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Po∏àczenie  naturalnej witaminy C 
z otr´bami owsianymi to prawdziwy 
strza∏ w dziesiàtk´, i to pod ka˝dym 
wzgl´dem! Witamina C, czyli kwas 
askorbinowy, wbudowana w specjalny 
sposób w struktur´ rozpuszczalnej 
frakcji b∏onnika owsianego, wch∏ania 
si´ z ˝o∏àdka do jelita cienkiego niezwy-
kle skutecznie. Absorbent-C nale˝y do 
coraz bardziej popularnej na Êwiecie 
grupy produktów o tzw. przed∏u˝onym 
czasie wch∏aniania witaminy C.  
W Forever Living Products uzyskano 
ten efekt w sposób ca∏kowicie natural-
ny! Dzi´ki unikalnemu po∏àczeniu  
z b∏onnikiem owsianym ta niezwykle 
wa˝na witamina jest w niemal stu  
procentach absorbowana przez orga-
nizm, co w pe∏ni t∏umaczy nazw´ pro-
duktu – Absorbent-C. Ludzka wàtroba 
nie potrafi niestety syntetyzowaç kwa-
su askorbinowego. A szkoda, bo wiele 
ssaków (koty, psy, szczury) potrafi pro-
dukowaç sobie t´ „witamin´ ˝ycia” 
stosownie do potrzeb. No có˝, zamiast 
uskar˝aç si´ na niesprawiedliwoÊç 
losu, nale˝y zadbaç o to, aby nigdy nam 
jej nie zabrak∏o, bowiem nawet niewiel-
kie niedobory witaminy C powodujà 
bardzo przykre dla zdrowia konsekwen-
cje. Zawsze pami´tajmy o tym, ˝e nasz 
organizm b´dzie mia∏ do dyspozycji 
tylko tyle tego bezcennego surowca,  
ile dostarczymy go sobie sami  
z zewnàtrz. Najlepszym êród∏em  

witaminy C sà owoce i warzywa, gdy˝ 
w∏aÊnie tam wyst´puje ona w najlepiej 
przyswajalnej postaci naturalnych  
poliaskorbatów. W Forever Living  
Products zrealizowano jeden z najlep-
szych pomys∏ów suplementacji diete-
tycznej stulecia – osadzenie kwasu 
askorbinowego w matrycy z otràb  
owsianych wraz z naturalnymi bioflawo
-noidami, dzi´ki czemu witamina C jest 
niezwykle wydajnie spo˝ytkowana 
przez organizm. Nie ma takiej tkanki  
w naszym ciele ani takiej przemiany 
biochemicznej, która mog∏aby si´ obyç 
bez tej witaminy. Od niej zale˝y nie tyl-
ko odpornoÊç, zdrowe koÊci i z´by, 
prawid∏owa praca serca i uk∏adu 
krwionoÊnego, ale tak˝e uroda, bo bez 
odpowiedniej iloÊci kwasu askorbino-
wego nie ma ani ∏adnej skóry, ani zdro-
wej tkanki ∏àcznej. Witamina C jest 
znanym antyutleniaczem i „wychwyty-
waczem” wolnych rodników. Mo˝emy 
wi´c wykorzystaç jà Êwiadomie jako 
naturalnà ochron´ przed szkodliwym 
wp∏ywem Êrodowiska zewn´trznego, 
bowiem wiadomo nam ju˝, ˝e wolne 
rodniki potrafià zdzia∏aç wiele z∏ego. 
Jest jeszcze jedna bardzo wa˝na zaleta 
spó∏ki witaminy C z otr´bami owsiany-
mi. To prawdziwa bomba przeciw-
mia˝d˝ycowa! Warto o tym pami´taç, 
wydajàc ostatecznà wojn´ cholestero-
lowi rujnujàcemu nasz system 
krwionoÊny!

Substancje czynne	 1 tabletka (1,34 g)

Witamina C 60 mg (100%*)

Bioflawonoidy 3,7 mg 

* % zalecanego dziennego spo˝ycia

G¸ÓWNE SK¸ADNIKI:
Naturalne otr´by owsiane, sorbitol, 
miód pszczeli Forever, kwas askorbino-
wy (witamina C), bioflawonoidy  
z pomaraƒczy i innych cytrusów,  
proszek z owoców papai, aromat 
naturalny.
OPAKOWANIE: 100 tabletek

Kod: 48

Forever Absorbent-C®

Witamina C z flawonoidami i otr´bami owsianymi

•  Dostarcza witamin´ C, której 
organizm cz∏owieka nie 
potrafi sam wytwarzaç

•  Wspiera prawid∏owe  
funkcjonowanie organizmu  
na ró˝nych poziomach 
zapotrzebowania (procesy 
koÊciotwórcze, dobre 
widzenie itp.)

•  Towarzyszàce witaminie C  
naturalne flawonoidy  
cytrusowe pot´gujà jej  
dzia∏anie antyutleniajàce

•  Produkt od˝ywczy 
codziennego u˝ytku dla ludzi 
z wyobraênià!


