Forever Focus™

W SKRÓCIE

SUPLEMENT DIETY

• Witaminy B6 i B12 przyczyniają się do prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego

#622

• Witaminy B6, B12 i kwas pantotenowy przyczyniają się do zmniejszania znużenia i zmęczenia

SUPLEMENTY DIETY

• Kwas pantotenowy pomaga w utrzymaniu
sprawności umysłowej na prawidłowym poziomie
• Cynk pomaga w utrzymaniu prawidłowych
funkcji poznawczych
• Różeniec górski pomaga sprawnie
funkcjonować w sytuacjach stresowych.
• Bakopa drobnolistna i miłorząb japoński
pomagają utrzymać dobrą pamięć w dojrzałym
wieku.

OPAKOWANIE
120 kapsułek

ZALECANE SPOŻYCIE

2 kapsułki dziennie, rano w trakcie posiłku,
popijając wodą.

Jasność umysłu i koncentracja
Każdy z nas, chcąc jak najlepiej wykorzystać swój dzień, musi stawiać
czoła wyzwaniom i rozpraszającym bodźcom. O naszą uwagę rywalizuje
praca, rodzina, hobby, treningi oraz inne obowiązki, co może znacznie

Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia
w ciągu dnia. Zawiera kofeinę; nie zaleca się stosowania
u dzieci i kobiet w ciąży (zalecana dzienna porcja
zawiera 25 mg kofeiny).

CERTYFIKATY

utrudniać koncentrację na najważniejszych zadaniach. A przecież nie

Koszerność, Halal

chcesz brnąć przez dzień, tylko mieć nad nim kontrolę. Dlatego warto
Forever Focus zawiera kompozycję ziół, witamin i minerałów, które
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Zawartość składników w porcji dziennej

sprawność, produktywność i skupienie. Mogą także
działanie i ochronę przed skutkami stresu.

Forever Focus łączy naturalne dobrodziejstwa wyciągów roślinnych z
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osoby, która nie chciałaby mieć lepszej koncentracji i pamięci.

** Cognizin®** jest zarejestrowanym znakiem towarowym KYOWA HAKKO BIO CO., LTD.
Suplement diety nie może być stosowany jako zamiennik zróżnicowanej diety. Prowadzenie zdrowego trybu
życia i stosowanie zrównoważonej diety są niezbędne dla zachowania dobrego stanu zdrowia.

1,5 mg/25%*

Witamina B6

0,25 mg/18%*

Witamina B12

1,25 µg/50%*

Cynk
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64 g

2 kapsułki

Kwas pantotenowy

L-tyrozyna

3 mg/30%*
150 mg

Cytykolina (Cognizin®)

125 mg

Wyciąg z korzenia różeńca górskiego

100 mg

Wyciąg z ziela bakopy drobolistnej

160 mg

Wyciąg z zielonej herbaty

200 mg

Wyciąg z liści miłorzębu japońskiego
Wyciąg z nasion guarany
w tym kofeina
DYSTRYBUTOR:

12 mg

* % realizacji dziennej referencyjnej wartości
spożycia (dla osób dorosłych)

zadbać o jasność umysłu i zdolność koncentracji.

27,3 mg
25,0 mg
SKU622 B20/1
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