
Opakowanie: 473 ml

Opakowanie zawiera  
ok. 15 porcji produktu

Odkryj antyoksydacyjny potencjał owoców, wsparty 
witaminą C i odżywczym żelem z aloesu w FORE-
VER POMESTEEN POWER!

W tym orzeźwiającym napoju skoncentrowaliśmy 
niezwykłą moc, jaką natura obdarowała owoce gra-
natu, mangostanu, gruszek, malin, jeżyn i borówek. 
Dobór składników Forever Pomesteen Power nie 
jest przypadkowy. Zawarte w nim soki pochodzą 
z owoców wykazujących właściwości antyoksy-
dacyjne w skali ORAC. ORAC (Oxygen Radical 
Absorbance Capacity) to wskaźnik mocy, z jaką 
antyutleniacz zwalcza wolne rodniki - przyczynę 
szeregu procesów chorobowych oraz szybkiego 
starzenia się organizmu. 

Już starożytni chińscy lekarze uznawali sok z GRA-
NATU za życiodajny nektar, zaś MANGOSTAN 
uchodził w Azji za magiczny owoc bogów. Współ-
czesne badania naukowe potwierdziły niebywałe 
właściwości obu owoców oraz ich szczególną 
aktywność antyoksydacyjną. Uzupełniony so-
kiem z rodzimych owoców: GRUSZEK, MALIN, 
JEŻYN i BORÓWEK oraz dodatkiem ALOESU 
i WITAMINY C, Forever Pomesteen Power staje się 
prawdziwą antyoksydacyjną bombą, wspierającą 
Twoją naturalną odporność.

ANTYOKSYDACJA

Koncentrat napoju wieloowocowego z dodatkiem witaminy C

Forever Pomesteen Power

Wyrusz w drogę  
naturalnego oczyszczenia organizmu.

KOD: 262

ZALECANE SPOŻYCIE: 30 ml koncentratu wlać 
do ok. 125 ml wody (½ szklanki), dokładnie wymieszać. 

Zaleca się spożywać przed posiłkiem.

  TO, CO NAJWAŻNIEJSZE:

•  egzotyczna kompozycja ekstraktu 
owocowego i soków wykazujących 
właściwości antyoksydacyjne

•  dodatek odżywczego aloesu 
i witaminy C

•  aloes i witamina C pomagają 
w prawidłowym funkcjonowaniu 
układu odpornościowego

•  witamina C pomaga w ochronie 
komórek przed stresem 
oksydacyjnym

Prowadzenie zdrowego trybu życia 
 i stosowanie zrównoważonej diety 

są niezbędne dla zachowania dobrego stanu zdrowia.

SKŁADNIKI: woda, zagęszczone soki owocowe z: [granatu 
15,9%, gruszki 11,4%, mangostanu właściwego (Garcinia 
mangostana) 4,5%, malin 4,5%, jeżyn 0,8%, borówek 0,8%], 
stabilizowany żel z aloesu (Aloe vera), stabilizator - alginian 
sodu, ekstrakt z pestek winogron, witamina C (kwas L askor-
binowy), substancja konserwująca - sorbinian potasu, regulator 
kwasowości - kwas cytrynowy.

Wartość odżywcza w 100 ml w porcji 30 ml

Wartość energetyczna 471 kJ/111 kcal 141 kJ/33 kcal

Tłuszcz
    w tym kwasy tłuszczowe 

nasycone

0 g
 

0 g

0 g
 

0 g

Węglowodany
    w tym cukry

27 g
23 g

8 g
6,9 g

Białko 0,7 g 0,2 g

Sól 0,08 g 0,02 g

Witamina C 80 mg/100%* 24 mg/30%*

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

Zadbaj o równowagę  
z Forever Pomesteen Power.
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CERTYFIKATY PRODUKTU:

Certyfikat Koszerności

Certyfikat Halal
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