Napoje

Forever Joost
Suplement diety, płyn z witaminami
Z jednym wyciÊni´ciem Joost
mo˝esz poprawiç smak dowolnego
napoju, a jednoczeÊnie zadbaç o swojà
codziennà porcj´ witaminy B.
Dwa płyny o owocowych smakach
zmieniajà zwykłe napoje w pyszne
drinki. Do wyboru masz dwa smaki:
ananasowo-kokosowo-imbirowy
oraz jagód acai i cytryny.

SK¸ADNIKI: Woda, aromat,
cukier, regulator kwasowoÊci – kwas
cytrynowy, substancja utrzymujàca
wilgoç – glicerol, witamina C
(kwas L-askorbinowy), substancja
słodzàca – glikozydy stewiolowe, witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny),
substancje konserwujàce – sorbinian
potasu, benzoesan sodu, kwas foliowy
(kwas pteroilomonoglutaminowy),
witamina B12 (cyjanokobalamina).
Składniki od˝ywcze

Joost to êródło witaminy C, B6, B12
i kwasu foliowego, które pomagajà
zmniejszyç uczucie zm´czenia
i znu˝enia. Dodatkowo, kwas foliowy
pomaga we właÊciwej syntezie aminokwasów, a witaminy B6 i B12 przyczyniajà
si´ do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego. Witamina B6
bierze te˝ udział w metabolizmie białka
i glikogenu, a tak˝e regulacji aktywnoÊci
hormonalnej. Witamina C pomaga
w utrzymaniu prawidłowego funkcjonowania układu odpornoÊciowego
oraz pomaga w ochronie komórek
przed stresem oksydacyjnym.

w zalecanej porcji dziennej (2 ml)

Witamina C

40 mg (50%)*

Witamina B 6

1 mg (71%)*

Kwas foliowy

200 µg (100%)*

Witamina B12

2 µg (80%)*

• 5 kcal w porcji
• èródło witaminy B6, B12,
kwasu foliowego
i witaminy C
• Dwa smaki do wyboru:
ananasowo-kokosowo-imbirowy oraz jagód
acai i cytryny

*% RWS – referencyjnej wartoÊci spo˝ycia

ZALECANE SPO˚YCIE:

Wycisnàç 2 ml płynu i rozpuÊciç
go w szklance (240 ml) ulubionego
napoju Forever lub innego płynu
albo wody. Piç 1 raz dziennie.
Ostrze˝enia: Zawiera cukier i substancj´
słodzàcà. Nie nale˝y przekraczaç zalecanej
porcji do spo˝ycia w ciàgu dnia. Preparat
nie mo˝e byç stosowany jako substytut
zró˝nicowanej diety. Prowadzenie zdrowego

trybu ˝ycia i stosowanie zrównowa˝onej
diety sà niezb´dne dla zachowania dobrego
stanu zdrowia. Nie zaleca si´ stosowania
u kobiet w cià˝y oraz karmiàcych.
OPAKOWANIE: 60 ml

Kod: 516 – smak jagód acai i cytryny
Kod: 517 –smak ananasowo-kokosowo-imbirowy

Prowadzenie zdrowego trybu ˝ycia i stosowanie zrównowa˝onej diety sà niezb´dne dla zachowania dobrego stanu zdrowia.
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