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ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ
• Τέλεια ισορροπημένο μείγμα από 55 θρεπτικά
συστατικά
• Ιδανική λύση για να καλύψετε τα διατροφικά
κενά με την καθημερινή λήψη βιταμινών
• Αποκλειστικό μείγμα AOS

Χωρίς Γλουτένη

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
60 δισκία

ΟΔΗΓΙΕΣ
Λαμβάνετε δυο δισκία ημερησίως.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Kosher, Halal

Forever Daily®
Προηγμένη πολυβιταμίνη με τη δύναμη της αλόης.
Το Forever Daily είναι μια πολυβιταμίνη, η οποία είναι ακόμα πιο
αποτελεσματική με το σύμπλεγμα AOS με αλόη που βοηθάει στη
μεγιστοποίηση της απορρόφησης των θρεπτικών συστατικών από τον
οργανισμό σας.
Ακόμα και μια ισορροπημένη διατροφή μπορεί να παρουσιάζει κενά
σε θρεπτικά συστατικά και βιταμίνες. Το Forever Daily αποτελεί ένα
αποτελεσματικό τρόπο για να καλύψετε τα διατροφικά κενά. Το Forever
Daily περιέχει 55 βιταμίνες και θρεπτικά συστατικά από φυσικές πηγές
για να καλύψουμε τα διατροφικά κενά και να σας βοηθήσουμε να
δείχνετε και να αισθάνεστε στα καλύτερα σας.
Θα μπορούσαμε να είχαμε σταματήσει εκεί και να σας παρείχαμε
μια πλήρη πολυβιταμίνη, όμως δεν το κάναμε. Το Forever Daily
περιλαμβάνει το μείγμα της Forever FVX20, μια καινοτόμο σύνθεση από
φυτοθρεπτικά συστατικά και βιοφλαβονοειδή που προέρχονται από
φρούτα και λαχανικά.
Η κατάλληλη διατροφή δεν έχει να κάνει μόνο με το πόσες βιταμίνες
λαμβάνετε, αλλά και κατά πόσο τις απορροφά ο οργανισμός σας. Το
αποκλειστικό μείγμα AOS αποτελεί ένα συνδυασμό αλόης, βιταμινών,
αμινοξέων, πολυσακχαριτών αλόης, ειδικά σχεδιασμένων για να βελτιώσουν
την απορρόφηση των θρεπτικών συστατικών από τον οργανισμό.
Το Forever Daily είναι ένα τέλειο συμπλήρωμα για να το λάμβάνετε
σε συνδυασμό με το Nature-Min, το συμπλήρωμα της Forever με
πλήθος μεταλλικών στοιχείων στη σύνθεσή του, για βέλτιστη υγεία και
ζωτικότητα. Σε συνδυασμό, θα λάβετε την τέλεια αναλογία σε βιταμίνες
και μεταλλικά στοιχεία για έναν ισορροπημένο τρόπο ζωής.
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.

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

Μίγμα AOS Complex™ [διγλυκινικό ασβέστιο, σταθεροποιητής
(μικροκρυσταλλική κυτταρίνη, διοξείδιο του πυριτίου), διγλυκινικό
μαγνήσιο, εκχύλισμα φρούτου νεραντζιάς (βιοφλαβονοειδή,
εσπεριδίνη), εκχύλισμα άνθεων κατιφέ (λουτεϊνη, ζεαξανθίνη),
λυκοπένιο, συνένζυμο Q10, σκόνη χυμού αλόης], μίγμα Forever
FVX20 [σκόνη από: μήλο, παντζάρι, κόκκινη πιπεριά, ντομάτα,
φράουλα, κράνμπερι, συμπυκνωμένο χυμό ασερόλας, σπανάκι,
λάχανο, κρεμμύδι, μαγγούστα, ασάϊ, μαύρα βατόμουρα, ρόδι,
μπλε βατόμουρα, μπρόκολο, σγουρό λάχανο, καρότο, κολοκύθα,
σταφύλι], βιταμίνη C (L-ασκορβικό οξύ), αντισυσσωματωτικό
(στεατικό οξύ), σίδηρος (διγλυκινικός σίδηρος), σταθεροποιητής
(διασταυρούμενο κόμμι κυτταρίνης), βιταμίνη Ε (οξική D-ατοκοφερόλη), ψευδάργυρος (διγλυκινικός ψευδάργυρος),
νικοτιναμίδιο (νιασίνη), βελτιωτικό γεύσης (αιθυλοβανιλλίνη),
βιταμίνη Α (παλμιτική ρετινόλη), χαλκός (διγλυκινικός χάλκος),
παντοθενικό οξύ (D-παντοθενικό ασβέστιο), ιώδιο (ιωδικό
κάλιο), υλικό επικάλυψης [πυκνωτικό μέσο (νατριούχος
καρβοξυμεθυλοκυτταρίνη), δεξτρίνη, δεξτρόζη, τριγλυκερίδια
μέσης αλυσίδας, ρυθμιστής οξύτητας (κιτρικό νάτριο)], σελήνιο
(L-σεληνομεθειονίνη), μαγγάνιο (διγλυκινικό μαγγάνιο), βιοτίνη
(D-βιοτίνη), βιταμίνη D (χοληκαλσιφερόλη), ριβοφλαβίνη, θειαμίνη
(υδροχλωρική θειαμίνη), βιταμίνη Β6 [υδροχλωρική πυριδοξίνη,
5’-φωσφορική πυριδοξίνη], βιταμίνη Β12 (κυανοκοβαλαμίνη),
χρώμιο (πικολινικό χρώμιο, φυλλικό οξύ (πτεροϋλομονογλουταμικό
οξύ), μολυβδαίνιο (μολυβδαινικό νάτριο).

