
Není pochyb, že antioxidanty jsou pro naše 
zdraví nesmírně důležité. V dnešní době se 
mezi odborníky diskutuje o tom, které ovoce 
je nejúčinnějším antioxidantem, které obsahuje 
nejvíc xantonů, nebo které má nejvyšší ORAC 
hodnotu. Forever Pomesteen Power má nejvyšší 
hodnoty díky speciální směsi ovocných šťáv a 
extraktů z granátových jablek, hrušek, Garcinia 
mangostana, malin, ostružin, borůvek a hrozno-
vých jadérek.  

Hodnota ORAC (Oxygen Radical Absorbance 
Capacity) je ukazatelem schopnosti antioxidantu 
ničit volné radikály. Hodnota ORAC může v 
ovoci značně kolísat, dokonce i při testování stej-
ného ovoce, ale v různém času po sběru. Důležité 
je říci, že všechny složky Forever Pomesteen 
Power mají téměř nejvyšší hodnotu ORAC, 
hlavně granátové jablko a mangostana. 

Šťava z granátového jablka má víc polyfenolových 
antioxidantů než červené víno, zelený čaj, brusin-
ková nebo pomerančová šťáva. Navíc je zdrojem 
vitaminu A, C, E a železa. 

Mangostana je oblíbeným ovocem v Asii. Díky 
její znamenité chuti ji královna Viktorie ozna-
čila za své nejoblíbenější ovoce. Od té doby se 
mangostana považuje za „královnu ovoce“. Její 
ORAC hodnota je velmi vysoká a je bohatá na 
užitečné xantony. Xantony jsou druh přirozeně 
se vyskytujících výživných složek v ovoci, které 
účinkují jako antioxidanty. 

Vyzkoušejte neuvěritelnou sílu antioxidantů z 
granátových jablek, mangostany a dalšího exotic-
kého ovoce prostřednictvím Forever Pomesteen 
Power! 

Ú D A J E  O  D O P L Ň K U
Dávka: 30 ml

                     Množství v 1 dávce   % DDD*

kalorie                                        35 

sacharidy celkem                        8g                    3%*

    cukr                                     7g  
sodík                                        10mg              < 1%*

vitamin C (jako kyselina askorbová) 24mg            40% 

patentovaná směs                      30ml                   † 

šťáva z granátových jabĺek, hrušek, mangostany, 

malin, ostružin, borůvek a extrakt z hroznových jadérek

*Procenta doporučené denní dávky (DDD) jsou 
založena na dietě s hodnotou 2 000 kcal. † DDD 
nebyla stanovena. 

OSTATNÍ SLOŽKY:
sorbitan draselný a benzoan sodný – konzervační 
látky, kyselina askorbová (vitamin C)

DÁVKOVÁNÍ:
Před použitím dobře promíchejte. Doporučené 
množství denního příjmu je 30 ml (nebo podle 

přání), hlavně před jídlem. Nejlépe chutná 
vychlazený. Po otevření ho spotřebujte do 30 
dnů. 

OBSAH:
473 ml

Forever Pomesteen Power®

•	 skvělý	antioxidant

•	 speciální	směs	ovocných	výtažků

•	 exotická	chuť,	kterou	si	každý	zamiluje

PRODUKT #262

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