
Prijímate denne päť odporúčaných dávok ovocia 
a zeleniny? Usmernenia Národného inštitútu pre 
rakovinu (National Cancer Institute) hovoria, že 
každý muž, žena a dieťa by mali skonzumovať 
minimálne päť dávok ovocia a zeleniny denne. 
Ovocie a zelenina obsahujú výkonné antioxidan-
ty a ďalšie fytochemikálie podporujúce zdravie 
a posilňujúce imunitu. Taktiež sú dôležitým 
zdrojom množstva výživných látok, ktoré náš 
organizmus každý deň potrebuje. Forever Living 
vie, že naše dobré úmysly konzumovať vyváženú 
stravu nie sú vždy naplnené. Aby ste vy a vaša 
rodina tieto minimálne požiadavky dodržiavali, 
vytvorili sme výživový doplnok Forever Nature’s 
18 –  patentovanú zmes ovocia a zeleniny, ktorá 
je prospešná pre podporu vášho zdravia. 

Iba štyri tablety Forever Nature’s 18 vám poskyt-
nú rovnaké množstvo antioxidantov, aké je 
obsiahnuté v piatich dávkach ovocia a zeleniny 
denne: hrozno, jablko, čučoriedky, baza čierna, 
brusnice, maliny a výťažok z hroznových jadie-
rok podporujú náš imunitný systém antioxidač-
nými fytochemikáliami. Bolo dokázané, že rutín, 
ktorý sa nachádza v pomarančoch, grapefruitoch, 
citrónoch a limetách, podporuje zdravú funkciu 
kĺbov a krvný obeh. Banány sú zasa známe svo-
jim obsahom draslíka a schopnosťou podporovať 
dobrý krvný tlak. Mrkva, hlávková kapusta, 
karfiol, zeler a struková fazuľa sú taktiež známe 
svojimi fytochemikáliami, ktoré podporujú naše 
zdravie tým, že odstraňujú voľné radikály z tela. 
A kiwi, slivky, červená paprika, cuketa a petržlen 
poskytujú vitamín C, podporujú dobré trávenie 
a zdravie očí. Forever Nature’s 18 je tableta, 
ktorá príjemne chutí a navyše vášmu organizmu 
poskytne dennú dávku antioxidantov z ovocia a 
zeleniny. Každodenný príjem Forever Nature’s 
18 je váš spôsob podpory zdravia organizmu 
prostredníctvom ovocia a zeleniny. 

Forever Nature’s 18 je spôsob spoločnosti 

Forever Living, ako zabezpečiť, aby ste mali 
denne k dispozícii priaznivé účinky antioxidan-
tov z piatich dávok ovocia a zeleniny!

ÚDAJE O DOPLNKU
Dávka: 2 tablety

 
kalórie                                             10

    uhľohydráty celkom                       2g                 <1%*

    cukry                                            2g                     †

vitamin C (v podobe kyseliny askorbovej) 20mg         33% 

patentovaná zmes:         1004 mg                † 
hrozno (Vitis vinifera) (šťava), jablko (Malus pumila)

(šťava),výťažok z čučoriedok [normalizovaný obsah 1,5 %

antokyanínov (rastlinné farbivo) (Vaccinium corymbosum)

(plod)], výťažok z bazy čiernej [normalizovaný obsah 4 %

antokyanínov (Sambucus nigra) (plod)], výťažok z brusníc

(Vaccinium macrocarpon) (plod), banány (Musa

sapientum) (plod), výťažok z hrozna [normalizovaný

obsah 95 % proantokyanínov (Vitis vinifera) (jadierka)],

rutín, výťažok z malín [normalizovaný obsah 4 % kyseliny

elagovej (Rubus chingii) (plod)], hlávková kapusta

(Brassica oleracea capitata) (nadzemná časť), mrkva

(Daucus carota sativa) (koreň), karfiol (Brassica oleracea

botrytis) (nadzemná časť), zeler (Apium graveolens)

(nadzemná časť), struková fazuľa (Phaseolus vulgaris)

(plod), kiwi (Actinidia chinensis) (plod), limeta (Citrus

aurantifolia) (plod), petržlen (Petroselinum crispum) (vňať

a byľ), slivky (Prunus domestica) (plod), paprika ročná

(Capsicum annuum) (plod) a cuketa (Cucurbita Pepo)

(plod).

* Percentá odporúčaného množstva denného príjmu (ODP)  

sú založené na diéte s hodnotou 2 000 kcal.

† ODP nebolo stanovené.

OSTATNÉ ZLOŽKY:
dextróza, kyselina jablčná, kyselina stearová, 
oxid kremičitý
OBSAH:
120 žuvateľných tabliet (dávka na 30 dní)

DÁVKOVANIE:
2 tablety dvakrát denne

 

Forever Nature’s 18®

•	 štyri	tablety	vám	poskytnú	rovnaké	množstvo	
antioxidantov, aké je obsiahnuté v piatich 
dávkach ovocia a zeleniny denne

•	 ovocie	a	zelenina	obsahujú	výkonné	antioxi-
danty a ďalšie fytochemikálie 

Výživa

PRODUKT #271

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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