Maisto papildai

Forever daily™
Tai pažangus maisto papildas,
kurio sudėtyje yra patentuoto „Forever Living“ alavijų oligosacharidų komplekso (AOS). „Forever
Daily™“ aprūpina organizmą
55-mis puikiai subalansuotomis
maistinėmis medžiagomis, įskaitant svarbiausius vitaminus bei
mineralus, ir užtikrina, kad šios
maistinės medžiagos bus pasisavintos efektyviau, o mineralai pateks
į iš anksto numatytas organizmo
sistemas.
„Forever Daily™“ – maisto papildas, kurio sudėtyje yra
optimalus kiekis svarbių ir natūralių augalinės kilmės maistinių
medžiagų, bioflavonoidų, pagal
pažangias technologijas paruoštų
antioksidantų bei patentuoto
vaisių ir daržovių derinio. Visa tai
užtikrina, kad organizmas gaus
visų reikalingų pagrindinių ir papildomų mikro ir makro maistinių
medžiagų.
Šis ypatingas produktas skirtas
organizmui maitinti ir puoselėti: jis užpildo mūsų kasdienės
mitybos spragas ir padeda išlikti
sveikiems ir energingiems.

kodas 439

Kiekis dviejose tabletėse
Vitaminas A (beta-karotenas)
800 μg RE
Vitaminas C (L-askorbo rūgštis)
80 mg
Vitaminas D (cholekalciferolis)
5 μg
Vitaminas E (D-alfa-tokoferilacetatas) 12 mg α-TE
Vitaminas B1 (tiamino hidrochloridas) 1,1 mg
Vitaminas B2 (riboflavinas)
1,4 mg
Niacinas (nikotinamidas)
16 mg NE
Vitaminas B6 (piridoksino hidrochloridas ir
piridoksin-5‘-fosfatas)
1,4 mg
Foliatas (pteroilmonoglutamo rūgštis) 200 μg
Vitaminas B12 (cianokobalaminas)
2,5 μg
Biotinas (D-biotinas)
50 μg
Pantoteno rūgštis (kalcio D-pantotenatas) 6 mg
Geležis (geležies bisglicintas)
6 mg
Jodas (kalio jodidas)
6 mg
Cinkas (cinko bisglicinatas)
5 mg
Selenas (L-selenometioninas)
30 μg
Varis (vario bisglicinatas)
0,9 mg
Manganas (mangano bisglicinatas)
1 mg
Molibdenas (natrio molibdatas)
30 μg
Chromas (chromo pikolinatas)
30 μg
AOS kompleksas*
108,2 mg
*Kalcis (kalcio bisglicinatas)
*Magnis (magnio bisglicinatas)
*Citrusų bioflavonoidai
*Aloe vera želė
*Hesperidinas
*Koenzimas Q10
*Liuteinas
*Likopenas
*Zeaksantinas

Patentuotas mišinys**

50 mg
25 mg
24,7 mg
3 mg
2 mg
1 mg
1 mg
1 mg
500 μg

100 mg

**Obuolių (Malus domestica) milteliai, runkelių
(Beta vulgaris) milteliai, raudonųjų pipirų
(Capsicum frutescens) milteliai, pomidorų
(Lycopersicon esculentum) milteliai, braškių
(Fragaria ananassa) milteliai, spanguolių

• 55 puikiai subalansuotos maistinės medžiagos.
• Organizmui maitinti ir puoselėti.
(Vaccinium macrocarpon) milteliai, vyšnių
(Malpigia glabra L.) milteliai, kopūstų (Brassica
oleracea var. acephala) milteliai, špinatų (Spinacia
oleracea) milteliai, svogūnų (Allium cepa) milteliai,
mangostaninės garcinijos (Garcinia mangostana
L.) milteliai, acai uogų (Euterpe oleracea) milteliai,
gervuogių (Rubus fruticosus) milteliai, granatų
(Punica granatum) milteliai, šilauogių (Vaccinium
corymbosum) milteliai, brokolių (Brassica oleracea
var. italica) milteliai, lapinių kopūstų (Brassica
oleracea var. acephala) milteliai, morkų (Daucus
carota var. sativus) milteliai, moliūgų (Cucurbita
pepo) milteliai, vynuogių (Vitis vinifera) milteliai.

KITOS SUDEDAMOSIOS DALYS: mikrokristalinė celiuliozė,
stearino rūgštis, skersinio ryšio natrio
karbosimetilceliuliozė, etilo vanilinas, natrio karboksimetilceliuliozė,
dekstrinas, dekstrozė, vidutinės grandies trigliceridai, trinatrio citratas.
KIEKIS: 60 tablečių.
REKOMENDUOJAMA: po 2 tabletes per dieną kaip maisto papildą.

