
   Suplementy dietetyczne

22

P
R

O
D

UK

T NIEDOST¢PN
Y

 •
 N

A  R Y N K U P OL SK
I M

 •

Forever Nature’s 18

•  4 tabletki stanowià 
ekwiwalent antyutleniaczy 
zawarty w 5 porcjach 
warzyw i owoców

•  Warzywa i owoce zawierajà 
pot´˝ne, wspierajàce 
zdrowie i odpornoÊç 
antyutleniacze oraz inne 
fitosk∏adniki

•  Tabletki do ˝ucia  
o przyjemnym smaku – 
doskona∏e dla ca∏ej rodziny!

Czy jesz zalecane 5 porcji warzyw 
i owoców dziennie? Tyle w∏aÊnie 
powinna jeÊç ka˝da kobieta, 
m´˝czyzna i dziecko. Warzywa  
i owoce zawierajà pot´˝ne, 
wspierajàce zdrowie i odpornoÊç 
antyutleniacze i inne fitosk∏adniki  
oraz sà wa˝nym êród∏em wielu 
substancji od˝ywczych, potrzebnych 
na co dzieƒ naszemu organizmowi.
W Forever Living Products zdajemy 
sobie spraw´ z tego, ˝e nie zawsze 
jesteÊmy w stanie sprostaç naszym 
dobrym ch´ciom, by przestrzegaç 
odpowiedniej, zrównowa˝onej diety. 
Chcemy mieç pewnoÊç, ˝e i ty,  
i twoja rodzina realizujecie minimalne 
dzienne zapotrzebowanie, i dlatego 
stworzyliÊmy Forever Nature’s 18 – 
kompozycj´ warzyw i owoców,  
które sà niezwykle wa˝ne, jeÊli chodzi 
o wspieranie zdrowia.
Zaledwie 4 tabletki stanowià 
ekwiwalent antyutleniaczy zawartych 
w pi´ciu porcjach warzyw i owoców 
dziennie: winogrona, jab∏ka, 
borówki amerykaƒskie, czarny bez, 
˝urawiny, maliny i ekstrakt z pestek 
winogron – wszystkie one, dzi´ki 
zawartym w nich antyutleniajàcym 
fitosk∏adnikom, wspierajà uk∏ad 
odpornoÊciowy. Rutyna, której êród∏em 
sà pomaraƒcze, grapefruity, cytryny 
i limonki, sprzyja prawid∏owemu 
funkcjonowaniu stawów i uk∏adu 

krwionoÊnego, natomiast banany 
znane sà z wysokiej zawartoÊci 
potasu i dzia∏ania wspierajàcego 
utrzymanie odpowiedniego poziomu 
ciÊnienia. Marchew, kapusta, kalafior, 
seler naciowy, zielona fasolka sà 
cenione za zawartoÊç fitosk∏adników, 
przyczyniajàcych si´ do zachowania 
dobrego zdrowia poprzez eliminacj´ 
wolnych rodników. Kiwi, suszone 
Êliwki, czerwona papryka, cukinia 
i pietruszka sà êród∏em witaminy C, 
a tak˝e sprzyjajà prawid∏owemu 
trawieniu i zdrowiu oczu.
Forever Nature’s 18 to tabletki do ˝ucia 
o przyjemnym smaku, które realizujà 
twoje dzienne zapotrzebowanie na 
antyutleniacze z warzyw i owoców. 
Codzienna porcja Forever Nature’s 18 
to twój sposób na dostarczenie 
organizmowi warzyw i owoców, 
jakie sà mu potrzebne do zachowania 
zdrowia. Forever Nature’s 18 to sposób 
Forever Living na zagwarantowanie 
ci, ˝e niezale˝nie od tego, jak potoczy 
si´ twój dzieƒ, antyutleniajàce 
w∏aÊciwoÊci pi´ciu porcji warzyw  
i owoców b´dziesz mieç zawsze pod 
r´kà!

 4 tabletki

Sproszkowana mieszanka 

owocowo-warzywna 2,0 g

Witamina C (kwas L-askorbinowy) 40 mg (66%*)

Rutyna 76 mg

* % zalecanego dziennego spo˝ycia

INNE SK¸ADNIKI:
Dekstroza, kwas jab∏kowy, kwas 
stearynowy, dwutlenek krzemu.

OPAKOWANIE: 120 tabletek

Kod: 271


