Διατροφή

Forever Vision®
Η όρασή μας είναι τόσο πολύτιμη για τη
ζωή μας, που δεν πρέπει να τη θεωρούμε
δεδομένη. Διότι, ενώ χρησιμοποιούμε
συμπληρώματα διατροφής για τη
γενικότερη ενίσχυση της ευζωίας μας,
συχνά παραμελούμε την όρασή μας και
δεν την αντιμετωπίζουμε σαν μέρος της
υγείας μας που χρειάζεται φροντίδα.
Το Forever Vision είναι ένα συμπλήρωμα
διατροφής από Μύρτιλλο, Λουτεΐνη και
Ζεαξανθίνη, μαζί με ισχυρά
αντιοξειδωτικά και άλλα θρεπτικά
στοιχεία. Το Μύρτιλλο, ένα λαϊκό
παραδοσιακό βότανο, μπορεί να
υποβοηθήσει τη φυσιολογική όραση και να
βελτιώσει την κυκλοφορία του αίματος στα
μάτια. Η Λουτεΐνη, ένα συνηθισμένο
καροτενοειδές που βρίσκεται σε πολλά
λαχανικά και φρούτα, μπορεί να βοηθήσει
στην προστασία του αμφιβληστροειδούς.
Η Ζεαξανθίνη και η Ασταξανθίνη είναι
επίσης καροτενοειδή, που θεωρούνται
σημαντικά για την υγεία των ματιών.
Με μόνο ένα δισκίο την ημέρα, το Forever
Vision είναι ένας εύκολος τρόπος για να
σας βοηθήσει «να ατενίζετε πεντακάθαρα
το μέλλον».

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
60 δισκία
ΟΔΗΓΙΕΣ
Λαμβάνετε 1 δισκίο την ημέρα, ως
διατροφικό συμπλήρωμα.

Διατροφικές Πληροφορίες
Δόση: 1 δισκίο
Δόσεις ανά συσκευασία: 60
Ενεργά Συστατικά Ανά ημερήσια δόση % Σ.Η.Π.*
(1 δισκίο)
Βιταμίνη Α
2500 IU
100 %
(ως β-καροτένιο)
Βιταμίνη C
30 mg
66,7 %
(ως L-ασκορβικό οξύ)
Βιταμίνη Ε (ως ηλεκτρική 15 IU
100 %
D-α-τοκοφερόλη)
Ψευδάργυρος
7,5 mg
75 %
(ως κιτρικός ψευδάργυρος)
Χαλκός
2,5 mg
227,3 %
(ως γλυκονικός χαλκός)
Eκχύλισμα από φρούτα
30 mg
**
μύρτιλου (Bilberry/
Vaccinium myrtillus)
[τιτλοδοτημένο να περιέχει
25% ανθοκυανοσίδες]
Κυστεΐνη
25 mg
(ως Ν-ακετυλοκυστεϊνη)
Eκχύλισμα άνθεων
15,5mg
κίτρινης μαργαρίτας
(Tagetes erecta),
15mg
**
εκ του οποίου:
Λουτεΐνη 5%
0,5mg
Ζεαξανθίνη 17%
Ασταξανθίνη 2%
5 mg
**
(από μικροφύκη)
Ρεσβερατρόλη 20%
2,5 mg
**
(από ρίζα Polygonum cuspidatum)
* Οι Συνιστώμενες Ημερήσιες Ποσότητες σύμφωνα
με την ελληνική νομοθεσία.
** Η Ημερήσια Τιμή δεν έχει καθοριστεί.

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

Έκδοση 6

ΑΛΛΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ
Όξινο Φωσφορικό Ασβέστιο,
Μικροκρυσταλλική Κυτταρίνη, Καρμελόζη
Νατριούχος Διασταυρούμενη, Στεατικό
Οξύ, Διοξείδιο του Πυριτίου.

• Περιέχει Μύρτιλλο, Λουτεΐνη και
Ζεαξανθίνη
• Ενισχύει τη φυσιολογική όραση
• Σας βοηθά «να ατενίζετε το
μέλλον καθαρά».
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