Forever I Nutritionals

Forever Nature’s 18
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V
 oedingssupplement
G
 unstige invloed op de bloeddruk
B
 oordevol antioxidanten
A
 angename smaak

Forever Nature’s 18 bevat kauwtabletten met een

Gebruiksaanwijzing

Ingrediënten

aangename smaak die voorzien in de dagelijkse

Kauw tweemaal daags twee tabletten.

Dextrose, appelzuur, stearinezuur en silicone

behoeft aan groeten en fruit. Dagelijkse inname

dioxide.

van Nature´s 18 zorgt op doeltreffende wijze voor

Advies

aanvulling van belangrijke stoffen in de dage

Gebruik het product niet indien de verzegeling

Inhoud

lijkse voeding. Een rijke hoeveelheid van verschil

onder de dop verbroken of verwijderd is. Sluit de

120 tabletten

lende groente- en fruitextracten ondersteunt het

verpakking goed af en bewaar het product op een

immuunsysteem met een flinke hoeveelheid anti

koele, droge plaats. Buiten bereik van kinderen

oxidanten. De toevoeging van rutine, een stof die

houden. Dit voedingssupplement is geen substi

voorkomt in sinaasappels en banaan, is goed voor

tuut voor gevarieerde, evenwichtige voeding en

de bloedcirculatie en heeft een gunstige werking

een gezonde levensstijl. Aanbevolen dagelijkse

op de bloeddruk.

hoeveelheid niet overschrijden.

Per aanbevolen dagelijkse portie (4 tabletten)
Hoeveelheid

ADH*

Energie

20 Kcal

Koolhydraten (1 g suiker)

4g

-

Vitamine C

40 mg

56%

Unieke samenstelling:
- Druivensap (Vitis vinifera)
- Appelsap (Malus pumila)
- Bosbessenextract (Vaccinium corymbosum) (vrucht) bevat 1,5% anthocyanine
- Vlierbessenextract (Sambucus nigra) (vrucht) bevat 4% anthocyanine
- Veenbessenextract (Vaccinium macrocarpon) (vrucht)
- Banaar (Musa sapientum) (vrucht)
- Druivenextract (Vitis vinifera) (zaad) bevat 95% proanthocyanine
- Rutine
- Frambozenextract (Rubus chingii) (vrucht) bevat 4% ellaginezuur
- Kool (Brassica oleracea capitata)
- Wortel (Daucus carota sativa) (wortel)
- Bloemkool (Brassica oleracea botrytis)
- Selderij (Apium graveolens)
- Groene bonen (Phaseolus vulgaris) ( vrucht)
- Kiwi (Actinidia chinensis) ( vrucht)
- Limoen (Citrus aurantifolia) (vrucht)
- Peterselie (Petroselinum crispum) (plant)
- Pruim (Prunus domestica) (vrucht)
- Rode paprika (Capsicum annuum) (vrucht)
- Courgette (Cucurbita pepo) (vrucht)

2008 mg

-

* % ADH= Percentage aanbevolen dagelijkse hoeveelheid

- ADH is niet vastgesteld
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