
Forever Absorbent-C®

Προηγμένο συμπλήρωμα Βιταμίνης C σε μια γευστική 
ταμπλέτα

Η Βιταμίνη C είναι σημαντική για τη διατροφή μας. Είναι το βασικό 
συστατικό για να διατηρείστε υγιείς, όταν οι ρυθμοί της καθημερινότητας 
είναι έντονοι. Εκτιμάται ότι μόνο το 10 με 20% των ενηλίκων λαμβάνουν 
αρκετά φρούτα και λαχανικά για να διατηρήσετε τα βέλτιστα επίπεδα 
αυτής της σημαντικής βιταμίνης. Αυτό σημαίνει ότι πολλοί από εμάς 
έχουμε μεγάλα διατροφικά κενά να καλύψουν όταν πρόκειται για επαρκή 
ποσότητα βιταμίνης C. 

Η Βιταμίνη C είναι από τα πιο ασφαλή και αποτελεσματικά θρεπτικά 
συστατικά, βοηθώντας τον οργανισμό σας να προστατεύεται 
από καρδιαγγειακά προβλήματα και γήρανση του δέρματος. Οι 
αντιοξειδωτικές ιδιότητες καταπολεμούν τις ελεύθερες ρίζες για να 
προστατέψουν τον οργανισμό σας από το οξειδωτικό στρες, που 
συνεισφέρει στη γήρανση. 

Η Forever Absorbent –C είναι ένας εύκολος, γευστικός και προηγμένος 
τρόπος για να διασφαλίσετε ότι ο οργανισμός σας θα λαμβάνει τη 
συνιστώμενη ποσότητα σε βιταμίνη C. Συνδυάσαμε τη βιταμίνη C με μέλι 
και πίτουρο βρώμης για να σας χαρίσει ευεξία σε όλες τις εποχές. 

Το πίτουρο βρώμης υποστηρίζει την ανοσοποιητική λειτουργία και βοηθά 
στην απορρόφηση της βιταμίνης C από τον οργανισμό σας. Το μέλι 
προσθέτει γεύση και είναι φυσικό γλυκαντικό, που συνδυάζεται τέλεια με 
την αναζωογονητική γεύση πορτοκαλιού. 

Μην αφήνετε τα διατροφικά κενά να σας εμποδίσουν από τον δραστήριο 
τρόπο ζωής σας. H Forever Absorbent – C είναι ο τέλειος σύντροφος στο 
ταξίδι σας για να δείχνετε και να αισθάνεστε στα καλύτερά σας. 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ
•  Προάγει την υγεία του ανοσοποιητικού

συστήματος
•  Υποστηρίζει την υγεία του δέρματος και των

νυχιών
• Ένας εύκολος τρόπος για να λάβετε τη

συνιστώμενη ποσότητα C
• Υπέροχη φυσική γεύση πορτοκάλι και μέλι

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
100 δισκία  (η καθεμία περιέχει 60mg βιταμίνης C)

ΟΔΗΓΙΕΣ
Λαμβάνετε ένα δισκίο δυο φορές ημερησίως ως 
διατροφικό συμπλήρωμα.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 
Δεν γίνονται δοκιμές σε ζώα, Πιστοποιήσεις Kosher 
& Halal, Κατάλληλο για χορτοφάγους(vegeterians).

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 
Φυσικό πίτουρο βρώμης, σκόνη σορβιτόλης, μέλι
L-ασορβικό οξύ, στεατικό οξύ, φυσικό άρωμα 
πορτοκάλι, βιοφλαβονοειδή από εσπεριδοειδή 
φρούτα, σκόνη από φρούτο παπάγια, διοξείδιο του 
πυριτίου.  

Forever Absorbent-C®

#048

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 πρόβλημα υγείας. 

Supplement Facts
Serving Size 3 T ablets
Servings Per Container 3 3

Amount Per Serving % Daily V alue

Calories  1 5

Total Carbohydrate  3 g 1% *

Vitamin C (as ascorbic acid)   180 mg 200%

* Per cent Daily V alues ar e based on a 2,000 calorie diet.

ΔΙΑΤΡΟΦΗ




