
Zdrowe ule wytwarzają produkty pszczele 
najwyższej jakości. Właśnie dlatego Forever  
z ogromną starannością dobiera źródła, z których 
pozyskuje miód, propolis, mleczko i pyłek pszczeli. 

Światowa populacja pszczół maleje i jesteśmy przekonani, 
że zadaniem pszczelarzy jest ochrona pasiek i wspieranie 
rozwoju pszczelich rodzin. Produkty pszczele Forever 
pochodzą z pustynnych regionów Stanów Zjednoczonych 
oraz Hiszpanii i pozyskiwane są od partnerów oddanych 
idei zrównoważonych źródeł i odpowiedzialnych działań, 
wspierających populację pszczół.

Zrównoważone 

   źródła

Uważamy się za specjalistów od 
aloesu. Jesteśmy największym na 
świecie plantatorem i wytwórcą  
aloe vera oraz bazujących na aloesie 
produktów, co budzi naszą dumę.

Angażujemy się w wyszukiwanie w naturze najlepszych źródeł 

zdrowia i urody oraz dzielenie się nimi ze światem. W Forever 

łączymy czysty aloes z naturalnymi oraz naukowo 

zaawansowanymi składnikami, dobranymi tak, by uzupełniały  

i wzmacniały dobroczynne działanie aloe vera. 

Aby poznać nasze napoje, suplementy diety, 
produkty pielęgnacyjne oraz do kontroli wagi  
i pełny asortyment, wejdź na foreverliving.com.
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złoto
Pszczoły odgrywają kluczową rolę  
w przyrodzie, zapylając rośliny  
i wspierając równowagę ekosystemu. 
Wytwarzają też wiele wartościowych 
substancji, dzięki którym ul zachowuje 
energię i produktywność. Pszczeli ul to 
prawdziwa skarbnica cennych sub-
stancji odżywczych, które wspierają 
dobre samopoczucie, odżywiając ciało 
i umysł.

My również możemy z nich skorzystać,  
a pyszny miód i suplementy diety  
z produktami pszczelimi mogą stać się 
ważnym elementem zdrowego stylu życia.

FOREVER BEE POLLEN 

Suplement diety z pyłkiem pszczelim | kod 026

Pyłek pszczeli to po prostu pyłek kwiatowy, zebrany i poddany 
odpowiedniej obróbce przez pszczoły, które następnie zanoszą go 
do ula i wykorzystują jako pożywienie. Pyłek powszechnie uznawany 
jest za jeden z najdoskonalszych pszczelich pokarmów. Warto też pamiętać, 
że pszczoły są „miernikami” czystości otoczenia i wybierają z niego tylko to, 
co w nim najlepsze.

Tabletki z pyłkiem pszczelim (550 mg) zawierają miód (67 mg) i mleczko 
pszczele (0,18 mg).

FOREVER ROYAL JELLY 

Suplement diety z mleczkiem pszczelim | kod 036

Mleczko pszczele to mleczna wydzielina pozyskiwana ze ślinianek 
pszczół miodnych. Ten pszczeli pokarm mieszany jest z enzymami  
i przeznaczony wyłącznie dla pszczoły, która ma stać się królową. 
Jest to jedyne pożywienie królowej przez całej jej wysoce produktywne życie 
– w ciągu którego składa do 3000 jaj dziennie, a dożywa 6 lat, podczas gdy 
pszczoły robotnice żyją 4-6 tygodni.

Mleczko pszczele zawiera min. 3% kwasu tłuszczowego 10 HDA, czyli 
kwasu10-hydroksy-2-decenowego (7,5 mg/1 tabletkę).

FOREVER BEE PROPOLIS 

Suplement diety z kitem pszczelim | kod 027

Propolis (kit) pszczeli to lepka, żywicowata substancja, zbierana 
przez pszczoły i po przetworzeniu wykorzystywana jako materiał 
budulcowy i uszczelniający ul. Nazwa propolis stanowi dokładne 
odzwierciedlenie jego funkcji – jest to słowo wywodzące się z greki,  
które dosłownie oznacza „przedmurze miasta”. Propolis tak dobrze 
spełnia swe zadania i stanowi tak skuteczną ochronę, że wnętrze  
ula jest bardzo dobrze zabezpieczone. 

Ze względu na swoje właściwości, propolis był wykorzystywany już  
w starożytności. Korzystali z niego Egipcjanie, Grecy, Asyryjczycy  
i Rzymianie. Propolis Pszczeli Forever zbierany jest z terenów wolnych  
od zanieczyszczeń.

FOREVER BEE HONEY 

Miód pszczeli | kod 207

Miód od wielu stuleci cieszy się opinią cennego 
naturalnego pokarmu – łatwo przyswajalną 

skarbnicą energii. Miód dostarcza ważnych dla 
organizmu składników odżywczych – węglowoda-
nów, w tym naturalnych cukrów (glukoza, fruktoza  

i sacharoza). Miód Pszczeli Forever to naturalny, 
pyszny i słodki przysmak pozyskiwany od pszczół. 

Łatwo przyswajany, jest szybkim i odżywczym 
źródłem energii na każdą okazję.

Od naszych

dla Ciebie
pszczół

Czyste


