minerály, aby ste sa                                                
cítili dlhšie sýti a mali dostatok energie. 

Rozhýbte sa
Štúdie dokazujú, že tí, ktorí sa aktívne hýbu                                                                                       
aspoň 30 minút denne, 4-5 krát do týždňa,                                                                        
sú zdravší, šťastnejší a produktívnejší. Byť 
aktívny neznamená, že musíte tráviť všetok                                                                             

čas v posilňovni. Choďte do práce po                                        
schodoch alebo si vychutnajte cyklistiku                                            

s rodinou – jednoducho sa hýbte!

Oddýchnite si
Bez kvalitného spánku organizmus 

nefunguje naplno, a preto sa cítite pod 
stresom, lenivý a neproduktívny. 

7 - 8 hodín spánku denne vám pomáha
reštartovať vaše telo a myseľ a pripraviť

vás na ďalší deň. 


