
Forever Daily
Pokročilý multivitamín so silou aloe.

Forever Daily je silný multivitamín, ktorý sme ešte vylepšili pomocou nášho 

exkluzívneho AOS Complexu. Ten pomocou aloe pomáha maximalizovať 

zabudovanie živín do vášho tela.

Aj vyvážená strava môže zanechať medzery v príjme živín a vitamínov. 

Forever Daily poskytuje jednoduchý spôsob, ako vyplniť tieto medzery. 

Jeho zmes obsahuje 55 vitamínov a minerálov z prírodných zdrojov, 

ktoré vyplnia medzery vo výžive a pomôžu vám vyzerať a cítiť sa lepšie. 

Obsahuje tiež našu zmes Forever FVX20, inovatívnu fúziu fytonutrientov a 

bioflavonoidov získaných z ovocia a zeleniny.

Správna výživa nie je len o tom, koľko vitamínov prijímate, ale aj o tom, 

ako vaše telo tieto živiny absorbuje. Náš exkluzívny AOS Complex 

je kombináciou aloe, vitamínov, minerálov, aminokyselín a aloe 

polysacharidov, špeciálne navrhnutých na zlepšenie využitia základných 

živín v tele.

Forever Daily je vynikajúci doplnok, ktorý sa dá užívať v kombinácii s 

Forever Nature-Min, našim kompletným multiminerálnym doplnkom na 

podporu optimálneho zdravia a vitality. Spolu môžete získať dokonalú 

zmes vitamínov a minerálov, ktoré doplnia vyvážený a zdravý životný štýl.

FAKTY
• dokonale vyvážená zmes 55 živín 

• ideálny na vyplnenie medzier v príjme vitamínov 

• Exkluzívny AOS Complex™ 

OBSAH
60 tabliet

NÁVOD NA POUŽITIE
Vezmite si dve tablety denne.

CERTIFIKÁTY 
kóšer, halal

INGREDIENCIE 
Bisulfát vápenatý (vápnik), stabilizátor (mikrokryštalická celulóza), 
bisglycinát horečnatý (horčík), citrusové (Citrus aurantium L.) 
bioflavanoids, zmes ovocia a zeleniny [jablčný prášok (Malus 
domestica), červený paprikový prášok (Beta vulgaris L.) prášok z 
kukurica (Brassica oleracea capitate), špenátový prášok (Spinacia 
oleracea L), jablčný prášok), prášok z cibule (Allium cepa), 
mangostanový prášok (Garcinia mangostana L.), prášok z akaritu 
(Euterpe oleracea Mart.), prášok z ostružiny ( Rubus fruticosus 
L.), prášok z granátového jablka (Punica granatum), prášok z 
čučoriedkového (Vaccinium corymbosum) (Cucurbita pepo), hroznový 
prášok (Vitis vinifera), kyselina l-askorbová (vitamín C), prášok z 
brokolice (Brassica oleracea italica ), prášok z kadere (Brassica oleracea 
var. acephala), činidlo proti špekulácii (kyselina stearová, sodná soľ 
kroskarmelózy), železitý bisglycinát (železo), d-alfa-tokoferylacetát 
(vitamín E), bisglycinát zinočnatý, luteín, nikotínamid (niacín)), beta-
karotén (vitamín A), pantothenát d-vápenatý (kyselina pantoténová), 
jodid draselný (jód), glazúra (sodná soľ karboxymetylcelulózy, dextrín, 
glukóza, triglyceridy stredne dlhého reťazca, citran-sodná) bisglycinát 
(mangán), d-biotín (biotín), koenzým Q10, prášok aloe vera, zeaxantín, 
cholekalciferol (vitamín d), hesperidín, riboflavín (riboflavín), pyridoxín 
hydrochlorid; pyridoxal 5’-fosfát (vitamín B6), tiamín hydrochlorid 
(tiamín), kyanokobalamín (vitamín B12), chróm pikolinát (chróm), 
kyselina pteroylmonoglutamová (kyselina listová), molybdénan sodný.
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VÝŽIVOVÉ DOPLNKY

bezlepkový      

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.

Vitamín A 800 μg 100%
Vitamín D 5 μg 100%
Vitamín E 12 mg 100%
Vitamín C  80 mg 100%
Tiamín 1,1 mg 100%
Riboflavin 1,4 mg 100%
Niacín 16 mg 100%
Vitamín B6 1,4 mg 100%
Kyselina listová 200 μg 100%
Vitamín B12 2,5 μg 100%
Biotín 50 μg 100%
Kyselina pantothenová 6 mg 100%
Železo 6 mg 43%
Zinok 5 mg 50%
Meď 0,9 mg 90%
Mangán 1 mg 50%
Selén 30 μg 55%
Chróm 30 μg 75%
Molybdén 30 μg 60%
Jód 75 μg 50%

* Odporúčaná denná dávka.

Nutričné hodnoty
Množstvo na dávku *ODD


