
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ
• Με συνένζυμο CoQ10

• Υποστηρίζει την υγιή καρδιακή λειτουργία 

• Προστατεύει τον οργανισμό ενάντια στις 

ελεύθερες ρίζες 

• Προάγει την υγιή κυκλοφορία 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
30 φακελάκια στικ (3,5g το καθένα)

ΟΔΗΓΙΕΣ
Αδειάστε το περιεχόμενο από ένα φακελάκι 

σε ένα ποτήρι με ρόφημα της αρεσκείας σας, 

κατά προτίμηση Forever Aloe Vera Gel ή νερό, 

ανακατέψτε καλά και καταναλώστε το περιεχόμενο.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 
Πιστοποιήσεις Kosher & Halal

ΑΛΛΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 
Φρουκτόζη, γαλακτωματοποιητής (λεκιθίνη 
σόγιας), διογκωτικός παράγοντας 
(μικροκρυσταλλική κυτταρίνη), αντισυσσωματικός 
παράγοντας (διοξείδιο του πυριτίου). 

Forever Nutra Q10 
Αντιοξειδωτική δύναμη για την υγεία της καρδιάς σε βολική 
συσκευασία.

Το Forever Nutra Q10 προάγει την υγεία της καρδιάς και την 

κυκλοφορία. Τι είδη θρεπτικών συστατικών λαμβάνουμε; Το CoQ10 είναι 

ένα συνένζυμο που παράγεται από τον οργανισμό και υποστηρίζει την 

υγεία της καρδιάς. Τα επίπεδα αυτού του σημαντικού αντιοξειδωτικού 

μειώνονται καθώς μεγαλώνουμε, και για αυτόν τον λόγο είναι σημαντικό 

να λαμβάνουμε ένα συμπλήρωμα ώστε να διατηρούμε την ισορροπία 

του CoQ10 . 

Έχουμε συνδυάσει αυτό το συνένζυμο με βιταμίνες Β για να 

δημιουργήσουμε το απόλυτο συμπλήρωμα για την υγεία της καρδιάς. Οι 

Βιταμίνες Β υποστηρίζουν τα υγιή επίπεδα ομοκυστεΐνης. Η διατήρηση 

των επιπέδων ομοκυστεΐνης σε επαρκή επίπεδα βοηθά στην υποστήριξη 

της υγιούς λειτουργίας των αιμοφόρων αγγείων. Έχει σχεδιαστεί για 

να το αναμειγνύετε με το Forever Aloe Vera Gel για να διασφαλίσουμε 

ότι το πλήθος των θρεπτικών συστατικών που περιέχονται σε αυτή την 

καινοτόμο σύνθεση θα απορροφηθούν πολύ γρήγορα. 

Για να ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο αυτό το συμπλήρωμα που 

προάγει την υγεία της καρδιάς, προσθέσαμε εκχύλισμα βοσουελλίας, 

εκχύλισμα σπόρων σταφυλιού, φύλλων ελιάς και ρίζας τουρμερικού, όλα 

τα παραπάνω έχουν δείξει ότι υποστηρίζουν το καρδιαγγειακό σύστημα, 

κάνοντάς το να λειτουργεί άψογα.

Είναι δυνατόν να συγκεντρώσετε όλα τα οφέλη μιας υγιεινής διατροφής 

σε μια τόσο μικρή, και βολική συσκευασία; Αυτό το εξασφαλίζετε με 

το Forever Nutra Q10 με CoQ10. Η σύνθεσή μας περιλαμβάνει επίσης 

σημαντικά μεταλλικά στοιχεία όπως το μαγνήσιο και το χρώμιο που 

συμβάλλουν περαιτέρω στην προώθηση της σωστής λειτουργίας της 

καρδιάς.
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ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ

Χωρίς γλουτένη  Καταλληλο για χορτοφάγους  Κατάλληλο για vegans

Τα προϊόντα που αναφέρονται δεν προορίζονται να διαγνώσουν, κατευνάσουν, θεραπεύσουν
ή αναστείλουν μια συγκεκριμένη ασθένεια ή μια κατηγορία ασθενειών. Θα πρέπει να

συμβουλεύεστε τον γιατρό σας, εάν αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα υγείας.


