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Looduse kingitus

AALOE

„Aaloe on suurepärane mitmekülgne toidulisand, mis võib anda
energiat ja parandada tervislikku seisundit,” on öelnud raamatu
„Aaloe – looduse aare” üks autoritest arst Audun Myskja.
Norra arsti Audun Myskjat võib pidada pioneeriks, kes ei
pelga otsida uusi tervendusviise. Massiteabekanalites
räägitakse tihtilugu tema uuringutest ja muusika kasutamise kogemusest haigete ja eakate inimeste ravimisel.
Väga sagedasti on „uus” tema metoodikas hoopiski hästi
unustatud „vana”. Näiteks taimede kasutamine, mille kohta
ta on kirjutanud mitu raamatut. Ajakirjas „Food & Health”
on avaldatud arst Audun Myskjaga tehtud intervjuu, kus ta
räägib oma uusimast raamatust aaloe kohta.

Miks aaloe?
„Mis ajendas teid kirjutama raamatut „Aaloe –
looduse aare”?”
„30 aasta eest hakkasin Norra loodusest otsima taimi,
mis leevendaksid erinevaid tõbesid. Kui mõistsin, et minu
uuritavatel taimedel on nõrk ja aeglane ravitoime, hakkasin huvi tundma muude maade taimepreparaatide vastu.
Kaheksakümnendatel sain teada aaloest. Ostsime omale
aaloe ja pikka aega hoidsime seda lihtsalt kodus. Kord
põletas üks meie külaline oma käe tugevasti ära. Olin
töötanud ambulatooriumis ja teadsin, et pärast sellist põletust tekib komplikatsioone ja jäävad armid. Niisiis võtsin
aaloelehe ja pigistasin selle naise käele võimalikult palju
mahla. Andsin talle veel paar lehte kojugi kaasa. Järgmisel
hommikul tuli ta oma kätt näitama. Ma ei unusta iial, kui
väga ma imestasin, nähes peaaegu terveks saanud nahka.
Olin harjunud, et taimepreparaadid mõjuvad aeglaselt. Ja
üleüldse olin imestunud, et aaloe ravib raskeid põletusi.
Sümptomid leevenesid silmnähtavalt ja tulemus oli selgelt
nähtav.”
„Pärast seda sündmust hakkasin aaloeuuringutest süsteemselt huvituma. Imestasin, kui sain teada, et see taim
on üks paremini läbi uuritud loodusande. Mitte kõik uuringud ei ole kõrgtasemel, kuid pidevalt kasvav huvi aaloe
vastu näitab ilmselgelt, et sellel taimel on erilised omadused. Jutustan raamatus väga tähtsast töökogemusest, kui
olen aidanud pideva väsimuse, veritsuse, reumaatiliste
haiguste, naha- ja soolehaiguste käes vaevlevaid patsiente,
ning selgitan, kuidas inimesed saaksid end ise aaloe abil
aidata,” kõneleb arst innukalt.
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Täiendatud trükk

Neli aastat pärast raamatu ilmumist on Audun koostanud
uue versiooni. Selle peamine põhjus on viimasel ajal silmnähtavalt kasvanud aaloeuuringute arv, mille käigus on
tehtud rida uusi põnevaid avastusi. Niisiis on ta lisanud info
tähtsaimatest uutest avastustest.
Alates esimese trüki ilmumisest on autor saanud sadu kirju
oma patsientidelt ja teistelt inimestelt. Ka need isikliku kogemuse lood on ta uude trükki lisanud.

Troopikataim

„Aaloe kasvab troopilistes piirkondades,” räägib Audun.
„Nii mõnigi arvab, et tegu on kaktusega, kuid see on mitmeaastane turdtaim. Aaloe kuulub tooneliilialiste alamsugukonda, nagu ka spargel ja küüslauk.”

Kasulikud ained

„Esiteks, aaloes on vitamiine, mineraale, mikroelemente
ja ensüüme, tänu millele ta varustab meid vajalike toitainetega,” väidab Audun. „Paljud inimesed ütlevad, et aaloe
tarvitamisega on paranenud nende enesetunne ja energiat
on rohkem.”
Ta selgitab, et aaloe sisaldab veel aineid, mis pärsivad
bakterite, viiruste, seente ja parasiitide paljunemist. Aaloe
on looduslik antibiootikum, millel puuduvad kõrvalmõjud.
Lisaks sisaldab see taimseid steroide, millel on põletikuvastane toime. Aaloes leidub tugevatoimelist immuunsuse
ergutit atsemannaani (polüsahhariidi), mis aitab arvatavasti immuunsüsteemi reguleerida. Seega aaloe pidurdab
allergilist reaktsiooni ja võib samal ajal stimuleerida immuunsüsteemi rakkude ebapiisavat talitlust.

Efektiivne mehhanism

„Välispidiselt ravib aaloe haavu ja mõjub põletikuvastaselt,”
selgitab Audun. „See soodustab rakkude ja tervete kudede
moodustumist, kiirendab surnud kudede lagunemist ja parandab vereringet. Aaloe sisaldab veel ainet, mis hõlbustab taime
koostisosade tungimist naha sügavaimatesse kihtidesse.”
„Aaloed saab välispidiselt kasutada põletuste, lõikehaavade, nahanakkuste, akne, atoopilise dermatiidi ja psoriaasi
raviks.”

Kasutus

kuid kliinilisi uuringuid inimestega ei ole ikka veel piisavalt.
Mõne uuringu andmetel võib aaloe tõkestada autoimmuunsus- ja reumaatilisi haiguseid ning iseäranis seedekulgla
häireid, näiteks haavandilist koliiti.”

„Põhimõtteliselt võib välispidiseks kasutamiseks lihtsalt
aaloetaime osta,” räägib arst. „Kuid me ei saa olla kindlad,
et oleme soetanud tõelise taime Aloe barbadensis (Miller),
mitte mõne nendest umbmäärastest liikidest, mis näevad
samasugused välja. Sissevõtmiseks on otse taimest saadud mahl liiga mõru. Pealegi, eemaldamata aloiin võib põhjustada kõrvaltoimeid. Üks mu patsient proovis sisse võtta
otse taimest saadud mahla. Järgmisest päevast haarasid
teda tugevad peavalud, kõhulahtisus ja oksendus,” jutustab
Audun.

Auduni väitel on põhjalikult uuritud aaloe mõju teist tüüpi
diabeedile – selle uuringu andmed vastavad Cochrane’i
andmebaasi rangetele nõuetele.

Audun ütleb, et aaloegeeli võetakse tavaliselt toidulisandina 30–100 ml päevas. Välispidiselt kasutatakse aaloegeeli
nahal 2–3 korda päevas.

Milline aaloe valida?

Audun tunnistab, et naturaalseid preparaate leidub turul
palju ja valik on keeruline. Sama kehtib aaloest rääkides.
Rahvusvaheline Aaloeteadusnõukogu on märgistanud tooted, mida peab kvaliteetseks ja usaldusväärseks. Üldiselt
peaks tarbija teadma aaloe päritolu ja preparaatide tootmisetappe.

Kasutus

Audun märgib, et aaloe ei ole ravim krooniliste haiguste
vastu, kuid see võib leevendada valu ja kergendada sümptomeid ning aidata organismil õigesti funktsioneerida. „Ärge
unustage: mida raskem on teie haigus, seda ettevaatlikumalt peaksite hakkama aaloed tarvitama, et organism sellega harjuks,” rõhutab arst. „Lähtudes nii uuringutest kui
ka töökogemusest patsientidega saan öelda, et aaloe võib
abiks olla väga erinevate tõbede, näiteks viirustest põhjustatud kroonilise väsimuse, sporditraumade tagajärgede,
reumaatiliste haiguste (sealhulgas artriidi), südame- veresoonkonna haiguste, diabeedi, immuunsüsteemi häirete,
HIVi, AIDSi ja muude immunodeﬁtsiidi viiruste, samuti mõne
vähivormi ravimisel.”
Ent milline on aaloe mõju, oleneb mitmest tegurist. Auduni
sõnul ei tasuks loota imetoimet. Aaloe on mahe looduslik
vahend, mis võib leevendada krooniliste haigete valusid ja
parandada organismi funktsioone.

Uuringud
„Kuivõrd on aaloe mõju tõestatud süsteemsete
uuringutega?”
„1936. aastal tehtud uuringu andmetel vähendab aaloe
kiiritusteraapias kiirituse tekitatavat kahju. Viimastel aastakümnetel on tehtud rohkem ja kvaliteetsemaid uuringuid,”
väidab Audun. „Ka loomadega on tehtud rida uuringuid,

On tõendeid, et aaloe võib stabiliseerida ja alandada vere
suhkrutaset. Sellepärast on aaloe kasutusele võtmisel
tähtis olla ettevaatlik. Audun on korduvalt täheldanud,
kuidas aaloed tarvitama hakanud diabeetikutel on vere
glükoositase langenud. Nad ei julge sellest oma arstile
rääkida, mistõttu jääb insuliinidoos reguleerimata ja vere
suhkrutase langeb liialt. Audun rõhutab, et looduslike ravivahenditega ei tohi eksperimenteerida – kindlasti tuleb
arstiga nõu pidada.

Kasutus meditsiinipraktikas
„Kuidas teie kui arst aaloed oma töös kasutate?”
„Enamasti määran tarvitamiseks aaloegeeli,” vastab Audun.
„Eriti neil juhtudel, kui inimene tunneb väsimust, mille põhjus võib peituda organismi toitainete puuduses. Aaloe on
sobiv toidulisand neile, kes kurdavad valu, väsimuse ja soolehäirete üle. Välispidiselt on aaloe suurepärane naturaalne
vahend vigastuste, põletuste, haavade ja ekseemi raviks.
Optimaalse tulemuse saavutamiseks tuleb aaloed tarvitada
nii sees- kui ka välispidiselt. Seespidiselt mõjutab aaloe organismi reguleersüsteeme, näiteks immuunsüsteemi. Välispidiselt stimuleerib aaloe kahjustatud koha (näiteks raske
vigastuse) paranemist,” väidab ta.

„Miks kõik Norra arstid ei soovita aaloe tarvitamist?”
„Norras soovitavad seda taime vähesed arstid, sest nad ei
tunne veel aaloed hästi. Pealegi, arstid on harjunud kasutama farmaatsiapreparaate ja ei ole peaaegu kunagi tarvitanud taimi, mis võiksid nende preparaatide mõju tugevdada.
Varem olid Norras sügavale ulatuvad loodusravitraditsioonid. Tänapäevase teadusele rajatud meditsiini arenedes
hakkasid domineerima spetsiiﬁlised farmaatsiapreparaatid.
Ravimid võivad aidata paljude haiguste korral, kuid nende
tarvitamisel suureneb ka kõrvalmõjude ilmnemise risk. Sellepärast loodan, et tulevikus hakkavad meedikud ravimite
mõju tugevdamiseks kasutama looduslikke preparaate,”
ütleb Audun. „Mitte ainult aaloe, vaid ka küüslauk, ingver, mustikad ja kalaõli võivad tavapäraste ravimite mõju
suurendada. Neid saab edukalt ühitada. Loodan ja usun,
et selline ravivahendite kooslus saab lähiajal meditsiinis
igapäevaseks.”
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Toit mesitarust
Kui mõtleme mesilastest, meenub enamasti tüütu sumin suvekuudel ja see, kuidas oleme
püüdnud vältida valulikku nõelamist. Ent viimastel aastakümnetel räägitakse üha enam mesilaste tähtsusest ja nende soodsast mõjust keskkonnale.
Mesilased ei ole mitte pelgalt meie ökosüsteemi oluline
osa – nad valmistavad ka väärtuslikke saadusi, mis võivad
meie tervist ja enesetunnet paremuse poole kallutada. Kõige paremini tuntud saadus on muidugi mesi, kuid mesilased toodavad veel taruvaiku, suira ja mesilaspiima.

Vedel kuld

FOREVER ACTIVE
PROBIOTIC
Bakterid on inimese kehas elavad mikroorganismid, mis mõjutavad oluliselt meie tervist.
Need jagunevad headeks ja halbadeks. Häid
baktereid nimetatakse probiootikumideks.
Sõna probiootikum tähendab kreeka keelest
otse tõlgituna ’elu eest’.
Meie soolestiku mikroﬂoora toimib kui kaitsebarjäär võõrorganismide eest. Kui aga pinge, haigus, dieet, antibiootikumide või muude
ravimite tarvitamine lõhub ühtlase kaitsekihi,
hakkavad haiguseid tekitavad bakterid kiiresti paljunema. Soolestiku tegevus on häiritud,
sagenevad allergiad ja vastupanuvõime haigustele langeb. Soovitame immuunsüsteemi
tugevdamiseks, toitainete paremaks omastamiseks, seedimise korras hoidmiseks ning
allergiate ja muude haiguste ennetamiseks
tarvitada 1–2 korda aastas suurepärast kuue

4

piimhappe- ja biﬁdobakteri kompleksi Forever
Active Probiotic.
Probiootikumid on väga keskkonnatundlikud,
sellepärast kasutab Forever Living selle toidulisandi tootmiseks erilist patenditud kapslitehnoloogiat, tänu millele säilivad probiootikumide
omadused ning kuue kasuliku bakteri ainulaadne kooslus vallandub organismis alles siis,
kui kapsel jõuab käärsoolde. Kapsleid ei pea
hoidma külmkapis. Need sobivad suurepäraselt kasutamiseks koos aaloemahlaga. Aaloe
soodustab probiootikumide kasvu ja loob neile
ideaalsed toimimistingimused.
Väikesed kergesti allaneelatavad kapslid aitavad seedetrakti korras hoida, tõhustavad toitainete omastamist ja tugevdavad immuunsüsteemi.

Enamik inimesi teab, et mesi on suurepärane looduslik magusaine. Aga kas teadsite, et mett peetakse ka ülikvaliteetseks naturaalseks toiduaineks? Selles hea maitsega täiesti
looduslikus magusaines leidub palju väärtuslikke elemente. Kui otsite toodet, mis annaks päeval uut jõudu, valige
mesi – see on suurepärane kergesti omastavata energia
naturaalne allikas!

Tugev kaitse
Taruvaiku tuntakse laialdaselt kui ainet, mis kaitseb hästi taru. Nii on sellepärast, et seda valmistatakse puude ja
muude taimede vaigust, mis sisaldab palju polüfenoole.
Vaik kaitseb ja ravib kahjustatud taime loomulikul viisil. Mesilased korjavad selle kokku ja töötlevad ümber ning seejärel kasutavad taru tugevdamiseks ja desinﬁtseerimiseks.
Imeline, et inimene on taruvaiku juba aastasadu kasutanud
immuunsüsteemi ja organismi loomulike kaitsefunktsioonide tugevdamiseks.

Imetabane supertoit
Mesilaste õietolm ehk suir on üks täisväärtuslikumaid looduslikke toiduaineid. Mesilased korjavad toiduks taimedest
õietolmu ja toimetavad selle tarusse. Õietolmuga toide-
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takse noori mesilasi. Samuti on see peamine valguallikas
töömesilastele. Õietolmu korjamise ja transportimisega
tolmutatakse kogu maailmas üle 40 000 taimeliigi. Õietolmu ei ole nii lihtne korjata, kui esialgu tunduda võib. Ühe
teelusikatäie õietolmu korjamiseks peab mesilane töötama
kuu aega iga päev kaheksa tundi. Ühes õietolmugraanulis
on üle 2 miljoni õie tolm, ühes teelusikatäies on rohkem
kui 2,5 miljardi õie tolmuosakesed. See täiesti looduslik
kontsentreeritud toode annab energiat ja võib suurendada
vastupidavust.

Kuningannale sobilik toit
Piimasarnase aine mesilaspiimaga ehk töömesilaste ülalõua- ja neelunäärmete nõrega toidetakse spetsiaalselt
välja valitud vastseid, kes saavad hiljem emamesilasteks.
Ainus asi, millest sõltub, kas vastne saab emamesilaseks
või töömesilaseks, on see, kui sageli teda toidetakse mesilaspiimaga. Emamesilasi toidetakse ainult mesilaspiimaga,
samas töömesilasi toidetakse mesilaspiimaga ainult mõne
päeva, hiljem saavad nad mett ja õietolmu. Töömesilased
elavad keskmiselt mõne kuu, emamesilased elavad 3–5
aastat, munedes iga päev üle 2000 muna ehk siis elu jooksul kokku kuni miljon muna!
Arvatakse, et mesilaspiim mõjub soodsalt immuunsüsteemile, annab energiat ning aitab naha ja juuksed tervena
hoida. Foreveri mesilastooted, mida kogutakse puhastes
saastamata piirkondades eriliselt kohandatud seadmetega,
on omalaadsete toodete seas turu kõige kvaliteetsemad.
Neile on omistatud koššer- ja moslemite halal-sertiﬁkaat.
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Forever
Active HA

Kuidas ja kus mõjuvad need kirjeldatud tooted, on
näha pildil (Forever Active HA – punased nooled,
Forever Freedom – sinised nooled):

Sünoviaalkile

Räägin selle artiklis hüaluroonhappe (HA) kasulikkusest, tuginedes praktilisele
vaatlusele ja teadusuuringute tõendustele.

Sünoviaalpaun
vedelikuga

Hüaluroonhape on inimese naha ja liigesekõhre tähtis koostisaine. Vajalikus koguses toodab
seda vaid noor organism. HA puudus organismis hakkab väljenduma selliste destruktiivsete
ilmingutena nagu kõhrkoe kahjustused, naha
vananemine ja muude HA-d vajavate elundite
(näiteks silmade) nõrgenemine. Sellepärast on
vanemas eas hüaluroonhappe vajadus suurem.

Liigesekihn

Hüaluroonhappe toime nahale
Hüaluroonhape on üks inimese naha peamisi
koostisaineid, mis hoiab naha pingul ja siledana. HA puudust organismis näitavad järgmised
tunnused: lõtvunud nahk, kortsude teke ja mitmesugused laigud. Et hüaluroonhappe molekul sisaldab vett siduvaid aineid, on see kõrge
niiskustasemega. Peale selle, hüaluroonhappe
molekulid loovad ühinemisel võrgustikulaadse
struktuuri, mis toetab nahakoe vormi, toonust,
niiskust, plastilisust ja pinguldust. HA kasutamisega saab eri näopiirkondades kortse vähendada või vältida, muuta huuli ja põski täidlasemaks
ning parandada soovitavas kehapiirkonnas
naha seisukorda.
Ravi lokaalselt mõjuvate HA-süstidega maksab keskmiselt 200–600 eurot. Mõelgem siis,
kas poleks mõttekam ja tervislikum tarvitada
HA-kapsleid?

Tuleb märkida, et kui HA sobib nahale, siis loomulikult sobib see kõikidele pehmetele kudedele, silmadele (klaaskehale), igemetele jm.

Hüaluroonhappe toime liigestele ja
kõhrkoele
Nendele on hüaluroonhape kasulik samade
omaduste poolest nagu nahalegi, sellepärast
ei hakka neid üle kordama. Meenutan vaid, et
hüaluroonhape on liigeste normaalseks talitluseks tähtis, sest see toob liigesekõhre vett
ja tagab liigese õige määrde. Samuti aitab HA
toimetada toitaineid nendesse rakkudesse ja
väljutada toksiine neist rakkudest, millel ei ole
kokkupuudet veresoontega (nagu kõhrel). Meie
kõhrkude muutub aja jooksul, see hakkab vähehaaval kuluma, tekivad selle progresseeruvad kahjustused, mille aste sõltub elustiilist ja
töö olemusest. Et liigesed ja kõhrkude püsiksid
kauem terved, ei piisa üksnes HA tarvitamisest.
Toidulisandina tuleb kindlasti kasutada veel
muid glükoosaminoglükaanide rühma komponente: glükoosamiinsulfaati ja kondroitiinsulfaati,
samuti orgaanilise väävli allikat MSMi. Kõikide
koostisainete terviklikku toimet tugevdaks siinjuures asendamatu aaloe. Küllap saite juba aru,
et jutt käib Forever Freedomist.

Tõsine
kõhrekahjustus

Kahanenud
sünoviaalpaun

Dr. Mauricio Mariskoli
Itaalia Tervishoiuministeeriumi konsultant
Itaalia FLP teadusjuht

Kõhr
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Põletik
liigesekihnus

Luu

HA
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Kõhrepuru

Luu-mõhnad

Põletik
sünoviaalkiles
Kahjustatud kõhr

Tavaolek 1

1 – Forever Active HA ja
Forever Freedom on kasulikud, sest hoiavad kõhred
heas seisukorras ning kaitsevad neid ülemäära suure
koormuse või vanema eaga
kaasneva kulumise eest.

Reumatoidartriit 2

2 – Forever Active HA ja
Forever Freedom on kasulikud, sest kaitsevad liigeseid
suurema kahju ja seisundi
halvenemise eest.

Artroos

3

3 – Forever Active HA
ja Forever Freedom
aitavad peatada kahjustuse progresseerumise.

Üldistavalt võib öelda, et meie kõnealuste toidulisandite peamised toimed on järgmised: Forever Active HA – niisutus, liigeste „määrimine”, amortisatsioonifunktsioon liikumisel või väikeste
traumade korral; Forever Freedom – liigese seisundi füsioloogiline taastamine ja kõhrkoe tugevdamine.
Nende kahe toote sihtotstarbeline tarvitamine võib parandada
elukvaliteeti ja hoida ära kirurgilise sekkumise vajaduse.
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Et süda
oleks terve
Siinkohal mõni kasulik näpunäide, kuidas hoolitseda südame
tervise eest.
Magage end hästi välja
Oleme korduvalt rääkinud sellest, kui tähtis on
end välja puhata, ning hea uneta ei saa läbi ka
siis, kui tahame südame terve hoida. Uuringud
on näidanud, et piisaval määral magavatel inimestel on madalam vererõhk, nad põevad harvemini suhkurtõbe, südame-veresoonkonna ja
muid kroonilisi haiguseid. Et uni oleks kvaliteetne, seadke end selleks õigesti valmis: lülitage
televiisor välja ja lõpetage pidevalt rahu häiriva
mobiiltelefoni kasutamine. Nendest seadmetest
kiirgav tehisvalgus võib takistada kiiret uinumist
ja kosutavat väljapuhkamist.

Tundke huvi arvude vastu
Uurige välja oma vere kolesteroolitase ja mõõtke
vererõhku – see on hea viis teha kindlaks, milline on teie südame seisund ja mis valdkonnad
võiksid muresid põhjustada. Vere normaalne kolesteroolikogus on kuni 5,2 mmol/l. Kolesterooli
hulka mõõdetakse millimoolides liitri kohta. Saadud arv näitab, milline on kolesterooli kontsentratsioon veres.
USA Südameassotsiatsiooni soovituste kohaselt on normaalne vererõhk kuni
120/80 mmHg. Ülemine arv näitab
rõhku arterites südame löökide
ajal ja alumine arv rõhku arterites kokkutõmmete vahel,
mil südamelihas puhkab.
Tuleb meeles pidada: kui
vererõhk on üks kord

kõrge, ei tasu sellest veel teha järeldust, et miski
on korrast ära, aga kui vererõhk on kõrge sageli,
tasub sellele tähelepanu pöörata. Need on vaid
mõned viisid, millega organism annab meile märku, kuidas erinevad protsessid temas toimuvad.
Kas pole imetabane?

Sööge terviseks

Samuti tasub võimalikult palju ammutada täisteratoodetest ja aedviljast kiudaineid. Kõige parem
oleks vähemalt 35 grammi päevas. Kiudained
on südamele kasulikud – need aitavad alandada
vere kolesteroolitaset ja tekitavad täiskõhutunde,
mis on eriti hea, kui püüate liigsetest kilodest lahti
saada. Nagu teate, ülekaalu kaotamise korral toimuvad kõik funktsioonid organismis tõhusamalt,
mis tähendab, et paraneb ka südame talitlus.
Mis võiks olla parem?

Kasutage abivahendeid
Ehkki püüame eelistada seda, mis südamele
tervislik, siis mõnikord on seda siiski raske või
koguni võimatu teha. On suur hulk südamele kasulikke toidulisandeid, mis võivad need puudujäägid korvata. Meie kaks lemmikut on Forever
Arctic Sea® ja Forever NutraQ10®.
Forever Arctic Sea® on suurepäraselt tasakaalustatud toidulisand, mis varustab organismi sü-

Teatud toiduained on südamele väga kasulikud,
seega püüdke need oma toidusedelisse arvata.
Oliivi- ja rapsiõli, kala, milles on rohkelt oomega-3-rasvhappeid, avokaado, mõned pähklid ja
palju muid toiduaineid – need kõik on „heade”
(mono- ja polüküllastumata) rasvade suurepärane allikas.

damele kasulike „heade” rasvadega, sealhulgas
erilise dokosaheksaeenrasvhapperikka kalmaariõli, oomega-3-rasvhapete rikka kalaõli ja oleiinhapperikka oliiviõli kompleksiga.
Forever NutraQ10® sisaldab peale tõhusa
loodusliku antioksüdandi koensüümi Q10 (mille
varud organismis ajaga vähenevad) veel efektiivset B-rühma vitamiinide kompleksi, mis aitab
reguleerida vere homotsüsteiinitaset. Edasi läheb
veel paremaks! Forever NutraQ10® koostises
on ka viinamarjaseemne-, kollajuure-, viirukipuuja oliivileheekstrakti, mis on samuti südamele ja
veresoontele väga kasulikud!
Teades, kuidas tervislik toitumine, liikumine ja
hea uni meie tervist mõjutavad, saame heade
muutuste suunas astuda esimese sammu, et
näeksime kenamad välja ja tunneksime end paremini.

376 | Forever
Arctic Sea®

312 | Forever
NutraQ10®
koensüümiga Q10

Rohkem teavet Forever Arctic Sea®, Forever NutraQ10®
ja muude lemmiktoodete kohta leiate aadressilt
foreverliving.com
8
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Kümme põhjust,
miks tarvitada
küüslaugutüümianikapsleid!
4. Toetavad „head” kolesterooli
Mitmed tehtud uuringud on näidanud,
et küüslaugu tarvitamine toidulisandina võib suurendada „hea” kolesterooli
kogust. Kui küüslaugu-tüümianikapslid
9. Tugevdavad immuunsüskuuluvad teie igapäevasesse toidusedeteemi
Teatud küüslaugus leiduvad naturaalsed lisse, aitavad need kolesteroolitaseme
ained aitavad tugevdada immuunsüstee- optimaalsena hoida.
mi, mida iidsed kultuurid teadsid juba 3. Hoiavad vererõhu optiammu aega tagasi. 1858. aastal hakkas maalsena
teadlane Louis Pasteur küüslauku kasu- Uuringud on näidanud, et küüslauk võib
tama organismi tugevdava ainena.
vähendada trombotsüütide agregatsiooni, tänu millele saab veri lihtsamini
8. Taimsed ühendid
Küüslauk sisaldab ka taimseid ühen- voolata. Nii püsib vererõhk optimaalsel
deid. Sellisteks ühenditeks nimetatakse tasemel. Pakistanis läbi viidud uuringud
taimedes või viljades olevaid aineid, mis on näidanud, et optimaalse vererõhuga
on tugevad antioksüdandid. Nii küüslau- inimesed tarvitavad rohkelt küüslauku.
10. Parandavad hingamisteede talitlust
Küüslauk sisaldab väävlit ja muid toimeaineid, tänu millele need tõhustavad
naturaalsel viisil hingamisteede talitlust.

Küüslaugu-tüümianikapslid on justkui teie
tervise maitseaine.
Küüslaugus leidub Cja B6-vitamiini, seleeni,
mangaani ja mitmesuguseid väävliühendeid.
Paljude raviomaduste
saladus peitub just
nendes ühendites. Tüümian ehk liivatee sisaldab tugevaid antioksüdante tanniini, fenooli ja
tümooli (saponiine) ning
veel hulgaliselt taimseid
ühendeid. Tüümiani on
iidsetest aegadest kasutatud hingamisteede
raviks. Üheskoos moodustavad need kaks
taime suurepärase tervist tugevdava vahendi.
Avastage, millist kasu
võivad tuua küüslaugu-tüümianikapslid!
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gus kui ka tüümianis on palju taimseid 2. Parandavad südame ja aju
tegevust
ühendeid.
Paljudes allikates mainitakse küüslau7. Väljutavad mürke
Küüslauk aitab organismi toksiinidest gu head mõju tervisele. Johns Hoppuhastada. Arvatakse, et see toimub kins Health Alerts ja muudes trükistes
tänu selles leiduvatele väävliühenditele. märgitakse, et küüslaugu regulaarsel
tarvitamisel toidulisandina võib see
6. Antioksüdandi-kokteil
avaldada soodsat toimet südame ja aju
Küüslauk ja tüümian on koos kahekord- tegevusele.
selt tugev antioksüdant. Tüümian sisal1. Kaitsevad vabade radikaadab tanniini, fenooli ja tümooli ning muid
lide eest
antioksüdante ja kõik see on ühitatud
küüslaugus leiduva enam kui 20 taimse Küüslauk tugevdab keha immuunsüsteemi, kaitstes organismi vabade radiühendiga.
kaalide mõju eest veres. Kui me nende
5. Hoiavad kolesteroolitaseeest hoolt ei kanna, võivad need terveid
me normis
rakke kahjustada. Rahvusvahelise toiKüüslauk sisaldab allitsiini ja väävliühen- duteabenõukogu (IFIC) on toonud palju
deid, mis uuringute andmetel aitavad näiteid, millest ilmneb, et küüslauk
organismi kolesteroolitaseme optimaal- pakub kaitset vabade radikaalide mõju
sena hoida. USA Südameassotsiatsiooni eest. Saagu küüslaugu-tüümianikapslid
kohaselt võib selle toidulisandi tarvitami- teie igapäevase toidusedeli osaks, et
ne vereseerumi üldist kolesteroolitaset saaksite nautida selle imelise toidulimõnel inimesel koguni alandada.
sandi kasulikkust!

Forever Immublend –

tugevdame immuunsüsteemi varakult
Forever Immublend on loodud immuunsüsteemi tugevdamiseks selle kõikides aspektides. Patenditud segu on loodud nii, et iga selle
koostisosa tugevdaks teatud immuunsüsteemi
funktsiooni. Forever Immublend aitab meie
organismi bioloogilisel kaitsesüsteemil töötada
täisvõimsusel, et saaksite muretult oma igapäevatoimetusi teha.
Immuunsüsteemi tugevdav toitainesegu sisaldab
fruktooligosahhariide, laktoferiini, leht-kobartorikut (maitake-seent), shiitake-seent, samuti tsinki
ning C- ja D-vitamiini. Iga koostisaine avaldab
meie kehas head mõju:
• fruktooligosahhariidid aitavad normis hoida
seedeelundkonna probiootiliste bakterite taseme;
• laktoferiin toetab immuunrakkude tootmist ja
aitab seedekulglas kasulike bakterite taset optimaalsena hoida;
• maitake- ja shiitake-seen toetavad immuunrakkude tootmist ja südame veresoonkonna talitlust;

• D-vitamiin tugevdab immuunrakke;
• C-vitamiin võitleb vabade radikaalidega.
• tsink võitleb vabade radikaalide vastu ja toetab
immuunrakkude tootmist.
Eriline valem hoolitseb igakülgselt immuunsüsteemi eest. See varustab immuunsüsteemi tervisele tähtsate toitainete ja naturaalsete taimsete
koostisosadega, mis toetavad üheskoos immuunsüsteemi funktsioone.

• Toetab igakülgselt
immuunsüsteemi funktsioone.
• Varustab immuunsüsteemi
toitainetega.
• Võitleb vabade radikaalidega.
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Miks on C-VITAMIIN
nii tähtis?
Kas teilt on pärast külmetumist küsitud: „Kas
C-vitamiini võtsid?” Miks? Sellepärast, et see on
üks tuntumaid vitamiine. Aga kas me ka teame,
miks on C-vitamiin meie tervisele nii oluline?

samuti suure füüsilise koormuse ajal. See osaleb
kollageeni moodustumisel süsivesikute ja valkude ainevahetuses ning sellest sõltub veresoonte
seinte läbilaskevõime.

Ekspertide sõnul on see üks ohutumaid ja tõhusamaid vitamiine. C-vitamiin stimuleerib immuunrakkude aktiivsust. C-vitamiin on tähtis
kollageeni normaalseks moodustumiseks ning
veresoonte, luude, kõhrede, igemete, hammaste
ja naha korralikuks funktsioneerimiseks. Organismi jaoks on C-vitamiin väga oluline kui antioksüdant. Tänu sellistele omadustele reageerib
askorbiinhape kahjulike ainetega enne, kui need
jõuavad muid toimeaineid (samuti muid vitamiine) kahjustada.

Erinevalt enamikust loomadest ei suuda inimese organism C-vitamiini sünteesida, seepärast
on tähtis toituda nii, et saaksime seda võimalikult palju söögist. Stress, ravimid ja keskkonna
kahjulikud mõjud vähendavad selle kogust kehas
märkimisväärselt. C-vitamiini puudus võib avalduda verejooksus, eriti peentest nahaalustest
veresoontest. Võite täheldada, et kui end ära
lööte, tekivad kiiremini sinikad, lisaks hakkavad
igemed veritsema ja haavad paranevad aeglasemalt.

Inimene vajab C-vitamiini rohkem kui muid vitamiine, sest seda kulub eriti palju stressiolukordades, pideva suitsetamise korral, alkoholi tarvitamisel, krooniliste või nakkushaiguste põdemisel,

C-vitamiin on paljude meie toidulisandite ja mahlade oluline koostisosa. Nõnda hoolitseb Forever
selle eest, et saaksite iga päev vähese vaevaga
vajaliku koguse C-vitamiini.

Tooted, milles on rohkelt C-VITAMIINI
Absorbent-C

Forever

See sisaldab
Immublend
kaerakliisid –
Selle toote
kergesti
koostises on palju
lahustuvaid
C- ja D-vitamiini
kiudaineid, mis
ning tsinki, mis
tagavad C-vitamiini
tugevdavad
järk-järgulise
immuunsüsteemi.
omastamise.

Forever
Kids

Forever
Daily

Vahvad maitsvad
närimistabletid
varustavad lapsi
iga päev vajalike
vitamiinide ja
mineraalidega.

Toode sisaldab
koguni 55
suurepäraselt
tasakaalustatud
toitainet, mille
omastamist
tõhustab aaloe
oligosahhariidide
kompleks.

Gin-Chia

Forever

Unikaalne
Vision
ženšenni ja salvei Mustikaekstrakt,
kooslus koos
antioksüdandid
C-vitamiiniga
ja muud toitained
annab erksust,
silmade tervise
vastupidavust ja
heaks.
energiat.

KAKSTEIST
PÕHJUST, MIKS
PROOVIDA
FOREVER
ARCTIC SEA®
Koostisainete eriline kooslus. Forever Arctic
Sea® näol on tegu koostisosade ainulaadse seguga,
mis sisaldab muuhulgas kalmaarirasva – suurepärast oomega-3-rasvhapete (eikosapentaeen- ja
dokosaheksaeenhappe) allikat.

Hoiab silmad, naha ja kopsud tervena. Kõik
need elundid koosnevad suurest kogusest olulisematest rasvhapetest. Et tähtsamad organid õigesti
talitleksid, tuleb keha eikosapentaeen- ja dokosaheksaeenhappevarusid pidevalt täiendada.

Toidulisandi tootja on oma valdkonna liider.
Ettevõte Forever Living Products püsib toidulisanditootjate seas juba pikka aega juhtpositsioonil.
Tema tooteid hinnatakse kvaliteedi, puhtuse ja
toime poolest. Ka Forever Arctic Sea® on sellised
omadused.

Hoiab südame ja veresoonkonna tervena.
Oomega-3-rasvhapped on vajalikud südame ja
veresoonkonna optimaalseks tööks.

Olulisemate rasvhapete optimaalne tasakaal. Tänapäeval on pahatihti keeruline saada toiduga vajalik kogus olulisemaid rasvhappeid. Forever
Arctic Sea® lahendab selle probleemi hõlpsasti – toidulisand sisaldab 33% rohkem dokosaheksaeenhapet
ning eikosapentaeen- ja dokosaheksaeenhappe vahekord on siin täiuslikus tasakaalus.

Parandab ajutegevust, kognitiivseid funktsioone ja mälu. Aju peamised koostisained on
tähtsamad rasvhapped, näiteks dokosaheksaeenhape. Forever Arctic Sea® võib parandada ajutegevust, tänu millele paranevad ka mälu ja kognitiivsed funktsioonid.

Teaduslikult tõestatud. Tuhandete teadusuuringutega on tõestatud, et kalaõli ning muid eikosapentaeen- ja dokosaheksaeenhapet sisaldavaid
tooteid on kasulik rohkem tarvitada.

9. Reguleerib triglütseriidide kogust organismis. Forever Arctic Sea® aitab reguleerida organismi triglütseriidide kogust. See soodustab südame,
veresoonkonna ja muude elundite talitlust.

Parandab rakkude talitlust. Kogu organismi
(sealhulgas aju, naha, silmade, südame, veresoonte, kopsude ja liigeste) rakumembraanides leidub
oomega-3-rasvhappeid.
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Soodustab seedeorganite ja liigeste talitlust
ning tugevdab immuunsüsteemi. Oomega-3-rasvhapped (näiteks need, mida sisaldab
Forever Arctic Sea®) on organismi mitmete süsteemide (sealhulgas seedekulgla, immuunsüsteemi ja
lihaskonna) jaoks väga olulised.
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Õppige oma nahka tundma
Meie tooted sisaldavad palju eri nahatüüpide
hoolduseks vajalikke aineid.
1 Küps nahk
Küpse naha hoolduseks sobivad suurepäraselt sarja Sonya tooted, sest
nende koostises on rohkelt vananemise tundemärkide vastu toimivaid
aineid, nagu valge tee, kollageen,
elastiin, E-vitamiin ja looduslikud poleerivad osakesed, mis kirgastavad ja
värskendavad naha pealispinda.

Toitke ja kaitske
Te ei saa muuta oma naha tüüpi, kuid saate valida niisutava vahendi,
mis vastab paremini teie vajadustele. Foreveri kaubavalikus on
terve rida niisutavaid tooteid, mille seast leiab sobiva vahendi igale
nahatüübile. Vaatame mõnda populaarsemat niisutusvahendit lähemalt
ja uurime, mida soovitada oma klientidele.

Nahahoolduse nurgakivi
„Vahet ei ole, kui vana te olete või mis nahatüüp
teil on, niisutamine on igapäevase nahahoolduse keskne osa,” väidab ettevõtte Forever nahahooldus- ja kosmeetikaspetsialist Louise Riley.
„Niisutusvahendi peamine ülesanne on kaitsta
nahka ebasoodsate ilmastikutingimuste eest ja
säilitada selle niiskustaset. See aitab aeglustada vananemisprotsessi, mis paljudele inimestele
kahtlemata kõige rohkem korda lähebki.” Ettevõtte Forever niisutusvahendid toimivad väga
tõhusalt, sest need sisaldavad patenditud stabiliseeritud aaloegeeli. Mille poolest on aaloega niisutusvahendid erilised?
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„Aaloe on adaptogeenne taim, seega sobivad
kõik meie tooted enamikule nahatüüpidele, sest
aaloe kohandub vastavalt naha vajadustele ja
pakub nahale seda, mida parasjagu tarvis,” selgitab Louise. Peale selle täidab meie niisutavates
toodetes sisalduv aaloe veel ühte erilist ülesannet: aaloe suunab tähtsaimad toitained sinna,
kus neid kõige enam vaja on. „Aaloe toimetab
muud tootes sisalduvad olulised ained otse sügavamatesse nahakihtidesse, kus need on vajalikud uute rakkude moodustumiseks. Nii ei jää
toitained naha pinnale, kus nendest ei oleks mingit kasu,” jutustab Louise.

„Sonya sügavniisutav kreem sobib hästi
küpsele nahale, sest see sisaldab männikooreekstrakti, mis stimuleerib nahas
leiduvat kollageeni. Lisaks aitab männikooreekstrakt säilitada hüaluroonhappetaset, mis reguleerib naha niiskustasakaalu. See on väga tähtis, sest alates
55. eluaastast hakkab inimkeha vähem
hüaluroonhapet tootma,” räägib Louise.
Taastava öökreemi koostises on vananemisvastaseid aineid, mis toimivad
peentele kortsudele une ajal.
Pidage meeles, et päikesekiirgus on
üks peamisi faktoreid, mis soodustab
kortsude ja tumedate laikude teket
ning põhjustab nahavärvi muutust,
sellepärast kasutage kindlasti meie
päikesekaitsekreemi Aloe Sunscreen
või pihustit Aloe Sunscreen Spray.
Need kaitsevad ultraviolettkiirte (UVA
ja UVB) eest.

3 Rasune ja
segatüüpi nahk
Rasune nahk võib päeva jooksul läikima hakata. Seda on raske vältida,
eriti kui meigite end või tööl on palav.
Louise’i sõnul võib õigesti valitud niisutusvahend aidata seda probleemi
ära hoida. „Rasusele ja segatüüpi

nahale sobib pinguldav päevakreem,
mis on suurepärane jumestuse alus
ja vähendab rasuse naha läiget.” Seda
toodet võib kasutada enne meikimist,
samuti siis, kui soovite, et nahk püsiks
värske ja matt. Kreem aitab ahendada
laienenud poore, mis on rasuse naha
puhul sage mure.

Universaalsed tooted, mis peavad
olemas olema
Meie aaloekreem ja niisutav aaloekreem sobivad tundlikule, ekseemi- ja psoriaasikalduvusega nahale, kuid need
sisaldavad ka vananemisvastaseid aineid, nagu kollageen
ja elastiin, mis on terve ja pingul naha jaoks üliolulised. Neid
tooteid võib kanda kogu kehale, ka kätele ja näole.
Veel üks suurepäraselt niisutav universaalne vahend on
Foreveri aaloegeel, mis sobib kõigile, kes ei armasta rasvaseid ja tihkeid kreeme. Seda võib samuti kanda näole,
kätele ja kogu ülejäänud kehale. Geel ravib tõhusalt arme
ja rahustab ärritunud nahka.

2 Kuiv ja tundlik nahk
Kui teie kliendi nahk on kuiv, tundlik ja
kergesti ärrituv, võib Foreveri taruvaiguga aaloekreem olla just see, mida
ta vajab. See tihke kreem niisutab
sügavuti, rahustab ärritunud nahka
ja taastab tõhusalt niiskustasakaalu.
Aaloe, loodusliku taruvaigu ja kummeli eriline kooslus aitab naha hoida
pehme ja pingul. Taruvaik on mesilaste
valmistatav naturaalne aine, mida nad
kasutavad tarude desinﬁtseerimiseks
ja kaitseks.
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