Suplementy diety

Forever Daily™

Witaminy i minerały z kompleksem AOS™
• Mieszanka 55 substancji od˝ywczych, w tym witamin i minerałów
• Od˝ywia i chroni twój organizm
2 tabletki Forever Daily™ pokrywajà w 100% zalecane dzienne spo˝ycie na
witaminy z grupy B – B1, B2, B 6, B12, niacyn´, kwas foliowy, biotyn´ i kwas
pantotenowy, oraz na witaminy rozpuszczalne w tłuszczach – A, D, E a tak˝e
witamin´ C.
W skład Forever Daily™ wchodzi te˝ zestaw składników mineralnych – ˝elazo,
jod, cynk, selen, miedê, mangan, molibden i chrom, które pozwolà Ci zadbaç
o zdrowie, pi´kny wyglàd i dobre samopoczucie.
Dodany do produktu zastrze˝ony preparat na bazie aloesu AOS Complex™
dostarcza naturalnych składników – bioflawonoidów z cytrusów, ˝elu z aloesu,
hesperydyny, koenzymu Q10, luteiny oraz likopenu i zeaksantyny.
Luteina to zwiàzek z grupy karotenoidów, obecny w warzywach i owocach
(m.in. w jarmu˝u i szpinaku). Hesperydyna jest flawonoidem wyst´pujàcym
w owocach cytrusowych. Z kolei likopen to rozpuszczalny w tłuszczach
czerwony barwnik obecny np. w pomidorach. Zeaksantyna jest izomerem
luteiny, który wyst´puje w siatkówce oka.
Składniki: Preparat AOS Complex™(diglicynian wapnia, diglicynian magnezu,
bioflawonoidy z cytrusów (Citrus spp.), ˝el z aloesu (Aloe barbadensis),
hesperydyna, koenzym Q10, luteina, likopen, zeaksantyna); stabilizatory
– celuloza mikrokrystaliczna, dwutlenek krzemu; preparat Forever FVX20
(sproszkowane warzywa i owoce: jabłko, burak, czerwona papryka, pomidor,
truskawka, ˝urawina, wiÊnia acerola (Malpighia glabra L.), kapusta, szpinak,
cebula, mangostan właÊciwy (Garcinia mangostana L.), euterpa warzywna
(Euterpe oleracea), je˝yna, granat, borówka, brokuł, jarmu˝, marchew, dynia,
winogrona); kwas L-askorbinowy; substancja przeciwzbrylajàca – kwas
stearynowy; D-alfa-tokoferol; diglicynian ˝elaza (II); substancja przeciwzbrylajàca
– sól sodowa karboksymetylocelulozy usieciowana; diglicynian cynku; amid
kwasu nikotynowego; aromat waniliowy; diglicynian miedzi; beta-karoten;
jodek potasu; D-pantotenian wapnia; diglicynian manganu; substancja
glazurujàca – karboksymetyloceluloza; L-selenometionina; D-biotyna; dekstryna;
cholekalcyferol; chlorowodorek pirydoksyny; pirydoksalo-5-fosforan; ryboflawina;
glukoza; Êredniołaƒcuchowe kwasy tłuszczowe; chlorowodorek tiaminy;
cyjanokobalamina; pikolinian chromu; substancja glazurujàca – cytrynian sodu;
kwas pteroilomonoglutaminowy; molibdenian (VI) sodu.
Suplement diety nie mo˝e byç stosowany jako substytut zró˝nicowanej diety.

Suplementy diety

ZawartoÊç sk∏adników w porcji dziennej

2 tabletki

Witamina A (ekwiwalent retinolu)

800 μg (100%*)

Witamina C

80 mg (100%*)

Witamina D

5 µg (100%*)

Witamina E (ekwiwalent alfa tokoferolu)

12 mg (100%*)

Witamina B1

1,1 mg (100%*)

Witamina B 2

1,4 mg (100%*)

Niacyna (ekwiwalent niacyny)

16 mg (100%*)

Witamina B 6

1,4 mg (100%*)

Kwas foliowy

200 μg (100%*)

Witamina B12

2,5 μg (100%*)

Biotyna

50 μg (100%*)

Kwas pantotenowy

6 mg (100%*)

˚elazo

6 mg (43%*)

Jod

75 μg (50%*)

Cynk

5 mg (50%*)

Selen

30 μg (55%*)

Miedê

900 µg (90%*)

Mangan

1 mg (50%*)

Molibden

30 μg (60%*)

Chrom

30 μg (75%*)

AOS Complex™ w tym:

108 mg

Bioflawonoidy z cytrusów

24,7 mg

˚el z aloesu

3 mg

Hesperydyna

2 mg

Koenzym Q10

1 mg

Luteina

1 mg

Likopen

1 mg

Zeaksantyna

500 μg

Preparat owocowo-warzywny (Forever FVX 20)

100 mg

* % zalecanego dziennego spo˝ycia

OPAKOWANIE
60 tabletek
ZALECANE SPO˚YCIE
2 tabletki dziennie
Nie nale˝y przekraczaç porcji
zalecanej do spo˝ycia w ciàgu dnia.

AA

05/2017

KOD

439

33

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

