Výživa

Forever Daily™

Vitamíny a minerály s AOS Complex™
Forever Daily™ je revoluční systém doplňování
živin navržený v kombinaci s patentovaným aloeoligosacharidovým (AOS) komplexem společnosti
Forever Living. Forever Daily™ s AOS přináší dokonale vyváženou směs 55 živin včetně potřebných
vitaminů a minerálů, které poskytují efektivnější
absorpci, a v případě minerálů se zaměřuje na
specifické tělesné systémy.
Navíc komplexní výživový program Forever Daily
dodává optimální množství důležitých přírodních
fytonutrientů, biflavonoidů, antioxidantů s molekulární technologií a patentovanou směsí zeleniny a ovoce, abyste si byli jisti, že vaše tělo dostává všechny nezbytné i potřebné základní mikro
i makroživiny potřebné pro dokonalé zdraví.
Tato unikátní formule je navržena tak, aby vyživovala a chránila naše těla doplněním nedostatku
živin v naší každodenní stravě a dodávala zdraví
a vitalitu.
OBSAH:
60 tablet
DÁVKOVÁNÍ:
2 tablety denně jako doplněk stravy.

Nutriční údaje

Doporučená denní dávka (DDD): 2 tablety
Množství
na dávku

% DDD

Vitamín A (beta-karoten)

800 µg

100 %

Vitamín C ( kyselina L-askorbová)

80 mg

100 %

5 µg

100 %

Vitamín E (D-alfa-tokoferol)

12 mg

100 %

Vitamín B1 (tiaminhydrochlorid)

1,1 mg

100 %

1,47 mg

100 %

Niacin (nikotinamid)

16 mg

100 %

Vitamín B6 ( pyridoxinhydrochlorid
a pyridoxin-5’-fosfát)

1,4 mg

100 %

Folát
(kyselina pteroylmonoglutamová)

200 µg

100 %

Vitamín B12 (kyanokobalamin)

2,5 µg

100 %

Biotin (D-biotin)

50 µg

100 %

Kyselina pantotenová
(D-pantotenát vápenatý)

6 mg

100 %

Železo (diglycinát železnatý)

6 mg

43 %

Jód (jodid draselný)

75 µg

50 %

Zinek (diglycinát zinečnatý)

5 mg

50 %

Selen (L-selenometionin)

30 µg

55 %

Měď (diglycinát měďnatý)

Vitamín D (cholekalciferol)

Vitamín B2 (riboflavin)

0,9 mg

90 %

Mangan (diglycinát manganatý)

1 mg

50 %

Molybden (molybdenan sodný)

30 µg

60 %

Chrom (pikolinát chromitý)

30 µg

75 %

OSTATNÍ SLOŽKY:
mikrokrystalická celulóza, oxid křemičitý, kyselina stearová, síťovaná sodná sůl karboxymetylcelulózy, vanilková příchuť, dextrin, dextróza, MCT
- triglyceridy se středně dlouhým řetězcem, citran
sodný.

• směs 55 živin včetně nezbytných
vitamínů a minerálů
• vyživuje a chrání naše tělo
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AOS komplex: diglycinát vápenatý, diglycinát hořečnatý,
citrusové bioflavonoidy, aloe vera gel, hesperidin, koenzym
Q10, lutein, lykopen, zeaxantin.
Směs Forever FVX20: jablka v prášku, řepa v prášku,
červená paprika v prášku, rajčata v prášku, jahody v prášku,
brusinky v prášku, acerola v prášku, zelí v prášku, špenát
v prášku, cibule v prášku, mangostana v prášku, acai v prášku, ostružiny v prášku, granátová jablka v prášku, borůvky
v prášku, brokolice v prášku, kapusta v prášku, mrkev
v prášku, dýně v prášku, hroznové víno v prášku.

Účelem těchto výrobků není diagnostikovat, zmírňovat, léčit, uzdravovat nebo předcházet specifickým chorobám nebo
skupinám onemocnění. Pokud máte zdravotní problém, konzultujte ho se svým lékařem.
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