Διατροφή

Forever Absorbent-C®
Η καθημερινή λήψη Βιταμίνης C έχει,
εδώ και πολλά χρόνια, συσχετιστεί με την
καλή υγεία. Η επιστήμη μας προσφέρει
τώρα έναν ολόκληρο κατάλογο με τα
πλεονεκτήματα που προέρχονται από την
πιο δημοφιλή βιταμίνη:
• Είναι ισχυρό αντιοξειδωτικό και
αποτελεί μέρος του αμυντικού
συστήματος του οργανισμού ενάντια στις
βλαβερές συνέπειες των ελεύθερων
ριζών.
• Αποτελεί ευεργετικό συμπλήρωμα για
την επιδερμίδα, καθώς συμβάλλει στο
σχηματισμό ενδοκυτταρικού
Κολλαγόνου.
• Είναι σημαντική για τη διατήρηση
υγιούς συνδετικού ιστού.
Η Βιταμίνη C είναι υδατοδιαλυτή και
αποβάλλεται από τον οργανισμό. Δεδομένου
ότι ο ανθρώπινος οργανισμός είναι μεταξύ
των ελαχίστων που δεν μπορούν να
παράγουν μόνοι τους τη βιταμίνη C, πρέπει
απαραίτητα να την πάρουμε από την τροφή
μας, τα ροφήματα και τα συμπληρώματα,
όπως το Absorbent-C.
Η ανάγκη για επαρκή επίπεδα Βιταμίνης
C είναι πασιφανής. Η επιστήμη αναφέρει
ότι ένα τσιγάρο καταστρέφει 25mg
βιταμίνης C. Το στρες, η φαρμακευτική
αγωγή και οι περιβαλλοντικοί παράγοντες
εξαντλούν τη βιταμίνη αυτή από το σώμα.
Η έλλειψη αυτής μπορεί να κάνει τα
τριχοειδή αγγεία να σπάσουν ή τα ούλα να
ματώνουν.
Για να εξασφαλίσουμε ότι και τα 60mg
βιταμίνης C σε κάθε δισκίο
απορροφούνται αποτελεσματικά, τα
συνδυάσαμε με 500 mg πίτουρου βρώμης,
μιας ιδιαίτερα διαλυτής ίνας. Η επιστη-

μονική έρευνα δείχνει ότι η διαλυτή ίνα
μπορεί επίσης να συμβάλει στη διατήρηση
των επιπέδων υγιούς χοληστερόλης στην
κυκλοφορία του αίματος.
Το Absorbent-C με πίτουρο βρώμης
αποτελεί ένα ξεχωριστό διατροφικό
συμπλήρωμα. Συνδυάζει δυο ζωτικά
συστατικά σε ένα εύχρηστο προϊόν.
Η σύνθεση του συνδυαστικού αυτού
συμπληρώματος, αποτέλεσμα μιας
μοναδικής μεθόδου, αποτελεί ένα
δραστικό σύστημα πρόσληψης που
παρέχει στον οργανισμό τη δυνατότητα να
απορροφήσει και τα 60 mg της βιταμίνης
C από κάθε δισκίο. Η καθημερινή
πρόσληψη Absorbent-C συνιστάται για την
καλή υγεία.

Διατροφικές Πληροφορίες

Ποσότητα Δοσολογίας 1 Δισκίο
Ποσότητα ανά Δισκίo

Eνέργεια 5
Σύνολο Υδατανθράκων 1g
Βιταμίνη C 60 mg

ΑΛΛΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

Φυσικό Πίτουρο Βρώμης, Σκόνη
Σορβιτόλης, Μέλι, L-Ασκορβικό Οξύ,
Στεατικό Οξύ, Φυσικό Άρωμα Πορτοκάλι,
βιοφλαβονοειδή από εσπεριδοειδή,
φρούτα, σκόνη από φρούτο Papaya,
Διοξείδιο του Πυριτίου.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

• Το πίτουρο βρώμης συμβάλλει
στην απορρόφηση της βιταμίνης C
• Ισχυρό αντιοξειδωτικό
• Ενισχύει την υγιή επιδερμίδα
KΩΔΙΚOΣ # 048

100 Δισκία ( κάθε ένα περιέχει 60 mg
Βιταμίνης C)

ΟΔΗΓΙΕΣ

Λαμβάνετε ένα δισκίο δύο φορές
ημερησίως ως διατροφικό συμπλήρωμα.

Τα προϊόντα που αναφέρονται δεν προορίζονται να διαγνώσουν, κατευνάσουν, θεραπεύσουν ή αναστείλουν μία συγκεκριμένη ασθένεια ή κατηγορία ασθενειών. Θα πρέπει να συμβουλεύεστε
τον οικογενειακό σας γιατρό, εάν αντιμετωπίζετε κάποιο ιατρικό πρόβλημα.
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