KOD: 037

Składniki mineralne odgrywają istotną rolę w większości procesów zachodzących w Twoim organizmie,
zaczynając od funkcji wzrostowych kości czy nawodnienia, a kończąc na równowadze hormonalnej
i prawidłowym funkcjonowaniu mózgu. Organizm
człowieka nie jest w stanie samodzielnie uzupełniać utraconych składników mineralnych, zatem
niedobory muszą być na bieżąco pokrywane wraz
z dietą lub suplementacją.
Zawarty w suplemencie WAPŃ, MANGAN, FOSFOR i MAGNEZ pomagają w utrzymaniu zdrowych
kości. FOSFOR i WAPŃ pomagają w utrzymaniu
zdrowych zębów. SELEN i CYNK pomagają zachować zdrowe włosy i paznokcie. MIEDŹ pomaga
w prawidłowej pigmentacji włosów. JOD pomaga
zachować zdrową skórę.

TO, CO NAJWAŻNIEJSZE:
• preparat pomaga uzupełnić dzienne
zapotrzebowanie na składniki
mineralne
• wapń, mangan, fosfor i magnez
pomagają w utrzymaniu zdrowych
kości

bez glutenu

bez
GMO

bez
konserwantów

bez
dodatku cukru

suplementacja

Wszystko, co najlepsze z natury
dla Twojej witalności.

Uwaga: Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia
w ciągu dnia.

CERTYFIKATY PRODUKTU:
Certyfikat Halal

Certyfikat Koszerności

SKŁADNIKI: wapń, fosfor (sole wapniowe kwasu ortofosfo-

rowego), emulgator - celuloza mikrokrystaliczna, magnez (tlenek
magnezu), substancja przeciwzbrylająca - kwasy tłuszczowe,
sól morska, żelazo [fumaran żelaza (II)], cynk (siarczan cynku),
mangan (glukonian manganu), miedź [glukonian miedzi (II)],
selen (L-selenometionina), jod (jodek potasu), molibden [molibdenian (VI) sodu].
Zawartość składników
w zalecanej porcji dziennej
Wapń

w 2 tabletkach
333 mg/42%*

Fosfor

257 mg/37%*

Magnez

133 mg/35%*

Żelazo

6 mg/43%*

Cynk

5 mg/50%*

Miedź

0,67 mg/67%*

Mangan

0,67 mg/34%*

Selen

12 μg/22%*

Molibden

12 μg/24%*

Jod

50 μg/33%*
* % realizacji dziennej referencyjnej wartości spożycia (dla osób dorosłych)

dla
wegetarian

• selen i cynk pomagają zachować
zdrowe włosy i paznokcie
• jod pomaga zachować zdrową skórę

zadbana skóra

Zadbaj o swoje potrzeby
z Forever Nature-Min.

•m
 iedź pomaga w utrzymaniu
prawidłowej pigmentacji włosów

Suplement diety nie może być stosowany
jako substytut zróżnicowanej diety.

Opakowanie: 180 tabletek
bez
glutenu
bez
glutenu
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nie bez
testowano
bez
na GMO
zwierzętach
GMO

bez bez
bez
parabenów
konserwantów
konserwantów

bez
bez
recyklingdodatku
cukru
dodatku
cukru

dladladla
wegetarian
wegetarian
wegan

kontrola wagi

Kompozycja 10 składników mineralnych
naturalnego pochodzenia

ZALECANE SPOŻYCIE: 2 tabletki dziennie, popijając wodą.

pszczele odżywianie

Opracowując formułę FOREVER NATURE-MIN
przeszukaliśmy ziemię i morze, aby stworzyć
idealną kompozycję składników mineralnych, których potrzebujesz do utrzymania dobrej kondycji
zdrowotnej. Nasz zaawansowany suplement diety
to idealne połączenie makroelementów i minerałów
śladowych. Łatwoprzyswajalna formuła Forever
Nature-Min wesprze nie tylko Twoje zdrowie, siłę
i witalność ale również zadba od wnętrza o piękno
Twoich włosów, skóry i paznokci.

pielęgnacja

Forever Nature-Min

aloesowe wsparcie

SIŁY WITALNE

Prowadzenie zdrowego trybu życia
i stosowanie zrównoważonej diety
są niezbędne dla zachowania dobrego stanu zdrowia.
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