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בריאות
בני קיימא
מקורות

מהכוורת
ככל שהמכוורת בריאה יותר, המוצרים שיוצאים ממנה יהיו 

איכותיים יותר. זו בדיוק הסיבה לכך ש-Forever בוחרת 
 בקפדנות יתרה את מקורות חומרי הגלם הטהורים של 

הבי פרופוליס, מזון המלכות ושל הבי פולן. 

ככל שאוכלוסית הדבורים הולכת וקטנה ברחבי העולם, אנו 
מאמינים שכיצרנים יש לנו אחריות להגן על מושבות הדבורים 

 Forever ולעזור להן לגדול. מקורם של מוצרי המכוורת של
הם באזורים מדבריים בארצות הברית ובספרד, באמצעות 

שותפים הרואים לנגד עיניהם את עקרונות הקיימות והאחריות 
לשמירה על אוכלוסיית הדבורים ותמיכה בהם.

 אנחנו מחשיבים את עצמנו כמומחים 
לאלו ורה. אנחנו גאים להיות המגדלים, 
היצרנים והמשווקים הגדולים ביותר של 

מוצרים מבוססי אלו ורה בעולם כולו.

הקדשנו את עצמנו לחיפוש אחר המקורות הטובים ביותר בטבע 
לבריאות ויופי ושיתופם עם העולם. בחברת Forever אנו משלבים 

אלו ורה טהורה עם מרכיבים טבעיים ומתקדמים מדעית שנבחרו 
כדי להשלים ולחזק את התועלות של האלו ורה. משמעות היכולת 

הרב-תכליתית של האלו ורה היא שאפשר לשלב את הצמח 
עם מרכיבים שונים ולהשתמש בו בצורות רבות כדי לעזור לך 

ולמשפחתך להיראות טוב יותר ולהרגיש טוב יותר.
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בי פרופוליס
הפרופוליס עשוי משרף צמחים שהדבורים אוספות, תערובת דביקה 

זו מכילה דונג ותרכובות אחרות שהדבורים יוצרות ובונות כדי להגן על 
הכוורת. הפרופוליס מכיל גם תרכובות תזונתיות המסייעות לחזק את 

גוף האדם. 
מחקרים הראו כי החומרים בהם הדבורים משתמשות כדי להגן על 

המושבה יכולים גם לתמוך בהגנות הטבעיות של גופנו, ולהילחם 
בהשפעות השליליות של רדיקלים חופשיים. בנוסף, פרופוליס הוא מקור 

טבעי של פלבנואידים, כמו בפירות ובירקות. 
הפרופוליס של Forever מציע לך תזונה מתקדמת הישר מהכוורת. אנו 

משתמשים בחומרים טבעיים ללא צבעים או טעמים מלאכותיים. 
הפרופוליס בשילוב עם בי פולן, יכול לספק את האנרגיה הטבעית לה 

אתם זקוקים ולתמוך באורח חיים פעיל ובריא.

מזון מלכות 
מזון המלכות,  מזונה הבלעדי של מלכת הדבורים, נחשב לאחראי לאורך חייה 

שכפול פי  50 ואף יותר מזה של הדבורים הרגילות! 

הוא מכיל HDA-10, הידוע גם בשם חומצת מלכת הדבורים. זוהי חומצת שומן 
הנמצאת במזון מלכות וניראה  כי היא המקור לחלק ניכר מהתכונות הטובות שלה. 

מזון מלכות מכיל חלבונים טבעיים, חומצות שומן, מלחי מינרלים, חומצות אמינו 

וויטמינים לתמיכה בבריאות ואיכות חיים. 

גופכם הוא הארמון שלכם. תנו לו את הטיפול המלכותי שמגיע לו.

בי פולן 
אבקת הזהב הזו, שהיא למעשה אבקני הפרחים שנאספו ע״י הדבורים, נחשבת 

לאחד מהמזונות השלמים ביותר בטבע. הדבורים פועלות בהפצת הפולן 
 להאבקת הפרחים, אך בדרכן הם מגלגלות את הפולן לכדור קטן ומזין.  

הדבורים מערבבות את אבקת הפולן עם אנזימים וצוף עשיר, וחוזרות למושבה 
מצויידות במזון-על כדי לחלוק אותו עם שאר הכוורת. כאשר אתם עסוקים כמו 

דבורה, תדלקו את הגוף שלכם עם הטוב ביותר שיש לטבע להציע.

אליכםמהדבורה
הדבורים ממלאות תפקיד חיוני בטבע

על ידי  האבקת צמחים והבאת
איזון למערכות האקולוגיות שלנו. 

הדבורים מייצרות מגוון רחב של חומרים 
מועילים המסייעים בשמירת הכוורת 

אנרגטית ופרודוקטיבית. הכוורות 
מלאות בחומרים טבעיים שמתדלקים 

את הגוף והנפש.
יש לכם הזדמנות לחוות אנרגיה ותזונה 

שרק הטבע יכול לספק.


