
ZDROWE SERCE

Saszetki z koenzymem Q10, magnezem i witaminami

Forever NutraQ10

Składniki bioaktywne 
wspomagające układ krążenia.

KOD: 312

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.

Twoje serce nigdy nie odpoczywa. Pracuje w dzień 
i w nocy, aby każda komórka ciała wraz z krwią 
mogła otrzymać porcję życiodajnego tlenu, mikro-
elementów, witamin. Serce to życie, a jego kondycja 
jest miarą Twoich sił witalnych.

FOREVER NUTRAQ10 pomoże Ci zadbać o pra-
widłową pracę serca i układu krążenia. Zawarty 
w nim KOENZYM Q10 to substancja naturalnie 
występująca w mięśniu sercowym, której stężenie 
wraz z wiekiem stopniowo maleje. Z dobroczynne-
go działania tego koenzymu korzystają wszystkie 
organy, ponieważ uczestniczy on w wytwarzaniu 
energii w komórkach i dostarczaniu tlenu do tkanek. 
Skuteczna suplementacja koenzymu Q10 wspiera 
prawidłową pracę serca, wpływa na poziom energii 
i sił życiowych. W Forever NutraQ10 zawarliśmy także 
WITAMINY B6 i B12, które pomagają w prawidłowej 
produkcji czerwonych krwinek, MAGNEZ, który 
pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni 
a także WITAMINĘ C i CHROM. Dopełnieniem 
unikalnej formuły Forever NutraQ10 są BOSWELLIA 
SERRATA i KURKUMA, które mocą naturalnych 
substancji odżywczych korzystnie wpływają na 
pracę serca.

ZALECANE SPOŻYCIE: Dorośli - raz dziennie 1 saszetkę 
(3,5 g proszku) rozpuścić w ok. 120 ml wody lub w Forever 
Aloe Vera Gel. Dobrze wymieszać.

Uwaga: Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia 
w ciągu dnia. Produkt nie jest zalecany dla kobiet w ciąży, 
karmiących piersią oraz osób uczulonych na którykolwiek 
składnik produktu.

SKŁADNIKI: fruktoza, magnez (węglan magnezu), emulgator 
- lecytyny (z soi), witamina C (kwas L-askorbinowy), koenzym 
Q10 (0,9%), substancja zagęszczająca - celuloza mikrokry-
staliczna, substancja przeciwzbrylająca - dwutlenek krzemu, 
ekstrakt z liści oliwki europejskiej (Olea europaea), ekstrakt 
z pestek winogron, ekstrakt z kłącza kurkumy (Curcuma longa), 
ekstrakt Boswellia serrata, witamina E (D-alfa-tokoferol), chrom 
(chlorek chromu), witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny), 
kwas foliowy, witamina B12 (cyjanokobalamina). 

Zawartość składników  
w zalecanej porcji dziennej

w 1 saszetce

Koenzym Q10 30 mg

Witamina C 30 mg/37%*

Witamina E (ekwiwalent alfa tokoferolu) 10 mg/83%*

Witamina B6 1,0 mg/71%*

Kwas foliowy 200 μg/100%*

Witamina B12 1,0 μg/40%*

Magnez 60 mg/16%*

Chrom 16 μg/40%*

Ekstrakt z kłącza kurkuma 20 mg

Ekstrakt z Boswellia serrata 20 mg

Ekstrakt z pestek winogron 20 mg

Ekstrakt z liści oliwki europejskiej 24 mg

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

Wzmocnij swoje serce 
z Forever NutraQ10.

Opakowanie: 30 saszetek po 3,5 g

  TO, CO NAJWAŻNIEJSZE:

•  wspiera pracę serca i naczyń 
krwionośnych

•  koenzym Q10 uczestniczy 
w wytwarzaniu energii w komórkach 
i dostarczaniu tlenu do tkanek

•  witaminy B6 i B12 pomagają 
w prawidłowej produkcji 
czerwonych krwinek
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CERTYFIKATY PRODUKTU:

Certyfikat Koszerności
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