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Dla nas w Forever Living Products nic nie jest wa˝niejsze ni˝ wa-

sze zdrowie i uroda. Do tworzenia produktów nasze laboratoria 

badawcze wybierajà tylko najlepsze i najbardziej skuteczne 

sk∏adniki, jakimi dysponuje natura. 

Napi´ty rozk∏ad zaj´ç, praca, çwiczenia, codzienna bieganina… to 

wszystko ma wp∏yw na stan naszego organizmu. Terminy gonià 

terminy, spotkania gonià spotkania, a˝ w koƒcu to czas zaczyna 

kontrolowaç nas, a nie odwrotnie. Pod presjà czasu zaniedbujemy 

w∏aÊciwà diet´, bogatà w warzywa i owoce. A wtedy wolne rodni

ki zaczynajà siaç spustoszenie. 

Wolne rodniki sà obecne niemal we wszystkich ˝ywych organi

zmach. Sà to czàsteczki zwiàzków organicznych (najcz´Êciej tlenu), 

pozbawione jednego elektronu, bez którego sà niepe∏ne i niestabil

ne. Dà˝à wi´c do tego, aby uzupe∏niç ten brakujàcy elektron, 

„kradnàc” go innym, pe∏nym czàsteczkom. Tym samym powodujà 

ich uszkodzenie i przyczyniajà si´ do pogorszenia naszego stanu 

zdrowia. Sà tak˝e odpowiedzialne za wiele problemów zwiàzanych 

ze starzeniem.

Antyutleniacze to pe∏ne czàsteczki, obficie wyst´pujàce w owo

cach i warzywach, które neutralizujà wolne rodniki, oddajàc im 

brakujàce elektrony i przywracajàc stabilnoÊç. Wp∏ywa to korzyst

nie na stan organizmu, gdy˝ poprawia funkcjonowanie uk∏adu 

odpornoÊciowego i zapobiega uszkodzeniom tkanek.

Forever Pomesteen Power to kompozycja antyutleniaczy, stano

wiàca doskona∏e rozwiàzanie dla przeciwdzia∏ania skutkom z∏ych 

nawyków ˝ywieniowych i wynikajàcych stàd niedoborów. Ten sil

ny, antyutleniajàcy suplement walczy z wolnymi rodnikami za 

pomocà jednych z najpot´˝niejszych owoców, jakie zna natura: 

granatów i mangostanu. Owoce te to od˝ywcze „bomby” o du˝ym 

st´˝eniu ksantonów i innych antyutleniaczy. Ksantony to dobro

czynne fitosk∏adniki, które neutralizujà wolne rodniki, sprawiajàc, 

˝e uk∏ad odpornoÊciowy pozostaje silny i zdrowy. Ta niezwyk∏a 

mieszanka owocowa zawiera tak˝e gruszki, maliny, jagody i je˝yny 

oraz wyciàg z pestek winogron, dzi´ki czemu otrzymujemy 

kompletnà formu∏´ antyutleniajàcà.

Kolejna korzyÊç, jakà niesie dla zdrowia Forever Pomesteen Power, 

wià˝e si´ ze znaczeniem ORAC. WartoÊç ORAC (Oxygen Radical 

Absorbance Capacity – ang. zdolnoÊç poch∏aniania wolnych rodni

ków) to wskaênik mocy,  z jakà antyutleniacz walczy z wolnymi rod

nikami. Wskaênik ten w przypadku owoców mo˝e byç bardzo 

ró˝ny, nawet kiedy sprawdza si´ ten sam owoc, tyle ˝e w ró˝nym 

czasie od zbiorów. Wa˝ne jest to, ˝e wszystkie sk∏adniki Forever 

Pomesteen Power zajmujà jedne z poczàtkowych miejsc na liÊcie 

pod wzgl´dem wartoÊci ORAC – zw∏aszcza granat i mangostan.

Przekonaj si´, jak dzia∏ajà antyutleniacze, i zasmakuj w wyjàtkowym 

nektarze wieloowocowym Forever Pomesteen Power!
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