
Opakowanie: 100 tabletek

Suplement diety nie może być stosowany 
jako substytut zróżnicowanej diety. 

Prowadzenie zdrowego trybu życia  
i stosowanie zrównoważonej diety 

są niezbędne dla zachowania dobrego stanu zdrowia.

Badania naukowe prowadzone od dziesiątków lat 
nad WITAMINĄ C potwierdzają przemożny wpływ 
tej niepozornej witaminy na nasze zdrowie i urodę. 
Organizm człowieka nie potrafi samodzielnie wytwo-
rzyć witaminy C, dlatego potrzebujemy dostarczać 
ją wraz z pożywieniem lub w postaci suplementów.

W FOREVER ABSORBENT-C witamina C została 
umieszczona w środowisku naturalnych bioflawo-
noidów z owoców cytrusowych i otrąb owsianych, 
dzięki czemu Twój organizm może ją przyswajać 
w optymalny sposób.

Dla nas szczególnie ważną funkcją witaminy C 
jest pomoc w ochronie komórek przed stresem 
oksydacyjnym. Antyoksydacyjne działanie witamin 
i składników wspiera usuwanie aktywnych form 
tlenu, mogących powodować uszkodzenia komórek. 
Dzięki antyoksydantom Twój organizm może bronić 
się przed infekcjami i chorobami cywilizacyjnymi. 
Mają one również fundamentalne znaczenia dla 
opóźnienia procesów starzenia się skóry.

Witamina C przyczynia się do utrzymania pra-
widłowego metabolizmu energetycznego oraz 
zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia, 
pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu 
nerwowego oraz zachowaniu prawidłowych funkcji 
psychologicznych.

ODPORNOŚĆ

Witamina C z otrębami owsianymi

Forever Absorbent-C

Odkryj na nowo 
dobrodziejstwa witaminy C.

  TO, CO NAJWAŻNIEJSZE:

•  doskonała kompozycja na niedobory 
witaminy C

•  witamina C pomaga w ochronie 
komórek przed stresem 
oksydacyjnym oraz w prawidłowym 
funkcjonowaniu układu 
odpornościowego

•  witamina C również pomaga 
w utrzymaniu prawidłowych funkcji 
psychologicznych

•  produkt zawiera substancję 
słodzącą

ZALECANE SPOŻYCIE: 1-2 tabletki dziennie. Należy 
rozgryźć i popić wodą.

Uwaga: Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia 
w ciągu dnia. Spożycie w nadmiernych ilościach może 
mieć efekt przeczyszczający. Nie stosować w przypadku 
uczulenia na którykolwiek ze składników.

SKŁADNIKI: otręby owsiane, substancja słodząca - sorbitol, 
miód, witamina C (kwas L-askorbinowy), substancja wiążąca 
- kwasy tłuszczowe, naturalny aromat pomarańczowy, bioflawo-
noidy cytrusowe, aromat papai, substancja przeciwzbrylająca 
- dwutlenek krzemu.  

KOD: 048

Zawartość składnika  
w zalecanej porcji dziennej

w 1 tabletce w 2 tabletkach

Witamina C 60 mg/75%* 120 mg/150%*

* % realizacji dziennej referencyjnej wartości spożycia (dla osób dorosłych)

Wzmocnienie płynące z natury 
z Forever Absorbent-C.

CERTYFIKATY PRODUKTU:

Certyfikat Koszerności

Certyfikat Halal
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