Διατροφή

Forever NutraQ10

TM

To Forever NutraQ10 είναι μια ειδικά σχεδιασμένη
συνταγή ώστε να διαλύεται στο δικό μας Aloe Vera
Gel και να παρέχει τρεις βασικές θρεπτικές υποστηρικτικές λειτουργίες για την υγεία του καρδιαγγειακού συστήματος. Υποστηρίζει υγιεινά επίπεδα
ομοκυστεΐνης, προμηθεύει τον οργανισμό με
CoQ10 έτσι ώστε να προωθήσει την καλή υγεία των
κυττάρων και προσφέρει αντιοξειδωτικά που
συμβάλλουν στην καλή λειτουργία της καρδιάς. Σε
συνδυασμό, αυτά τα συστατικά εργάζονται ώστε να
υποστηρίξουν συνολικά την υγεία του καρδιαγγειακού συστήματος.
Το CoQ10 είναι ένα ένζυμο, το οποίο παράγεται
από το ανθρώπινο σώμα και είναι αναγκαίο για τις
βασικές λειτουργίες των κυττάρων, συμπεριλαμβανομένων και αυτών της καρδιάς και των αιμοφόρων
αγγείων. Έχει παρατηρηθεί ότι τα επίπεδα του
CoQ10 στον οργανισμό μειώνονται με την αύξηση
της ηλικίας, ακριβώς τότε δηλαδή που ο οργανισμός
μας το χρειάζεται περισσότερο. Το Forever
NutraQ10 σας παρέχει τις έξτρα προμήθειες CoQ10
που χρειάζεται ο οργανισμός σας.
Ένας άλλος τρόπος με τον οποίο το Forever
NutraQ10 υποστηρίζει την καλή λειτουργία του
καρδιαγγειακού συστήματος είναι βοηθώντας στη
διατήρηση υγιεινών επιπέδων ομοκυστεΐνης στο
αίμα. Έχει αποδειχθεί ότι οι Βιταμίνες Β που περιέχονται στο Forever NutraQ10 (Βιταμίνη Β6, Β12
και Φολικό Οξύ) συνεισφέρουν στη διατήρηση της
ομοκυστεΐνης στα χαμηλότερα υγιεινά επίπεδα.
Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να βοηθά στην υποστήριξη της υγιούς λειτουργίας της καρδιάς και των αιμοφόρων αγγείων. Το Forever NutraQ10 περιέχει
επίσης μια ποικιλία από εκχυλίσματα βοτάνων (σπόρους σταφυλιού, κουρκουμά, του φυτού Boswellia
από το οποίο προέρχεται το λιβάνι και φύλλου
ελιάς) τα οποία έχουν αποδειχθεί μετά από έρευνες
να είναι ευεργετικά για το καρδιαγγειακό σύστημα.
Σε όλα τα παραπάνω, προσθέσαμε μέταλλα που
συμβάλλουν στην καλή υγεία της καρδιάς, μαγνή-

σιο, χρώμιο και επιπρόσθετα λεκιθίνη, γνωστή για
τις ιδιότητες της στη λίπανση των αιμοφόρων αγγείων και στον έλεγχο των λιπαρών, και τις πολύ
ισχυρές αντιοξειδωτικές βιταμίνες C και Ε.
Τώρα πάρετε όλο αυτό το μεγαλείο και αναμείξτε το
στο επόμενο ποτήρι σας Aloe Vera Gel για να αποκτήσετε τα πρόσθετα ευεργετικά αποτελέσματα που
προέρχονται από το θαυματουργό φύλλο της αλόης.
Απλά ρίξτε το μέσα, αναμείξτε το και πιείτε το, η
καρδιά σας θα σας ευχαριστήσει για αυτό!

ΑΛΛΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ:
Φρουκτόζη, λεκιθίνη σόγιας, μικροκρυσταλλική
κυτταρίνη, διοξείδιο του πυριτίου. Περιέχει Σόγια.
ΟΔΗΓΙΕΣ:
Αδειάστε το περιεχόμενο από ένα φακελάκι σε ένα
ποτήρι με πόσιμο υγρό της αρεσκείας σας, κατά
προτίμηση Aloe Vera Gel, ανακατέψτε καλά και
καταναλώστε το περιεχόμενο.
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
30 φακελάκια x 3.5 γραμμάρια έκαστο

Διατροφικές Πληροφορίες
Δόση: 1 φακελάκι
Δόσεις ανά Συσκευασία 30
Ανά ημερήσια δόση %Σ.Η.Π.
Ενεργά συστατικά
(1 φακελάκι=3,5g)
Bιταμίνη C
30 mg
66,7 %
(ως L-ασκορβικό οξύ)
Βιταμίνη E
10 mg (15 IU)
100 %
(ως D-α-τοκοφερόλη)
Bιταμίνη Β6
1 mg
66,7 %
(ως υδροχλωρική πυριδοξίνη)
Φυλλικό οξύ
200 μg
100 %
Βιταμίνη Β12
1 μg
71,5 %
(ως κυανοκοβαλαμίνη)
Μαγνήσιο
60 mg
20 %
(ως ανθρακικό μαγνήσιο)
Χρώμιο (ως χλωριούχο χρώμιο) 16 μg
35 %
Συνένζυμο Q10
30 mg
**
Εκχύλισμα φύλλων ελιάς
24 mg
**
Εκχύλισμα σπόρων σταφυλιού 20 mg
**
Εκχύλισμα ρίζας Curcuma
20 mg
**
longa (τουρμερικό)
Εκχύλισμα βοσουελλίας
20mg
**
(Boswellia serrata)
*Οι Συνιστώμενες Ημερήσιες Ποσότητες σύμφωνα με
την Ελληνική νομοθεσία.
**Η Ημερήσια Τιμή δεν έχει καθοριστεί.

• Σχεδιασμένο για να διαλύεται
εύκολα μέσα στο Aloe Vera Gel.
• Παρέχει CoQ10, απαραίτητο για
τις βασικές κυτταρικές λειτουργίες.
• Περιέχει εκχυλίσματα βοτάνων για
την καλή υγεία της καρδιάς,
μέταλλα, λεκιθίνη και
αντιοξειδωτικές βιταμίνες.

ΚΩΔΙΚOΣ # 312

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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