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CONTEÚDO
100 cápsulas gelatinosas.

MODO DE USAR
Tomar uma cápsula gelatinosa duas vezes 
ao dia, como suplemento alimentar.

INGREDIENTES
Óleo de Sementes de Soja Refinado, 
Vitamina E (d-alfa tocoferol), Gelatina, 
Glicerina, Cera de Abelhas, Água 
Purificada, Pó de Alecrim, Óleo de 
Cenoura, Lecitina de Soja, Extracto de 
Alfarroba, Vitamina A (beta-caroteno), 
Selenometionina.

Cód.: 054

SUPLEMENTOS ALIMENTARES

Forever® A-Beta-CarE®

PONTOS-CHAVE

•É um antioxidante poderoso

•Benéfico para o sistema circulatório

•Mantém a pele saudável

•Particularmente importante na saúde

 dos homens

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL

Quantidade da Toma - 1 cápsula gelatinosa

Tomas por Embalagem -  100 

QUANTIDADE POR TOMA  % Dose Diária
Calorias     5
Vitamina A (100% como beta-caroteno) 12,500 UI 250 %
Vitamina E 200 UI 667 % 
Selénio 25 mcg 36 % 
 * Percentagem de Dose Diária baseada numa dieta de 2000 calorias

Forever A-Beta-CarE é uma fórmula essencial 
que combina as vitaminas A (beta-caroteno) 
e E, com um mineral antioxidante, o selénio. 
Os antioxidantes são vitais na luta contra os 
radicais livres (moléculas químicas que deri-
vam de poluentes no organismo e danificam 
as células saudáveis).

A vitamina A desempenha um importante 
papel na visão, crescimento dos ossos, re-
produção e na divisão celular. Ajuda na ma-
nutenção do revestimento dos tecidos dos 
olhos e do sistema respiratório, urinário e 
intestinal. O Forever A-Beta-CarE é um su-
plemento nutricional especialmente formu-
lado, que fornece vitamina A ao organismo, 

na forma de beta-caroteno. O organismo 
transforma o beta-caroteno em vitamina A 
no intestino delgado durante a digestão, ou 
quando é necessário, diminuindo o risco 
de hipervitaminose A (que pode ser tóxica 
quando tomada isolada e em grandes quan-
tidades). Beta-caroteno é também um reco-
nhecido antioxidante, sendo o companheiro 
ideal para a vitamina E e o Selénio.

A vitamina E, uma vitamina lipossolúvel, é 
um excelente suplemento para a manuten-
ção de uma pele saudável. Também protege 
a vitamina A e os ácidos gordos essenciais da 
oxidação nas células do organismo e previne a 
destruição dos tecidos.

O Selénio é um micromineral e um dos mais 
poderosos antioxidantes conhecidos que 
funciona sinergicamente com a vitamina E 
e beta-caroteno. Mantém a pele e o cabelo 
saudáveis e protege a visão. Estudos recen-
tes mostram que o selénio é importante na 
saúde masculina.
Esta combinação de nutrientes, disponível 
num único e conveniente produto, é um 
dos mais importantes complementos para 
uma boa saúde.

Deve sempre consultar o seu médico de família se tiver algum problema de saúde.


