
Niet pochýb, že antioxidanty sú pre naše zdravie 
nesmierne dôležité. V dnešnej dobe sa medzi 
odborníkmi diskutuje o tom, ktoré ovocie je naj-
účinnejším antioxidantom, ktoré obsahuje naj-
viac xantónov, alebo ktoré má najvyššiu ORAC 
hodnotu. Forever Pomesteen Power má najvyššie 
hodnoty vďaka špeciálnej zmesi ovocných štiav a 
extraktov z granátových jabĺk, hrušiek, Garcinia 
mangostana, malín, černíc, čučoriedok a hrozno-
vých jadierok.

Hodnota ORAC (Oxygen Radical Absorbance 
Capacity) je ukazovateľom schopnosti antio-
xidantu ničiť voľné radikály. Hodnota ORAC 
môže v ovocí značne kolísať, dokonca aj pri 
testovaní toho istého ovocia, ale v rôznom čase 
po zbere. Dôležité je povedať, že všetky zložky 
Forever Pomesteen Power majú takmer najvyššiu 
hodnotu ORAC, hlavne granátové jablko a man-
gostana. 

Šťava z granátového jablka má viac polyfenolo-
vých antioxidantov ako červené víno, zelený čaj, 
brusnicová alebo pomarančová šťava. Navyše je 
zdrojom vitamínu A, C, E a železa. 

Mangostana je obľúbeným ovocím v Ázii. Vďaka 
jej znamenitej chuti ju kráľovná Viktória označila 
za svoje najobľúbenejšie ovocie. Od toho času sa 
mangostana považuje za „kráľovnú ovocia“. Jej 
ORAC hodnota je veľmi vysoká a je bohatá na 
užitočné xantóny. Xantóny sú druh prirodzene 
sa vyskytujúcich výživných zložiek v ovocí, ktoré 
účinkujú ako antioxidanty. 

Vyskúšajte neuveriteľnú silu antioxidantov z gra-
nátových jabĺk, mangostany a iného exotické-
ho ovocia prostredníctvom Forever Pomesteen 
Power!

Ú D A J E  O  D O P L N K U
Dávka: 30 ml denne

                     Množstvo v 1 dávke   % ODP*

kalórie                                        35 

sacharidy celkom                        8g                    3%*

    cukor                                     7g  
sodík                                        10mg              < 1%*

vitamín C (ako kyselina askorbová) 24mg            40% 

patentovaná zmes                      30ml                   † 

šťava z granátových jabĺk, hrušiek,     mangostany, 

malín, černíc, čučoriedok     a extrakt z hroznových 

jadierok. 

*Percentá odporúčaného množstva denného 
príjmu (ODP) sú založené na diéte s hodnotou 
2 000 kcal.     
† ODP nebolo stanovené.

OSTATNÉ ZLOŽKY:
sorbitan draselný (na zachovanie chuti)

DÁVKOVANIE:
Odporúčané množstvo denného príjmu je 30 ml 

(alebo podľa želania), hlavne pred jedlom. Pred 
použitím dobre premiešajte. 

OBSAH:
473 ml

Forever Pomesteen Power®

•	 skvelý	antioxidant

•	 špeciálna	 zmes	 ovocných	 štiav	 a	 výťaž-
kov

•	 exotická	chuť,	ktorú	si	každý	zamiluje

PRODUKT #262

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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