
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ
• Υποστηρίζει την υγιή ανάπτυξη 
• Βασικές βιταμίνες, μέταλλα και θρεπτικά 

συστατικά
• Δεν περιέχει ζάχαρη, τεχνήτα χρώματα, 

αρώματα και συντηρητικά 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
120 ταμπλέτες

ΟΔΗΓΙΕΣ
Για ενήλικες και παιδιά άνω των 6 ετών: Μασήστε 
2 δισκία, δυο φορές ημερησίως. Για παιδιά 3-6 
ετών: Μασήστε 2 δισκία ημερησίως, υπό την 
εποπτεία ενηλίκου.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 
Kosher, Halal

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 
Γλυκαντικά (ξυλιτόλη, σορβιτόλη), μηλικό ασβέστιο, μηλικό 
μαγνήσιο, σταθεροποιητής (μικροκρυσταλλική κυτταρίνη), 
βελτιωτικό γεύσης (σταφύλι, ροδάκινο), ρυθμιστής οξύτητας 
(κιτρικό οξύ), χρωστική (εκχύλισμα φλούδας σταφυλιού 
[θειώδη] με 4% ανθοκυανίνες), αποκλειστικό μίγμα 
φρούτων και λαχανικών (σκόνη μήλου, ίνες ζαχαρότευτλου, 
ριζάλευρο, σκόνη κόκκινης πιπεριάς, μαλτοδεξτρίνη, 
σκόνη από (ντομάτα, φράουλα, φρούτα Cranberry, 
εκχύλισμα φρούτων ασερόλας), διοξείδιο του πυριτίου, 
λεκιθίνη ηλίανθου, σκόνη από (σπανάκι, λάχανο, κρεμμύδι, 
μπρόκολο, κουνουπίδι), σκόνη από (φρούτα μαγγούστας, 
κολοκύθας, παντζαριoύ, φρούτα Blueberry, φρούτα Acai, 
φρούτα Goji, καρότο, συμπυκνωμένου χυμού σταφυλιού 
και ροδιού), αντισυσσωματικό (στεατικό οξύ, διοξείδιο του 
πυριτίου, στεατικό μαγνήσιο), γλυκαντικό (σουκραλόζη), 
διογκωτικό (κυαμόψεως κόμμι), γλυκονικός χαλκός.  
Για Αλλεργιογόνα, βλέπε συστατικά με  
έντονους χαρακτήρες.

Forever Kids®

#354

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.

Forever Kids®

Θρεπτικές προηγμένες πολυβιταμίνες για παιδιά.

Φανταστείτε να δίνετε στα παιδιά σας όλες τις βιταμίνες και τα 

μέταλλα που χρειάζεται ο οργανισμός τους με αυτές τις μασώμενες  

πολυβιταμίνες με γεύση σταφύλι,  χωρίς τεχνητά χρώματα ή 

συντηρητικά. Δεν θα χρειαστεί καν να υπενθυμίσετε στα παιδιά σας 

να πάρουν τις βιταμίνες τους γιατί θα σας ικετεύουν για περισσότερο 

Forever Kids®!  

Αυτή η πολυβιταμίνη είναι ειδικά σχεδιασμένη για τις διατροφικές 

ανάγκες των παιδιών με ένα μείγμα βιταμινών, μετάλλων και 

φυτοθρεπτικών συστατικών. Η βιταμίνη C βοηθά στη διατήρηση της 

φυσιολογικής λειτουργίας του ανοσοποιητικού συστήματος, ενώ η 

βιταμίνη D3 συμβάλλει στην φυσιολογική ανάπτυξη. Ο σίδηρος και η 

βιταμίνη Β12 συμβάλλουν στην υγιή γνωστική λειτουργία και ανάπτυξη. 

Έχουμε προσθέσει στη σύνθεση ένα μείγμα φυτοθρεπτικών συστατικών 

που προέρχονται από μπρόκολο, σπανάκι, καρότα  και 16 φρούτα και 

λαχανικά.   

Tο Forever Kids® είναι ιδανικό για παιδιά (ναι, είναι υπέροχο και για τους 

ενήλικες!) και αποτελεί τροφή για το σώμα και το πνεύμα. Τα παιδιά 

σας θα ανυπομονούν για αυτές τις νόστιμες βιταμίνες και εσείς θα είστε 

ξέγνοιαστοι γνωρίζοντας ότι παίρνουν όλα τα θρεπτικά συστατικά που 

χρειάζεται ένα νεαρό σώμα.  

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ

Χωρίς γλουτένη


