
Skombinovali sme dve historické byliny: zlatú 
chiu zo západu a žeň-šeň z východu a vytvorili 
moderný zázrak - Forever Gin-Chia. Nech táto 
účinná kombinácia bylín vráti vášmu telu to, o čo 
ho oberá uponáhľaný spôsob života!

Zlatú Chiu, alebo severoamerickú šalviu, použí-
vali juhozápadní Indiáni v USA celé stáročia pre 
jej životodarné vlastnosti. Zlatá Chia obsahuje zo 
všetkých plodín najvyššie percento polynasýte-
ných mastných kyselín (a-linolenovú a linoleino-
vú - 83,2 %). Je vynikajúcim zdrojom omega-3 
mastných kyselín, prírodných antioxidantov a 
diétnej vlákniny. Obsah proteínov v Chii je vyšší 
ako v iných zrnovinách. Porovnajte 19-23% 
proteínov v Chii s pšenicou (14%), kukuricou 
(14%), ryžou (8,5%), ovsom (15,3%) a jačme-
ňom (9,2%). A na rozdiel od iných zrnovín je 
to kompletný proteín, má primeranú rovnováhu 
esenciálnych aminokyselín. Je to aj účinný anti-
oxidant. 

Žeň-šeň (Ginseng) je legendárny pre svoje toni-
začné vlastnosti a vyslúžil si meno “kráľ toník”. 
Obsahuje jedenásť hormónom podobných sapo-
nínov, ktoré robia zo žeňšeňa adaptogén (zlúče-
nina, ktorá prispôsobuje svoje účinky potrebám 
tela). Žeňšeň je aj účinný antioxidant. 

Ú D A J E  O  D O P L N K U
Dávka: 1 tableta
Množstvo na dávku   % ODP
kalórie 5

celkové sacharidy menej ako 1 g                       <1%*

vitamín C  50 mg                                               80%*

vápnik  65 mg                                                     6%*

žeň-šeňová zmes (koreň v prášku)   60 mg

 orientálny žeň-šeň (Panax ginseng)  40 mg             †

 sibírsky žeň-šeň (Eleutherococcus senticosus)  20 g   †

Chia (Salvia columbariae, semienka v prášku)160 g  †

* Percentá odporúčaného množstva denného príjmu 

(ODP) sú založené na diéte 2 000 kcal. † ODP nebolo 

stanovené.

OSTATNÉ ZLOŽKY:
sorbitol, med, fosforečnan vápenatý, arabská 
guma, kyselina askorbová (vitamín C), izolovaný 
sójový proteín, mikrokryštalická celulóza, silica, 
kyselina stearová, prírodná citrónová príchuť, 
askorbyl palmitát a kajenská paprika. Obsahuje 
sóju. 

OBSAH:
100 tabliet

DÁVKOVANIE:
1 tableta trikrát denne

Výživa
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Gin-Chia®

•	 silný	antioxidant

•	 dobrý	zdroj	bielkovín

•	 môže	zvýšiť	silu	a	výdrž

•	 podporuje	zdravý	krvný	obeh

PRODUKT #47

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.


