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Форевър дейли

ОПИСАНИЕ И СВОЙСТВА
Форевър дейли е уникална храни-

телна добавка с революционна система 
за оптимално усвояване на хранителните 
вещества, благодарение на патентования 
АОС комплекс от алое и олигозахариди на 
Форевър Ливинг Продъктс. Всекидневната 
хранителна добавка на ФЛП е идеално 
балансирана комбинация от 55 нутри-
ента, сред които незаменими витамини 
и минерали. Тя осигурява по-ефикасно 
усвояване на хранителните съставки, а 
минералите насочва към конкретни сис-
теми в организма.

Широкоспектърният профил на Форе-
вър дейли също така доставя оптимални 
количества  важни натурални фитонутри-
енти, биофлавоноиди, съвременни ан-
тиоксиданти с молекулярна технология 
и патентована комбинация от плодове и 
зеленчуци. Така можете да сте сигурни, че 
тялото ви получава всички незаменими и 
полу-незаменими основни микро и макро 
нутриенти, необходими за добро здраве.

Тази уникална формула е създадена, 
за да подхранва и защитава организма, 
като попълва липсите във всекидневното 

Код: 439
60 mаблетки

ни хранене и осигурява оптимално здраве 
и жизненост.

СЪДЪРЖАНИЕ
Витамин С (L-аскорбинова к-на) 80 mg
Ниацин (никотинамид) 16 mg
Витамин Е (d-алфа токоферол) 12 mg
Пантотенова к-на (d-калциев  
пантотенат) 6 mg
Витамин В2 (рибофлавин) 1.4 mg
Витамин В6 (пиридоксин хидро- 
хлорид и пиридоксал-5-фосфат) 1.4 mg
Витамин В1 (тиамин  
хидрохлорид) 1.1 mg
Коензим Q10   1 mg
Витамин А (бета-каротин) 800 μg
Фолат (птероилмоноглута- 
минова к-на) 200 μg
Биотин (D-биотин) 50 μg
Витамин D (холекалциферол) 5 μg
Витамин В12 (цианкобаламин) 2.5 μg
Калций (калциев бисглицинат) 50 mg
Магнезий (магнезиев  
бисглицинат)   25 mg



ФОРЕВЪР ЛИВИНГ ПРОДЪКТС БЪЛГАРИЯ
TM

ДОБАВКИ И ХРАНЕНЕ

Желязо (железен бисглицинат) 6 mg
Цинк (цинков бисглицинат) 5 mg
Манган (манганов бисглицинат) 1 mg
Мед (меден бисглицинат) 0.9 mg
Йод (калиев йодид) 75 μg
Селен (L-селенометионин) 30 μg
Молибден (натриев молибдат) 30 μg
Хром (хром пиколинат) 30 μg
Forever FVX20 плодова  
комбинация 100 mg
Цитрусови биофлавоноиди 24.7 mg
Алое вера гел (Aloe Vera Gel) 3 mg
Хесперидин 2 mg
Лутеин 1 mg
Ликопен 1 mg
Зеаксантин  500 μg

СЪСТАВКИ
AOS ComplexТМ Advanced Cellular 

Support комбинация (калциев бисглицинат, 
магнезиев бисглицинат, цитрусови биоф-
лавоноиди, гел от алое вера, хесперидин, 
коензим Q10, лутеин, ликопен, зеаксан-
тин), стабилизатори (микрокристална це-
лулоза, силициев диоксид), Forever FVX20 

комбинация от плодове на прах (ябълка, 
цвекло, червена чушка, домати, ягоди, 
червена боровинка, ацерола, зеле, спа-
нак, лук, мангостан, акаи, къпина, нар, 
синя боровинка, броколи, кейл, морков, 
тиква, грозде), L-аскорбинова киселина, 
антислепващ агент (мастни киселини), D-
алфа токоферол, железен бисглицинат, 
антислепващ агент (натриева карбокси 
метил целулоза), цинков бисглицинат, 
никотинамид, аромат (ванилия), глази-
ращи агенти (натриева карбокси метил 
целулоза, тринатриев цитрат), декстрин, 
декстроза, средноверижни триглицериди, 
меден бисглицинат, бета-каротин, калиев 
йодид, калциев D-пантотенат, манганов 
бисглицинат, L-селенометионин, биотин, 
холекалциферол, рибофлавин, тиамин 
хидрохлорид, пиридоксин хидрохлорид, 
пиридоксал-5’-фосфат, цианкобаламин, 
хром пиколинат, фолиева киселина, на-
триев молибдат.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА УПОТРЕБА
По две таблетки дневно като хра-

нителна добавка.

• Комбинация от 55 хранителни съставки, сред които незаменими витамини 
и минерали.

• Подхранва и защитава организма.


