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OUTROS INGREDIENTES
Óleo de Palma, Gelatina, Glicerina,
Lecitina de Soja, Pectina, Corante de 
Caramelo.
Contém Soja.

CONTEÚDO
30 cápsulas.

SUPLEMENTOS ALIMENTARES

Forever Active Probiotic®

Cód.: 222

PONTOS-CHAVE

• Promove um sistema gastro-intesti-

nal saudável

• Aumenta a absorção dos nutrientes 

e potencia a função imunitária

• Combinação única de seis espécies 

probióticas benéficas

• Não necessita de refrigeração

MODO DE USAR
Tomar uma cápsula por dia, com água e com 
o estômago vazio ou duas horas depois da 
refeição. Não mastigar ou rebentar.

NOTA
Para melhores resultados manter a embala-
gem em local com temperatura inferior a 
27.° Celsius

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL

Quantidade da Toma - 1 cápsula 

Tomas por Embalagem -  30 

QUANTIDADE POR TOMA  %  Dose Diária
Mistura de probióticos 1 bilião u.f.c. *

 •Lactobacillus Acidophilus, Bifidobacterium Longum 
 •Bifidobacterium lactis, Lactobacillus Rhamnosus 
 •Lactobacillus Bulgaricus, Lactobacillus Plantarum                             

* Dose Diária não estabelecida

Os micróbios são microrganismos vivos que 
existem no nosso organismo e que desempe-
nham um papel importante na nossa saúde 
em geral e bem estar. Enquanto que alguns 
micróbios são prejudiciais a maioria são 
benéficos. Estas “bactérias boas” são desig-
nadas por “probióticos”, que significa “pela 
vida” em Grego. A Forever Living Products 
reconhece a importância que os micróbios 
benéficos têm na saúde humana  e a necessi-
dade suplementar de probióticos. Concebi-
do para promover a saúde do sistema digesti-
vo, o Forever Active Probiotic é uma cápsula 
pequena, fácil de engolir e que ajuda nos 
desiquilibrios provocados pelas nossas esco-
lhas alimentares e de estilo de vida. Os maus 
hábitos alimentares podem levar a uma re-
dução da quantidade natural de probióticos. 
O Forever Active Probiotic actua primeiro 
no intestino onde auxilia o processo diges-
tivo, ajudando a libertar os nutrientes para a 
absorção. Isto contribui positivamente para 
o crescimento normal e desenvolvimento 

Nota: Este produto contém ingredientes naturais, pelo que variações de cor são normais.

humano, porque ajuda a manter o sistema 
digestivo saudável e equilibrado.

Como os “probióticos” são muito frágeis, o 
Forever Active Probiotic utiliza uma tecnolo-
gia de encapsulação exclusiva e patenteada, 
que protege os “probióticos” libertando uma 
única combinação de seis estirpes microbia-
nas benéficas, depois de atingirem o seu des-
tino no intestino.

O Forever  Active Probiotic contém derivados 
do género Lactobacillus e Bifidobacterium.  
As estirpes são:
•Lactobacillus Acidophilus - Inibe os organis-
mos indesejáveis e previne  a sua multiplica-
ção e colonização
•Bifidobacterium Longum - Elimina as bacté-
rias prejudiciais, reduzindo assim, as frequen-
tes perturbações gastro-intestinais
•Bifidobacterium Lactis - Ajuda na diminui-
ção do pH do organismo e inibe o crescimen-
to das bactérias indesejáveis

•Lactobacillus Rhamnosus - Ajuda a proteger 
o tracto intestinal, para que os microrganis-
mos indesejáveis não consigam implantar-se.
•Lactobacillus Bulgaricus - Ajuda a manter o 
intestino delgado limpo e equilibrado. 
•Lactobacillus Plantarum - Preserva os nu-
trientes-chave, vitaminas e antioxidantes 
que ajudam a eliminar as substâncias inde-
sejáveis dos alimentos.

É o único “probiótico” do mercado de seis 
estirpes que não necessita de refrigeração.
O grande benefício do Forever Active Probio-
tic é que funciona em conjunto com o Aloe 
Vera patenteado da FOREVER. O Aloe Vera 
actua como um “prebiótico” que promove o 
crescimento e o ambiente ideal  para a fun-
ção probiótica. Se o objectivo é promover 
um sistema digestivo saudável ou aumentar a 
absorção dos nutrientes  e a função imunitá-
ria, adicione o Forever Active Probiotic ao seu 
programa suplementar diário.

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


