
Η ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ 
ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΕΓΙΝΕ ΑΠΛΗ 

ΥΠΟΘΕΣΗ

©2016



02

To Vital5® συνδυάζει πέντε καταπληκτικά προϊόντα 
που δρουν συνεργιστικά για να καλύψετε τα 
διατροφικά κενά και σας παρέχει θρεπτικά συστατικά-
κλειδιά που έχει ανάγκη ο οργανισμός για να σας 
βοηθήσει να δείχνετε και να αισθάνεστε καλύτερα.

ΚΑΘΏΣ Η ΖΏΗ ΜΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΟΛΥΑΣΧΟΛΗ
ΚΑΙ ΟΙ ΒΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΟΠΏΣ ΤΟ
FAST FOOD ΜΟΙΑΖΟΥΝ Η ΠΙΟ ΕΥΚΟΛΗ
ΛΥΣΗ, Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΗΝ
ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΙΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ 
ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ 
ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΟΥΜΕ ΤΗΝ 
ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ ΜΑΣ.

Η ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ 
ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΕΓΙΝΕ 
ΑΠΛΗ ΥΠΟΘΕΣΗ
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Forever Active 
Pro-B™ 

30 κάψουλες

Forever Daily™
60 δισκία

Το Vital5® 
περιέχει:

Forever  
Aloe Vera Gel®
Forever Aloe 

Berry Nectar™
Forever  

Aloe Peaches™
4X (1lt)

ARGI+™
30 φακελάκια 

στικ

Forever  
Arctic Sea®

120 μαλακές 
κάψουλες
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Forever Aloe Vera Gel®
Forever Aloe Berry Nectar™

Forever Aloe Peaches™

Με 100% ασηπτική διαδικασία και χωρίς προσθήκη συντηρητικών, οι χυμοί Αλόης της Forever 
υποστηρίζουν το πεπτικό σύστημα, προάγουν την υγεία του ανοσοποιητικού συστήματος, 
υποστηρίζουν την απορρόφηση των θρεπτικών συστατικών και βοηθούν στη διατήρηση των 
φυσιολογικών επιπέδων ενέργειας.

Forever Active Pro-B™ 
Tώρα με 8 δις CFU προβιοτικών, το Forever Active Pro-B™ περιέχει κλινικά ελεγμένα προβιοτικά 
σε ένα αποκλειστικά ισορροπημένο μείγμα από έξι στελέχη που προάγει την υγεία του πεπτικού 
συστήματος, βελτιώνει την απορρόφηση των θρεπτικών συστατικών και υποστηρίζει το 
ανοσοποιητικό σύστημα. Αυτά τα στελέχη προβιοτικών επιλέχθηκαν ειδικά για την ικανότητά 
τους να προσεγγίζουν το έντερο. Το Forever Active Pro-B™ είναι διαθέσιμο σε ένα μοναδικό 
σωληνάριο για τον έλεγχο της υγρασίας και την προστασία των ενεργών στελεχών βακτηριδίων, 
διασφαλίζοντας ότι λαμβάνετε τα μέγιστα οφέλη.

Forever Arctic Sea® 
Περιέχοντας ένα αποκλειστικό μείγμα από αγνό ιχθυέλαιο, έλαιο καλαμαριού, ελαιόλαδο, 
αυτό είναι το καλύτερο προϊόν Ωμέγα 3 λιπαρών οξέων, με τέλεια ισορροπία σε EPA-DHA. 
Περιέχοντας επιπλέον βιταμίνη E, το Forever Arctic Sea® δεν αποτελείται μόνο από μια, αλλά 
από τρεις κατηγορίες αγνών ιχθυελαίων από σολομούς, γαύρους, μπακαλιάρους. Αυτό το 
καλοσχεδιασμένο  συμπλήρωμα διατροφής, δύναται να δράσει υποστηρικτικά σε βασικά σημεία 
του οργανισμού, όπως είναι το καρδιαγγειακό, το πεπτικό και το ανοσοποιητικό σύστημα, 
συνεισφέροντας στην καλή υγεία των ματιών και του εγκεφάλου.

ARGI+™ 
To ARGI+ΤΜ σας παρέχει τη συνιστώμενη ημερήσια δόση σε L-Αργινίνη, ένα βασικό αμινοξύ ή 
το «θαυματουργό μόριο» όπως το αποκαλούν. Η L-Αργινίνη παίζει σπουδαίο ρόλο σε πολλές 
λειτουργίες του οργανισμού, από την υποστήριξη της κυτταρικής λειτουργίας μέχρι την ενίσχυση  
της παραγωγής νιτρικού οξειδίου, που συντελεί στη μεγαλύτερη κυκλοφορία του αίματος σε  
βασικά όργανα. Συνδυασμένο με βιταμίνες και φρούτα, αυτό το καλοσχεδιασμένο συμπλήρωμα 
υποστηρίζει τον οργανισμό στο σύνολό του, ενώ προσθέτει μια ευχάριστη γεύση μούρων στα 
αγαπημένα σας ροφήματα.

Forever Daily™ 
Ενισχυμένη με σύμπλεγμα AOS, αυτή η καθημερινή δυναμική πολυβιταμίνη παρέχει το πιο 
εξελιγμένο σύστημα μεταφοράς θρεπτικών συστατικών. Η αποκλειστική σύνθεσή της εμπεριέχει 
ισορροπημένο μείγμα 55 θρεπτικών συστατικών, πατενταρισμένο σύμπλεγμα ολιγοσακχαριτών 
αλόης, συμπεριλαμβανομένων των απαραίτητων βιταμινών και μεταλλικών στοιχείων. Επίσης, 
συμπεριλάβαμε ένα μείγμα φρούτων και λαχανικών για να σας παρέχουμε τα ουσιώδη  
φυτοθρεπτικά συστατικά. Υγεία και ευεξία σε ένα μπουκάλι.

TΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΤΟ VITAL5® ΕΙΝΑΙ ΕΙΔΙΚΑ 
ΔΙΑΜΟΡΦΏΜΕΝΑ ΓΙΑ ΝΑ ΔΡΟΥΝ ΣΥΝΕΡΓΙΣΤΙΚΑ. 
ΑΥΤΟ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΘΑ ΕΧΕΤΕ ΑΚΟΜΗ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ 
ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ, ΟΤΑΝ ΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΚΑΙ ΤΑ ΠΕΝΤΕ 
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΑΖΙ ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΟ ΚΑΘΕΝΑ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ.

ΣΥΝΕΡΓΙΑ.
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ.
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΏ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΓΙΑ ΜΕΓΙΣΤΑ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ VITAL5®.

1X ARGI+™
φακελάκι  

στικ 

2-3X 
Forever  

Arctic Sea®

μαλακές 
κάψουλες

1X Forever  
Active  

Pro-Β™
κάψουλα

2-3X 
Forever  

Arctic Sea®

μαλακές 
κάψουλες

1X Forever  
Daily™
δισκίο

Περιμένετε 
30 λεπτά

120 ml 
Forever  

Aloe Vera Gel®
ή άλλο χυμό

Πρωΐ

Απόγευμα

1X Forever  
Daily™ 
δισκίο
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Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ 
ΑΠΟ ΚΥΤΤΑΡΑ, ΙΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ 
ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΜΑΖΙ.  
ΦΑΝΤΑΣΤΕΙΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ 
ΣΑΣ ΩΣ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΕ ΕΝΑΝ ΧΑΡΤΗ. ΥΠΑΡΧΟΥΝ 
ΜΙΚΡΟΤΕΡΟΙ, ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΙ ΔΡΟΜΟΙ, ΛΕΩΦΟΡΟΙ, 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΙ ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΑ.
ΣΤΗΝ FOREVER, ΤΟΝ ΑΠΟΚΑΛΟΥΜΕ ΑΥΤΟΝ 
ΣΟΥΠΕΡ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ ΘΡΕΠΤΙΚΏΝ  
ΣΥΣΤΑΤΙΚΏΝ.

ΕΝΑΣ 
ΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ 
ΚΑΛΗ ΥΓΕΙΑ.

Όταν καταναλώνουμε φαγητό και 
συμπληρώματα διατροφής, ο σούπερ 
μεταφορέας θρεπτικών συστατικών 
διασφαλίζει ότι αυτά τα θρεπτικά συστατικά 
μεταφέρονται στα κύτταρα και στους 
ιστούς αποβάλλοντας τα κατάλοιπα 
του μεταβολισμού. Τα προϊόντα στο 
Vital5® επιλέχτηκαν προσεχτικά, ώστε να 
υποστηρίξουν τον σούπερ μεταφορέα 
θρεπτικών συστατικών με τρείς τρόπους.
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Μαζί αυτά τα δυο δυναμικά προϊόντα 
προάγουν τη μεγαλύτερη απορρόφηση 
των θρεπτικών συστατικών και θέτουν τη 
βάση για τα υπόλοιπα προϊόντα στο Vital5®. 
Στον σούπερ μεταφορέα θρεπτικών 
συστατικών, αυτά τα δυο προϊόντα θα 
αντιπροσώπευαν τον δρόμο.

Η απορρόφηση αναφέρεται στη βιοδιαθεσιμότητα  
των θρεπτικών συστατικών ή κατά πόσο η τροφή ή  
τα συμπληρώματα διατροφής απορροφούνται από 
τον οργανισμό. Όσο μεγαλύτερη είναι η απορρόφηση, 
τόσο μεγαλύτερα το οφέλη στον οργανισμό. Το Vital5® 
ενισχύει την απορρόφηση με δυο τρόπους.

To Forever Aloe Vera Gel® 
και οι χυμοί αλόης της Forever θρέφουν το πεπτικό σύστημα, 
υποστηρίζοντας τη σωστή λειτουργία του και απομακρύνοντας τα 
κατάλοιπα του οργανισμού.

To Forever Active Pro-ΒΤΜ 
με 8 δις cfu προβιοτικών, περιέχει κλινικά ελεγμένα προβιοτικά σε ένα 
αποκλειστικό μείγμα από 6 στελέχη που προάγει την υγεία του πεπτικού 
συστήματος.

1.Απορρόφηση

Φανταστείτε αυτά τα δυο προϊόντα ως το 
μέγεθος και την ταχύτητα σε έναν δρόμο 
στον σούπερ μεταφορέα θρεπτικών 
συστατικών. 

Από τη στιγμή που έχετε βελτιστοποιήσει την απορρό-
φηση των θρεπτικών συστατικών, το επόμενο βήμα είναι η 
υποστήριξη της καρδιαγγειακής υγείας και κυκλοφορίας, 
ώστε να μεταφερθούν οι βιταμίνες και τα μεταλλικά 
στοιχεία στα κύτταρα και τα όργανα που τα χρειάζονται.

Forever Arctic Sea® 
Προσφέρει τα απαραίτητα Ωμέγα 3 λιπαρά οξέα για την υποστήριξη του 
καρδιαγγειακού συστήματος. 

ARGI+ΤΜ 
Περιέχει ένα δυνατό μείγμα από L-Αργινίνη και αντιοξειδωτικά 
σχεδιασμένα να αυξάνουν την παραγωγή του νιτρικού οξειδίου 
στον οργανισμό, το οποίο τονώνει την κυκλοφορία και αυξάνει την 
αποτελεσματική μεταφορά θρεπτικών συστατικών σε όλο τον οργανισμό.

2.Κυκλοφορία

Η ενίσχυση εκπροσωπείται από το όχημα 
που ταξιδεύει πάνω στον σούπερ μεταφορέα 
θρεπτικών συστατικών.

Το τελευταίο στάδιο στον σούπερ μεταφορέα 
θρεπτικών συστατικών είναι η ενίσχυση και η 
μεταφορά των απαραίτητων θρεπτικών συστατικών 
στα κύτταρα και στους ιστούς.

Forever DailyΤΜ 
Παρέχει περισσότερα από 55 θρεπτικά συστατικά συμπεριλαμβανομένων 
των απαραίτητων βιταμινών και μεταλλικών στοιχείων για να γεφυρώνουν 
τα διατροφικά κενά μιας μη ισορροπημένης διατροφής με χαμηλή 
περιεκτικότητα σε βιταμίνες και μεταλλικά στοιχεία.

3.Ενίσχυση

 Θρεπτικά συστατικά 

 Κατάλοιπα μεταβολισμού



ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΥΓΙΕΙΝΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΣ ΤΕΛΕΙΟΣ 
ΤΡΟΠΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΤΕ ΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΑΣ 
ΟΔΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΣΑΣ.

ΧΤΙΣΤΕ ΜΙΑ ΔΥΝΑΤΗ 
ΔΙΟΔΟ.

*Το περιεχόμενο αυτής της έκδοσης χρησιμοποιείται αποκλειστικά για εκπαιδευτικούς 
σκοπούς και δεν προορίζεται να διαγνώσει, κατευνάσει, θεραπεύσει ή αναστείλει μια 
συγκεκριμένη ασθένεια ή μια κατηγορία ασθενειών. Να θυμάστε ότι πρέπει να 
συμβουλεύεστε τον γιατρό σας πριν ξεκινήσετε αυτό ή οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα 
διατροφής ή άσκησης, καθώς και σε περίπτωση που τηρείτε φαρμακευτική αγωγή για 
κάποιο πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζετε.

Αναλάβετε  
δράση 

Έρευνες δείχνουν ότι εκείνοι που είναι  
δραστήριοι τουλάχιστον για 30 λεπτά κάθε  

μέρα, 4-5 φορές την εβδομάδα είναι πιο  
υγιείς, πιο χαρούμενοι και πιο παραγωγικοί.  

Το να είστε δραστήριοι δεν σημαίνει να 
αφιερώνετε ώρες στο γυμναστήριο –  

ανεβείτε με τις σκάλες ή απολαύστε μια 
ποδηλατάδα με την οικογένειά σας –  

απλά βάλτε την κίνηση στη  
ζωή σας.

Μην ξεχνάτε να 
ενυδατώνετε τον 
οργανισμό σας

Καταναλώνοντας οχτώ ποτήρια νερό (2lt)  
κάθε μέρα, θα σας βοηθήσει να  

νιώθετε γεμάτοι, να αποβάλλετε τις τοξίνες,  
να αποκτήσετε υγιή επιδερμίδα και  

βέλτιστη υγεία.

Ξεκουραστείτε
Χωρίς επαρκή ύπνο, ο οργανισμός δεν  

λειτουργεί στο πλήρες των δυνατοτήτων του  
και ενδέχεται να νιώθετε αγχωμένοι, νωθροί  

και μη παραγωγικοί. Επτά με οχτώ ώρες  
ύπνου μπορεί να σας βοηθήσουν να 

επαναπρογραμματίσετε το μυαλό και  
το σώμα σας και να είστε έτοιμοι να  

αδράξετε τη μέρα.

Προσθέστε  
χρώμα στην  
παλέτα σας

Η κατανάλωση ανεπεξέργαστων τροφών  
και μια ποικιλία φρούτων και λαχανικών  
μπορεί να παρέχει στον οργανισμό σας  
τις βιταμίνες και τα μεταλλικά στοιχεία  
που χρειάζεται, για να νιώθετε γεμάτοι  

για περισσότερο χρόνο και να  
εκτοξεύσετε τα επίπεδα  

ενέργειά σας.




