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SUPLEMENTOS ALIMENTARES

Gin-Chia®

PONTOS-CHAVE

•Antioxidante poderoso

•Aumenta a energia e a resistência

•Ajuda a manter uma circulação

 saudável

CONTEÚDO
100 comprimidos.

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
Total Hidratos de Carbono  menos de 1 g < 1 % *
Vitamina C 50 mg 80 % *
Cálcio 65 mg 6 % *
Mistura Premium  Ginseng, pó (raiz) 60 mg
     Oriental Ginseng (Panax  ginseng) 40 mg †
     Siberian Ginseng (Eleutherococcus senticosus) 20 mg †
Chia (Salvia columariae), pó (semente) 160 mg †

OUTROS INGREDIENTES
Sorbitol, Mel, Fosfato Tricálcico, Goma 
Arábica, Ácido Ascórbico (Vitamina 
C), Proteína de Soja Isolada, Celulose 
Microcristalina, Sílica, Ácido Esteárico, 
Aroma Natural de Limão, Palmitato de 
Ascorbilo, Pimenta de Caiena.
Contém Soja.

Duas antigas plantas: a chia dourada do 
Ocidente e o ginseng do Oriente, combina-
das para criar um milagre moderno - Fore-
ver Gin-Chia. Deixe esta poderosa combi-
nação de plantas devolver ao corpo o que 
uma vida agitada lhe retira! 

Golden Chia, ou Salva Norte Americana, 
era muito utilizada pelos Índios Nativos 

do sudoeste Americano, como um revigo-
rante para suportar os rigorosos Invernos e 
escassez de alimentos. A Chia possui ácidos 
gordos polinsaturados, sendo uma fonte de 
Omega-3, antioxidantes naturais, fibras die-
téticas e proteinas.

O Ginseng é lendário como tónico, tem sido 
denominado o “Rei dos Tónicos”. O Gin-

seng contém na sua composição onze sapo-
ninas, que fazem dele um adaptogéneo, isto 
é, um composto que adapta os seus efeitos 
às necessidades do organismo. O Ginseng é 
também um potente antioxidante.

Juntas, estas duas poderosas plantas podem 
actuar de modo a aumentar a energia, a resis-
tência e a manter uma circulação saudável.

 * Percentagem de Dose Diária baseada numa dieta de 2000 calorias

 † Dose Diária não estabelecida

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


