
Το Forever Active Pro-B™ είναι ένα καινοτόμο 
συμπλήρωμα που παρέχει στον οργανισμό έξι 
ευεργετικά προβιοτικά στελέχη και περισσότερα 
από 8 δις «καλών» βακτηρίων για να διατηρήσουμε 
την υγεία του εντέρου. 

Η κατανάλωση προβιοτικών μπορεί να 
εξισορροπήσει τα «καλά» βακτήρια στο πεπτικό 
σύστημα συμβάλλοντας στην υγεία του 
ανοσοποιητικού συστήματος.

Νέες έρευνες έχουν δείξει ότι τα καλα προβιοτικά 
κυμαίνονται ανάμεσα σε 5-10 δις CFU, επιβιώνουν 
σε ολόκληρο το γαστρεντερικό σωλήνα για να 
αποικίσουν και να πολλαπλασιαστούν, διαθέτουν 
συνδυασμό στελεχών με συμπληρωματικές 
ιδιότητες, έχουν κλινικά επιβεβαιωμένα 
αποτελέσματα στην υγεία και παράγονται και 
συσκευάζονται χωρίς ή με ελάχιστη υγρασία. Το 
Forever Active Pro-B™ καλύπτει όλα αυτά και 
μάλιστα έχει παρασκευαστεί με βάση τις 
τελευταίες επιστημονικές εξελίξεις.

Κάθε κάψουλα περιέχει πάνω από 8 δις 
CFU από έξι στελέχη βακτηρίων που 
δρουν σε συνέργια. 
Αυτό το προβιοτικό μπορεί να παρακάμψει το οξύ 
του στομάχου για βέλτιστη παράδοση στο 
έντερο. Απλώς λαμβάνετε μία κάψουλα 
καθημερινά για να υποστηρίξετε το πεπτικό και 
ανοσοποιητικό σας σύστημα.

Το Forever Active Pro-B™ περιλαμβάνει το 
FloraActive - μια σειρά ευεργετικών στελεχών 
προβιοτικών από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο 
της Κοπεγχάγης, ηγέτη στον τομέα της 
γαστρεντερολογίας. Δύο από τα στελέχη στη 
σύνθεση έχουν αποδειχθεί κλινικά ότι επιτρέπουν 
εκτεταμένο αποικισμό στο έντερο. Αυτά τα ειδικά 
σχεδιασμένα προβιοτικά λειτουργούν σε συνέργια 
με άλλα επιλεγμένα στελέχη για την καλύτερη 
λειτουργία του πεπτικού σας συστήματος και 
κλινικά αποδεδειγμένα βακτήρια που 
μεγιστοποιούν τα αποτελέσματα.

Το μοναδικό μας μείγμα περιλαμβάνει επίσης μια 
πρεβιοτική ίνα που είναι ιδανική για τη διατήρηση, 
αποθήκευση και παράδοση των προβιοτικών στο 
έντερο. Αυτή η ίνα υποστηρίζει τη ζύμωση των 
bifidobacteria και lacticaseibacillus - δύο στελεχών 
βακτηρίων στο Forever Active Pro-B™ που 
διασφαλίζουν ότι περισσότερα προβιοτικά 
στελέχη επιβιώνουν για να φτάσουν εκεί που τα 
χρειάζεται περισσότερο ο οργανισμός μας. 

Για να ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο το 
ανοσοποιητικό σύστημα, προσθέσαμε 
ψευδάργυρο στη σύνθεση, η οποία 
αποδεικνύεται ότι υποστηρίζει ένα υγιές 
ανοσοποιητικό σύστημα και ενισχύει τον 

μεταβολισμό. Έρευνες δείχνουν ότι ο 
ψευδάργυρος είναι ζωτικής σημασίας για τη 
φυσιολογική ανάπτυξη και λειτουργία των 
ανοσοκυττάρων που είναι υπεύθυνα για τη 
φυσική άμυνα του οργανισμού μας.

Χωρίς σόγια και αλλεργιογόνα, το Forever Active 
Pro-B™ είναι μια χορτοφαγική κάψουλα που είναι 
παρασκευασμένη και έχει καταψυχθεί κρυογονικά 
για να διατηρήσει την ισχύ των προβιοτικών 
στελεχών μας. Το Forever Active Pro-B™ είναι 
συσκευασμένο με την τεχνολογία Activ-Vial, ένα 
ειδικά διαμορφωμένο περίβλημα ενσωματωμένο 
στη φιάλη για την προστασία του προϊόντος από 
την υγρασία. Αυτή η αποκλειστική τεχνολογία 
διατηρεί την αποτελεσματικότητα των 
προβιοτικών κατά τη διαδικασία παρασκευής και 
καθ ‘όλη τη διάρκεια ζωής τους.

Το προβιοτικό είναι εύκολο στη χρήση και δεν 
απαιτεί ψύξη. Απλώς λαμβάνετε μία κάψουλα 
ημερησίως για καλύτερα αποτελέσματα. Το 
Forever Active Pro-B™ είναι επίσης μέρος του 
πακέτου μας Vital5® και συμπληρώνει το Forever 
Aloe Vera Gel®, το οποίο βοηθά στη διατήρηση 
ενός υγιούς πεπτικού συστήματος και στα 
επίπεδα ενέργειας. 

To προηγμένο συμπλήρωμα της Forever προάγει την υγεία του 
πεπτικού συστήματος με 6 ευεργετικά προβιοτικά στελέχη και 
περισσότερα από 8 δις «καλών» βακτηρίων διατηρώντας το 
πεττικό σας σύστημα στα καλύτερά του.

Όταν πρόκειται για τη συνολική υγεία του 
οργανισμού, δεν μπορούμε να αγνοήσουμε το 
πεπτικό μας σύστημα. Έρευνες δείχνουν ότι τα υγιή 
βακτήρια δεν είναι μόνο απαραίτητα για την υγεία 
του πεπτικού συστήματος, αλλά βοηθούν και το 
ανοσοποιητικό σύστημα για να νιώθετε υπέροχα. 

Δυστυχώς κάποιες φορές παραμελούμε την υγεία 
του εντέρου και δεν αναγνωρίζουμε την αξία του 

και το πόσο σημαντικό ρόλο παίζει στη συνολική 
μας υγεία. Το άγχος, οι κακές διατροφικές 
επιλογές, οι περιβαλλοντικοί παράγοντες και ο 
πολυάσχολος τρόπος ζωής επηρεάζουν το 
γαστρεντερικό σύστημα προκαλώντας κούραση 
στον οργανισμό, εξασθενημένο ανοσοποιητικό 
σύστημα, αδυναμία διατήρησης φυσιολογικού 
βάρους και προβλήματα στο δέρμα.
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Τι είναι τα CFU γιατί είναι τόσο 
σημαντικά για την πεπτική μας υγεία;
Αυτές οι «μονάδες σχηματισμού αποικιών» 
καθορίζουν πόσα βακτήρια στα προβιοτικά 
μπορούν να διαιρεθούν και να σχηματίσουν 
αποικίες. Μόνο τα προβιοτικά βακτήρια που είναι 
ζωντανά μπορούν να 
αποικίσουν - και να 
μεταφερθούν στο έντερο 
που είναι ο στόχος των 
προβιοτικών. Τα ζωντανά ή 
«καλά» βακτήρια έχουν 
πολλά πλεονεκτήματα, 
υποστηρίζουν έναν υγιές 
ανοσοποιητικό σύστημα, 
βοηθούν τη διαδικασία της 
πέψης, απελευθερώνοντας 
θρεπτικά συστατικά για 
απορρόφηση και 
συμβάλλουν θετικά  
στη φυσιολογική  
ανάπτυξη. 


