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Forever Daily witaminy i minerały - 60 tabl.
 

Cena: 98,90 pln

Opis słownikowy

Producent Forever Living Products

Opis produktu
 

Forever Daily to suplement diety odżywiający i chroniący organizm zawierający w swoim skaldzie mieszankę 55 substancji odżywczych
w tym witamin i minerałów.

Zaleca dzienna porcja pokrywa 100% realizacji zalecanej dziennej wartości spożycia dla osoby dorosłej dla witamin z grupy B, niacyny,
biotyny, kwasu foliowego, pantotenowego i witamin rozpuszczalnych w tłuszczach (A, D, E) oraz witaminy C. Oprócz witamin suplement
diety dostarcza organizmowi składniki mineralne i zastrzeżony preparat na bazie aloesu AOS Complex™ (bioflawonoidy z cytrusów, żel z
aloesu, hesperydyna, koenzym Q10, luteina, likopen i zeaksantyna.

Witamina A i witamina B12 - wspomagają prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.

Witamina C - wspiera produkcje kolagenu zapewniającego prawidłowe funkcjonowanie naczyń krwionośnych.

Witamina D - pomaga we właściwym funkcjonowaniu mięśni i utrzymaniu zdrowych kości.

Witamina E - wspomaga ochronę komórek przed stresem oksydacyjnym.

Tiamina, witamina B2, Witamina B6, niacyna, biotyna, żelazo, jod, miedź, mangan - przyczyniają się do utrzymania metabolizmu
energetycznego.

Kwas foliowy - pomaga w prawidłowej produkcji krwi.

Kwas pantotenowy - pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia i znużenia.

Cynk i chrom - przyczyniają się do utrzymania prawidłowego metabolizmu makroskładników odżywczych.

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Zamieszczone w serwisie zdjęcia, opisy itp. produktów nie
są reklamą i mają charakter wyłącznie informacyjny. Nie zastępują konsultacji z lekarzem i nie mogą być podstawą do stosowania
jakichkolwiek wyrobów medycznych, środków farmaceutycznych czy form terapii. Wszelkie decyzje w w/w kwestii należy konsultować z
lekarzem. Dokładamy wszelkich starań aby publikowane dane techniczne nie zawierały braków lub błędów i rzeczywisty wygląd produktów nie
różnił się od produktów prezentowanych na zdjęciach. W przypadku błędów w opisie lub różnic w prezentowanych produktach prosimy o
informacje.
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Cynk i selen - wspomagają utrzymanie zdrowych włosów.

Molibden - pomaga utrzymać prawidłowy metabolizm aminokwasów siarkowych.

Forever Daily jest produktem bezglutenowym.

Stosowanie: 2 tabletki dziennie w czasie posiłku, zażywać popijając wodą

Zawartość składników w porcji dziennej  w 2 tabletkach
Witamina A (ekwiwalent retinolu 800 μg (100%*)
Witamina C 80 mg (100%*)
Witamina D 5 µg (100%*)
Witamina E (ekwiwalent alfa tokoferolu) 12 mg (100%*)
Witamina B1 1,1 mg (100%*)
Witamina B2 1,4 mg (100%*)
Niacyna (ekwiwalent niacyny) 16 mg (100%*)
Witamina B6 1,4 mg (100%*)
Kwas foliowy 200 μg (100%*)
Witamina B12 2,5 μg (100%*)
Biotyna 50 μg (100%*)
Kwas pantotenowy 6 mg (100%*)
Żelazo 6 mg (43%*)
Jod 75 μg (50%*)
Cynk 5 mg (50%*)
Selen 30 μg (55%*)
Miedź 900 µg (90%*)
Mangan 1 mg (50%*)
Molibden 30 μg (60%*)
Chrom 30 μg (75%*)
AOS Complex™ w tym: 108 mg
  Bioflawonoidy z cytrusów 24,7 mg
    Żel z aloesu 3 mg
    Hesperydyna 2 mg
    Koenzym Q10 1 mg
    Luteina 1 mg
    Likopen 1 mg
    Zeaksantyna 500 μg
Preparat owocowo-warzywny (Forever FVX 20) 100 mg

* % realizacji zalecanej dziennej wartości spożycia dla osoby dorosłej

Nie przekraczać zalecanej porcji dziennej do spożycia.

Nie stosować w przypadku uczulenia na któryś ze składników produktu.

Suplement diety nie może być stosowany jako zamiennik zróżnicowanej diety. 

 

Składniki: Preparat AOS Complex™(diglicynian wapnia, diglicynian magnezu, bioflawonoidy z cytrusów (Citrus spp.), żel z aloesu (Aloe
barbadensis), hesperydyna, koenzym Q10, luteina, likopen, zeaksantyna); stabilizatory – celuloza mikrokrystaliczna, dwutlenek krzemu;
preparat Forever FVX20 (sproszkowane warzywa i owoce: jabłko, burak, czerwona papryka, pomidor, truskawka, żurawina, wiśnia
acerola (Malpighia glabra L.), kapusta, szpinak, cebula, mangostan właściwy (Garcinia mangostana L.), euterpa warzywna (Euterpe
oleracea), jeżyna, granat, borówka, brokuł, jarmuż, marchew, dynia, winogrona); kwas L-askorbinowy; substancja przeciwzbrylająca –
kwas stearynowy; D-alfa-tokoferol; diglicynian żelaza (II); substancja przeciwzbrylająca – sól sodowa karboksymetylocelulozy
usieciowana; diglicynian cynku; amid kwasu nikotynowego; aromat waniliowy; diglicynian miedzi; beta-karoten; jodek potasu; D-
pantotenian wapnia; diglicynian manganu; substancja glazurująca – karboksymetyloceluloza; L-selenometionina; D-biotyna; dekstryna;
cholekalcyferol; chlorowodorek pirydoksyny; pirydoksalo-5-fosforan; ryboflawina; glukoza; Średniołańcuchowe kwasy tłuszczowe;
chlorowodorek tiaminy; cyjanokobalamina; pikolinian chromu; substancja glazurująca – cytrynian sodu; kwas pteroilomonoglutaminowy;

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Zamieszczone w serwisie zdjęcia, opisy itp. produktów nie
są reklamą i mają charakter wyłącznie informacyjny. Nie zastępują konsultacji z lekarzem i nie mogą być podstawą do stosowania
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informacje.
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molibdenian (VI) sodu.

Masa netto:  41 g

Opakowanie: 60 tabletek
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