
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ
• Οι Βιταμίνες Β6 & Β12 συνεισφέρουν στη 

φυσιολογική λειτουργία του νευρικού συστήματος
• Οι Βιταμίνες Β6, Β12 και παντοθενικό οξύ 

συνεισφέρουν στη μείωση της κόπωσης
• Το παντοθενικό οξύ συνεισφέρει στη 

φυσιολογική πνευματική απόδοση 
• Ο ψευδάργυρος συνεισφέρει στη φυσιολογική 

γνωστική λειτουργία
• Ο ψευδάργυρος συνεισφέρει στην προστασία 

των κυττάρων από το οξειδωτικό στρες  

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
120 ταμπλέτες

ΟΔΗΓΙΕΣ
Λαμβάνετε 4 κάψουλες ημερησίως με το πρωινό 
γεύμα. 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 
Kosher, Halal

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 
Εκχύλισμα φύλλων πράσινου τσαγιού (Camellia 
sinensis L.O.Ktze), εκχύλισμα ολόκληρου φυτού 
Bacopa monnieri, συστατικά κάψουλας [πυκνωτικό 
μέσο (υδροξυπροπυλομεθυλοκυτταρίνη, καρραγενάνη) 
αντισυσσωματωτικό (χλωριούχο κάλιο)], L-τυροσίνη, 
κιτικολίνη (Cognizin®)*, εκχύλισμα ρίζας ροδιόλας 
(Rhodiola rosea L.), εκχύλισμα σπόρων γκουαράνα 
(Paullinia cupana H.B.K.) [καφεϊνη, εκχύλισμα σπόρων 
γκουαράνα], εκχύλισμα φύλλων Ginkgo biloba, 
ψευδάργυρος [διγλυκινικός ψευδάργυρος, γλυκίνη, 
ρυθμιστής οξύτητας (κιτρικό οξύ), αντισυσσωματωτικό 
(διοξείδιο του πυριτίου)], αντισυσσωματωτικό (διοξείδιο 
του πυριτίου, στεατικό μαγνήσιο), παντοθενικό οξύ 
(D-παντοθενικό ασβέστιο), βιταμίνη Β6  
(υδροχλωρική πυριδοξίνη), βιταμίνη Β12  
[σταθεροποιητής (φωσφορικό ασβέστιο), 
κυανοκοβαλαμίνη].

Τα προϊόντα που αναφέρονται δεν προορίζονται να διαγνώσουν, κατευνάσουν, θεραπεύσουν
ή αναστείλουν μια συγκεκριμένη ασθένεια ή μια κατηγορία ασθενειών. Θα πρέπει να

συμβουλεύεστε τον γιατρό σας, εάν αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα υγείας.

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ

Forever Focus™
Προάγει την πνευματική διαύγεια και τηυ συγκέντρωση 

Όλοι αντιμετωπίζουμε προκλήσεις και περισπασμούς στην 

καθημερινότητά μας. Με την εργασία, την οικογένεια, τις καθημερινές 

δραστηριότητες, όλα να χρειάζονται την προσοχή σας, είναι άθλος να 

παραμένετε συγκεντρωμένοι. Δεν θέλετε απλά να περνάει η μέρα, αλλά 

να έχετε εσείς τα ηνία. Για αυτό είναι σημαντικό να έχετε την καλύτερη 

πνευματική απόδοση και εστίαση. 

Το Forever Focus™ είναι ένα συμπλήρωμα με μείγμα βοτάνων, 

βιταμινών και μεταλλικών στοιχείων. Σας βοηθάει να παραμένετε 

δραστήριοι, παραγωγικοί και συγκεντρωμένοι. Βοηθάει την πνευματική 

απόδοση και σας προστατεύει φυσικά από τις επιδράσεις του στρες.

Συνδυάζει ένα μείγμα βοτάνων ροδιόλα, μπακόπα, πράσινο τσάι και 

γκουαρανά με τα οφέλη των βιταμινών Β6, Β12, παντοθενικό οξύ και 

ψευδάργυρο.

Ενώ είναι ιδανικό για μαθητές, αθλητές, επαγγελματίες και δραστήριους 

ηλικιωμένους. Όλοι αναζητούν ένα προϊόν που θα τους βοηθάει να 

εστιάζουν, να βελτιώνει τη συγκέντρωση, την πνευματική εγρήγορση και 

τη μνήμη. 

Κάντε το μέρος της καθημερινότητάς σας και αυξήστε την 

παραγωγικότητά σας. 

Forever Focus™
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