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Διατροφή

Forever Active Pro-B™  
Υποστηρίξτε το πεπτικό σας σύστηµα

Άλλα συστατικά: Υδρολυµένη δεξτρίνη καλαµποκιού, φρουκτο-
ολιγοσακχαρίτες, υλικό επικάλυψης (υδροξυπροπυλοµεθυλο-
κυτταρίνη), B. lactis, L. rhamnosus, L. reuteri, αντισυσσωµατωτικό 
(στεατικό µαγνήσιο, διοξείδιο του πυριτίου), L. acidophilus, 
B. longum, B. bifidum, χρωστική (διοξείδιο του τιτανίου).

ΠΕΡΙΕΧΕΙ
30 Κάψουλες

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ
Λαµβάνετε µία κάψουλα ηµερησίως µε νερό, 30 λεπτά 
πριν το γεύµα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Για καλύτερα αποτελέσµατα, µην αποθηκεύετε σε 
θερµοκρασίες άνω των 25οC.

◗ Προάγει ένα υγιές πεπτικό σύστηµα
◗ Ικανό να παρακάµψει το οξύ του στοµάχου για τη µέγιστη απόδοση στο έντερο
◗ Περιέχει 6 στελέχη που δρουν σε συνέργια συµπεριλαµβανοµένου του κλινικά
   µελετηµένου Lactobacillus rhamnosus
◗ Πάνω από 8 δις CFU 
◗ Στελέχη έχουν αποξηραθεί δια καταψύξεως για προστασία, δραστικότητα 
   και σταθερότητα συντήρησης
◗ Χωρίς σόγια και αλλεργιογόνα
 
Στηρίξτε τον οργανισµό σας όπως ποτέ πριν µε τις τελευταίες επιστηµονικές 
εξελίξεις και τα νέα, κλινικά µελετηµένα προβιοτικά στελέχη. Σχεδιασµένο να 
προάγει ένα υγιές πεπτικό σύστηµα, το Forever Active Pro-B™ περιέχει 
FloraActive – µια γκάµα από ωφέλιµα προβιοτικά στελέχη από το Πανεπιστηµια-
κό Νοσοκοµείο της Κοπεγχάγης, που ηγείται στον τοµέα της γαστρεντερολογί-
ας. Με ένα αποκλειστικό µείγµα από 6 διαφορετικά στελέχη, το Forever Pro B™ 
µας παρέχει 8 δις CFU ανά δόση. Αυτά τα στελέχη έχουν επιλεχθεί για τις 
ευεργετικές τους ιδιότητες, κατόπιν κλινικής έρευνας και για την ιδιότητά τους 
να µπορούν να δρουν σε συνέργια. 

Η σύνθεση αυτή περιλαµβάνει επίσης πρεβιοτικές ίνες για να διατηρούν τα 
προβιοτικά κατά την αποθήκευσή, µεταφορά και παράδοση στο έντερο.
Τα προβιοτικά παρέχουν το κατάλληλο περιβάλλον για να λειτουργήσουν µε 
επιτυχία. Οι επιλεγµένες πρεβιοτικές ίνες είναι µια µικρή αλυσίδα από 
φρουκτο-ολισακχαρίτες που είναι γνωστοί ότι υποστηρίζουν τη
ζύµωση των ειδών bifidobacteria και lactobacillus που χρησιµοποιούνται στη 
σύνθεση του Forever Active Pro-B™.

Τα προϊόντα που αναφέρονται δεν προορίζονται να διαγνώσουν, κατευνάσουν, θεραπεύσουν ή αναστείλουν µια συγκεκριµένη ασθένεια ή µια κατηγορία ασθενειών. Θα πρέπει
να συµβουλεύεστε τον οικογενειακό σας γιατρό, εάν αντιµετωπίζετε κάποιο πρόβληµα υγείας.

Διατροφικές Πληροφορίες
Ανά ηµερήσια δόση

(1 κάψουλα)

Πατενταρισµένο µίγµα 8 δις ωφέλιµων  
ζώντων στελεχών, αποτελούµενο από:

Bifidobacterium lactis (5,2 δις) 30mg*
Lactobacillus rhamnosus (1,15 δις) 20mg*
Lactobacillus reuteri (0,58 δις) 10mg*
Lactobacillus acidophilus (0,58 δις) 8mg*
Bifidobacterium longum (0,2 δις) 5mg*
Bifidobacterium bifidum (0,29 δις) 5mg*

* Δεν έχει θεσπισθεί Σ.Η.Π.
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Μόνο µια κάψουλα την ηµέρα µπορεί να σας βοηθήσει να ξεπεράσετε τις ανισορροπίες που προέρχονται από τις τροφές 
και τις επιλογές που κάνουµε λόγω του δραστήριου τρόπου ζωής µας, ο οποίος µπορεί κατά λάθος να οδηγήσει στη 
µείωση του αριθµού των φυσικά προερχόµενων προβιοτικών. To Forever Active Pro-B™ λειτουργεί κυρίως στο έντερο 
όπου βοηθά στη διαδικασία της πέψης των τροφών, βοηθώντας στην απελευθέρωση των θρεπτικών ουσιών και την 
απορρόφησή τους και συµβάλλει θετικά στην οµαλή ανάπτυξη του ατόµου, βοηθώντας στη διατήρηση ενός 
ισορροπηµένου και υγιούς ανοσοποιητικού και πεπτικού συστήµατος.

Το Forever Active Pro-B™ είναι µια κάψουλα κατάλληλη για χορτοφάγους που περικλείεται από µια µοναδική αµπούλα 
που χρησιµοποιεί την τεχνολογία Activ Trial Technology™. Αυτή η νέα συσκευασία περιέχει ένα ειδικό περίβληµα 
(αφυγραντικό) µέσα στο φιαλίδιο, το οποίο ελέγχει την απορρόφηση της υγρασίας και προστατεύει τα προβιοτικά 
καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής τους.

Τα προβιοτικά από την φύση τους είναι ευαίσθητα, το Forever Active Pro-B™ χρησιµοποιεί αποκλειστικά µια τεχνολογία 
κρύας συντήρησης η οποία προστατεύει τα προβιοτικά κατά την παραγωγή τους και για όλη τη διάρκεια ζωής τους. Τα 
στελέχη στο Forever Active Pro-B™ έχουν επιλεχθεί και έχουν σχεδιασθεί έτσι ώστε να έχουν µεγάλη αντίσταση στα οξέα 
του στοµαχιού και στα χολικά άλατα για να έχουν εύκολη πρόσβαση στο έντερο. Κλινικές µελέτες έχουν δείξει ότι αυτά 
τα στελέχη έχουν µεγαλύτερη ικανότητα να αποικίσουν, να πολλαπλασιαστούν και να επιβιώσουν στο πέρασµά τους από 
το γαστρεντερικό σύστηµα.

Τα προβιοτικά στο Forever Active Pro-B™ προέρχονται από το γένος του Lactobacillus και Bifidobacterium. τα είδη είναι:

Bifidobacterium lactis
Lactobacillus rhamnosus
Lactobacillus reuteri
Lactobacillus acidophilus
Bifidobacterium longum
Bifidobacterium Β-bifidim

Το Forever Active Pro-B™ έχει σταθερότητα, τα 6 στελέχη που περιλαµβάνει δεν απαιτούν διατήρηση στο ψυγείο. Το 
καλύτερο είναι ότι το Forever Active Pro-B™ λειτουργεί παράλληλα µε την πατενταρισµένη αλόη βέρα, η οποία δρα ως 
πρεβιοτικό. Είτε ο στόχος σας είναι να διατηρήσετε ένα υγιές πεπτικό σύστηµα ή να ενισχύσετε την απορρόφηση 
θρεπτικών συστατικών και το ανοσοποιητικό σύστηµα, προσθέστε το Forever Active Pro-B™ στο καθηµερινό σας 
πρόγραµµα συµπληρωµάτων.

Έκδοση 01
Κωδικός #610


