
Opakowanie: 60 tabletek

ODPORNOŚĆ

Witaminy i składniki mineralne z kompleksem  
bioflawonoidów AOS™

Forever Daily

Nasyć organizm wszystkim,  
co dla niego ważne.

  TO, CO NAJWAŻNIEJSZE:

•  połączenie aż 55 składników 
odżywczych, niezbędnych dla 
prawidłowej pracy Twojego 
organizmu

•  2 tabletki Forever Daily to 100% 
referencyjnej dziennej wartości 
spożycia witaminy A, C, D, E, B6, 
B12 i innych bezcennych składników 

•  bioflawonoidy naturalnie 
wspomagają Twój układ 
odpornościowy

•  preparat wzbogacony aloesem 
i preparatem owocowo-warzywnym

KOD: 439

Istnieje tysiące powodów, by każdy dzień rozpocząć 
z FOREVER DAILY! Codziennie musisz polegać na 
sile swojego ciała, żeby sprostać wszelkim wyzwa-
niom życia i codziennym obowiązkom. Każdego dnia 
potrzebujesz zachować wewnętrzną równowagę, 
energię i siły witalne, pokonać stres i zmęczenie, 
a przy tym świetnie wyglądać! Myśląc o tych 
wszystkich codziennych potrzebach opracowaliśmy 
preparat o szczególnie szerokim spektrum działania. 
Przepełniony bogactwem składników odżywczych 
suplement diety Forever Daily nasyci Twój organizm 
wszystkim, co dla niego ważne.

WITAMINY A i B12 pomagają w prawidłowym funk-
cjonowaniu układu odpornościowego. WITAMINA D 
pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni 
oraz w utrzymaniu zdrowych kości. WITAMINA E 
pomaga w ochronie komórek przed stresem 
oksydacyjnym. TIAMINA, WITAMINA B2 i B6, 
NIACYNA, BIOTYNA, ŻELAZO, JOD, MIEDŹ, 
MANGAN przyczyniają się do utrzymania prawi-
dłowego metabolizmu energetycznego. KWAS 
PANTOTENOWY przyczynia się do zmniejszenia 
uczucia zmęczenia i znużenia. CYNK i CHROM 
przyczyniają się do utrzymania prawidłowego me-
tabolizmu makroskładników odżywczych. CYNK 
i SELEN pomagają zachować zdrowe włosy.

ZALECANE SPOŻYCIE: 2 tabletki dziennie, popijając wodą.

Uwaga: Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia 
w ciągu dnia. Kobiety w ciąży i karmiące piersią przed 
zastosowaniem powinny skonsultować się z lekarzem.

SKŁADNIKI: preparat AOS Complex™ (51%) [wapń (diglicynian 
wapnia), magnez (diglicynian magnezu), bioflawonoidy z cytrusów 
(Citrus spp.), luteina, likopen, koenzym Q10, sproszkowany 
aloes (Aloe barbadensis), zeaksantyna, hesperydyna], preparat 
owocowo-warzywny (7%) [sproszkowane owoce i warzywa: 
jabłko (3%), burak (1%), czerwona papryka (1%), pomidor 
(0,5%), truskawka, żurawina, acerola (Malpighia glabra L.), 
kapusta, szpinak, cebula, mangostan właściwy (Garcinia 
mangostana L.), euterpa warzywna (Euterpe oleracea), jeżyna, 
granat, borówka, brokuł, jarmuż, marchew, dynia, winogrona], 
witamina C (kwas L-askorbinowy), żelazo (diglicynian żelaza (II)], 
witamina E (D-alfa-tokoferol), cynk (diglicynian cynku), niacyna 
(amid kwasu nikotynowego), miedź (diglicynian miedzi), witami-
na A (betakaroten), kwas pantotenowy (D-pantotenian wapnia), 
jod (jodek potasu), selen (L-selenometionina), mangan (diglicynian 
manganu), biotyna (D-biotyna), witamina D (cholekalcyferol), 
ryboflawina, witamina B6 (chlorowodorek pirydyksyny, 5’-fosforan 
pirydoksalu), tiamina (chlorowodorek tiaminy), witamina B12 
(cyjanokobalamina), chrom (pikolinian chromu), kwas foliowy, 
molibden (molibdenian (VI) sodu), stabilizator - dwutlenek 
krzemu, substancje przeciwzbrylające: kwasy tłuszczowe, sól 
sodowa karboksymetylocelulozy usieciowana, etylowanilina, 
substancje glazurujące: sól sodowa karboksymetylocelulozy, 
kwasy tłuszczowe, glukoza, cytryniany sodu, dekstryna. 

Zawartość składników 
w zalecanej porcji dziennej

w 2 tabletkach

Witamina A 800 μg/100%*
Witamina C 80 mg/100%*
Witamina D 5 μg/100%*
Witamina E 12 mg/100%*
Tiamina 1,1 mg/100%*
Ryboflawina 1,4 mg/100%*
Niacyna 16 mg/100%*
Witamina B6 1,4 mg/100%*
Kwas foliowy 200 μg/100%*
Witamina B12 2,5 μg/100%*
Biotyna  50 μg/100%*
Kwas pantotenowy 6 mg/100%*
Żelazo  6 mg/43%*
Jod 75 μg/50%*
Cynk 5 mg/50%*
Selen 30 μg/55%*
Miedź  0,9 mg/90%*
Mangan 1 mg/50%*
Molibden 30 μg/60%*
Chrom 30 μg/75%*
AOS Complex™ 
   w tym bioflawonoidy z cytrusów

108 mg
24,7 mg

Sproszkowany aloes 3 mg
Hesperydyna 2 mg
Koenzym Q10 1 mg
Luteina 1 mg
Likopen 1 mg
Zeaksantyna 500 μg
Preparat owocowo-warzywny 100 mg

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

Na dobry dzień: 
Forever Daily.

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.
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