
Opakowanie: 100 kapsułek

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.

W tym z pozoru zwyczajnym duecie liści tymianku 
i olejku z czosnku drzemie potężna siła, którą natura 
obdarzyła wybrane pokarmy - superfoods. Kapsułka 
FOREVER GARLIC-THYME zdumiewa prostotą 
i zarazem niezwykłością swoich składników.

CZOSNEK stanowił obowiązkowy element diety wielu 
pradawnych ludów. Nazywano go „antybiotykiem 
starożytności” i otaczano kultem. Dziś badania nauko-
we potwierdzają, że czosnek pomaga w utrzymaniu 
zdrowego funkcjonowania układu oddechowego, 
wspiera prawidłową odporność organizmu i posiada 
właściwości antyoksydacyjne. Pracując nad formułą 
Forever Garlic-Thyme dążyliśmy do tego, aby charak-
terystyczna woń naturalnych związków siarkowych nie 
była wyczuwalna dla otoczenia. Efekt ten osiągnęliśmy 
umieszczając w naszych kapsułkach olejek z czosnku, 
który rozpuszcza się dopiero w jelicie cienkim.

Również TYMIANEK, który w formule Forever 
Garlic-Thyme towarzyszy czosnkowi, cieszył się od 
najdawniejszych czasów szacunkiem i służył jako 
baza zdrowotnych kąpieli. Współczesne badania nad 
właściwościami tej niezwykłej rośliny dowiodły, że ty-
mianek - podobnie jak czosnek - posiada szczególnie 
korzystny wpływ na układ oddechowy oraz wykazuje 
właściwości antyoksydacyjne.

ODPORNOŚĆ

Kapsułki z tymiankiem i olejkiem z czosnku

Forever Garlic-Thyme

Wzmocnij bariery,  
które ochronią Cię przed infekcjami.

  TO, CO NAJWAŻNIEJSZE:

•  polecany podczas infekcji układu 
oddechowego

•  czosnek wspiera odporność 
organizmu

•  tymianek i czosnek posiadają 
właściwości antyoksydacyjne, 
w wyniku czego chronią organizm 
przed działaniem wolnych rodników

•  niewyczuwalny dla otoczenia 
zapach czosnku

ZALECANE SPOŻYCIE: 1 kapsułka 3 razy dziennie, 
popijając wodą. 

Uwaga: Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia 
w ciągu dnia. Nie stosować w przypadku uczulenia na 
którykolwiek ze składników.

SKŁADNIKI: olej rzepakowy, żelatyna wołowa, sproszkowane 
liście tymianku (Thymus vulgaris) 15%, substancja utrzymująca 
wilgoć - glicerol, woda oczyszczona, koncentrat olejku czo-
snkowego (Allium sativum) 3%, emulgator - lecytyny (z soi), 
substancja zagęszczająca - wosk pszczeli, barwnik - mączka 
chleba świętojańskiego.

KOD: 065

Zawartość składników 
w zalecanej porcji dziennej

w 3 kapsułkach

Sproszkowane liście tymianku 150 mg

Olejek z czosnku 30 mg

Zaczerpnij z mocy superfoods 
w Forever Garlic-Thyme.
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CERTYFIKATY PRODUKTU:

Certyfikat Koszerności

Certyfikat Halal
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