Suplementy dietetyczne

Forever Gin-Chia

®

Tabletki z ˝eƒ-szeniem i sza∏wià argentyƒskà

Ju˝ od wieków ludzie poszukiwali
roÊlin, których spo˝ywanie mia∏o
w szczególny sposób dodawaç im
energii i si∏ ˝yciowych. Historia takich
naturalnych odkryç si´ga prawdopodobnie poczàtków istnienia gatunku
ludzkiego. Czy˝by mia∏o to oznaczaç,
˝e nawet nasi prehistoryczni przodkowie miewali takie chwile, w których
odrobina naturalnej stymulacji si∏
˝yciowych by∏a bardzo po˝àdana?
Jedno mo˝na powiedzieç na pewno:
my, ludzie wspó∏czesnej cywilizacji,
potrzebujemy tego typu wzmocnienia
jeszcze bardziej ni˝ kiedykolwiek
przedtem i najlepiej, jeÊli w tym celu
si´gamy do naturalnych êróde∏. Znakomitym rozwiàzaniem jest czerpanie
energii i witalnoÊci ze specjalnie
dobranych zió∏, takich w∏aÊnie jak
po∏àczone w Forever Gin-Chia sza∏wia
argentyƒska i ˝en-szeƒ. ˚eƒ-szeƒ znany
jest w kulturze europejskiej od dawna,
jego s∏awa przyw´drowa∏a do nas ju˝
przed wiekami z Dalekiego Wschodu.
Równie imponujàcà histori´ ma sza∏wia
argentyƒska (zwana tak˝e kolumbijskà
lub po angielsku Golden Chia) wÊród
dawnych plemion indiaƒskich na konty-

nencie amerykaƒskim. O atrakcyjnoÊci
tego ziela niech Êwiadczy fakt, ˝e
bardzo szybko zacz´li go u˝ywaç misjonarze, którzy przyciàgn´li na nowo
odkryte ziemie w Êlad za zdobywcami.
Forever Gin-Chia to wyjàtkowo udane
po∏àczenie dwu energodajnych zió∏
ze Starego i Nowego Âwiata. To
znakomity sposób na dodanie sobie
si∏ ˝yciowych. Forever Gin-Chia to
naturalna energia ˝yciowa i witalnoÊç
wprost z naturalnych êróde∏!
ZawartoÊç sk∏adników
od˝ywczych

1 tabletka

2 tabletki

Sproszkowane nasiona
sza∏wii argentyƒskiej

175 mg

350 mg

Sproszkowany korzeƒ
˝eƒ-szeƒ

70 mg

140 mg

Witamina C
Wapƒ

• Wzmacnia organizm
w stanach wzmo˝onego
wysi∏ku fizycznego
i psychicznego
• Pomaga podnosiç odpornoÊç
na infekcje

50 mg (83%*) 100 mg (167%*)

• Szczególnie przydatne
w stanach zm´czenia
i wyczerpania

65 mg (8%*)

• Wspomaga pami´ç

130 mg (16%*)

* % zalecanego dziennego spo˝ycia

G¸ÓWNE SK¸ADNIKI:

Zmielone nasiona sza∏wii Chia
(Salvia columbariae), miód, izolat bia∏ek
sojowych, sproszkowany korzeƒ
˝eƒ-szenia (Panax ginseng
i Eleuterococcus senticosus),
kwas askorbinowy (witamina C),
naturalny aromat cytrynowy.
OPAKOWANIE: 100 tabletek

Kod:

47

14

