Suplementy diety

Forever Kids™

Tabletki multiwitaminowe z fitosk∏adnikami
• èródło witamin, makro i mikroelementów
• Składniki naturalnego pochodzenia z warzyw i owoców wykazujà
wzmocnione działanie antyutleniajàce
• Suplement nie tylko dla dzieci – doroÊli tak˝e potrzebujà naturalnego
wzmocnienia!
W ka˝dym z nas, niezale˝nie od wieku, pozostaje coÊ z dziecka. Ka˝dy
z nas pami´ta słowa rodziców: „Zjedz ten szpinak (marchewk´, buraczki
itd.), bo to zdrowe”. Ci, którzy tak do nas mówili, ˝yczyli nam jak najlepiej
– abyÊmy uroÊli, byli zdrowi i silni. I co wi´cej – mieli racj´! W Êrodowisku,
w którym przyszło nam ˝yç obecnie, pró˝no by szukaç obszarów wolnych od
groênych dla zdrowia zanieczyszczeƒ. Aby zneutralizowaç ich działanie na
nasz organizm, powinniÊmy spo˝ywaç jak najwi´cej ˝ywnoÊci naturalnego
pochodzenia, zawierajàcej biologicznie czynne składniki od˝ywcze, zwane
w skrócie „fitoskładnikami”. Spróbujmy wi´c si´gnàç po Forever Kids
– gotowy produkt, w którym witaminy i substancje mineralne skojarzono
z mieszankà sproszkowanych owoców i warzyw takich jak szpinak, brokuły,
pomidory czy kapusta. Forever Kids to suplement zawierajàcy witaminy
i minerały.
Witaminy A, C, D, B6, B12, kwas foliowy, miedê, ˝elazo, wapƒ, cynk
wpływajà korzystnie na działanie układu odpornoÊciowego.
Składniki: Substancje słodzàce – ksylitol, sorbitol; wapƒ (jabłczan
wapnia), magnez (jabłczan magnezu), aromat winogronowy, regulator
kwasowoÊci – kwas cytrynowy, barwnik – antocyjany (ze skórek winogron),
witamina C (kwas L-askorbinowy), cynk (diglicynian cynku), sproszkowana
mieszanka owoców i warzyw [czerwona papryka, pomidor, truskawka,
˝urawina, owoce euterpy warzywnej (Euterpe oleracea), owoce mangostanu
właÊciwego (Garcinia mangostana L.), owoce kolcowoju szkarłatnego
(Lycium barbarum), granat, borówka, brokuły, szpinak, jarmu˝, burak,
marchew, dynia, winogrona, jabłko, kapusta, cebula, ekstrakt z owoców wiÊni
aceroli (Malpighia glabra L.), substancja glazurujàca – kwas stearynowy,
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witamina E (octan D-alfa-tokoferylu), ˝elazo [diglicynian ˝elaza (II)], aromat
brzoskwiniowy, niacyna (amid kwasu nikotynowego), substancja wià˝àca
– dwutlenek krzemu, substancja przeciwzbrylajàca – stearynian magnezu,
substancja słodzàca – sukraloza, kwas pantotenowy (D-pantotenian wapnia),
witamina A (beta-karoten), witamina B12 (cyjanokobalamina), witamina D
(cholekalcyferol), witamina B 6 (chlorowodorek pirydoksyny), witamina B2
(ryboflawina), witamina B1 (monoazotan tiaminy), miedê [glukonian miedzi (II)],
kwas foliowy (kwas pteroilomonoglutaminowy), biotyna (D-biotyna).

ZawartoÊç sk∏adników w porcji dziennej

2 tabletki

Witamina A (Beta-karoten)

400 µg (50%*)

Witamina C

40 mg (50%*)

Witamina D

2,5 µg (50%*)

Witamina E

6 mg (50%*)

Tiamina (witamina B1)

0,55 mg (50%*)

Ryboflawina (witamina B 2)

0,7 mg (50%*)

Witamina B 6

0,7 mg (50%*)

Witamina B12

1,25 µg (50%*)

Niacyna

8 mg (50%*)

Biotyna

25 µg (50%*)

Kwas foliowy

100 µg (50%*)

Kwas pantotenowy

3 mg (50%*)

Cynk

3,75 mg (38%*)

Mieszanka sproszkowanych owoców i warzyw

20 mg

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

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

