
ПЪЛНОЦЕННО  
ХРАНЕНЕ С ЛЕКОТА



Витал5 съчетава пет великолепни Форевър 
продукта, които – действайки заедно, 
компенсират евентуални дефицити и 
осигуряват ключови нутриенти, необходими 
на тялото ви, за да изглеждате и да се 
чувствате по-добре.

ЖИВОТЪТ НИ Е ВСЕ ПО-ЗАБЪРЗАН И 
УДОБНИТЕ БЪРЗИ ХРАНИ ЧЕСТО НИ СЕ 
СТРУВАТ НАЙ-ЛЕСНОТО РЕШЕНИЕ, НО НА 
ОРГАНИЗМА НИ МОЖЕ ДА НЕ МУ ДОСТИГАТ 
ВАЖНИ ВИТАМИНИ И МИНЕРАЛИ, 
НЕОБХОДИМИ ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА 
ЗДРАВЕТО И ЖИЗНЕНОСТТА.

ПЪЛНОЦЕННО 
ХРАНЕНЕ С 
ЛЕКОТА
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Forever Active 
Probiotic® 

30 перлички

Forever Daily®

60 таблетки

Какво 
съдържа 
пакетът 
Витал5:

Aloe  
Vera Gel /Aloe 
Berry Nectar
4X бутилки  

от 1 л

ARGI+®

30 пакетчета

Forever  
Arctic Sea®

120 гел капсули



ПРОДУКТИТЕ ВЪВ ВИТАЛ5 СА СПЕЦИАЛНО 
РАЗРАБОТЕНИ ДА ДЕЙСТВАТ ЗАЕДНО В 
СИНЕРГИЯ. 
ТОВА ОЗНАЧАВА, ЧЕ КОГАТО ПРИЕМАТЕ И ПЕТТЕ ПРОДУКТА 
ЗАЕДНО, РЕЗУЛТАТИТЕ СА МНОГО ПО-ИЗРАЗЕНИ, 
ОТКОЛКОТО АКО ВЗИМАТЕ ВСЕКИ ОТ ТЯХ САМОСТОЯТЕЛНО.

СИНЕРГИЯ. 

Forever Aloe Vera Gel® / Гел от алое вера
Първият продукт, получил сертификат от Международния научен съвет за алое зара-
ди чистотата си, гелът ни от алое вера подкрепя храносмилателната система и под-
помага усвояването на нутриенти. С любов извличаме полезната пулпа и течност от 
вътрешността на листата по патентована и усъвършенствана технология, за да почув-
ствате силата на природата.

Forever Active Probiotic® / Активен пробиотик
Доставяща впечатляващите 1 милиард жизнеспособни пробиотични микроорганизми, 
тази супер комбинация от шест щама полезни чревни бактерии може да подпомогне 
здравословното храносмилане, да подобри усвояването на нутриенти и да подкрепи 
имунитета. Перличките на Форевър активен пробиотик се изработват по патентована 
технология, която гарантира, че полезните бактерии се освобождават в най-подходяща-
та част от храносмилателната система. Без необходимост от съхраняване в хладилник, 
тези лесни за приемане „добри бактерии“ ще ви помогнат да преодолеете дисбаланса, 
причинен от съвременния начин на живот и хранене. 

Forever Arctic Sea® / Арктическо море
Тази изключителна комбинация от масло от риба, масло от калмари и зехтин с високо 
олеиново съдържание е една от най-добрите хранителни добавки с омега-3, EPA и DHA. 
Освен че съдържа и витамин E, Арктическо море се извлича не от едно, а от три чисти 
рибени масла: аншоа, сьомга и трескá. Тази цялостна хранителна добавка подкрепя 
ключови системи в тялото като сърдечносъдовата, храносмилателната и имунната, а 
също и здравето на мозъка и очите.

ARGI+® / АРГИ+
Една доза АРГИ+ осигурява 5 г L-аргинин плюс синергични витамини и зарежда тялото 
ви с жизненост за целия натоварен ден. L-аргининът е аминокиселина, която изпълнява 
много важни функции в тялото – от подпомагане деленето на клетките до засилване 
производството на азотен оксид, който допринася за по-добро кръвоснабдяване на ос-
новните органи. В комбинация със синергични витамини и плодове тази многостранна 
хранителна добавка подкрепя цялото ви тяло и добавя изкусителен плодов аромат към 
любимата ви напитка.

Forever Daily® / Форевър дейли
Подсилен с нашия уникален АОЗ комплекс, Форевър дейли е мултивитамин с възмож-
но най-съвременната система за ефикасно усвояване на съставките. Патентованата ни 
формула съдържа комбинация от идеално балансирани полезни вещества, обвити в 
алое, като включва и препоръчителните дневни дози незаменими витамини и минера-
ли. Добавихме и съчетание от плодове и зеленчуци, които осигуряват ценни фитонутри-
енти. Идеално здраве в малко шишенце.
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ВАШИЯТ ДНЕВЕН РЕЖИМ.
СЛЕДВАЙТЕ ТОЗИ РЕЖИМ ВСЕКИ ДЕН, ЗА ДА 
ПОСТИГНЕТЕ МАКСИМАЛНИ РЕЗУЛТАТИ С 
ПРОГРАМА ВИТАЛ5.

1X пакетче 
ARGI+®

2-3X 
капсули  
Forever  

Arctic Sea®

1X перличка 
Forever  
Active  

Probiotic®

120 мл  
Aloe Vera Gel  

или Aloe Berry 
Nectar

2-3X 
капсули  
Forever  

Arctic Sea®

1X таблетка 
Forever  
Daily®

1X таблетка 
Forever  
Daily®

Следобед

Сутрин

Изчакайте  
30 мин.
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ВАШЕТО ТЯЛО Е ИЗГРАДЕНО  
ОТ КЛЕТКИ, ТЪКАНИ И ОРГАНИ, 
КОИТО РАБОТЯТ ЗАЕДНО.  
ПРЕДСТАВЕТЕ СИ СЪВКУПНОСТТА ОТ СИСТЕМИ 
В ОРГАНИЗМА КАТО ПЪТИЩА НА КАРТА.  
ИМА ПО-МАЛКИ ШОСЕТА, МАГИСТРАЛИ, 
АУТОБАНИ И ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ КЛАСОВЕ 
ТРАСЕТА ПОМЕЖДУ ИМ. ВЪВ ФОРЕВЪР 
НАРИЧАМЕ ВСИЧКО ТОВА ХРАНИТЕЛНАТА 
СКОРОСТНА МАГИСТРАЛА.

ПЪТ КЪМ 
ДОБРОТО 
ЗДРАВЕ.

Храните и добавките, които поглъщаме, 
ни зареждат с полезни вещества и 
магистралата се грижи те да стигнат 
до всяка наша клетка. Същевременно 
тя изхвърля отпадните продукти, 
естествено произвеждани от организма. 
Продуктите във Витал5 са специално 
подбрани за подкрепа на дейността на 
хранителната магистрала в три ключови 
аспекта.
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Укрепването можем да представим като 
превозното средство, движещо се по 
хранителната магистрала.

Последната стъпка в нашата скоростна магистрала 
е укрепването и доставянето на ценни хранителни 
вещества до клетките и тъканите. 

Forever Daily® 
Форевър дейли осигурява над 55 нутриента, включително 
незаменими витамини и минерали, за да попълни евентуални 
дефицити, предизвикани от лошото хранене и пониженото 
съдържание на полезни вещества в съвременната храна.

3.Укрепване
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Заедно тези два ефикасни продукта спомагат 
за по-добро усвояване на полезните 
вещества и за полагане на основата за 
останалите продукти във Витал5.
В нашата хранителна скоростна магистрала 
тези два продукта представляват пътното 
платно.

Представете си тези два продукта като 
ширината и скоростта на хранителната ни 
магистрала. 

Усвояването се отнася до бионаличността на 
нутриентите или до каква степен организмът 
асимилира приеманата храна и хранителни добавки. 
Колкото по-добро е усвояването, толкова по-големи са 
ползите за тялото ви. Витал5 подкрепя асимилацията 
по два начина.

След като сте оптимизирали асимилацията на 
хранителни вещества, втората стъпка е подпомагане 
на сърдечносъдовото здраве и кръвообращението, 
за да бъдат доставени витамините и минералите до 
клетките и органите, на които са нужни.

Forever Aloe Vera Gel® 
Гелът от алое вера и нектарът от алое и боровинки се грижат 
за храносмилателната система и допринасят за  правилното 
храносмилане и изхвърляне на отпадъците.

Forever Active Probiotic® 
Активният пробиотик на Форевър осигурява 1 милиард полезни 
бактерии от шест различни щама, които подкрепят храносмилането 
и други процеси в организма.

Forever Arctic Sea® 
Арктическо море доставя незаменими омега-3 мастни киселини за 
подкрепа на сърдечносъдовата система.

ARGI+® 
Арги+ съдържа ефикасна комбинация от L-аргинин и антиоксиданти, 
разработена да повишава производството на азотен оксид в тялото. 
Това съединение активизира кръвообращението за по-ефективно 
транспортиране и доставяне на нутриенти из цялото тяло.

2. Кръвообращение

1.Усвояване

 Нутриенти  Отпадъци



Раздвижете се
Според изследванията хората, които 
спортуват поне по 30 минути на ден, 

4-5 пъти седмично, са по-здрави и по-
продуктивни. Няма нужда да прекарвате 

часове във фитнеса – ползвайте стълбите 
вместо асансьора, карайте колело със 
семейството си – просто се движете!

Изключителен дистрибутор Форевър Ливинг Продъктс
foreverliving.com   ©2016 Aloe Vera of America, Inc. 
2016 (1118)

* Описаните в това издание продукти за вътрешна употреба съдържат витамини и 
минерали, които допринасят за поддържане на общо здраве, като спомагат за 
компенсиране на дефицити от хранителни вещества в организма. Те са хранителни 
добавки, не са заместител на разнообразното хранене и не са предназначени за 
превенция, диагностициране, облекчаване или лекуване на конкретна болест или 
клас от заболявания. Консултирайте се с личния си лекар, ако страдате от някакво 
заболяване.

Не забравяйте 
водата

Всекидневното пиене на осем чаши 
(2 литра) вода ще ви помогне да се 
чувствате по-сити, да изхвърляте 

токсините, да изглежда по-добре кожата 
ви и да функционират системите  

в тялото ви както трябва.

Почивайте си
Без нормален сън тялото не 

функционира оптимално, чувствате се 
напрегнати, отпаднали и непродуктивни. 

7-8 часа сън нощем възстановяват 
организма и съзнанието, за да сте 

подготвени за деня.

Оцветете  
чинията си

Консумацията на пълноценни храни и 
разнообразни плодове и зеленчуци може 

да осигури на тялото ви необходимите 
витамини и минерали, за да се чувствате 
сити по-дълго и да имате повече енергия.

ЗДРАВОСЛОВНИЯТ НАЧИН НА ЖИВОТ Е ОТЛИЧНА 
ПОДКРЕПА ЗА ХРАНИТЕЛНАТА СКОРОСТНА 
МАГИСТРАЛА И ЦЯЛОТО ТЯЛО.

ИЗГРАДЕТЕ ПО-СТАБИЛНА 
МАГИСТРАЛА.


