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Ο σούπερ μεταφορέας θρεπτικών συστατικών είναι σχεδιασμένος να μεταφέρει αποτελεσματικά τα 
θρεπτικά συστατικά στον οργανισμό σας, στα κύτταρα, στους ιστούς και στα ζωτικά όργανα. Λαμβάνετε τα θρεπτικά 
συστατικά από την τροφή και τα συμπληρώματα που καταναλώνετε και αυτός ο σούπερ μεταφορέας εξασφαλίζει ότι 
όλα αυτά μεταφέρονται σε κάθε κύτταρο και ιστό. Επίσης, απομακρύνει τα κατάλοιπα του μεταβολισμού που παράγει ο 
οργανισμός. Με απλά λόγια – τα θρεπτικά συστατικά μεταφέρονται όπου χρειάζεται και τα κατάλοιπα του μεταβολισμού 
αποβάλλονται. Το αποτέλεσμα της σωστής λειτουργίας αυτού του σούπερ μεταφορέα είναι η βέλτιστη υγεία, 
η ζωτικότητα και η πνευματική εγρήγορση του οργανισμού. Η Forever Living σας παρέχει το Vital5 
για την ενίσχυση αυτού του σούπερ μεταφορέα.

Η Προηγμένη Διατροφή Έγινε Απλή

Τι υποστηρίζει τον σούπερ μεταφορέα;  
Μια υγιεινή διατροφή πλούσια σε φρούτα και
λαχανικά, προϊόντα ολικής αλέσεως, ψάρια,

επαρκή πρόσληψη νερού…και επιπλέον
υποστήριξη.

Σούπερ μεταφορέας 
θρεπτικών συστατικών
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΑΣΗΣ

Γεφυρώνοντας τα Διατροφικά Κενά
Ο σύγχρονος τρόπος ζωής και οι διατροφικές 
συνήθειες συχνά προκαλούν κενά στη διατροφή 
μας. Έρευνες δείχνουν ότι πολλοί άνθρωποι δεν 
καταναλώνουν επαρκείς ποσότητες βασικών 
θρεπτικών συστατικών σε καθημερινή βάση. 
Τα προϊόντα της Forever είναι σχεδιασμένα 
ώστε να γεφυρώσουν τα διατροφικά κενά και 
να διασφαλίσουν τα επίπεδα των θρεπτικών 
συστατικών στον σούπερ μεταφορέα.

Προάγει ένα υγιές 
πεπτικό σύστημα –το 
πρώτο και βασικό στάδιο 
του σούπερ μεταφορέα, 
όπου η τροφή και τα 
θρεπτικά συστατικά
απορροφώνται. Η Αλόη 
επιτυγχάνει βέλτιστη
απορρόφηση των 
θρεπτικών συστατικών 
και ενεργοποιεί τον 
μεταβολισμό.

Παρέχει τις απαραίτητες 
βιταμίνες και μεταλλικά
στοιχεία και εξασφαλίζει 
ότι θα λάβετε τις
απαραίτητες ποσότητες 
αυτών για βέλτιστη
υγεία. Καλύπτει, επίσης, 
τα διατροφικά κενά 
που απορρέουν από τον 
σύγχρονο τρόπο ζωής.
Στη συνέχεια, τα θρεπτικά 
συστατικά μεταφέρονται 
μέσω του σούπερ 
μεταφορέα στα κύτταρα 
και τους ιστούς μας για 
βέλτιστη λειτουργία.

Περιέχει σημαντικά 
φιλικά βακτήρια που
βοηθούν την καλή 
ισορροπία της χλωρίδας 
του εντέρου. Έτσι 
υποστηρίζεται η 
διαδικασία της πέψης 
και η απορρόφηση των 
θρεπτικών συστατικών 
στον σούπερ μεταφορέα.

Υψηλή περιεκτικότητα σε 
Ωμέγα 3 λιπαρά οξέα,
με μοναδική υψηλή 
ποσότητα σε DHA – ένα 
από τα πιο σημαντικά 
Ωμέγα 3 που μπορούμε 
να καταναλώσουμε. 
Μεγιστοποιώντας τη 
λήψη των Ωμέγα 3 από 
ψάρια ανοιχτής θαλάσσης
εξασφαλίζετε την 
ιδανική αναλογία 1:1 σε 
Ωμέγα 3:Ωμέγα 6. Αυτό 
διασφαλίζει την ομαλή
καρδιαγγειακή και 
πεπτική λειτουργία – δυο
σημαντικούς παράγοντες 
του σούπερ μεταφορέα 
θρεπτικών συστατικών.

Παρέχει ένα αποκλειστικό 
μείγμα L‐ Αργινίνης
και πλούσιων θρεπτικών 
αντιοξειδωτικών
συστατικών. Υποστηρίζει 
το κυκλοφορικό σύστημα, 
το οποίο μεταφέρει 
θρεπτικά συστατικά στον 
οργανισμό, στα κύτταρα 
και τους ιστούς και 
αποβάλλει τα κατάλοιπα 
του μεταβολισμού από 
τον οργανισμό.

ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ ΤΟΥ  ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ

ΚΥΤΤΑΡΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΙ
ΣΥΝΕΧΙΣΤΕ ΕΥΘΕΙΑ

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΚΕΝΑ

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

Ταξίδια σε όλο τον κόσμο

Καινούργιο αυτοκίνητο

Προνομιακές τιμές

  ;

Χρησιμοποιώ Μοιράζομαι

1 Case credit

1 Case credit
Εσείς

Ρωτήστε τον Συνεργάτη που 
μοιράστηκε μαζί σας το   
και μάθετε πώς να συμπληρώσετε 
τα παραπάνω κουτάκια.

Συνιστώμενη χρήση:

Πρωινό  Μεσημεριανό
120 ml
1 μεζούρα με το πρωινό πριν την άσκηση
3 κάψουλες  3 κάψουλες
1 ταμπλέτα  1 ταμπλέτα
1 κάψουλα

Η  Π ρ ο η γ μ έ ν η  Δ ι α τ ρ ο φ ή  Έ γ ι ν ε  Α π λ ή

Aloe Vera




