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INGREDIENTES
Aveia, Sorbitol, Mel, Ácido Ascórbico 
(Vitamina C), Ácido Esteárico, Aroma 
Natural de Laranja, Bioflavonóides de 
Citrinos, Papaia em pó, Sílica.

CONTEÚDO
100 comprimidos doseados a 60 mg de 
vitamina C.

SUPLEMENTOS ALIMENTARES

Forever® Absorbent-C®

Cód.: 048

PONTOS-CHAVE

•Poderoso antioxidante

•Promove a saúde da pele

•A Aveia ajuda na absorção da

 Vitamina C

MODO DE USAR
Tomar um comprimido, três vezes ao dia.

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL

Quantidade da Toma - 1 comprimido

Tomas por Embalagem -  100 

QUANTIDADE POR TOMA  % Dose Diária
Calorias     5 
Hidratos de Carbono Totais 1 g <1%*
Vitamina C 60 mg 100%
 * Percentagem da Dose Diária baseada numa dieta de 2000 calorias

A vitamina C tomada, diariamente, tem 
desde há muito tempo estado associada a 
uma boa saúde. A ciência apresenta uma 
grande lista de benefícios relacionados com 
a mais famosa das vitaminas:

• É um poderoso antioxidante, que aumen-
ta as defesas do organismo contra os efeitos  
nocivos dos radicais livres.

• É um suplemento benéfico para a pele, 
pois é o suporte na formação intercelular 
do colagénio.

• É necessária para uma boa manutenção do 
tecido conjuntivo.

A vitamina C é uma vitamina hidrosolúvel, 
excretada pelo organismo. Como o ser hu-
mano é dos poucos animais que não produz 
a sua própria vitamina C, tem de obtê-la 
através dos alimentos, bebidas e suplemen-
tos, como o Forever Absorbent-C.

A necessidade de níveis adequados de vitamina 
C é evidente. Estudos científicos  reportam que 
um cigarro destrói 25 mg de vitamina C e o 
stress, a medicação e os factores ambientais, es-
gotam fortemente esta vitamina do organismo. 
Uma deficiência desta vitamina, pode resultar 
na quebra dos capilares e em gengivites.

Para garantir a absorção total das 60 mg de vi-

tamina C em cada comprimido, combinou-
se com 500 mg de aveia, uma fibra altamente 
solúvel e dietética. Várias pesquisas mostram 
que esta fibra ajuda a manter os níveis do 
“bom” colesterol na corrente sanguínea.

Absorbent-C com Aveia, é um fabuloso su-
plemento nutritivo. Combina dois nutrien-
tes vitais num único e conveniente produto. 
A sua composição interligada, desenvolvida 
através de um exclusivo processo fornece um 
eficaz sistema de  libertação que permite ao 
organismo a absorção da totalidade das 60 mg 
de vitamina C, de cada comprimido. A toma 
diária de Absorbent-C é altamente recomen-
dado para a manutenção de uma boa saúde.

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


