
Suplementy diety

Forever Supergreens
Wesprzyj swój aktywny styl ˝ycia doskonałà  
kompozycjà zielonych warzyw i owoców 

•  WyÊmienita mieszanka ponad 20 warzyw i owoców oraz aloesu  
w proszku i innych cenionych surowców roÊlinnych

•  èródło witamin C i E o właÊciwoÊciach przeciwutleniajàcych  
oraz magnezu

•  Magnez wspiera utrzymanie równowagi elektrolitowej oraz tak jak 
witamina C przyczynia si´ do zmniejszenia uczucia zm´czenia 
i znu˝enia. Dzi´ki witaminie C wspieramy te˝ swojà odpornoÊç 

Sà dni, kiedy trudniej ni˝ zwykle zjeÊç pełnà, codziennà porcj´ warzyw i owoców. Zabiegany 
tryb ˝ycia sprzyja si´ganiu po gotowe dania, przetworzone produkty do zjedzenia „w biegu”. 
Kiedy ˝ycie wchodzi w parad´ od˝ywianiu, mo˝esz w dowolnej chwili i miejscu uzupełniç 
swojà diet´ roÊlinnym suplementem w postaci Forever Supergreens.

Ka˝da zapakowana w saszetk´ porcja to substancje od˝ywcze, aloes i ponad 20 warzyw 
i owoców. Gotowa i por´czna, Êwietnie smakuje i łatwo miesza si´ z wodà lub ulubionym 
napojem. 

Forever Supergreens dostarcza cenne substancje od˝ywcze i przeciwutleniacze – witamin´ 
E i C oraz aloes i pestki winogron, by pomóc w utrzymaniu zdolnoÊci antyoksydacyjnych 
organizmu i zachowaniu dobrej formy. Formuł´ wzbogacajà zielone warzywa takie jak 
szpinak, jarmu˝ i brokuły.

Starannie dobrane składniki wspomagajà organizm w trudnych chwilach i dajà mu sił´ do 
optymalnego działania. Forever Supergreens to kompozycja wyselekcjonowanych surowców: 
jagód goji, pestek winogron, zielonej herbaty, zielonych warzyw, spiruliny i naszego własnego 
aloesu, które uzupełniajà naturalne korzyÊci witaminy C, E i magnezu. Pestki winogron majà 
właÊciwoÊci antyoksydacyjne, pomagajà wi´c utrzymaç w prawidłowym stanie naczynia 
krwionoÊne i układ krà˝enia. Zielona herbata to równie˝ znany przeciwutleniacz, wspomaga 
metabolizm tłuszczu i cholesterolu, wpływa korzystnie na serce. 

Forever Supergreens to coÊ wi´cej ni˝ por´czny sposób na uzupełnienie diety. To tak˝e 
Êwietny dodatek do sportowej torby, bo zawiera magnez, który pomaga w utrzymaniu 
równowagi elektrolitowej, zmniejsza uczucie zm´czenia i znu˝enia, wspiera syntez´ białka, 
wpływa pozytywnie na mi´Ênie. 

Wesprzyj swój aktywny styl ˝ycia najlepszymi, naturalnymi êródłami zielonej pot´gi. Kremowy 
smak malinowo-truskawkowy Êwietnie komponuje si´ z koktajlem Forever Lite Ultra lub twoim 
ulubionym napojem. Niezale˝nie od tego, czy chcesz zaspokoiç zapotrzebowanie na składniki 
od˝ywcze mimo zabiegania, czy wzmocniç si´ po treningu Êwietnà mieszankà superfoods, 
Forever Supergreens to Êwietny wybór!



Suplementy diety

Prowadzenie zdrowego trybu ˝ycia i stosowanie zrównowa˝onej diety sà niezb´dne dla zachowania dobrego stanu zdrowia.
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OPAKOWANIE 
30 saszetek a 4,4 g

ZALECANE SPO˚YCIE 
1 saszetk´ rozpuÊciç w szklance wody lub 
innym napoju. Dokładnie wymieszaç, piç 
jeden raz dziennie.
Nie nale˝y przekraczaç porcji zalecanej do spo˝ycia 

w ciàgu dnia.

Składniki: mieszanka sproszkowanych warzyw i owoców [szpinak, brokuł, j´czmieƒ 
zwyczajny, jarmu˝, jabłko, błonnik z buraków cukrowych, màka ry˝owa, czerwona 
papryczka, maltodekstryna, pomidor, truskawka, ˝urawina, koncentrat soku z aceroli, 
substancja przeciwzbrylajàca – dwutlenek krzemu, przeciwutleniacz – lecytyna 
sojowa, kapusta, cebula, mangostan, dynia zwyczajna, borówka amerykaƒska, 
jagody acai, jagody goji, marchew zwyczajna, koncentrat soku z winogron, koncentrat 
soku z granatu], aromat, magnez (w´glan magnezu), spirulina, sproszkowane nasiona 
winogron, sproszkowane liÊcie zielonej herbaty, witamina C (kwas askorbinowy), 
ekstrakt z owoców jagody goji, substancja słodzàca – glikozydy stewiolowe, witamina 
E (octan d-alfa-tokoferylu), sproszkowany sok z liÊci aloesu. 

Sk∏adniki ZawartoÊç w zalecanej porcji dziennej 
1 saszetka (4,4 g)

Witamina C 80 mg (100%*)

Witamina E 6 mg (50%*)

Magnez 125 mg (33%*)

Sproszkowane nasiona winogron 100 mg

Sproszkowane liÊcie zielonej herbaty 100 mg

Ekstrakt z jagód goji 10 mg

Sproszkowany sok z liÊci aloesu 5 µg (100%*)

Mieszanka warzywno – owocowa 2,45 g

Spirulina 250 mg

* %RWS – % referencyjnej wartoÊci spo˝ycia

Nie zaleca si´ spo˝ywaç dzieciom, kobietom w cià˝y i karmiàcym.  
Suplement diety nie mo˝e byç stosowany jako substytut 
zró˝nicowanej diety.


