
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ
• Τα προβιοτικά προάγουν ένα υγιές πεπτικό 

σύστημα

• Ικανό να παρακάμψει το οξύ του στομάχου για  

τη μέγιστη απόδοση στο έντερο

• Περιέχει 6 στελέχη που δρουν σε συνέργια 

• Πάνω από 8 δις CFU

• Υποστηρίζει το ανοσοποιητικό σύστημα

• Στελέχη έχουν αποξηραθεί δια καταψύξεως 

για προστασία, δραστικότητα και σταθερότητα 

συντήρησης

• Χωρίς σόγια και αλλεργιογόνα 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
30 Κάψουλες

ΟΔΗΓΙΕΣ
Λαμβάνετε 1 κάψουλα ημερησίως με ένα ποτήρι 

νερό, 30 λεπτά πριν το γεύμα.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 
Kosher, Halal

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 
Υδρολυμένη δεξτρίνη καλαμποκιού, υλικό 
επικάλυψης (υδροξυπροπυλομεθυλοκυτταρίνη), 
φρουκτο-ολιγοσακχαρίτες, B. lactis, γλυκονικός 
ψευδάργυρος, L. rhamnosus, L. reuteri,  
L. acidophilus, αντισυσσωματωτικό (στεατικό 
μαγνήσιο), B. longum, B. bifidum, χρωστική 
(ανθρακικό ασβέστιο), αντισυσσωματωτικό 
(διοξείδιο του πυριτίου). 

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.

Forever Active Pro-BTM

Υποστηρίξτε το πεπτικό σας σύστημα

Στηρίξτε τον οργανισμό σας όπως ποτέ πριν με τις τελευταίες 

επιστημονικές εξελίξεις και τα νέα, κλινικά μελετημένα προβιοτικά 

στελέχη. Σχεδιασμένο να προάγει ένα υγιές πεπτικό σύστημα, 

το Forever Active Pro-B™ περιέχει FloraActive – μια γκάμα από 

ωφέλιμα προβιοτικά στελέχη από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο 

της Κοπεγχάγης, που ηγείται στον τομέα της γαστρεντερολογίας.

Με ένα αποκλειστικό μείγμα από 6 διαφορετικά στελέχη, το 

Forever Pro-B™ μας παρέχει 8 δις CFU ανά δόση. Αυτά τα στελέχη 

έχουν επιλεχθεί για τις ευεργετικές τους ιδιότητες, κατόπιν 

κλινικής έρευνας και για την ιδιότητά τους να μπορούν να δρουν 

σε συνέργια. Η σύνθεση αυτή περιλαμβάνει επίσης πρεβιοτικές 

ίνες για να διατηρούν τα προβιοτικά κατά την αποθήκευσή, 

μεταφορά και παράδοση στο έντερο.

Τα προβιοτικά παρέχουν το κατάλληλο περιβάλλον για να 

λειτουργήσουν με επιτυχία. Οι επιλεγμένες πρεβιοτικές ίνες 

είναι μια μικρή αλυσίδα από  φρουκτο-ολισακχαρίτες που είναι 

γνωστοί ότι υποστηρίζουν τη ζύμωση των υγιών βακτηρίων που 

χρησιμοποιούνται στη σύνθεση του Forever Active Pro-B™.

Προσθέσαμε ψευδάργυρο στη σύνθεση για ένα επιπλέον επίπεδο 

προστασίας για το ανοσοποιητικό. Έρευνες δείχνουν ότι ο 

ψευδάργυρος προάγει ένα υγιές ανοσοποιητικό και υποστήρίζει 

τις μεταβολικές διεργασίες. Δώστε στον οργανισμό σας την 

προηγμένη υποστήριξη για το πεπτικό σύστημα με κλινικά 

μελετημένα συστατικά με το Forever Active Pro-B™.

Forever Active Pro-BTM

#610

αποτελούµενο από:

Ψευδάργυρος (ως γλυκονικός ψευδάργυρος)        2,5 mg (25% Σ.Η.Π.)

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ

Χωρίς γλουτένη  Καταλληλο για χορτοφάγους  


