Toidulisandid

Forever Nature‘s 18
USA toitlustusspetsialistid
soovitavad iga päev süüa vähemalt
viis portsu puu- ja köögivilja. Puuja köögiviljad sisaldavad tõhusaid
organismi üldtervislikku seisundit
parandavaid ja immuunsüsteemi
tugevdavaid antioksüdante ning
teisi taimseid aineid, mida keha
iga päev vajab.
Forever Living Products teab,
et astume sageli kõrvale lubadusest
toituda tervislikult. Oleme loonud
patenditud puu- ja köögiviljasegu
Forever Nature‘s 18, et aidata teil
ja teie perel täita need minimaalsed
vajadused.
Neljas tabletis on nii palju
antioksüdante, kui palju saaksite
neid päevas viis portsjonit puu- ja
aedvilja süües. Viinamarjades,
õuntes, mustikates, leedrimarjades, jõhvikates, vaarikates ja
viinamarjaseemneekstraktis on
taimseid antioksüdante, mis aitavad tugevdada immuunsüsteemi.
On tehtud kindlaks, et tsitrusviljades sisalduv rutiin aitab liigesed ja
vereringe tervena hoida, banaanid
on aga tuntud oma soodsa toime
poolest vererõhule. Porgandi,
kapsa, lillkapsa, selleri ja aedubade
söömine vähendab organismis
vabade radikaalide hulka. Kiivis,
ploomides, paprikas, kabat okis ja
petersellis on rohkelt C-vitamiini,
peale selle soodustavad need seedimist ja tugevdavad silmi.

kood 271

Forever Nature‘s 18 on meeldiva maitsega hõlpsasti näritavad
tabletid. Neli tabletti päevas on
suurepärane moodus hea enesetunde säilitamiseks ja organismi
varustamiseks vajaliku puu- ja
aedviljakogusega.
Kogus neljas tabletis:
C-vitamiin (L-askorbiinhape)
50% SPK*
Patenditud segu

40 mg		
2008 mg

Patenditud s egu koostis:
viinamarjad (Vitis vinifera) (mahl),
õun (Malus pumila) (mahl), mustikaekstrakt (standardiseeritud,
1,5% antotsüanidiine) (Vaccinium
corymbosum) (marjad), leedriekstrakt
(standardiseeritud, 4% antotsüanidiine) (Sambucus nigra) (marjad),
jõhvikaekstrakt (Vaccinium macrocarpon) (marjad), banaanid (Musa
sapientum) (viljad), viinamarjaekstrakt (standardiseeritud, 95%
proantotsüanidiine) (Vitis vinifera)
(seemned), rutiin, vaarikaekstrakt
(standardiseeritud, 4% elagiinhapet)
(Rubus chingii) (marjad), kapsas
(Brassica oleracea capitata) (maapealne osa), porgand (Daucus carota
sativa) (juur), lillkapsas (Brassica
oleracea botrytis) (maapealne osa),
seller (Apium graveolens) (maapealne
osa), aeduba (Phaseolus vulgaris)
(kaunad), kiivi (Actinidia chinensis)
(viljad), laim (Citrus aurantifolia)

• Neljas tabletis on sama palju
antioksüdante kui viies portsjonis
puu- ja aedviljas.
• Puu- ja köögiviljad sisaldavad
tõhusaid organismi üldtervislikku seisundit parandavaid ja
immuunsüsteemi tugevdavaid
antioksüdante ning teisi taimset
päritolu toitaineid.
• Suurepärase maitsega närimistabletid on täiuslik valik kogu
perele!
(viljad), petersell (Petroselinum
crispum) (lehed ja varred), ploomid
(Prunus domestica) (viljad), paprika
(Capsicum annuum) (viljad) ja kabat
okk (Cucurbita pepo) (viljad).
* Soovitatav päevane kogus
MUUD  KOOSTISAINED: dekstroos, õunhape, steariinhape, ränidioksiid.
KOGUS: 120 tabletti (30 päevaks)
SOOVITUSLIK TARVITAMINE: närige kaks tabletti kaks korda
päevas.

