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Výživa

Forever CardioHealth™
Forever CardioHealth ™ s koenzymem Q10 je 
speciální prášek, který je vytvořen tak, aby se roz-
pustil v našem aloe vera gelu, a poskytl takto tři 
důležité látky podporující zdravý kardiovasku-
lární systém. Podporuje zdravou hladinu homo-
cysteinu, dodává koenzym Q10 na řádné fungo-
vání buněk a antioxidanty potřebné pro zdravé 
srdce. Společně tyto ingredience podporují cel-
kové kardiovaskulární zdraví.

Koenzym Q10 je enzym, který produkuje lidské 
tělo, a je důležitý pro základní fungování buněk 
včetně těch, které se týkají srdce a cév. Říká 
se, že hladiny koenzymu Q10 se věkem snižu-
jí a právě tehdy je potřebujeme nejvíce. Forever 
CardioHealth s koenzymem Q10 zajišťuje větší 
zásobu Q10, kterou vaše tělo potřebuje.

Dalším způsobem, jak Forever CardioHealth 
podporuje dobrou funkci kardiovaskulárního sys-
tému je, že pomáhá udržovat zdravou hladi-
nu homocysteinu v krvi. Vitaminy B v prášku
Forever CardioHealth (vitamín B6, B12 a kyse-
lina listová) ukázaly, že udržují homocyste-
in v zdravé nižší hladině. Tím vlastně pomá-
hají podporovat zdravé srdce a funkci cév. 
Forever CardioHealth také obsahuje výběr rost-
linných extraktů (hroznová jadérka, kurkuma,
boswellia a olivový list), které - jak bylo 
zjištěno ve studii - působí příznivě na pod-
poru kardiovaskulárního systému. K tomu 
všemu jsme přidali minerální látky magnézium a
chrom plus lecitin, které jsou nezbytné pro zdra-
vé srdce a kterým vděčíme za pružné cévy, pře-
měnu tuků, a silné antioxidační vitaminy C a E.

A teď vezměte všechny tyto výjimečné látky 
a zamíchejte je do svého poháru naplněné-
ho aloe vera gelem, abyste dosáhli mimořádně 

příznivého účinku díky zázračnému listu aloe. 
Stačí nalít, zamíchat a pít - srdce vám poděkuje!

Ú D A J E  O  D O P L Ň K U
Dávka: 1 sáček
                                                 Množství na dávku   %DDD * 

kalorie                                                10 kcal

uhlohydráty celkem                               3 g          1%*                                                                                                                                              

           z toho cukry                              3 g             **  

vitamín C (jako kyselina askorbová)     30 mg       38%

vitamín E (směs tokoferolů)                 10 mg       83%

vitamín B6 (jako pyridoxin hydrochlorid)  2 mg    143%

foláty (jako kyselina listová)              400 mg      200%

vitamín B12 (jako kyanokobalamin)     25 mg    1000%

hořčík (jako citran hořečnatý)               5 mg       1,3%

chrom (jako chlorid chromitý)              50 mg       42%

koenzym Q10                                     80 mg           **

extrakt z hroznových jadérek               20 mg           **

extract z kurkumy

   (Curcuma longa), kořen (v prášku) 20 mg          **                              

extrakt z boswellie (Boswellia serrata)                                                                                                                                         

                          (pryskyřice)                20mg          ** 

extrakt z listu olivy                                24 mg         **

sójový lecitin                                     100 mg          **

* Procenta doporučené denní dávky (DDD) jsou zalo-

žena na dietě 2 000 kcal.  ** DDD nebyla stanovena.

                                                                    
OSTATNÍ SLOŽKY:
fruktóza, mikrokrystalická celulóza, oxid křemiči-
tý. Obsahuje sóju.

DÁVKOVÁNÍ:
Obsah jednoho sáčku rozpusťte ve 100 ml Aloe 
Vera Gelu nebo jiného nápoje a vypijte.

OBSAH:
30 sáčků

• snadněji se rozpouští díky aloe vera gelu

• poskytuje koenzym Q10, důležitý pro 
základní funkce buněk

• obsahuje rostlinné extrakty, minerální 
látky, lecitin a antioxidační vitamíny 
nezbytné pro zdravé srdce

  PRODUKT #312

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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