
Zkombinovali jsme dvě historické byliny: zlatou 
šalvěj ze západu a žen-šen z východu a vytvořili 
moderní zázrak – Forever Gin-Chia. Ať tato 
účinná kombinace bylin vrátí vašemu tělu to, 
o co ho obírá uspěchaný způsob života! Zlatou 
šalvěj, nebo severoamerickou chiu, používali 
jihozápadní indiáni v USA celá staletí pro její 
životodárné vlastnosti. Zlatá Chia obsahuje ze 
všech plodin nejvyšší procento polonasycených 
mastných kyselin (a-linolenovou a linoleinovou 
–83.2 %). Je vynikajícím zdrojem omega-3 mast-
ných kyselin, přírodních antioxidantů a dietní 
vlákniny. Obsah proteinů v Chie je vyšší než v 
jiných obilovinách. Porovnejte 19-23% proteinů 
v Chie s pšenicí (14%), kukuřicí (14%), rýží 
(8.5%), ovsem (15.3%) a ječmenem (9.2%). 
A na rozdíl od jiných obilovin je to kompletní 
protein, má přiměřenou rovnováhu esenciálních 
aminokyselin. Je to také účinný antioxidant.  
Žen-šen (Ginseng) je legendární pro své toni-
zační vlastnosti a vysloužil si mezi orientálními 
uživateli jméno “král tonik”. Obsahuje jedenáct 
hormonům podobných saponinů, které dělají ze 
žen-šenu adaptogen (sloučenina, která přizpůso-
buje své účinky potřebám těla). Žen-šen je také 
účinný antioxidant.Společně tyto vzácné byliny 
obsahují vitaminy A, B1, B2, C a D a rovněž 
tiamin, riboflavin, vápník, železo, sodík, draslík, 
zinek, měď, hořčík, mangan a přírodní papriku. 

Ú D A J E  O  D O P L Ň K U
Dávka: 1 tableta
Množství na dávku   % DDD
kalorie 5

celkové sacharidy méně než 1 g                        <1%*

vitamin C  50 mg                                               80%*

vápnik  65 mg                                                     6%*

žeň-šenová směs (kořen v prášku)     60 mg

 orientální žeň-šen  (Panax ginseng)  40 mg             †

 sibiřský žeň-šen (Eleutherococcus senticosus)  20 g   †

Chia (Salvia columbariae, semínka v prášku)160 g  †

* Procenta doporučené denní dávky (DDD) jsou založena 

na dietě s hodnotou 2 000 kcal.

† DDD nebyla stanovena.

OSTATNÍ SLOŽKY:
sorbitol, med, fosforečnan vápenatý, arabská 
guma, kyselina askorbová (vitamin C), izolovaný 
sójový protein, mikrokrystalická celulóza, silika, 
kyselina stearová, přírodní citronová příchuť, 
askorbyl palmitát a kajenský pepř

OBSAH:
100 tablet

DÁVKOVÁNÍ:
1 tableta třikrát denně  

Výživa
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Gin-Chia®

•	 silný	antioxidant

•	 dobrý	zdroj	bílkovin

•	 může	zvýšit	sílu	a	výdrž

PRODUKT #47

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


