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SUPLEMENTOS ALIMENTARES

Cód.: 263

PONTOS-CHAVE

• Suplemento alimentar para homens

• Contém Licopeno, um antioxidante

 poderoso

• Ajuda a manter a próstata saudável

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL

Quantidade da Toma - 3 comprimidos

Tomas por Embalagem - 30

QUANTIDADE POR TOMA  %  Dose Diária
Vitamina E (como acetato alfa-tocoferil) 30 UI 100  %
Selénio (como Selenito de sódio) 70 mcg 100  %
Extracto Saw Palmetto pó (fruto) (Serenoa repens) 250 mg *
Extracto Pygeum pó (casca) (Pygeum africanum Hook f.) 100 mg *
Beta Sitosterol (esterol vegetal do açafrão)(semente) 50 mg *
Licopeno (extracto de tomate) (fruto)  10 mg *

* Dose diária não estabelecida

OUTROS INGREDIENTES
Fosfato de Cálcio, Celulose Microcristalina, 
Ácido Esteárico, Estearato de Magnésio, 
Croscarmelose Sódica e Silíca.

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

Forever Pro 6®

CONTEÚDO
90 comprimidos.

MODO DE USAR
Tomar 3 comprimidos diariamente como 
suplemento alimentar.

O Forever Pro 6 é uma combinação de seis 
vitaminas, minerais e plantas para ajudar a 
manter a próstata dos homens saudável.

A próstata é uma glândula do tamanho 
de uma “noz”, localizada exactamente 
por baixo da bexiga. Inúmeros estudos 
comprovam que muitos homens a partir 
dos 40 anos têm beneficiado das vanta-
gens oferecidas pelos nutrientes vocacio-

nados para ajudar na saúde da próstata.

Os extractos de Saw Palmetto e de Pygeum 
contêm ácidos gordos essenciais e esteróis 
que promovem um auxilio na manutenção 
da prostata saudável. A vitamina E, o Selé-
nio e o Licopeno são antioxidantes podero-
sos que ajudam no funcionamento normal 
da próstata por neutralizarem os danos dos 
radicais livres nos tecidos celulares.

Tem sido comprovado que o Beta Sitoste-
rol, para além de ajudar a melhorar a saúde 
da próstata, ajuda a manter os níveis de co-
lestrol saudáveis.

A Forever Living, ao combinar os benefícios 
notáveis destes ingredientes e ao concentrá-
los num suplemento em forma de compri-
midos, criou o mais poderoso suplemento 
nutricional para uma próstata saudável.


