Διατροφή

TM

Forever Daily

Βιταμίνες και Μεταλλικά Στοιχεία με Σύμπλεγμα AOS
Το Forever Daily είναι ένα επαναστατικό
σύστημα μεταφοράς θρεπτικών συστατικών, σχεδιασμένο σε συνδυασμό με τo
πατενταρισμένο σύμπλεγμα ολιγοσακχαριτών Αλόης της Forever Living Products. Το
Forever Daily, με σύμπλεγμα AOS, σας
προσφέρει ένα τέλεια ισορροπημένο
μείγμα 55 θρεπτικών συστατικών, συμπεριλαμβανομένων των απαραίτητων βιταμινών
και των μεταλλικών στοιχείων, παρέχοντας
πιο αποτελεσματική απορρόφηση, ενώ
στην περίπτωση των μεταλλικών στοιχείων,
εστιάζοντας σε συγκεκριμένα συστήματα
του οργανισμού.
Επιπρόσθετα, το περιεκτικό διατροφικό
πρόγραμμα του Forever Daily, προσφέρει
τη βέλτιστη ποσότητα από τα σημαντικά
φυσικά φυτοθρεπτικά συστατικά, τα βιοφλαβονοειδή, τα σημαντικά αντιοξειδωτικά
μοριακής τεχνολογίας, καθώς και ένα
αποκλειστικό μείγμα φρούτων και λαχανικών, ώστε να διασφαλιστεί ότι ο οργανισμός σας θα λάβει όλα τα ουσιώδη και υποουσιώδη μικροθρεπτικά και
μακροθρεπτικά συστατικά που είναι
απαραίτητα για τη βέλτιστη υγεία του.
Αυτή η μοναδική φόρμουλα είναι σχεδιασμένη για να θρέψει και να προστατέψει
τον οργανισμό σας, καλύπτοντας τα θρεπτικά κενά της καθημερινή σας διατροφής και
παρέχοντας τη βέλτιστη υγεία και ζωτικότητα.

Τα προϊόντα που αναφέρονται δεν προορίζονται να
διαγνώσουν, κατευνάσουν, θεραπεύσουν ή αναστείλουν μια
συγκεκριμένη ασθένεια ή μια κατηγορία ασθενειών.
Θα πρέπει να συμβουλεύεστε τον οικογενειακό σας γιατρό,
εάν αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα.

Διατροφικές Πληροφορίες
Ποσότητα Δοσολογίας 2 δισκία
Δόσεις ανά Συσκευασία 30
Ποσότητα % Σ.Η.Π.
ανά Δόση
Βιταμίνη A (ως β-καροτένιο) 800 μg
100%
Βιταμίνη C
80 mg
100%
(ως ασκορβικό οξύ)
Βιταμίνη D
5 μg
100%
(ως χολικαλσιφερόλη)
Βιταμίνη E
12 mg
100%
(ως D-α τοκοφερόλη)
Βιταμίνη Β1
1,1 mg
100%
(ως υδροχλωρική θειαμίνη)
Βιταμίνη Β2
1,4 mg
100%
(ως ριβοφλαβίνη)
Νιασίνη
16 mg
100%
(ως νικοτιναμίδιο)
Βιταμίνη Β6
1,4 mg
100%
(ως υδροχλωρική πυριδοξίνη
και 5' -φωσφορική πυριδοξίνη)
Φολικό οξύ (ως πτεροϋλο200 μg
100%
μονογλουταμικό οξύ)
Βιταμίνη Β12
2.5 μg
100%
(ως κυανοκοβαλαμίνη)
Βιοτίνη (ως D-βιοτίνη)
50 μg
100%
Παντοθενικό οξύ
6 mg
100%
(ως D-παντοθενικό ασβέστιο)
Σίδηρος
6 mg
43%
(ως διγλυκινικός σίδηρος)
Ιώδιο (ως ιωδικό κάλιο)
75 μg
50%
Ψευδάργυρος
5 mg
50%
(ως διγλυκινικός ψευδάργυρος)
Σελήνιο
30 μg
55%
(ως L-σεληνομεθειονίνη)
Χαλκός
0,9 mg
90%
(ως διγλυκινικός χαλκός)
Μαγγάνιο
1 mg
50%
(ως διγλυκινικό μαγγάνιο)
Μολυβδαίνιο
30 μg
60%
(ως μολυβδαινικό νάτριο)
Χρώμιο
30 μg
75%
(ως πικολινικό χρώμιο)

ΑΛΛΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

AOS Σύμπλοκο™ Μίγμα Προηγμένης Κυτταρικής Υποστήριξης (διγλυκινικό ασβέστιο, διγλυκινικό μαγνήσιο, βιοφλαβονοειδή νεραντζιού, γέλη
αλόης, εσπεριδίνη, συνένζυμο Q10, λουτεΐνη,
λυκοπένιο, ζεαξανθίνη), σταθεροποιητής (μικροκρυσταλλική κυτταρίνη, διοξείδιο του πυριτίου),
Forever FVX20 Μίγμα (σκόνη μήλου, σκόνη
τεύτλων, σκόνη κόκκινης πιπεριάς, σκόνη
ντομάτας, σκόνη φράουλας, σκόνη φρούτων
cranberry, σκόνη ασερόλας, σκόνη λάχανου,
σκόνη σπανακιού, σκόνη κρεμμυδιού, σκόνη
φρούτων μαγγούστας, σκόνη φρούτων acai,
σκόνη μαύρων βατόμουρων, σκόνη ροδιού,
σκόνη μπλε βατόμουρων, σκόνη μπρόκολου,
σκόνη λάχανου, σκόνη καρότου, σκόνη κολοκύθας, σκόνη σταφυλιού), L-ασκορβικό οξύ,
αντισυσσωματωτικό (στεατικό οξύ), D-α-τοκοφερόλη, διγλυκινικός σίδηρος, αντισυσσωματωτικό
(καρμελλόζη νατριούχος διασταυρούμενη),
διγλυκινικός ψευδάργυρος, νικοτιναμίδιο,
βελτιωτικό γεύσης βανίλια, υλικά επικάλυψης
(νατριούχος καρβοξυμεθυλοκυτταρίνη, δεξτρίνη,
δεξτρόζη, τριγλυκερίδια μέσης αλυσίδας, κιτρικό
νάτριο), διγλυκινικός χάλκος, β-καροτένιο,
ιωδικό κάλιο, D-παντοθενικό ασβέστιο, διγλυκινικό μαγγάνιο, L-σεληνομεθειονίνη, D-βιοτίνη,
χολικαλσιφερόλη, ριβοφλαβίνη, υδροχλωρική
θειαμίνη, υδροχλωρική πυριδοξίνη, 5'-φωσφορική πυριδοξίνη, κυανοκοβαλαμίνη, πικολινικό
χρώμιο, φολικό οξύ, μολυβδαινικό νάτριο.

ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝO
60 δισκία.

OΔΗΓΙΕΣ
Λαμβάνετε 2 δισκία ημερησίως, ως
διατροφικό συμπλήρωμα.

KΩΔΙΚOΣ # 439

Έκδοση 10

