
ג'ל אלו ורה לשתייה 
ג'ל האלו ורה שלנו, המוצר הראשון שקיבל אישור על 

טהרתו מהמועצה הבין-לאומית למדעי האלו ורה, 

תומך במערכת העיכול שלכם ומסייע בספיגת חומרים 

מזינים. אנו מפרידים את קליפת העלה מהג׳ל המדהים, 

ואז משמרים אותו בתהליך מוגן הפטנטים שלנו, כדי 

שתוכלו לחוות את עוצמת הטבע.

משקה אלו ורה וחמוציות 
פרץ של חמוציות ותפוחים מתוקים  מעניק טעם מתוק 

אך פיקנטי המופק באופן טבעי.  הוכח שכוחם של נוגדי 

החמצון שבחמוציות חזק פי 20 מזה של ויטמין C והן 

מכילות פרואנטוציאנידינים שמספקים הגנה על בריאות 

דרכי השתן. החומר המזין הצמחי שבתפוח, קוורצטין, הוא 

נוגד חמצון חזק נוסף שעוזר להפוך את משקה האלו ורה 

והחמוציות של Forever לבחירה רבת עוצמה.

פוראור דיילי 
מולטי-ויטמין עוצמתי ויעיל זה, המיועד לצריכה 

יומית, מעניק את המערכת המתקדמת ביותר 

שקיימת לאספקת החומרים המזינים לגוף. הנוסחה 

הבלעדית שלנו מכילה 55 חומרים מזינים עטופים 

באלו ורה, המאוזנים באופן מושלם, וכוללת ויטמינים 

ומינרלים חיוניים בכמות התואמת לערכים היומיים 

המומלצים. כללנו בו גם תערובת פירות וירקות שתסייע 

לספק חומרים מזינים חשובים. 

 כדאי לדעת 
פוראור דיילי  בנוי לפי 

ההמלצות לצריכה 

היומית - RDA של 

 ארגון הבריאות העולמי.  

פוראור ג׳ין צ׳יה 
לא סוג אחד, אלא שני סוגים של ג'ינסנג נותנים את הכוח לשילוב הזה של 

ג'ינסנג וצ'יה. ג'ינסנג נחשב לשורש תבלין אגדי במזרח במשך מאות שנים 

והוא טופח על ידי האצטקים במערב בזכות תכונותיו הבריאות ומעניקות 

האנרגיה. צ'יה, מזון-על מהעידן המודרני, זכה לשבחים מהילידים באמריקה 

כמזון מעורר שמספק אנרגיה. צירפנו את שני הסמלים התרבותיים האלה 

יחד כדי לתמוך ברווחה הנפשית ובסיבולת שלכם. מכיל סויה.

 טבליות סובין שיבולת שועל
 C בתוספת ויטמין

ויטמין C נלחם ברדיקלים חופשיים ומועיל לעור 

ולרקמות החיבור. תנו דחיפה לגופכם עם ויטמין 

סי המכיל גם פפאיה, דבש וסובין שיבולת שועל. 

שיבולת שועל מכילה נוגדי חמצון ייחודיים הקרויים 

אבנאטרמידים,  שיכולים לנקות את גופכם מנוגדי 

חמצון. ויטמין C  מחובר לשיבולת שועל במבנה 

מרוכב המאפשר ספיגה מירבית.

בי פולן 
פולן דבורים )אבקני הפרחים שנאספו ע״י הדבורים( נחשב לאחד מהמזונות 

השלמים ביותר בטבע. בנוסף, אבקה מוזהבת זו מכילה ביופלבנואידים ותרכובות 

של  נוגדי חמצון חזקים אחרים. מוצר זה, נקי מחומרים משמרים ומחומרי טעם 

וריח,  הוא הכי קרוב לכוורת שרק אפשר.  בעזרת מבנה הטבליה מתאפשרת 

ספיגה מעולה של הפולן.

במערכתתמיכה
החיסונית

המערכת החיסונית מגנה על גופנו 24 שעות ביממה, 365 
ימים בשנה, אך מערכת זו איננה תמיד בשיא יכולתה. 
יש גורמים רבים שעלולים להחליש אותה כמו: תזונה 
לקויה, אלרגיות, זיהום אוויר, חוסר שינה, לחץ, בעיות 

 Forever נפשיות ועוד. המשקאות ותוספי התזונה של
נותנים מענה ותומכים במערכת החיסונית. 

נבחרנבחר מוצר מוצר

"מהדרין" בהשגחת
הרב בנימין פרוייבירט       

 KSA כשר בהשגחת
באישור הרבנות הראשית לישראל       

בהשגחת בד״צ 
שארית ישראל



במערכתתמיכה
החיסונית

שמרו
נקיותידייםעל

שמירה על ידיים נקיות זה אחד הדברים 
החשובים ביותר שאנו יכולים לעשות במניעת 

הפצת חיידקים ובשמירה על הבריאות 
שלנו ושל הסובבים אותנו. 

סבון אלו ורה לידיים
100% ג'ל אלו ורה מיוצב וחומרי ניקוי טבעיים 

שיותירו את עורך בתחושה רכה ולחה

כשאתם לחוצים או מדוכאים, גופכם משתמש במאגרי חומרים שונים 
ומתפעל מערך הורמונים. דלדול מאגרי החומרים המזינים מקטין את 

מערכות ההגנה הזמינות של הגוף, ומחליש את המערכת החיסונית 
שלנו. אל תתנו לתחושות שליליות לדרדר את מצבכם הנפשי ובכך 

לפגוע במצבכם הגופני.

 הרחיקו את השליליות בעזרת
פעילות גופנית

אם נדמה שהמוח שלכם לא חדל להתעסק במה 
שקרה עשו הפסקה לפעילות גופנית. התמקדות 
בספורט יכולה לעזור לכם לשחרר את האנרגיה 

השלילית הזו. פעילות גופנית זו הסחת דעת 
מצוינת, אבל גם עוזרת לקדם תחושת רוגע הודות 
לאנדורפינים שמשתחררים במוח ונותנים אנרגיה 

לנשמה שלכם. זה יעזור אם תהיו נוכחים ברגע, בתוך 
שגרת האימונים שלכם. אתם יכולים לעשות את זה 

על ידי התמקדות בנשימה, בקצב הצעדים, ברוח 
שעל פניכם, כל מה שעוזר לכם לשבור את רצף 

המחשבות השליליות. 

שחררו מתחים עם עיסוי חמים
זה לא סוד שלעיסוי יש השפעה על בריאות גופנית 

ונפשית.
אם אתם נושאים את המתחים שלכם על כתפיכם, 

שרירי הגב שלכם יכולים לחוש את המתח באופן 
פיזי, ועיסוי יכול ממש לעשות פלאים. אלו היט לושן 

יכול להציע לכם מסאז' מחמם שייתן לכם שחרור 
מרגיע מהמתחים היומיומיים הודות לחומרים 

המחממים הנותנים הרפייה לשרירים ולג׳ל האלו ורה 
הטהור שמרגיע ומשיב את הנעורים.  טיפ: שלבו את 

MSM האלו היט לושן עם ג׳ל אלו ורה עם

תנו לעצמכם מרחב לשחרור
כולנו צריכים מדי פעם זמן לעצמנו כדי להתמלא 

באנרגיה. נסו לטבול באמבט חם, לקרוא רומן סוחף, 
או לעשות מדיטציה בחדר מואר למחצה. לפי 

אוניברסיטת ג'ון הופקינס, חלון של מדיטציה בת 
שלושים דקות יכולה לעזור להפיג מתחים ודיכאון, 

אבל כדי להיות אפקטיביים לטווח הארוך, היו עקביים 
ופנו את אותו חלון זמן מידי יום באופן קבוע.

אוכל בריא = גוף בריא
אם אתם מדוכדכים, אימוץ הרגלי אכילה גרועים 

הוא הדבר הרע ביותר שאתם יכולים לעשות. 
הג'אנק-פוד הזה רק יגרום לכם להרגיש מדוכאים 

יותר.  
אם אתם מרגישים קצת בחרדה בי-פולן יתן 
לכם את זריקת האנרגיה שאתם צריכים עם 

הביופלבנואידים ותרכובות נוגדי החמצון שידחפו 
אתכם קדימה. בנוסף, אתם צריכים במצבי דכדוך 

 .B לחגוג על מאכלים שיש בהם הרבה ויטמין
עובדתית, אם אתם מרגישים עצבניים או אדישים, 

יכול מאוד להיות שיש לכם חוסר בויטמין הזה. 
דגנים, שעועית, אפונה, אגוזים, ביצים ומוצרי 

חלב הם כולם מקור לויטמין B ושילוב מאכלים 
אלה במזון שלכם יכול להיות בדיוק מה שאתם 

צריכים כדי לרומם את רוחכם. למבוגרים רבים יש 
מחסור בויטמין B, במיוחד לטבעונים וצמחונים, 

מה שהופך את פוראור B12 פלוס לתחליף נפלא 
שיכול להשלים פערים תזונתיים. 

פנו זמן לשנת לילה טובה
בעיות יכולות לצאת מפרופורציה כשאתם 

עייפים. לילה של שינה איכותית יכול 
ממש לרענן את המחשבה שלכם ולעזור 

לכם לאמץ נקודת מבט חדשה על 
המצב. אם אתם מאמצים שגרת שינה 

שהופכת להרגל, המוח שלכם ילמד 
שהגיע הזמן להוריד הילוך ולהירדם, 
וזה אומר שתתחילו לפהק עוד לפני 

שכיביתם את מנורת הלילה. יחד עם זאת, 
אתם צריכים להפסיק לאכול מזונות עתירי 

סוכר, להימנע מאימונים 

מפרכים וזמן מסך הרבה לפני כן ולהחליף 
את כל אלה באופציות פעילות מרגיעות 

יותר כמו אמבטיה חמימה וקריאה. 
מזון מלכות יקל על מחשבותיכם 

המתרוצצות ויפנה עבורכם דרך אל 
פינתכם הרגועה. 

אנו מקווים שהטיפים שהבאנו יעזרו לכם 
לחזק את מרחב הנוחות שלאחר העבודה 
ולהפוך אותו לנעים יותר. מצב חיובי יכול 

לעזור לכם להישאר חזקים, לשמר ולהשיג את מה 
שאתם רוצים בחיים. אל תתנו לעבודה או לכל דבר 

אחר להוות מכשול.

פעילות גופנית 
זו הסחת דעת 
מצוינת, אבל 
גם עוזרת גם 

לקדם תחושת 
רוגע הודות 

לאנדורפינים 
שמשתחררים 
במוח ונותנים 

אנרגיה לנשמה 
שלכם.


