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obsahuje klinicky testovaný Cognizin®
podporuje duševné zdravie
pomáha zvyšovať sústredenie a koncentráciu
poskytuje výživovú podporu pre sústredenie a
mozgové funkcie
• podporuje kognitívne funkcie
• podporuje syntézu a opravu mozgových DNA
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4 kapsuly (2 133,2 mg) 1x denne, ráno počas jedla.

PMS

Neberte pred spaním.

Podporujte duševné zdravie a sústredenie.
Na zvládnutie všetkého, čo vám príde do cesty, je potrebná čistá myseľ, vynikajúca
Created by: Mitchel (28/5/20)
pamäť a skvelé sústredenie. Čo keby ste mohli urobiť niečo, aby ste si pomohli
Checked by: Jeroen (29/5/20), Tomas (28/5/20 + 2/6/20)
udržať
všetkých životných požiadavkách? Teraz je tu Forever Focus™.
Updated
by:si prehľad
Mitchelo(2/6/20)

CERTIFIKÁTY
kóšer, halal

Forever Focus™ obsahuje zmes bylín a vitamínov, o ktorých je známe, že zvyšujú
mentálne vedomie. Používa Cognizin®, klinicky študovanú formu citikolínu, čo je

Forever Focus™ kombinuje tradiční bylinky, vitamíny a minerály s klinicky testovaným Cognizinem.
Vitamíny B6, B12 a kyselina pantothenová přispívají ke snížení vyčerpání a únavy, navíc kyselina
živina,
sa výkonnosti
už nachádza
mozgu
a funkci.
podporuje kognitívne funkcie, duševné
pantothenová přispívá
ještě i kektorá
zdravé duševní
a zinek přispívá v
ke správné
kognitivní
Forever Focus™ kombinuje tradičné bylinky, vitamíny a minerály s klinicky testovaným Cognizinom.
pozornosť.
Vašea únavy,
telozatiaľ
však
nemusí vytvárať ideálne množstvo tejto
Vitamíny B6, B12 azameranie
kyselina pantoténováaprispievajú
k zníženiu vyčerpania
čo kyselina
pantoténová prispieva tiež k zdravej duševnej výkonnosti a zinok prispieva k správnej kognitívnej funkcii.

dôležitej živiny z dôvodu veku, stravovania alebo iných faktorov. Forever Focus™

Doporučená denní dávka: 4 kapsle (2 133,2 mg)
poskytuje
1x denně - ráno
během jídla.správne zvýšenie dávky citikolínu na vyplnenie týchto medzier.
Odporúčaná denná dávka: 4 kapsuly (2 133,2 mg)
1x denne, ráno
počas jedla.
Vyrába
sa tiež z extraktu bacopy získaného z byliny používanej v tradičnej

Upozornění: Obsahuje kofein. Výrobek není vhodný pro děti, těhotné a kojící ženy. Pokud užíváte
ajurvédskej
medicíne,
ktorá
má
adaptogénne
léky, konzultujte konzumaci
tohoto doplňku
stravy s ošetřujícím
lékařem.
Skladujte
z dosahu malých vlastnosti podporujúce pamäť a
dětí. Stanovená doporučená
denní dávka
se nesmí překročit. Doplněk
stravy se nesmí
používat jako sa vie, že pomáhajú telu prispôsobiť sa
pozornosť.
Adaptogény
sú byliny,
o ktorých
náhrada pestré stravy. Nezapomínejte na význam pestré a vyvážené stravy a zdravého životního
Doplněk stravy
stylu. Nepoužívejte,
je těsnění pod
víčkem poškozené
nebo chybí. stresu.
a pokud
odolávať
škodlivým
účinkom
Výživový doplnok
Upozornenie: Obsahuje kofeín. Výživový doplnok nie je vhodný pre deti, tehotné a dojčiace ženy.Ak
užívate lieky, konzumáciu
výživového
doplnku konzultujte
s ošetrujúcim
lekárom. Výživové
Extrakt
z rastliny
Huperzia
serrata,
ktorýdoplnky
je tiež súčasťou tohto silného prípravku,
sa musia uskladňovať mimo dosahu malých detí. Ustanovená odporúčaná denná
dávka sa nesmiesa
presiahnuť.
Výživový doplnok
sa nesmie používať
ako náhrada
považuje
za prírodný
prostriedok,
ktorý pomáha sústrediť sa, venovať niečomu
rozmanitej stravy. Nezabúdajte na význam pestrej a vyváženej stravy a zdravého
pozornosť
a
celkovo
podporuje
kognitívne
zdravie. Vitamíny B12 a B6 sú známe
životného štýlu. Nepoužívajte, ak je tesnenie pod viečkom poškodené alebo chýba.

svojou schopnosťou znižovať únavu.

Minimální trvanlivost do konce / číslo šarže: datum uvedeno na dně obalu.
Minimálna trvanlivosť do konca / číslo šarže: dátum uvedený na dne obalu.

®

Dovozce / Dovozca: Forever Direct EU, 4751XJ Oud Gastel, Holandsko
Distributor / Distribútor: Forever Living Products SR s.r.o., Priemyselná 1/A, 821 08 Bratislava, Slovensko.
Forever Living Products CR, spol. s r.o., Sokolovská 192/79, 186 00 Praha 8, Česká republika.

Kto by mal užívať Forever Focus™? Študenti môžu podporiť svoje akademické
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Kapslí /
Čistá hmotnost /
LFDEF
foreverliving.com
Made in USA
úsilie podporou
sústredenia
a 622
koncentrácie. Športovci budú
tento produkt
tiež
Čistá hmotnosť:
64 g
Kapsúl
©2014-2018 Aloe Vera of America, Inc.
E02EUv1
F O R E V E R®
milovať ako bezpečný spôsob zvýšenia fyzickej zdatnosti a cvičebnej kapacity pre
intenzívnejšie tréningy.
Profesionáli môžu pomocou Forever Focus™ zvýšiť produktivitu na pracovisku
vďaka zložkám, o ktorých je známe, že podporujú duševnú bdelosť a pamäť.
Dospelí aj aktívni seniori môžu využívať náš produkt na podporu sústredenia a
duševného zdravia.

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.

Nutriční hodnota na doporučenou denní dávku: 4 kapsle
Nutričná hodnota na odporúčanú dennú dávku: 4 kapsuly
Počet denních porcí / Počet denných porcií: 30
v denní dávce / v dennej dávke
Kyselina pantothenová / pantoténová
3 mg
Vitamin B6 / Vitamín B6
0,5 mg
Vitamin B12 / Vitamín B12
2,5 μg
Zinek / Zinok
6 mg
L-Tyrozin / L-Tyrozín
300 mg
Citikolín (Cognizin®)
250 mg
Rozchodnice růžová /rozchodnica ružová,
extrakt kořene / koreňa (Rhodiola rosea L.)
200 mg
Bakopa drobnolistá / drobnolista,
extrakt rostliny / rastliny (Bacopa monnieri)
320 mg
Zelený čaj, extrakt z listů / listov (Camellia sinensis L. O. Ktze) 400 mg
Ginkgo, extrakt z listů / listov (Gingko biloba)
24 mg
Paulínie nápojná /paulínia nápojová – guarana,
extrakt ze semen / zo semien (Paullinia cupana H.B.K.) 54,5 mg

% RVH*
50%
36%
100%
60%
-

* RVH – referenční /referenčná výživová hodnota
**Obsahuje kofein / kofeín (50 mg na denní /dennú dávku).
Ostatní ingredience: viz vnitřní strana etikety.
Ostatné ingrediencie: pozri vnútornú stranu.

INGREDIENCIE
zelený čaj, extrakt z listov (Camellia sinensis L.), bakopa drobnolistá,
extrakt rastliny (Bacopa monnieri), prísady do kapsúl [zahusťovadlá
(hydroxypropylmetylcelulóza, karagénan), protihrudkujúca látka
(chlorid draselný)], L-tyrozín, citikolín (Cognizin®), rozchodnica
ružová, extrakt z koreňa (Rhodiola rosea L.), paulínia nápojová –
guarana, extrakt zo semien (Paullinia cupana), ginkgo, extrakt z
listov (Ginkgo biloba), zinok [bisglycinát zinočnatý, glycín, regulátor
kyslosti (kyselina citrónová), protispiekavá látka (oxid kremičitý)],
protispiekavé látky (oxid kremičitý, horečnaté soli mastných
kyselín), kyselina pantoténová (D-pantotenát vápenatý), vitamín B6
(pyridoxínhydrochlorid), vitamín B12 [stabilizátor
(E341), kyanokobalamín].
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