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SUPLEMENT DIETY

• Suplement diety polecany jest osobom, które chcą
zadbać o swój wzrok.

#624

• Zawarte w produkcie witamina A, cynk oraz
borówka czarna pomagają w utrzymaniu
prawidłowego widzenia. Dodatkowo cynk
przyczynia się do utrzymania właściwego
metabolizmu witaminy A.
• Witamina C oraz E pomagają w ochronie komórek
przed stresem oksydacyjnym.
• Źródło luteiny, zeaksantyny oraz antocyjanów
pochodzących z owoców borówki czarnej.

OPAKOWANIE
60 kapsułek

ZALECANE SPOŻYCIE
2 kapsułki w ciągu dnia, popić wodą.

CERTYFIKATY
Koszerność, Halal

Wsparcie oczu w erze cyfrowej

W dzisiejszym, cyfrowym świecie, nasze oczy pracują ciężej niż kiedykolwiek
przedtem. Oczekujemy, że będą filtrowały promienie UV i zanieczyszczenia,
a jednocześnie przez długie godziny potrafimy wystawiać je na sztuczną
niebieską poświatę urządzeń mobilnych, komputerów i telewizorów. Dlatego
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60

Witamina E

30 mg/250%*

Witamina A

250 µg/31%*

DYSTRYBUTOR:

40 g

www.foreverliving.com
Olej słonecznikowy,
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Łatwo dostrzec, że z takim składem Forever iVision to suplement na miarę ery
cyfrowej.

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.
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utrzymania prawidłowego widzenia, ale i do właściwego
metabolizmu witaminy
©2014-2018
Kapsułek
A, co może wesprzeć jej biodostępność.
Składnikiem, który wyróżnia Forever iVision jest Lutemax® 2020, specjalnie
opracowany i klinicznie przebadany ekstrakt z kwiatów aksamitki, zawierający
luteinę i zeaksantynę.

100 mg
20 mg
4 mg

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

Suplement Diety

Natomiast
beta-karoten
witaminy
A, substancja odżywcza obecna m.in.
ŻYĆ PRZED KOŃCEM
/ NR PARTII
PRODUKCYJNEJ:zPATRZ
DATA
PAKOWANIA. PRZECHOWYWAĆ
W SZCZELNIE
w marchewce,
wspieraZAMKNIĘTYM
utrzymanie prawidłowego widzenia. Forever wzmocniło
SUCHYM I CHŁODNYM MIEJSCU, W SPOSÓB NIEDOSTĘPNY DLA
moc
beta-karotenu
dodatkiem
cynku, który nie tylko przyczynia się do
. CHRONIĆ PRZED
ŚWIATŁEM
I PRZEGRZANIEM.
NIE UŻYWAC,
Masa Netto
CZENIE POD NAKRĘTKĄ JEST USZKODZONE LUB GO BRAK.

30 mg
3 mg
12 mg/120%*

Ekstrakt z kwiatów aksamitki,
w tym: luteina
zeaksantyna
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2 kapsułki
80 mg/100%*

2020.05

