Včelie produkty

Forever Bee Pollen®
Forever včelí peľ, pochádzajúci z kvetov, ktoré
pokrývajú odľahlé suché oblasti, je zberaný do
patentovaných zariadení z nehrdzavejúcej ocele.
To zaručuje najčerstvejší a najúčinnejší prírodný
produkt. Forever Bee Pollen je úplne prírodný
a neobsahuje konzervačné látky, umelé príchute
ani farbivá.
Včelí peľ poskytuje široké spektrum výživných
látok, ktoré sú nevyhnutné k udržaniu vynikajúceho zdravia. Patria sem všetky vitamíny
B-komplexu a vitamín C. Pretože sú rozpustné
vo vode, mali by byť užívané denne. Včelí peľ
obsahuje taktiež vitamíny D, E, K a betakarotén
(provitamín A). Je to bohatý zdroj množstva
minerálnych látok, enzýmov a koenzýmov, mastných kyselín rastlinného pôvodu, sacharidov,
proteínov a 22 aminokyselín - vrátane všetkých
ôsmich “esenciálnych” aminokyselín, ktoré si telo
nemôže samo vyrobiť. Včelí peľ obsahuje viac
výživných látok na kalóriu než všetky iné nutričné
prípravky, a preto niet divu, že ho uvádzajú ako
najkomplexnejšiu potravu.
Včelí peľ taktiež obsahuje aj lecitín, ktorý sa prirodzene vyskytuje vo všetkých bunkách. Pomáha
pri trávení a metabolizme tukov.

ÚDAJE

O

DOPLNKU

Dávka: 1 tableta

Množstvo na dávku
včelí peľ, granulovaný

500 mg*

* Odporúčané množstvo denného príjmu (ODP) nebolo stanovené.

Výživné látky vo včeľom peli sú ľahko stráviteľné a
ľahko vstrebateľné ľudským organizmom. Forever
Bee Pollen môže pomôcť udržiavať zdravý obehový, tráviaci, imunitný a nervový systém.
OSTATNÉ ZLOŽKY:
med, kyselina stearová, oxid kremičitý, včelia
materská kašička

• dôležitý výživový doplnok
• obsahuje množstvo vitamínov a  
minerálnych látok
• blahodárny pre pokožku

OBSAH:
100 tabliet
DÁVKOVANIE:
Vyskúšajte najprv malé množstvo (asi ¼ tablety), aby ste sa uistili, že nenastane alergická
reakcia, potom pomaly zvýšte denný príjem až
na 1 tabletu trikrát denne. Užívanie tohto ako aj
iných výživových doplnkov konzultujte so svojím
lekárom.

PRODUKT #26

Predstavené výrobky obsahujú vitamíny a minerálne látky, dopĺňajú ich nedostatok vo výžive a tým pomáhajú posilňovať zdravie. Nemajú za účel diagnostikovať, zmierňovať, liečiť, uzdravovať
alebo predchádzať špecifickým chorobám alebo skupinám ochorení. Ak máte zdravotný problém, konzultujte ho so svojím lekárom.
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