
PRODUKTY FOREVER V BOJI PROTI VIROVÝM NEMOCEM 

Co to jsou virózy? 

 Nejčastější lidské onemocnění 

 U dospělých způsobuje nejvíce dní na 

neschopence  

 Zdrojem nákazy je člověk 

 Proces nemoci se přenáší vzdušnou cestou 

 Vstupní bránou nemoci jsou sliznice 

 Inkubační doba jsou 1 až 3 dny 

 Průběh nemoci: kýchání, bolest v krku, 

zimnice, teploty nad 39°C, bolesti kostí, 

svalů, hlavy, nevolnost, zvracení, průjmy, 

krvácení z nosu 

 Komplikace: zápal hltanu, hlasivek, 

průdušnice, průdušek 

- Následně: suchý dráždivý kašel, který 

se mění na dráždivý kašel, vykašlávání 

se dostaví po bakteriální 

suplementaci (léčbě) 

 Rekonvalescence: po 3 – 4 dnech ústup 

teplota následné až dvou týdenní 

doléčení. 

Prevence a léčba viróz pomocí produktů Forever 

Aloe Vera: základní stavební kámen produktů 

Forever 

 Účinky: protizánětlivé  

              protivirové  

              antimykotické 

             podporující imunitní systém 

 

Absorbent C tbl: 60mg kyseliny askorbové 

nesynteticky vázené na ovesných otrubách 

 

 Pomalé a postupné uvolňování v tenkém 

střevě. 

Člověk je jeden z mála „živočichů“, který není 

schopný si „vyrobit“ svůj vlastní vitamin C, 

musí jej tedy přijímat v potravě, nebo ve formě 

ABSORBENT C.  

Dávkování: 1 – 2 i více tablet denně 

        

Aloe Berry Nectar je identický s čerstvým aloe 

vera gelem z čerstvých listů. 

 Obsahuje celé spektrum vitaminů, 

minerálů, stopových prvků, enzymů a 

dalších látek prospěšných člověku. 

 Obohacený vitaminem C díky brusinek a 

jablek 

Účinky: antibakteriální a protivirové                                                                                                                                                        

čistí trávicí trakt ………                                    

Dávkování: 30 – 120 ml denně 

Bee Propolis:  

         posiluje imunitní systém 

 Protizánětlivý, protivirový účinek 

Dávkování: podáváme jako antibiotika co 4 – 6 

hodin 1 až 2 tablety 

Carlic – Tyme: 

 Účinnou látkou tohoto preparátu je 

ALLICÍN, který má silné antibakteriální 

účinky. 

 Sirné sloučeniny v česneku mají 

antibakteriální účinky 

 Germánium – stopový minerální 

prvek posilňující imunitní systém. 

 Vitamín C je dodám díky 

komplexnosti preparátu. 

Dávkování: 2 – 3x denně při jídle i více tablet. 

 

 



Forever Kids: 

 Multivitamin 

 Obsahuje celé spektrum minerálních látek 

a stopových prvků. 

 Obsahuje nejširší spektrum vitaminů řady 

B 

Dávkování: 2 – 3x denně 2 tablety, děti podle 

hmotnosti od 1 tablety denně. 

                 

Aloe First: 

 Díky propolisu má antibakteriální účinky, 

zároveň dezinfikuje. 

 Vhodný jako sprej, stříkáme do nosu a 

hrdla, v případě dětí je možné vytírat nos 

navlhčenou vatou. 

             

Aloe Lips: 

 Obsahuje jojobový olej a včelí vosk 

 Vhodný při léčbě oparů a nosu. 

                

 

Aloe Aktivator: 

 má antibakteriální účinky, je vhodný jako 

kloktadlo, které se připravuje ředěníme 

vodou v poměru 1 : 1 (vhodná je 

destilovaná voda). Kde nechce, neředí. 

 Ušní kapky – v případě virového zápalu 

venkovního ucha. 

 Nosní spray – při zápalu nosní sliznice. 

Aloe Lotion: 

 K vzhleden k uklidňujícím a 

protizápalovým účinkům je vhodný na 

ošetření pokožky okolo nosu při  nadce, 

neštípe, nedráždí, hydratuje pokožku. 

                 

Herbal Tea: 

 Čaj  s bohatým obsahem květů Aloe Vera 

 Protizánětlivý účinek 

 Vhodný pokud je potřeba se potit 

 Dodržujeme díky němu denní pitný režim. 
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