Toidulisandid

Forever Kids™
Hoolitsege selle eest, et
teie lapsed saaksid iga päev
vajalikke toitaineid – andke
neile multivitamiinidega
närimistablette „Forever KidsTM“.
Neist lõbusatest ja maitsvatest
multivitamiinidest saavad nii
lapsed kui ka täiskasvanud kõige
olulisemaid vitamiine, mineraale,
rauda ja fütoaineid.
Nüüd sisaldab „Forever
KidsTM“ ka rauda, mis on vajalik
tugevaks immuunsüsteemiks ja
teadvusfunktsiooni arenguks.
Raud on selline mineraal, mida
enamik inimesi saab ebapiisavalt,
ent mis on üldtervisliku seisundi
aspektist väga oluline.
Fütoained on väga kasulikud
taimset päritolu toitained, mida
saadakse puu- ja köögiviljast.
Uus täiustatud „Forever
KidsTM“ sisaldab rohkem
fütoaineid erinevamatest puu- ja
köögiviljadest.
Toidulisandi tootmises ei kasutata
mingeid kunstlikke värv- ega säilitusaineid. Tulemuseks on võrratu
maitsega multivitamiinitabletid,
mida on vahva süüa. „Forever
Living“ toidulisandite kaubariiulil
on veel üks väärt toode!
Nii teile kui ka teie lastele
meeldib kindlasti naturaalne

kood 354

viinamarjamaitse. Lisaks tunnete
end rahulikuna, sest tervise eest on
hoolt kantud.
Kogus 4 tabletis
A-vitamiin (beetakaroteen)
800 μg
C-vitamiin (L- askorbiinhape)
80 mg
D-vitamiin (kolekaltsiferool)
5 μg
E-vitamiin (D-alfa-tokoferüülatsetaat) 12 mg
B1-vitamiin (tiamiinmononitraat)
1,1 mg
B2-vitamiin (riboflaviin)
1,4 mg
Niatsiin (nikotiinamiid)
16 mg
B6-vitamiin (püridoksiinhüdrokloriid) 1,4 mg
Foliaat (pteroüülmonoglutaamhape)
200 μg
B12-vitamiin (tsüanokobalamiin)
2,5 μg
Biotiin
50 μg
Pantoteenhape (d-kaltsiumpantotenaat) 6 mg
Raud (raudbisglütsinaat)
4 mg
Tsink (tsinkbisglütsinaat)
7,5 mg
Patenditud segu*
40 mg
*Punase paprika (Capsicum frutescens) pulber,
tomatipulber (Lycopersicon esculentum),
maasikapulber (Fragaria ananassa),
jõhvikapulber (Vaccinum macrocarpon),
salat-euterpepalmi (Euterpe oleracea)
marjapulber, mangostanipulber (Garcinia
mangostana L.), taralõnga (Lycium barbarum)
marjapulber, granaadipulber (Punica granatum),
mustikapulber (Vaccinium corymbosum),
spargelkapsapulber (Brassica oleracea var.
italica), spinatipulber (Spinacia oleracea),
lehtkapsapulber (Brassica oleracea var. acephala),
söögipeedipulber (Beta vulgaris), porgandipulber
(Daucus carota var. sativus), kõrvitsapulber
(Cucurbita pepo pepo), viinamarjapulber (Vitis
vinifera), õunapulber (Malus domestica),
malpiigiaekstrakti (Malpighia glabra L.) pulber,

• Ei sisalda kunstlikke värv- ega
säilitusaineid.
• Närimistabletid.
• Fütoained pärinevad värskest
puu- ja köögiviljast.
kapsapulber (Brassica oleracea var. capitata),
sibulapulber (Allium cepa).

MUUD KOOSTISAINED: sorbitool, ksülitool, kaltsiummalaat,
magneesiummalaat, sidrunhape,
viinamarja-maitseaine, mikrokristalne tselluloos, antotsüaniin,
steariinhape, virsiku-maitseaine,
ränidioksiid, magneesiumstearaat,
sukraloos, guarkummi.
KOGUS: 120 tabletti.
SOOVITUSLIK TARVITAMINE: täiskasvanud ja lapsed alates
4. eluaastast kuni 4 tabletti päevas
toidulisandina, 2–4aastased lapsed
kuni 2 tabletti päevas.

