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      Medicina anti-aging (anti-
îmb trânire) este o specialitate
medical  fondat  pe aplicarea
unor cuno tinte si tehnologii
medicale avansate în scopul
depist rii precoce, a prevenirii
timpurii, trat rii i chiar
invers rii disfunctiilor, tulbur -
rilor si bolilor legate de vârst .
Este  un  model  de  asisten
medical  bazat  pe  cercetare i
promovarea inova iei tiin ifice
în vederea prelungirii duratei de
via  s toas .  Trei devize
centrale   are  medicina  anti-
aging:
* Nu te îmboln vi!
* Nu îmb trâni!
* Nu muri!
   Principalele recomand ri pe
care  le  face  aceast  diciplin
nou  a tiin elor medicale sunt:
1).Detectez  timpuriu bolile,
scaneaz  profilul t u metabolic

i descifreaz  mecanismele moste-
nite,  care  pot  conduce  în  viitor  la
apari ia unor boli ale tale!
2). mâi slab! Obezitatea este a
doua cauz  a de deces,  care poate fi
prevenit . Anual mor în SUA peste
300 de mii de oameni din cauza unor
boli asociate obezit ii: diabetul
zaharat de tip II, hiper-tensiunea
arterial  si alte boli cardiovasculare,
colesterolul cu valori mari,
osteoartrita, boala vezicii biliare,
insuficien  respiratore, varice etc.
3).Evit  traumele! Traumele
(accidente auto, omucideri, acci-
dente  de  munc  etc)  ucid  mai  mul i
oameni între 1-44 de ani decât orice
alt  boal .
4).Nu fuma! Fumatul este cea mai
important  cauz  a cancerului pul-
monar, atât la b rba i, cât i la femei.
De asemenea, este responsabil i
pentru cele mai multe tipuri de can-
cer de laringe, al cavit ii bucale i

continuare în pagina 3
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Iat  ce con ine o
diet  s toas !

      Din cuprins:

ti i c :

Un gel de Aloe „reconstituit”
se ob ine prin tocarea,
filtrarea i liofilizarea frunzei
(adic  transformarea gelului
în pulbere, la temperaturi
foarte sc zute). Apoi, atunci
când e nevoie, el se dizolv
în ap , ob inându-se un nou
gel s cit sever de cele
mai multe dintre componen-
tele lui naturale valoroase.
Stabilizarea prin „pasteuri-
zare” distruge prin fierbere
nu doar microorganismele
care duc la oxidarea unui
produs natural, ci i la dis-
trugerea tuturor componen-
telor valoroase, sensibile la
temperaturi mai mari de 40
de grade Celsius.

De ce Aloe Vera de la Forever Living Products ?
Exist  în  lume  mii,  chiar  zeci

de mii  de firme care produc i
distribuie produse ce con in
Aloe Vera, în diferite concen-
tra ii. În func ie de concentra-
ie, putem distinge net între

„produsele  cu  Aloe  Vera”  i
„produsele din Aloe Vera”.
Din prima categorie fac parte
produsele  al  c ror  con inut  de

Aloe se încadreaz  între 0,1% si
maxim  15%.  Peste  99%  din
firmele  de  pe  glob  care  vând
produse ce au pe ambalajul  lor
numele acestei plante, cu
adev rat miraculoase, se afl  în
aceast  categorie. A adar, r -
mâne un num r extrem de mic
de firme care aduc pe pia
produse adev rate din Aloe

Vera. Dac  doriti sa aflati
câte i care sunt ele, puteti
sa consultati lista aflat  pe
site-ul www.iasc.org,
organismul interna ional
ce reglementeaz  acest
domeniu. -->p.2  -
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Dac  nu vre i  s  obositi, v
inform m  noi:  exist  în  lume  doar
86 de companii ce ofer  produse
cu con inut adev rat de Aloe Vera.
Prima dintre ele, care de ine
pre iosul certificat IASC, este
Forever Living Products. Aceast
firm  american  este liderul
mondial, de inând în jur de 90%
din produc ia mondial  de gel de
Aloe.  FLP cultiv  cea  mai  eficace
specie, anume Aloe Barbadensis
Miller. Aloe Vera este cultivat
organic, adic  f  nici un fel de
îng minte chimice, pesticide sau
erbicide. Frunzele sunt recoltate
manual,  dup  minim  3  ani  de  la
cultivare, perioada în care planta
ajunge la maturitate. FLP este
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printre rarele firme prelucr toare
din  lume  care  nu  utilizeaz i
coaja de Aloe, deoarece aceasta
nu are decât o ac iune laxativ .
Gelul de Aloe de la  Forever este
pur, p strând echilibrul natural
al numeroaselor si valoroaselor
lui componente nutritive. Este
nepasteurizat si f  ados de ap .
O provocare pentru orice firm
serioas  din domeniu o reprezin-

 stabilizarea gelului de Aloe.
FLP utilizeaz  un patent brevetat
ce implic  ad ugarea unor pro-
tectori naturali, cum ar fi acidul
ascorbic  (vitamina  C)  extras  din
citrice, sorbatul de potasiu,
sorbitolul si benzoatul de sodiu,
toate extrase exclusiv din fructe

de p dure (mai ales mure) si
din  alge  (mai  ales  din  alga
vareh) i tocoferolul (Vitamina E
natural ). Atunci când întâlni i
sintagma „stabilizat 100%”,
pute i fi siguri c  gelul
respectiv nu a fost amestecat cu
alte ingrediente de volum.
Studiile HPLC (o metod  cro-
matografic  de mare precizie)
efectuate  de  IASC  si  laboratoa-
rele  Carrington  au  declarat  c
gelul de Aloe de la FLP este
practic identic cu cel con inut în
frunza proasp t t iat .

Informatii preluate din Revista
Forever, oct. 2006, articol al Cercet. St.

Principal Dr. Mircea Olariu

    Rolul sistemului  imunitar  este
acela de a identifica du manii
organismului i de a-i distruge.
Printre du mani se num  celule-
le  bolnave  din  organism  dar  i
agen ii  din  exterior,  cum  sunt
bacteriile i virusurile. Ac iunea
acestora asupra corpului este  mult
mai  „eficient ” în sezonul rece,
când aportul de clorofil , vitamine
i minerale benefice este sc zut

comparativ cu perioada de var .
De  aceea,  este  nevoie  s  ne
„îngrijim” pu in de men inerea
sistemului nostru imunitar la
parametrii înal i. Oricum, trebuie

ti i c  administrarea în cantit i

Sezonul gripelor? O solu ie natural  pentru cre terea imunit ii
mari a antibioticelor, o practic
extrem  de  gre it ,  dar,  din
nefericire, frecvent  la români, nu
duce decât la sl birea sistemului
natural de ap rare, care, la
urm toarea îmboln vire, va
solicita un ajutor i mai mare din
exterior. A a au ajuns foarte mul i
români dependen i de antibiotice,
spre bucuria… b nui i dvs. cui!
     Noi v  propunem o solu ie
natural  foarte eficient  de a v
pune la punct sistemul imunitar:
1. O  form  de Gel de Aloe Vera- care
detoxific , dar i tonifiaz  orga-
nismul prin vitaminele, mineralele i
aminoacizii pe care îi con ine. 1-2
litri/lun ;

2. O capsul /zi de Forever Activ
Probiotic, pentru a avea o flor
intestinal  apt  de a omorî bacteriile
„rele” ingerate odat  cu mâncarea;
3. Forever Echinaceea Supreme –  2
tablete/zi – obligatoriu asociat  cu:
4. Forever Bee Propolis: 2 tablete/zi;
5. Absorbent C, 3-4/tbl/zi- înghi ite nu
supte!;/ alternat cu Forever Kits, 3-4/zi;
6. 1  capsul /zi  de A-Beta-CareE –  o
formul  deosebit  ce contine
vitaminele A, E, seleniu i lecitin .
(Informa ii despre aceste produse pe:
http://www.aloe-flp.ro/produse.htm)
NOT : ine i  cura  timp  de  3  luni!

Fiind naturale, produsele se
asimileaz  perfect, eventualul surplus
se  elimin ,  a a  c  nu  v  gândi i  c  v
îngra i! Doar veti fi s to i!

Pentru a ne bucura
de un p r bogat, str lucitor i plin de
vigoare, Forever Living ne ofer
produse bogate în Aloe, concepute
dup  riguroase norme ecologice:
- Aloe Jojoba Shampoo- ampon cu
Aloe  i  jojoba,  cu  multiple  efecte

Îngrijirea p rului i Forever Living
benefice asupra p rului i pielii
capului;
- Aloe Jojoba Conditioning Rinse-
balsam cu Aloe ce neutralizeaz
sarcinile electrostatice, hidratea-

 p rul, îi d   luminozitate i
rezisten ,  prevenind fenomenul
de despicare a vârfurilor lui.
- Forever Aloe Pro-Set- fixator pen-
tru p r cu Aloe, f  alcool i fre-
oni, bogat în proteine hidrolizate.
Forever Aloe Styling Gel- pentru

modelarea delicat  a p rului;
Aloe Vera Gelly, gel pur de Aloe,
stabilizat 100%, excelent împotri-
va m tre ei, seboreei, leziunilor.
Forever Alpha –E Factor – asigur

tatea vârfului firelor de p r
prin  masarea câtorva pic turi pe

rul umed;
Aloe First- excelent pentru înt ri-
rea r cinii p rului i eliminarea

tre ii.
-> p. 3

Dieta s toas ,
suplimentele
nutritive naturale
i mi carea in

boala departe de
tine!
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esofagului. Fumatul mai este
asociat  cu  dezvoltarea  bolilor
coronariene, a bolilor de vezic
urinar , rinichi, pancreas, etc.
5).  mereu mi care! Mi carea
reduce în mod serios riscul
bolilor de inim  prin îmbun -

irea circula iei sângelui în tot
organismul, p streaz  greutatea
sub  control,  contribuie  la  redu-
cerea nivelului de colesterol din
sânge, scade tensiunea arterial ,
cre te capacitatea de a adormi
repede i bine, îmbun te
imaginea de sine, înl tur
anxietatea si  depresia,  cre te nu
doar masa muscular , ci si
entuziasmul si optimismul.
6). Opteaz  pentru o alimen-
ta ie s toas ! Se apreciaz

->   Ce este medic ina anti-aging?

aproape unanim c  cele mai s toase diete
din lume sunt: a).Dieta mediteranean .
Caracteristici: cereale, fructe, legume,
legume,  nuci,  gr simi bune,  ulei  de m sline
(omega9) i omega-3 (acizi gra i, din pe te).
b).Dieta Okinawa. În aceste insule japoneze
tr iesc cei mai vârstnici oameni de pe glob i
aici  se  înregistreaz  cele  mai  mici  rate  de
mortalitate datorate bolilor cronice.
Caracteristici:  aport  caloric  redus,  legume i
fructe  în  cantit i  mari,  aport  ridicat  de
gr simi  bune  (omega3),  aport  crescut  de
flavonoizi (în special din soia), diet  bogat
în fibre (cereale integrale).
7). Combate mereu radicalii liberi i

streaz i intact  imunitatea! Aceasta este
o condi ie fundamental  a prelungirii vie ii!
Vitaminele A, C, E i seleniul joac  un rol
central în protejarea celulelor prin
neutralizarea radicalilor liberi, ducând în

general la  reducerea riscului bolilor. Un
studiu f cut la coala de S tate Public
UCLA a constatat c  b rba ii care au luat 300
mg de vitamina C pe zi au avut cu 45% un risc
mai  mic  de  atac  de  cord,  comparativ  cu

rba ii  care  au  luat  doar  doza  zilnic
recomandat  (DZR)  de  60  mg.  Într-un  alt
studiu  efectuat  la  Harvard,  consumul  de
vitamina E  a  redus cu 41% riscul  atacului  de
cord, iar asociat  cu seleniul a dus la cre terea
remarcabil  a performan elor sistemului
imunitar. Bolile infec ioase (tuberculoza,
malaria, holera, ebola, HIV, hepatite virale,
gripe  etc)  care  se  asociaz  cu  un  sistem
imunitar precar determin  anual moartea a 2/3
din cele circa 55 de milioane de decese
înregistrate la nivel mondial.
Alte recomand ri: evitarea stresului, consum
moderat de alcool, o vi  social  activ ,
înva are i activitate mental  continu  etc.

O prezentare dup  Dr Ron Klatz, American Academy
of Anti-Aging Medicine, 20022002. American Academy of
Anti-Aging Medicine. Copyright 2002. American Academy of Anti-

Pielea s toas  este baza
frumuse ii,  iar  natura  ne  d
cele mai bune solu ii pentru
aceasta. De peste 30 de ani
Forever Living Products este
lider mondial în g sirea i
valorificarea resurselor natu-
rale  pentru  o  piele  mai
delicat i mai s toas .
Dou  produse deosebite  ne

  Ce s pun folose ti pentru copiii t i?
propune FLP pentru igiena
fe ei, mâinilor i corpului.
1. Aloe Liquid Soap –calmeaz
descongestioneaz , neutrali-
zeaz  chimic pielea, nu
produce l crimare. Este
foarte indicat persoanelor
care prezint  alergo-dermii,
dermatite  de  contact,  dar  i
celor cu risc alergodermic
mare (stomatologi, medici
chirurgi, celor din alimen-
tatia public  etc).
2. Avocado Face & Body Soap-
Este un s pun de calitate
superioar , continând 100%
unt pur de avocado, un fruct

bogat în vitaminele A, B, D si E,
tocmai de aceea el fiind eficient în
combaterea efectelor radicalilor
liberi asupra pielii noastre. Este
potrivit  pentru  orice  tip  de  ten.
Pielea gras  se cur  u or i este
hr nit  în  profunzime,  iar  cea
uscat  este hidratat i catifelat .
Aroma   natural ,  puternic i
pl cut  de citrice, precum i
capacitatea  de  ac iona  i  dup  ce
sp larea sau baia s-au încheiat, v
vor  convinge  c  Avocado  Face  &
Body Soap este de nelipsit din baia
celor care in la ei i la copiii lor!
(Informa ii la: http://www.aloe-
flp.ro/ingrijire-personala.htm )

Pentru femeile care recurg
frecvent la vopsirea p rului,
utilizarea produselor pe baz
de Aloe Vera duce sigur la
regenerarea rapid  a structu-
rii sale cheratinice. Extrem de
util  este masarea scalpului
cu Aloe Vera Gelly, imediat
dup amponare i l sarea ei

 ac ioneze timp de minim 5
minute. Acest lucru va
stimula pielea capului prin

din p. 2  -> Îngrijirea p rului i Forever Living
ingredientele active  hr nitoa-
re ale gelului de Aloe Vera.
Efectuat cel putin odat  pe

pt mân , acest tratament
este un excelent remediu
natural pentru eliminarea
efectelor nocive ale expunerii
la soare i intemperii, ori la
factorii poluan i ai mediului.
Aloe Pro Set este foarte util în
eliminarea efectelor negative
ale folosirii fixativelor clasice

cu alcool i aerosoli, care nu fac
altceva  decât  s  obstruc ioneze
irigarea sanguin  a foliculului
pilifer, ducând la deshidratarea i
sufocarea sa. Se aplic  de mai multe
ori, pe p rul umed, pe parcursul
diferitelor faze de uscare.
  Aloe First este  un spray folositor  la
înt rirea r cinii p rului, dar i  la
eliminarea irita iilor pielii, mai ales,
de exemplu, dup  o baie în mare.
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Cine este Forever Living Products ?

Forever Living Products
www.foreverliving.com

7501 E. McCormick
Parkway,

Scottsdale, Arizona, 85258,

colabor m este  una  foarte performant ,
iar  afacerea  pe  care  ne-o  propune,  chiar
dac  nu este deloc u oar , este una dintre
rarele anse  pe  care  le  avem  de  a  ne
schimba radical via a. Pentru c  de
urm torul  aspect  trebuie  s  fim
con tienti:  dac  via a  noastr  nu  s-a
schimbat prea mult pân  acum f când
lucruri comune, atunci trebuie s  facem
cu totul i cu totul altceva pentru  a  se
întâmpla aceasta.

În al treilea rând, acest Newsletter
dore te  a  lansa  un  feed-back  cu  to i  cei
interesa i de fenomenul nutri iei

toase. Adic  ar fi un lucru util s
afl m care sunt experien ele, succesele,
dar i nel muririle, îndoielile dvs. în
leg tur  cu produsele Forever. În acest
fel,  viitoarele  numere  vor  încerca  s

spund  la toate chestiunile semnalate.
     În sfâr it, recunoa tem c  acest
Newsletter  constituie  o  extensie  a  site-
ului www.aloe-flp.ro.  V  inform m  c
acest site poate deveni în viitorul imediat

     Scopul lans rii acestui Newsletter
este multiplu. În primul rând el  a  fost
conceput pentru a pune la dispozi ia
colaboratorilor no tri FLP (actuali i
viitori) informa ii noi i cât se poate de
valoroase despre s tate i frumuse e
în  general,  iar  în  particular  despre  cele
ob inute cu ajutorul produselor
companiei Forever Living. În acest scop,
vom  încerca  s  realiz m  în  fiecare
num r  lunar  prezent ri  concise  ale
cercet rilor de ultim  or  din domeniul
nutri iei s toase, al medicinei
alternative i medicinei anti-aging, s
expunem tendin ele actuale ale
spectaculoasei industrii a wellness-ului,
un domeniu despre care se spune c
efectiv va exploda în urm torii ani.

În al doilea rând, acest Newsletter se
dore te  a  fi  un  semnal  i  totodat  un
exemplu pentru to i colaboratorii c
ceea ce facem noi este o chestiune
serioas , acest lucru fiind posibil
întrucât îns i  compania  cu  care

apropiat instrumentul dvs personal de
dezvoltare online a afacerii FLP.
Aceasta întrucât el are resurse pentru a
fi extins prin multiple subdomenii,
adic  prin pagini care s  apar in
fiec ruia dintre parteneri. Trebuie s
ti i  c  afacerea  FLP  cunoa te  o

explozie interna ional  în varianta
online, iar în curând în ara noastr  va
fi posibil  înscrierea în companie prin
acest  sistem  modern,  a a  cum  se
întâmpl  azi în SUA, CANADA, dar i
în alte state ale lumii. De asemenea,
dac  vom constata existen a interesului
dvs. pentru  astfel de mijloace moderne
de  lucru,  vom  putea  lansa  si  un
FORUM, prin care s  multiplic m
formele de intercomunicare. A tept m
cu interes p rerile i propunerile dvs.
vizavi de oricare dintre temele expuse.

       Manager FLP, Octavian Gruioniu

De ce un Newsletter?

Distribuitor independent:
Octavian Gruioniu, manager

octavian_flp@yahoo.com

Web site: www.aloe-flp.ro

www.aloe-flp.ro

Forever Living Products este  o  companie  american  cu  sediul  în  Phoenix,  Arizona.  Are  o
vechime de aproape 32 de ani  si  este  prezent  în peste 140 de t ri  ale  lumii.  Este cel  mai  mare
cultivator, procesator i distribuitor al produselor pe baz  de Aloe Vera de pe mapamond.
Calitatea deosebit  a acestor produse, precum i faptul c  se adreseaz  unei nevoi umane
perpetue –nevoia de s tate- reprezint  prima explica ie  a  rezultatelor  deosebite  obtinute de
FLP în ultimele decenii. A doua explica ie a succesului Forever o reprezint Planul de Marketing
(mai multe informa ii la: http://www.aloe-flp.ro/planul-de-marketing-flp.htm ). Stabilitatea acestuia în
timp,  precum  i  veniturile  mari  ob inute  de  distribuitori,  au  f cut  ca  ast zi  s  existe  în  lume
peste 10 milioane pe persoane înscrise în companie. O parte dintre ele au f cut-o pentru a
consuma produsele la preturile cele mai mici, altii pentru o ob ine venituri suplimentare, al ii
pentru a- i dezvolta propria afacere. În pofida crizelor str tute de sistemul capitalist în
ultimele  trei  decenii,  afacerile  Forever  Living  Products  nu  au  cunoscut  decât  expansiunea.
Aceasta dovede te cât de viabil  este ideea de afaceri lansat  de fondatorul i patronul acestei
companii: Rex Maughan.
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