
Forever Pomesteen Power®

Ισχυρά αντιοξειδωτικά και εξαιρετική γεύση.

Τροφοδοτήστε τoν οργανισμό σας με τα ισχυρά αντιοξειδωτικά που 
περιέχονται σε κάθε μπουκάλι Forever Pomesteen Power®. Με 94% 
χυμό φρούτων, αυτός ο νόστιμος χυμός πήρε το όνομά του από δύο 
ισχυρά συστατικά με απίστευτη ικανότητα να προάγουν τη συνολική 
υγεία σας: mangosteen (μαγγούστα) και ρόδι. Συνδυάσαμε αυτά τα δυο 
με χυμούς αχλαδιού, σμέουρου, μπλε και μαύρων μούρων καθώς και 
σταφυλιών για να γευτείτε κάτι τόσο κοντά στη φύση.

Ενώ η γεύση του Forever Pomesteen Power® είναι εξαιρετική, αυτός 
δεν είναι ο μόνος λόγος που επιλέξαμε αυτόν τον ισχυρό συνδυασμό 
φρούτων και μούρων. Η Forever έχει μελετήσει και επιλέξει προσεκτικά 
τα συστατικά αυτά, καθώς βρίσκονται στην κορυφή της λίστας ORAC, 
ένας δείκτης που ορίζει το πόσο καλά τα αντιοξειδωτικά καταπολεμούν 
τις βλάβες από τις ελεύθερες ρίζες στον οργανισμό μας. 

Όλα τα φρούτα που χρησιμοποιούνται στο Forever Pomesteen Power® 
βρίσκονται στην κορυφή της λίστας ORAC, ιδιαίτερα το ρόδι και το 
mangosteen (μαγγούστα). Στην πραγματικότητα, το αντιοξειδωτικό φορτίο 
του χυμού ροδιού είναι υψηλότερο από αυτό του κόκκινου κρασιού ή του 
πράσινου τσαγιού! Τα αντιοξειδωτικά έχουν αποδειχθεί ότι υποστηρίζουν 
το καρδιαγγειακό σύστημα και προάγουν τη συνολική ευεξία.

Το Forever Pomesteen Power® είναι επίσης μια μεγάλη πηγή βιταμίνης 
C, ενώ οι πολυφαινόλες και οι ξανθόνες δημιουργούν ένα υπέροχο 
χυμό γεμάτο θρεπτικά συστατικά για να συμπληρώσει τον υγιεινό τρόπο 
ζωής σας.

Αποκτήστε τα ισχυρά αντιοξειδωτικά που χρειάζεστε για να δείχνετε και 
να αισθάνεστε καλύτερα με το Forever Pomesteen Power®.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ
• 94% χυμός φρούτων  

• Πλούσιο σε αντιοξειδωτικά  

• Πλούσια πηγή βιταμίνης C 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
473 ml

ΟΔΗΓΙΕΣ
Ανακινήστε καλά την φιάλη πρίν από κάθε χρήση. 
Καταναλώστε 30 ml ημερησίως, κατά προτίμηση 
πριν από το γεύμα.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 
Kosher, Halal

ΑΛΛΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 
Νερό, σταθεροποιητής (αλγινικό νάτριο), 
συντηρητικό (σορβικό κάλιο), αντιοξειδωτική ουσία 
(κιτρικό οξύ)

Forever Pomesteen 
Power®

#262

ΧΥΜΟΙ & ΡΟΦΗΜΑΤΑ

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.

Χωρίς γλουτένη  Κατάλληλο για χορτοφάγους  Κατάλληλο για vegans


