
Forever Garlic-Thyme®

Δυο υπερτροφές της φύσης σε μια βολική μαλακή κάψουλα.

Τόσο το σκόρδο όσο και το θυμάρι έχουν αναγνωριστεί εδώ και πολλά 
χρόνια για τα οφέλη τους στην υγεία. Οι αρχαίοι πολιτισμοί πίστευαν ότι 
το σκόρδο θα τους κρατούσε υγιείς και δυνατούς. Οι αρχαίοι Έλληνες 
πρόσθεταν το θυμάρι στο νερό κατά τη διάρκεια του μπάνιου τους και το 
έκαιγαν ως θυμίαμα, πιστεύοντας ότι είχε ιδιότητες που τους προσέδιδαν  
θάρρος. Οι Ρωμαίοι συμπεριελάμβαναν το θυμάρι τακτικά στη διατροφή 
τους, με την πεποίθηση ότι οι υγιεινές ιδιότητες του βότανου αυτού θα 
τους προστάτευε αν τους δηλητηρίαζε κάποιος εχθρός.

Το Forever Garlic-Thyme περιέχει δυο υπερτροφές της φύσης. Το 
σκόρδο υποστηρίζει την καρδιαγγειακή υγεία επειδή περιέχει ευεργετικές 
ενώσεις που προάγουν την υγιή κυκλοφορία. Όταν το σκόρδο κόβεται 
ή θρυμματίζεται, τα ένζυμα αντιδρούν για να παράγουν έναν ισχυρό 
παράγοντα που βοηθάει στην ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος. 
Με το Forever Garlic-Thyme θα έχετε όλα τα πλεονεκτήματα του 
σκόρδου σε μια ποσότητα 1.000mg!

Το θυμάρι περιέχει αντιοξειδωτικές ενώσεις για την καταπολέμηση 
του οξειδωτικού στρες και της βλάβης των ελεύθερων ριζών σε 
συνδυασμό με τις σαπωνίνες, οι οποίες προάγουν την υγιή λειτουργία 
του ανοσοποιητικού συστήματος. Μαζί, αυτά τα συστατικά παρέχουν ένα 
ισχυρό καύσιμο για να υποστηρίξουν την άμυνα του οργανισμού μας. 

Όλα τα οφέλη από το  σκόρδου και του θυμαριού θα τα βρείτε σε αυτή 
την εύκολη στη λήψη μαλακή κάψουλα. Φροντίστε να λαμβάνετε το 
Forever Garlic-Thyme για να επωφεληθείτε από αυτές τις υπετροφές της 
φύσης που υποστηρίζουν την άμυνα του οργανισμού. 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ
• Προάγει την καρδιαγγειακή λειτουργία
• Υποστηρίζει το ανοσοποιητικό σύστημα
• Άοσμες κάψουλες

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
100 μαλακές κάψουλες

ΟΔΗΓΙΕΣ
Λαμβάνετε μια μαλακή κάψουλα με κάθε γέυμα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 
Δεν γίνονται δοκιμές σε ζώα, Πιστοποιήσεις 
Kosher & Halal, Χωρίς γλουτένη, Κατάλληλο για 
χορτοφάγους (vegetarians και vegans).

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 
tΆλλα συστατικά: Κραμβέλαιο, ζελατίνη, γλυκερόλη, 
λεκιθίνη, κήρος μελισσων, κεκαθαρμένο ύδωρ και 
εκχύλισμα χαρουπιού. Περιέχει πηγή σόγιας. 

Forever Garlic-Thyme®
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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. .

ΔΙΑΤΡΟΦΗ




