
Forever včelí pyl pocházející z květů, které pokrý-
vají odlehlé suché oblasti, je sbírán do patento-
vaných zařízení z nerezavějící oceli. To zaručuje 
nejčerstvější a nejúčinnější přírodní produkt. 
Forever Bee Pollen je plně přírodní a neobsahuje 
konzervační látky, umělé příchutě ani barviva.

Včelí pyl poskytuje široké spektrum výživných 
látek, které jsou nutné k udržení vynikajícího 
zdraví. Patří sem všechny vitaminy B-komplexu 
a vitamin C. Protože jsou rozpustné ve vodě, 
měly by být užívány denně. Včelí pyl obsahuje 
také vitaminy D, E, K a betakaroten (provita-
min A). Je to bohatý zdroj mnoha minerálních 
látek, enzymů a koenzymů, mastných kyselin 
rostlinného původu, sacharidů, proteinů a 22 
aminokyselin – včetně všech osmi „esenciálních“ 
aminokyselin, které si tělo nemůže samo vyrobit. 
Včelí pyl obsahuje více výživných látek na kalorii 
než ostatní nutriční přípravky, a proto není divu, 
že je uváděn jako komplexní potrava.

Včelí pyl rovněž obsahuje lecitin, který se při-
rozeně vyskytuje ve všech buňkách. Pomáhá při 
trávení a metabolizmu tuků. Bee Pollen zlepšuje 
také funkci imunitního a nervového systému. 

Výživné látky ve včelím pylu jsou lehce stravitelné 
a lehce vstřebatelné lidským organizmem. 

SLOŽENÍ:
včelí pyl, med, kyselina stearová, oxid křemičitý, 
včelí mateří kašička

OBSAH:
100 tablet 

DÁVKOVÁNÍ:
Vyzkoušejte nejprve malé množství (asi 1/4 tab-
lety), abyste se ujistili, že nenastane alergická 
reakce, potom pomalu zvyšte denní příjem až 
na 1 tabletu třikrát denně. Užívání tohoto i 
jiných výživových doplňků konzultujte se svým 
lékařem.

Včelí produkty
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Forever Bee Pollen®

• důležitý výživový doplněk

• obsahuje množství vitaminů a minerál-
ních látek

• obsahuje všechny esenciální aminoky-
seliny

PRODUKT #26

Účelem těchto výrobků není diagnostikovat, zmírňovat, léčit, uzdravovat nebo předcházet specifickým chorobám nebo skupinám onemocnění. Pokud máte zdravotní problém, konzultujte ho se 
svým lékařem.

Ú D A J E  O  D O P L Ň K U
Dávka: 1 tableta

Množství na dávku 
včelí pyl, granulovaný 500 mg*

*Doporučená denní dávka nebyla stanovena.


