Napoje

Forever Pomesteen Power™
Koncentrat napoju wieloowocowego z dodatkiem witaminy C
• W yjàtkowa mieszanka soków i ekstraktów owocowych z dodatkiem witaminy C
• Witamina C pomaga w prawidłowej produkcji kolagenu w celu zapewnienia
prawidłowego funkcjonowania naczyƒ krwionoÊnych oraz koÊci, chrzàstki,
dziàseł, skóry i z´bów
• Witamina C przyczynia si´ do zmniejszenia uczucia zm´czenia i znu˝enia
• Egzotyczny, przepyszny smak
Forever Pomesteen Power™ jest mieszankà soków i ekstraktów owocowych:
z granatów, gruszek, mangostanów, malin, je˝yn, jagód i pestek winogron. Mangostan
(Garcinia mangostana L.) to owoc bardzo popularny w Azji. Jego wyjàtkowy smak
sprawił, ˝e stał si´ ulubionym owocem królowej Wiktorii – dlatego cz´sto nazywa si´
go „królowà owoców”! Witamina C zawarta w produkcie pomaga w prawidłowym
funkcjonowaniu układu odpornoÊciowego oraz zwi´ksza przyswajanie ˝elaza.
Jest antyoksydantem, wi´c chroni komórki przed stresem oksydacyjnym.
Ponadto przyczynia si´ do zmniejszenia uczucia zm´czenia i znu˝enia. Zasmakuj
w wyjàtkowym napoju stworzonym na bazie koncentratu wieloowocowego Forever
Pomesteen Power™!
Składniki: Woda, koncentraty soków z owoców: granatu (15,8%), gruszki (11,4%),
mangostanu właÊciwego (Garcinia mangostana) (4,5%), malin (4,5%); stabilizowany
˝el z aloesu (Aloe barbadensis) (4,5%), sok z je˝yn (0,8%), sok z borówek (0,8%),
stabilizator - alginian sodu, ekstrakt z pestek winogron (0,2%), kwas L-askorbinowy,
substancja konserwujàca – sorbinian potasu, regulator kwasowoÊci – kwas cytrynowy.

WartoÊç od˝ywcza
WartoÊç energetyczna
Bia∏ko
W´glowodany, w tym [cukry]
T∏uszcz, w tym kwasy tłuszczowe nasycone
Błonnik
Sód
Witamina C
˚el z aloesu
Ekstrakt z pestek winogron,w tym [proantocyjanidyny]

100 g

porcja 30 ml

490 kJ/117 kcal

147 kJ/35 kcal

0,7 g

0,2 g

26,7 g [23,3 g]

8 g [7 g]

0 g [0 g]

0 g [0 g]

0g

0g

0,033 g

0,01 g

80 mg (100%*)

24 mg (30%*)

4,5 g

1,35 g

0,2 g [190 mg]

0,06 g [57 mg]

OPAKOWANIE
473 ml
ZALECANE SPO˚YCIE
30 ml koncentratu wlaç do
100 ml (ok. ½ szklanki) wody,
zamieszaç.

* % zalecanego dziennego spo˝ycia
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Prowadzenie zdrowego trybu ˝ycia i stosowanie zrównowa˝onej diety sà niezb´dne dla zachowania dobrego stanu zdrowia.

