Διατροφή

Forever Garlic-Thyme®
Οι διαιτητικές χρήσεις του Σκόρδου και
του Θυμαριού έχουν τις απαρχές τους
χιλιάδες χρόνια πριν. Ένας Αιγυπτιακός
πάπυρος, που χρονολογείται από το 1500
π.Χ., περιείχε έναν κατάλογο με τις 22
υγιεινές ιδιότητες του σκόρδου. Σήμερα,
αρχίζουμε να αντιλαμβανόμαστε πως
λειτουργούν αυτές.
Το Σκόρδο και το Θυμάρι, τα δύο ισχυρά
αντιοξειδωτικά που περιέχονται στο
Forever Garlic-Thyme, συνδυάζονται για
να δημιουργήσουν ένα καταπληκτικό
εργαλείο για τη διατήρηση της καλής
υγείας. Όταν το σκόρδο κόβεται ή πολτοποιείται, ένζυμα αντιδρούν για να παράγουν ένα ισχυρό στοιχείο. Οι μελέτες έχουν
δείξει ότι, τα άλλα συστατικά του σκόρδου
βοηθούν τον μεταβολισμό να μετατρέψει
τα λίπη σε ενέργεια και να προστατέψει
τον οργανισμό από τις ελεύθερες ρίζες.
Άλλες υγιεινές ουσίες σε αυτές τις άοσμες
κάψουλες περιλαμβάνουν ajoene και
λεκιθίνη, που μπορούν να γαλακτοματοποιήσουν τα λίπη. Οι ενώσεις θείου του
σκόρδου φαίνεται επίσης ότι έχουν ευεργετικές ιδιότητες. Το σκόρδο περιέχει ακόμα
γερμάνιο, ένα ιχνοστοιχείο που πιστεύεται
ότι βοηθά στην ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος, όπως και σελήνιο, ένα
σημαντικό αντιοξειδωτικό ιχνοστοιχείο.

Το θυμάρι περιέχει Τανίνη, Φαινόλη και
Θυμόλη (σαπωνίνες) και άλλα ωφέλιμα
αντιοξειδωτικά συστατικά.

Διατροφικές Πληροφορίες

Ποσότητα Δοσολογίας 1 Κάψουλα
Δόσεις ανά Συσκευασία 100
Ποσότητα ανά Κάψουλα

% Ημερήσιες Τιμές

Συμπυκνωμένο Έλαιο Σκόρδου,
άοσμο (ισοδυναμεί με 1000mg
φρέσκου σκόρδου)

10mg*

Θυμάρι, σε σκόνη (φύλλα)
50mg*
* Η Ημερήσια Τιμή δεν έχει καθοριστεί

ΑΛΛΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

Κραμβέλαιο, Ζελατίνη, Γλυκερόλη, Λεκιθίνη, Κήρος Μελισσών, Κεκαθαρμένο
Ύδωρ, Εκχύλισμα Χαρουπιού.

ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝO

100 μαλακές κάψουλες.

• Ισχυρό αντιοξειδωτικό

OΔΗΓΙΕΣ

• Άοσμη μαλακή κάψουλα

Λαμβάνετε μία κάψουλα με κάθε γεύμα,
ως διατροφικό συμπλήρωμα.

• Συμβάλλει στην προστασία του
οργανισμού από τις ελεύθερες
ρίζες
• Συμβάλλει στην μετατροπή των
λιπών σε ενέργεια
ΚΩΔΙΚOΣ # 065

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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