
Forever Nature-Min
Dokonalá zmes viacerých minerálov.

Už viete, že multivitamíny udržujú vaše telo zásobené základnými živinami. 

Vedeli ste však, že multiminerály sú rovnako dôležité? Minerály hrajú 

zásadnú úlohu vo všetkom, od správnej hydratácie po zdravie svalov a 

dokonca aj funkciu mozgu. Ľudské telo však nenahrádza svoje vlastné 

stratené minerály, takže nedostatky je potrebné riešiť stravou alebo 

doplnkami.

Forever Nature-Min je náš pokročilý doplnok, ktorý pomáha vášmu telu 

udržiavať najvyššiu hladinu minerálov s optimálnou úrovňou 10 základných 

a stopových minerálov.

Náš ľahko stráviteľný doplnok obsahuje ideálnu zmes makro aj stopových 

minerálov. Makro minerály sú tie, ktoré vaše telo potrebuje vo vyšších 

množstvách, napríklad horčík pre správnu funkciu svalov a elektrolyty, 

ktoré pomáhajú regulovať rovnováhu tekutín a hydratáciu.

Stopové minerály sú potrebné v menších množstvách, ale to ich nerobí 

menej dôležitými. Je napríklad známe, že zinok pôsobí ako katalyzátor pre 

takmer 100 enzýmov a pomáha pri mnohých rozhodujúcich biologických 

funkciách.

Zaistite, aby vaše telo dostávalo všetky minerály, ktoré potrebuje, aby 

splnilo požiadavky zdravého a vyváženého životného štýlu. Vezmite si 

Forever Nature-Min spolu s našim multivitamínom Forever Daily, aby ste 

dosiahli dokonalú rovnováhu vitamínov a minerálov!

FAKTY
• podporuje činnosť svalov, mozgu a štítnej žľazy

• pomáha regulovať rovnováhu tekutín

• vynikajúci zdroj elektrolytov 

OBSAH
180 tabliet

NÁVOD NA POUŽITIE
Šesť tabliet denne.

CERTIFIKÁTY 
kóšer, halal

INGREDIENCIE 
stabilizátor (mikrokrystalická celulóza), prírodné 
minerálne usadeniny morského dna, stabilizátor 
(mikrokryštalická celulóza), protispiekavé látky 
(kyselina stearová, sieťovaná karboxymetylcelulóza 
sodná), vápnik (fosforečňan vápenatý), železo 
(fumaran železnatý), fosfor (fosforečňan vápenatý), 
jód (jodid draselný), horčík (oxid horečnatý), zinok 
(síran zinočnatý), selén (selenometionín), meď
(glukónan meďnatý), mangán (glukóňan mangánatý), 
molybdén (molybdéňan sodný).
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VÝŽIVOVÉ DOPLNKY

bezlepkový       vhodný pre vegetariánov       vhodný pre vegánov

Nutričné hodnoty
Odp. denná dávka (ODD): 6 tabl. Mn. na dávku %ODD*
Vápnik (fosforečnan vápenatý) 1000 mg 100%
Železo (fumaran železnatý) 18 mg 100%
Fosfor (fosforečnan vápenatý) 772 mg 80% 
Jód (jodid draselný) 150 μg 100%
Horčík (oxid horečnatý) 400 mg 100%
Zinok (síran zinočnatý) 15 mg 100%
Selén (selenometionín) 36 μg 50%
Meď (glukónan meďnatý) 2 μg 100%
Mangán (glukónan mangánatý) 2 mg 100%
Molybdén (molybdénan sodný) 36 μg 50%

* Percentá plnenia ODD

Predstavené výrobky obsahujú vitamíny a minerálne látky, dopĺňajú ich nedostatok vo výžive 
a tým pomáhajú posilňovať zdravie. Nemajú za účel diagnostikovať, zmierňovať, liečiť,

uzdravovať alebo predchádzať špecifickým chorobám alebo skupinám ochorení. 
Ak máte zdravotný problém, konzultujte ho so svojím lekárom.


