Forever Supergreens™
#621

ΧΥΜΟΙ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ
• Ιδανικό µείγµα για πάνω από 20 φρούτα, λαχανικά,
υπερτροφές (superfoods) και αλόη
• Εύκολη πηγή για την καθηµερινή φυτική διατροφή
• Υψηλή περιεκτικότητα σε αντιοξειδωτικές
βιταµίνες C και Ε
• Υποστηρίζει την ισορροπία του pH και του
ανοσοποιητικού

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
30 Φακελάκια κάθε φακελάκι περιέχει 4.4 γρ.

ΟΔΗΓΙΕΣ

Forever Supergreens
Γεµίστε τις µπαταρίες του δραστήριου τρόπου ζωής σας µε
ένα απόλυτο µίγµα από ισχυρά πράσινα συστατικά της φύσης.
Κάποιες ηµέρες είναι πιο δύσκολες σε σχέση µε τις υπόλοιπες όταν
πρόκειται για την κατανάλωση των απαραίτητων φρούτων και λαχανικών. Οι
γρήγοροι ρυθµοί της καθηµερινότητάς µας αναγκάζουν να καταφεύγουµε
σε κατεργασµένες τροφές που µπορούµε εύκολα να καταναλώσουµε
καθοδόν, οι οποίες όµως αφήνουν διατροφικά κενά. Όταν η καθηµερινότητα στέκεται εµπόδιο στην σωστή διατροφή, µπορείτε να προσφέρετε στον
οργανισµό σας µια γερή δόση φυτικών υπερτροφών ίνα πάσα στιγµή, όπου
κι αν βρίσκεστε µα το διατροφικό συµπλήρωµα Forever Supergreens™.
Κάθε µερίδα εσωκλείει ισχυρά θρεπτικά συστατικά µε ένα ιδανικό µίγµα
αλόης και πάνω από 20 φρούτα και λαχανικά σε κάθε φακελάκι. Αυτή η
ολοκληρωµένη υπερτροφή είναι έχει υπέροχη γεύση και αναµιγνύεται
εύκολα µε νερό ή µε το αγαπηµένο σας ρόφηµα.
Το Forever Supergreens™ προσφέρει στον οργανισµό τα βασικά θρεπτικά
συστατικά και αντιοξειδωτικά που βοηθούν στην φυσική του άµυνα και στην
µέγιστη απόδοση. Η αλκαλικότητα των πράσινων λαχανικών, όπως το
σπανάκι, το καλαµπόκι και το µπρόκολο, αυξάνουν αυτή την απόδοση
υποστηρίζοντας την υγιή ισορροπία του pH, η οποία είναι ζωτικής σηµασίας
για πολλές από τις λειτουργίες του σώµατός σας.
Τα προσεκτικά επιλεγµένα συστατικά σας βοηθούν να διατηρήσετε τη
φυσική άµυνα του οργανισµού σας σε δύσκολες στιγµές και να τον
κρατήσετε πλήρως τροφοδοτηµένο για βέλτιστη απόδοση. Το Forever
Supergreens™ είναι ένα ισχυρό µίγµα από προσεκτικά επιλεγµένες πηγές
φυσικών θρεπτικών ουσιών όπως πολυφαινόλες και αντιοξειδωτικά από
lycium, σπόρους σταφυλιών, πράσινο τσάι, πράσινα λαχανικά, σπιρουλίνα
και τη δική µας αλόη, σε συνδυασµό µε φυσικά οφέλη από βιταµίνες C, E
και µαγνήσιο.
Το Forever Supergreens™ είναι κάτι περισσότερο από ένας γρήγορος και
βολικός τρόπος για να γεµίσετε τα διατροφικά σας κενά. Είναι µια εξαιρετική προσθήκη στην τσάντα του γυµναστηρίου σας καθώς υποστηρίζει τη
δύναµη και την αντοχή κατά τη διάρκεια της άσκησης και της ανάκαµψης
µετά την προπόνηση.
Τροφοδοτήστε τον δραστήριο τρόπο ζωής σας µε τις καλύτερες πηγές
πράσινης ενέργειας της φύσης. Τα νόστιµα µούρα και η γεύση της κρέµας
συνδυάζονται τέλεια µε τα ροφήµατα Forever Lite Ultra® ή τον αγαπηµένο
σας χυµό. Είτε θέλετε να πάρετε τα πράσινα σας καθ οδών είτε να τροφοδοτήσετε την προπόνηση σας µε ένα τέλειο µείγµα των κορυφαίων
υπερτροφών (superfoods) της φύσης, δεν υπάρχει καλύτερη επιλογή από
το Forever Supergreens™!
Τα προϊόντα της Forever δεν είναι φάρµακα και δεν προορίζονται να διαγνώσουν, κατευνάσουν,
θεραπεύσουν ή αναστείλουν µια συγκεκριµένη ασθένεια ή µια κατηγορία ασθενειών.

Αναµείξτε ένα φακελάκι σε 240ml νερού ή άλλου
αναψυκτικού και ανακατέψτε καλά.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Μη γενετικά τροποποιηµένο, Χωρίς γλουτένη,
Χωρίς λιπαρά, Χωρίς προσθήκη ζάχαρης

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

Spinach leaves powder (34%), berry flavour [thickener (acacia
gum), flavour (raspberry and strawberry), acidity regulator (citric
acid), anti-caking agent (silicon dioxide)], magnesium (magnesium
carbonate), broccoli leaves powder (7%), barley grass, spirulina,
proprietary fruits and vegetables blend, vitamin C (ascorbic acid),
kale leaves powder (2%), grape seed powder, green tea leaf
powder, wolfberry fruit extract (2%), sweetener (steviol glucosides),
vitamin E [d-alpha-tocopheryl acetate, anti-caking agent (silicon
dioxide)], aloe vera leaf powder.

Nutritional Values / Zusammensetzung /Analyse
nutritionnelle moyenne / Voedingswaarde
Per recommended daily dose / Pro empfohlener Tagesdosis
/ Dose journalière /Per aanbevolen dagelijkse portie: 1
packet / Portionsbeutel / stick / zakje (4,4 g)
Quantity / Menge / Quantité
/ Hoeveelheid
Vitamin E / Vitamine E (α-TE) 6mg
Vitamin C / Vitamine C 80mg
Magnesium / Magnésium 125mg

%RI / NRVs /
AR / RI *
50%
100%
33%

Grape Seed powder / Traubenkern-Pulver
/ Poudre de pépins de raisin / Druivenpitpoeder
(Vitis vinifera)100mg

-

Green Tea leaf powder / Grüner-Tee-Blattpulver /
Poudre de feuille de Thé vert / Groene thee
bladpoeder (Camellia sinensis (L.) Kuntze.)
100mg

-

Wolfberry extract / Wolfsbeeren-Extrakt /
Extrait de fruit de Goji / Wolfsbessenextract
(Lycium barbarum L.) 68mg

-

Aloe vera leaf powder / Aloe-Vera-Blatt-Pulver /
Poudre de feuille d’Aloe / Aloe vera blad poeder
(Aloe barbadensis)10mg

-

Fruits & Vegetables / Frucht und Gemüse /
Fruits et légumes / Fruit en groenten 2450mg

-

* Reference Intake, - RI not established / * Referenzmenge, - Referenzmenge (NRV) nicht
festgelegt. / * Apport de référence, - pas d’AR / * Referentie Inname, - RI niet vastgesteld

