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Χυμοί Αλόης

Forever Pomesteen Power®
Το γεγονός ότι τα αντιοξειδωτικά είναι
εξόχως ζωτικά για την υγεία και την ευζωία
μας είναι αναμφισβήτητο. Παρόλα αυτά,
γίνονται πολλές συζητήσεις μεταξύ των
διατροφολόγων για το ποιος καρπός έχει
τις ισχυρότερες αντιοξειδωτικές ιδιότητες,
ή το ποιος περιέχει το υψηλότερο ποσοστό
Ξανθονών ή το ποιος έχει την υψηλότερη
τιμή ORAC (ή IAPO, Ικανότητα
Απορροφητικότητας Ριζών Oξυγόνου).
Το Forever Pomesteen Power έχει όλα τα
παραπάνω σε ένα μοναδικό μείγμα χυμών
και εκχυλισμάτων διαφόρων καρπών,
όπως το ρόδι, το αχλάδι, το βατόμουρο, το
mangosteen, το φραμπουάζ, το μύρτιλλο
και τα κουκούτσια των σταφυλιών.
Η τιμή ORAC (ή IAPO) αποτελεί τον
δείκτη της ικανότητας ενός
αντιοξειδωτικού να αποτρέπει τις βλάβες
που προκαλούνται από τις ελεύθερες ρίζες.
Η τιμή ORAC των διαφόρων καρπών
ποικίλλει σημαντικά, ακόμη και όσον
αφορά στον ίδιο καρπό σε διαφορετικές
χρονικές στιγμές μετά την συγκομιδή του.
Το πιο σημαντικό που πρέπει να
γνωρίζουμε είναι ότι όλα τα συστατικά του
Forever Pomesteen Power έχουν σχεδόν
την μεγίστη τιμή ORAC και ιδιαίτερα οι
καρποί του ροδιού και του mangosteen.
O χυμός του ροδιού περιέχει περισσότερα
πολυφαινολικά αντιοξειδωτικά από
το κόκκινο κρασί, το πράσινο τσάι, τους
χυμούς του φραγκοστάφυλου και του
πορτοκαλιού. Επιπλέον, αποτελεί καλή
πηγή βιταμίνης C.

Η εξαιρετική γεύση του Mangosteen ώθησε
την βασίλισσα Βικτωρία να το ανακηρύξει
ως το ευνοούμενο φρούτο της και, για αυτό,
έκτοτε αναφέρεται ως η «Βασίλισσα των
Φρούτων»! Το Mangosteen είναι ένας
διαδεδομένος καρπός στην Ασία. Η τιμή του
ORAC είναι πολύ υψηλή και είναι πλούσιο
σε ωφέλιμες Ξανθόνες. Oι Ξανθόνες
αποτελούν μία οικογένεια φυσικών
θρεπτικών συστατικών διαφόρων καρπών με
πανίσχυρες αντιοξειδωτικές ιδιότητες.
Δοκιμάστε την απίστευτη αντιοξειδωτική
δύναμη του Ροδιού, του Mangosteen και
των άλλων εξωτικών καρπών, με το
Forever Pomesteen Power!

ΑΛΛΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

Σορβικό Κάλιο (για την προστασία της
γεύσης).

OΔΗΓΙΕΣ

Ανακινήσατε καλά πριν από κάθε χρήση.
Λαμβάνετε 30ml ημερησίως ή όσο
επιθυμείτε, κατά προτίμηση πριν από το
κυρίως γεύμα. Για να έχετε καλύτερα
αποτελέσματα διατηρήστε το προϊόν σε
ψυγείο και καταναλώστε το μέσα σε 30
ημέρες αφού το ανοίξετε.

ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝO
16fl.oz. (473 ml)

Διατροφικές Πληροφορίες
Δόση των 30ml
Δόσεις ανά φιάλη:16
Ποσότητα ανά Δόση
% Ημερήσιες τιμές*
Θερμίδες 35
Σύνολο Υδατανθράκων 8g
Σάκχαρα 7g
Βιταμίνη C (ως Ασκορβικό Oξύ) 24mg 53,3%
Αποκλειστικό μείγμα από:
†
Νερό και συμπύκνωμα χυμών ροδιού,
αχλαδιού, μαγγούστας (Garcinia mangostana
L.), σμέουρου (Raspberry), βατόμουρου
(Blackberry), βακκίνιου (Blueberry).
* Oι Συνιστώμενες Ημερήσιες Ποσότητες
σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία.
† Η Ημερήσια Τιμή δεν έχει καθοριστεί.

Τα προϊόντα που αναφέρονται δεν προορίζονται να διαγνώσουν, κατευνάσουν, θεραπεύσουν ή αναστείλουν μία συγκεκριμένη
ασθένεια ή κατηγορία ασθενειών. Θα πρέπει να συμβουλεύεστε τον οικογενειακό σας γιατρό, εάν αντιμετωπίζετε κάποιο
ιατρικό πρόβλημα.
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• Υπερ-αντιοξειδωτικό
• Μοναδικό μείγμα χυμών φρούτων
και εκχυλισμάτων
• Εξωτικό άρωμα που όλοι θα
αγαπήσουν
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