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Nature-Min®

Tabletki wielomineralne z montmorylonitem

Nasza codzienna dieta jest zbyt uboga  
w wa˝ne dla zdrowia makro-  
i mikro  elementy. Przeprowadzane na 
ca∏ym Êwiecie badania coraz cz´Êciej 
wskazujà na niepokojàce niedobory 
takich wa˝nych dla ˝ycia pierwiastków 
jak: magnez, ˝elazo, wapƒ, cynk, 
chrom, miedê, mangan i wiele, wiele 
innych. Wynika to bezpoÊrednio ze 
z∏ych przyzwyczajeƒ ˝ywieniowych 
oraz mody na korzystanie z produktów 
zbyt przetworzonych technologicznie, 
konserwowanych i oczyszczonych  
z naturalnych substancji balastowych 
(na przyk∏ad – màka bez Êladu otràb, 
czyli g∏ównego êród∏a substancji 
od˝ywczych w ziarnach zbó˝). Poniewa˝ 
trudno by∏oby nam zmieniç nagle nasz 
sposób od˝ywiania si´, wielu dietety-
ków uwa˝a, ˝e najlepszym wyjÊciem 
z sytuacji jest uzupe∏nianie tak bardzo 
niedoskona∏ej diety tymi sk∏adnikami, 
których w niej najbardziej brakuje. 
Forever Living Products proponuje 
znakomite, naturalne êród∏o substancji 
mineralnych w bardzo ∏atwo przy-
swajalnej postaci oraz w doskona∏ych 
proporcjach. Multimineralne tabletki 
Forever Nature-Min to pozyskiwany 
obecnie z g∏´bi ziemi montmorylonit  
– geologiczne z∏o˝a osadowe, 
które przed milionami lat stanowi∏y 
dno prehistorycznego oceanu. èród∏o 
to, jako ca∏kowicie wolne od tzw. 

zanieczyszczeƒ cywilizacyjnych, mo˝na 
uznaç za doskona∏e tak˝e pod wzgl´dem 
chemicznej postaci wyst´pujàcych  
w nim minera∏ów. Sk∏ad z∏ó˝ 
mont morylonitu uwarunkowany by∏ 
przez osiadajàce na dnie morskim 
resztki fauny i flory morskiej, a wszystko 
wskazuje na to, ˝e zapotrzebowanie 
naszego organizmu na zwiàzki mine-
ralne w niezwykle interesujàcy sposób 
pokrywa si´ z takim w∏aÊnie zestawem 
biopierwiastków. Ka˝da z substancji  
mineralnych znajduje si´ w montmo-
rylonicie w jak najbardziej odpowiednim 
„towarzystwie” innych makro- i mikro-
elementów, aby zostaç przyswojona  
i spo˝ytkowana przez nasz organizm.

ZawartoÊç sk∏adników mineralnych	 2 tabletki

Wapƒ 333 mg (42%*)

˚elazo 6 mg (43%*)

Fosfor 222 mg (28%*)

Jod 50 µg (33%*)

Magnez 133 mg (44%*)

Cynk 5 mg (33%*)

Selen 12 µg

Miedê 0,7 mg

Mangan 2 mg

Molibden 12 µg

Wanad 12 µg

* % zalecanego dziennego spo˝ycia

G¸ÓWNE SK¸ADNIKI:
Fosforan wapnia, tlenek magnezu, 
montmorylonit, skrobia kukurydziana, 
siarczan cynku, fumaran ˝elaza, 
glukonian manganu, glukonian 
miedzi, nikotynian chromu, L-seleno-
metionina, jodek potasu, wanadian 
sodu, molibdenian sodu.

OPAKOWANIE: 180 tabletek

Kod: 37

•  Zawiera pierwiastki Êladowe 
pochodzàce z naturalnych  
z∏ó˝ dna oceanu

•  Jest ca∏kowicie wolny 
od zanieczyszczeƒ 
cywilizacyjnych

•  Pomaga przeciwdzia∏aç 
niedoborom mineralnym 

•  Tonizuje uk∏ad nerwowy 
dzi´ki dostarczaniu ∏atwo 
przyswajalnego magnezu

•  Przyczynia si´ do 
wzmocnienia z´bów,  
paznokci i w∏osów


