Forever Pomesteen
Power
®

#262

NÁPOJE
FAKTY
• 94% ovocná šťava
• nabitý silou antioxidantov
• perfektný zdroj vitamínu C
• bezlepkový

bezlepkový

vhodný pre vegatariánov

vhodný pre vegánov

OBSAH
473 ml

DÁVKOVANIE
30 ml denne, alebo podľa potreby, najlepšie pred
jedlom.

UPOZORNENIE

Forever Pomesteen Power®

Na spodku sa môžu usadiť celé kúsky ovocia. PRED
POUŽITÍM DOBRE PREMIEŠAJTE. Najlepšie chutí
vychladený. Po otvorení ho udržujte v chlade a spotrebujte
do 30 dní. Nie je určený pre deti do troch rokov!

Silné antioxidanty a úžasná chuť.
Naplňte si telo silnými antioxidantmi obsiahnutými v každej fľaši
Forever Pomesteen Power. S 94 % ovocným džúsom je tento lahodný

CERTIFIKÁTY
kóšer, halal

nápoj pomenovaný po dvoch silných ingredienciách s neuveriteľnou
schopnosťou podporiť vaše celkové zdravie: mangostane a granátovom
jablku. Skombinovali sme tieto super ovocia s hruškami, malinami,
černicami, čučoriedkami, hroznovými džúsmi a výživnými výťažkami,
ktoré sú prírode čo najbližšie.
Aj keď je chuť Forever Pomesteen Power výnimočná, nie je to jediný
dôvod, prečo sme si vybrali túto silnú kombináciu ovocia a bobúľ.
Starostlivo preskúmané a vybrané prísady s vysokým hodnotením
ORAC, ukazovateľ toho, ako dobre antioxidanty bojujú proti
poškodeniu vášho tela voľnými radikálmi.
Všetky druhy ovocia použité v prípravku Forever Pomesteen Power®
sú na vrchole zoznamu v hodnote ORAC, najmä granátové jablko a

Nutričné údaje
Dávka: 30 ml denne

Množstvo na dávku
*ODD
Kalórie
35 kcal
Sacharidy celkom
8g
3%
7g
Cukry
Vitamín C
24 mg
40 %
Sodík
10 mg
<1%
** Špeciálna zmes 33 g (30 ml)
džús z plodov granátového jablka, hrušiek, z plodov mangostany
(Garcinia mangostana), malín, černíc, čučoriedok.
* Percentá ODD (odporúčanej dennej dávky) sú založené na diéte
2 000 kcal. ** ODD nebola stanovená.

mangosteen. Antioxidačný potenciál šťavy z granátového jablka je v
skutočnosti vyšší ako antioxidačný potenciál červeného vína alebo
zeleného čaju! Ukázalo sa, že antioxidanty podporujú kardiovaskulárny
systém a celkovú pohodu.
Forever Pomesteen Power® je tiež skvelým zdrojom vitamínu C, zatiaľ
čo polyfenoly a xantóny vytvárajú lahodný nápoj s obsahom živín, ktorý
doplní váš zdravý životný štýl.

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.

ZLOŽENIE
stabilizovaný Aloe Vera Gel, alginát sodný, extrakt
z hroznových jadierok, sorbitan draselný, kyselina
citrónová.

