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OUTROS INGREDIENTES
Celulose Microcristalina, Celulose, 
Croscarmelose de Sódio, Ácido Esteárico, 
Estearato de Magnésio e Silíca.

CONTEÚDO
100 comprimidos.

SUPLEMENTOS ALIMENTARES

Forever Lycium Plus®

Cód.: 072

PONTOS-CHAVE

•Antioxidante poderoso

•Fonte de fitonutrientes

•Benéfico para a visão e para a pele

•Tonificante poderoso

MODO DE USAR
Tomar 1 comprimido três vezes ao dia.

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL

Quantidade da Toma - 1 comprimido

Tomas por Embalagem -  100

QUANTIDADE POR TOMA
Extracto Lycium , em pó  (fruto) 300 mg *

Extracto Flavonóide de Alcaçuz, pó (raiz) 37,5 mg *

 * Dose Diária não estabelecida

O Lycium, uma fruta chinesa usada há sécu-
los, tem demonstrado eficácia para aumen-
tar a aparência saudável da pele e ajudar a 
manter bons níveis de energia e a visão. O 
Forever Lycium Plus é um suplemento ali-
mentar, que contém antioxidantes, biofla-
vonóides e outros fitonutrientes benéficos.

Rico em aminoácidos (os alicerces das pro-
teínas) e vitaminas, o Lycium é conhecido 
na China, como um “tónico yin”, com 

muitos usos tradicionais para manter uma 
boa saúde. O Alcaçuz é considerada a plan-
ta mais utilizada na China. É composta por 
mais de 150 ingredientes nutritivos que têm 
demonstrado muitos efeitos benéficos para 
a saúde.

O Alcaçuz é mais utilizado como uma 
planta complementar, cuja função principal 
é potenciar os efeitos das outras plantas. A 
sua combinação com o Lycium potencia os 

seus efeitos benéficos no nosso organismo.

O extracto flavonóide de Alcaçuz é uma for-
ma concentrada de bioflavonóides. É produ-
zida através de um  processo onde se retira a 
maior  parte da glicirrizina, um componen-
te muito doce do Alcaçuz o qual provoca 
efeitos secundários não desejáveis. Estudos 
recentes mostraram que os bioflavonóides 
do Alcaçuz estão entre os mais potentes an-
tioxidantes descobertos até hoje.

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


