Včelie produkty

Forever Royal Jelly®
Včelia materská kašička je výlučok žľazového
systému včely medonosnej. Táto “super potrava”
včiel je špeciálne zmiešaná s enzýmami a je ňou
kŕmená každá včela, ktorá sa má stať kráľovnou.
Je to exkluzívna potrava včelej kráľovnej, ktorá
jej umožňuje naklásť až do 3000 vajíčok za
deň počas jej šesťročného obdobia života. Včely
robotnice, ktoré ňou nie sú kŕmené, žijú iba štyri
až šesť týždňov.
Royal Jelly obsahuje vitamíny A, C, D a E a je
taktiež prírodným zdrojom komplexu vitamínu
B. Hlavnou zložkou je vitamín B5 (kyselina pantoténová), jedna z najdôležitejších látok v tele,
podstatná pre syntézu a metabolizmus proteínov,
tukov, sacharidov a niektorých hormónov. Royal
Jelly obsahuje aj všetkých osem esenciálnych
aminokyselín, ako aj desať neesenciálnych aminokyselín, množstvo minerálnych látok, ako je
vápnik, meď, železo, fosfor, draslík, kremík a síra.
Taktiež obsahuje nukleové kyseliny, ktoré napomáhajú dokonalej bunkovej replikácii (bunky sa
rozmnožujú bez prejavov starnutia alebo porúch).
Obsahuje aj množstvo proteínov a včely ju syntetizujú počas trávenia peľu.
Včelia materská kašička od Forever Living
Products je zberaná zo suchých, odľahlých, vyso-

ko položených púštnych oblastí, kde takmer
nedotknuté prostredie vytvára pre včely ideálne
podmienky. Po extrahovaní z plástov je okamžite
vysušená zmrazením – tento proces odstraňuje z
produktu len nadbytočnú vodu, uchováva v ňom
však všetky vitamíny, minerálne látky, enzýmy a
koenzýmy.

Ú D A J E

Dávka: 1 tableta

O

D O P L N K U

Množstvo na dávku

včelia kašička, prášok
250 mg*
* Odporúčané množstvo denného príjmu
(ODP) nebolo stanovené.

OSTATNÉ ZLOŽKY:
sorbitol, fruktóza, kyselina citrónová, prírodná
pomarančová chuť, kyselina stearová, magnéziumstearát, oxid kremičitý
OBSAH:
60 tabliet
DÁVKOVANIE:
1 tableta dvakrát denne

• jeden z najkomplexnejších výživových
doplnkov
• ľahko vstrebateľný a stráviteľný
• bez umelých konzervačných prísad, farbív    
a príchutí

PRODUKT #36

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.

Slovenská verzia 6

