Suplementy diety

Forever NutraQ10™
z koenzymem Q10

Forever NutraQ10™ to receptura
opracowana specjalnie do rozpuszczania
w naszym napoju z mià˝szem aloe vera,
by dostarczaç wa˝nych dla zdrowia
substancji, m.in. witamin, składników
mineralnych oraz koenzymu Q10.
Q10 to enzym wytwarzany przez
ludzki organizm, którego poziom
maleje z wiekiem, właÊnie wtedy,
gdy jest on najbardziej potrzebny.
Forever Nutra Q10™ zawiera witaminy
z grupy B, które wspierajà prawidłowe
funkcjonowanie układu krà˝enia.
Witamina B6, B12 i kwas foliowy
przyczyniajà si´ do prawidłowego metabolizmu homocysteiny. Co wi´cej, kwas
foliowy bierze udział w wytwarzaniu
komórek krwi, a witamina B12 spełnia
wa˝nà rol´ w procesie tworzenia erytrocytów. Forever NutraQ10™ zawiera
równie˝ wyciàgi roÊlinne – z pestek
winogron, kurkumy, kadzidłowca i liÊci
oliwki, których korzystne działanie znane
jest od wieków.
Kurkuma wspiera działanie układu
krà˝enia, pomaga utrzymaç właÊciwy
poziom cholesterolu. Z kolei Boswellia
serrata wpływa korzystnie na prac´
serca.
Do powy˝szych składników dodaliÊmy
minerały – magnez i chrom oraz
antyutleniacze – witaminy C i E.
Magnez przyczynia si´ do prawidłowego
funkcjonowania mi´Êni, w tym mi´Ênia

sercowego, natomiast chrom
przyczynia si´ do prawidłowego
metabolizmu makroskładników.
Witamina C pomaga utrzymaç
właÊciwe funkcjonowanie naczyƒ
krwionoÊnych oraz, podobnie jak
witamina E, chroni składniki komórek
przed uszkodzeniem oksydacyjnym.
Teraz wszystkie te wspaniałoÊci dodaj
do przyrzàdzonej przez siebie porcji
napoju z mià˝szem aloe vera. Po prostu
wsyp, zamieszaj i wypij – twoje serce
podzi´kuje!
ZALECANE SPO˚YCIE:

doroÊli jednà saszetk´ dziennie (3,5 g
proszku) rozpuÊciç w ½ szklanki wody
lub w napoju z mià˝szem aloe vera.
Dobrze wymieszaç.
Nie nale˝y przekraczaç porcji zalecanej do
spo˝ycia w ciàgu dnia.
ZawartoÊç sk∏adników w porcji dziennej
koenzym Q10

1 saszetka
30 mg

witamina C

30 mg (37%*)

witamina E

10 mg (83%*)

witamina B6

1,0 mg (71%*)

kwas foliowy

200 μg (100%*)

witamina B12

1,0 μg (40%*)

magnez

60 mg (16%*)

chrom

16 μg (40%*)

ekstrakt z pestek winogron

20 mg

ekstrakt z kłàcza kurkumy

20 mg

ekstrakt z Boswellia serrata

20 mg

ekstrakt z liÊci oliwki europejskiej

24 mg

• Opracowany, by łatwo
rozpuszczaç si´ w napoju
z mià˝szu aloe vera
• Dostarcza koenzym Q10
• Z awiera wyciàgi roÊlinne,
minerały i antyutleniacze

Q10, substancja zag´szczajàca –
celuloza mikrokrystaliczna, substancja
przeciwzbrylajàca – dwutlenek krzemu,
ekstrakt z liÊci oliwki europejskiej (Olea
europaea), ekstrakt z pestek winogron,
ekstrakt z kłàcza kurkumy (Curcuma
longa), ekstrakt z Boswellia serrata,
D-alfa-tokoferol, chlorek chromu,
chlorowodorek pirydoksyny, kwas
foliowy, cyjanokobalamina.
OPAKOWANIE: 30 saszetek á 3,5 g

Kod:

312

* % zalecanego dziennego spo˝ycia

SK¸ADNIKI: Fruktoza, w´glan
magnezu, emulgator – lecytyna
sojowa, kwas L-askorbinowy, koenzym

Prowadzenie zdrowego trybu ˝ycia i stosowanie zrównowa˝onej diety sà niezb´dne dla zachowania dobrego stanu zdrowia.
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