Forever Supergreens™
#621

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ
• Ιδανικό μείγμα με πάνω από 20 φρούτα, λαχανικά,
υπερτροφές (superfoods) και αλόη
• Υποστηρίζει την ισορροπία του pH και του
ανοσοποιητικού συστήματος
• Υποστηρίζει τα φυσιολογικά επίπεδα ενέργειας και
τον μεταβολισμό
• Υψηλή περιεκτικότητα σε αντιοξειδωτικές
βιταμίνες C και Ε

Χωρίς γλουτένη Καταλληλο για χορτοφάγους Κατάλληλο για vegans

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
30 Φακελάκια στικ (4.4 γρ. το καθένα)

Forever SupergreensTM
Γεμίστε τις μπαταρίες του δραστήριου τρόπου ζωής σας με
ένα μείγμα 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 καθημερινότητας μας αναγκάζουν
να καταφεύγουμε σε κατεργασμένες τροφές που μπορούμε εύκολα
να καταναλώσουμε καθ’ οδόν, οι οποίες όμως αφήνουν διατροφικά
κενά. Όταν η καθημερινότητα στέκεται εμπόδιο στην σωστή διατροφή,
μπορείτε να προσφέρετε στον οργανισμό σας μια γερή δόση
υπερτροφών ανά πάσα στιγμή, όπου κι αν βρίσκεστε με το διατροφικό
συμπλήρωμα Forever Supergreens™.

ΟΔΗΓΙΕΣ
Αναμείξτε ένα φακελάκι σε 240ml νερού ή χυμού και
ανακατέψτε καλά. Πίνετε μια φορά ημερησίως

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Kosher

Κάθε μερίδα εσωκλείει ισχυρά θρεπτικά συστατικά με ένα ιδανικό μείγμα
αλόης και πάνω από 20 φρούτα και λαχανικά σε κάθε φακελάκι. Αυτή
η ολοκληρωμένη υπερτροφή έχει υπέροχη γεύση και αναμειγνύεται
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 kale και το μπρόκολο, αυξάνουν αυτή
την απόδοση υποστηρίζοντας την υγιή ισορροπία του pH, η οποία είναι
ζωτικής σημασίας για πολλές από τις λειτουργίες του οργανισμού.
Τα προσεκτικά επιλεγμένα συστατικά σας βοηθούν να διατηρήσετε
τη φυσική άμυνα του οργανισμού σας σε δύσκολες στιγμές και σας
γεμίζουν με ενέργεια για βέλτιστη απόδοση. Το Forever Supergreens™
είναι ένα ισχυρό μείγμα από προσεκτικά επιλεγμένες πηγές φυσικών
θρεπτικών συστατικών 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 παραπάνω από ένας γρήγορος
και βολικός τρόπος για να γεμίσετε τα παραπάνω 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
πράσινων φρούτων και λαχανικών. Τα νόστιμα μούρα και η κρεμώδης
γεύση συνδυάζονται τέλεια με τα ροφήματα Forever Lite Ultra® ή τον
αγαπημένο σας χυμό. Είτε θέλετε να πάρετε τα πράσινα σας καθ’ οδόν
είτε να τροφοδοτήσετε την προπόνησή σας με ένα τέλειο μείγμα των
κορυφαίων υπερτροφών (superfoods) της φύσης, δεν υπάρχει καλύτερη
επιλογή από το Forever Supergreens™!
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.

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ:

Σκόνη φύλλων σπανακιού (34%), βελτιωτικό γεύσης
[πυκνωτικό μέσο (κόμμι ακακίας)], βελτιωτικό γεύσης
(σμέουρο, φράουλα), ρυθμιστής οξύτητας (κιτρικό οξύ),
αντισυσσωματικό (διοξείδιο του πυριτίου), ανθρακικό
μαγνήσιο, σκόνη φύλλων μπρόκολου (7%), κριθαρόχορτο,
σπιρουλίνα, αποκλειστικό μίγμα φρούτων και λαχανικών
(σε φορέα μαλτοδεξτρίνης, διοξειδίου του πυριτίου
ως αντισυσσωματικό, λεκιθίνης ηλιανθέλαιου ως
αντιοξειδωτική ουσία), L-ασκορβικό οξύ, σκόνη φύλλων
λαχανίδας (2%), σκόνη σπόρων σταφυλιού, σκόνη
φύλλων πράσινου τσαγιού, εκχύλισμα φρούτων Γκότζι
(Goji) (2%), γλυκαντικό (γλυκοσίδια στεβιόλης), οξική D-ατοκοφερόλη, αντισυσσωματικό (διοξείδιο του πυριτίου),
σκόνη από φύλλα Αλόης.

