
Opakowanie: 120 kapsułek

KONCENTRACJA

Forever Focus

Pomoc od Forever, 
aby myśleć jaśniej i pamiętać więcej.

  TO, CO NAJWAŻNIEJSZE:

•  preparat wspierający pamięć 
i koncentrację oraz optymalny 
poziom energetyczny

•  witaminy B6 i B12 przyczyniają się 
do zmniejszenia uczucia zmęczenia 
i znużenia

•  zawiera wyciągi z egzotycznych 
roślin oraz kofeinę, która wpływa na 
poprawę funkcjonowania mózgu

•  cynk wspiera prawidłowe funkcje 
poznawcze

•  L-tyrozyna pomaga utrzymać 
wysoką koncentrację

KOD: 622

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.

Czy czujesz się czasami tak, jakby Twój umysł 
okrywała gęsta mgła? Próbujesz zebrać myśli, 
skupić się na celu, złapać jasny obraz sytuacji - 
ale im bardziej się starasz, tym mniej efektywnie 
działasz, uczysz się, pracujesz?

Nasz pędzący świat codziennie bombarduje nas 
ogromem bodźców, informacji i zadań do wykonania. 
Jeśli tracisz umiejętność szybkiego reagowania, 
zapamiętywania i kojarzenia faktów czy wyciągania 
trafnych wniosków, szybko odczuwasz frustracje 
i przestajesz wierzyć we własne możliwości.

Myśląc o tych wszystkich wyzwaniach współcze-
sności stworzyliśmy FOREVER FOCUS.

W każdej kapsułce suplementu skryliśmy naturalne 
wyciągi roślinne, wydobyte z ziela BAKOPY DROB-
NOLISTNEJ, korzenia RÓŻEŃCA GÓRSKIEGO, 
nasion GUARANY, liści MIŁORZĘBU JAPOŃ-
SKIEGO i ZIELONEJ HERBATY. Rośliny te przez 
wieki stosowane były w medycynie naturalnej jako 
środki o działaniu szczególnie wspierającym jasność 
umysłu, dobrą pamięć i odporność na stres. Zawarte 
w preparacie WITAMINY B6 i B12 przyczyniają się do 
zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia. KWAS 
PANTOTENOWY pomaga utrzymać sprawność 
umysłową na właściwym poziomie. CYNK wspiera 
prawidłowe funkcje poznawcze, a L-TYROZYNA 
pomaga utrzymać wysoką koncentrację. 

ZALECANE SPOŻYCIE: 2 kapsułki dziennie, rano 
w trakcie posiłku, popijając wodą.

Uwaga: Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia 
w ciągu dnia. Zawiera kofeinę; nie zaleca się stosowania 
u dzieci, kobiet w ciąży i karmiących piersią. Zalecana 
dzienna porcja zawiera 25 mg kofeiny. W przypadku 
przyjmowania leków przeciwzakrzepowych stosowanie 
produktu należy skonsultować z lekarzem.

Skoncentruj się 
z Forever Focus.
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Kapsułki na bazie wyciągów z egzotycznych roślin, 
z witaminami i L-tyrozyną

SKŁADNIKI: wyciąg z liści zielonej herbaty (Camellia sinen-
sis L.), wyciąg z ziela bakopy drobnolistnej (Bacopa monnieri), 
substancja wiążąca - hydroksypropylometyloceluloza, L-tyrozyna, 
cytykolina (Cognizin®), wyciąg z korzenia różeńca górskiego 
(Rhodiola rosea L.), wyciąg z nasion guarany (Paullinia cupana), 
wyciąg z liści miłorzębu japońskiego (Ginkgo biloba), cynk 
(diglycynian cynku), substancje przeciwzbrylające: dwutlenek 
krzemu, stearynian magnezu, kwas pantotenowy (D-pantotenian 
wapnia), stabilizator - karagen, witamina B6 (chlorowodorek 
pirydoksyny), substancja przeciwzbrylająca - chlorek potasu, 
witamina B12 (cyjanokobalamina). 

Zawartość składników 
w zalecanej porcji dziennej

w 2 kapsułkach

Kwas pantotenowy 1,5 mg/25%*

Witamina B6 0,25 mg/18%*

Witamina B12 1,25 μg/50%*

Cynk 3 mg/30%*

L-tyrozyna 150 mg

Cytykolina (Cognizin®) 125 mg

Wyciąg z korzenia różeńca górskiego 100 mg

Wyciąg z ziela bakopy drobnolistnej 160 mg

Wyciąg z zielonej herbaty 200 mg

Wyciąg z liści miłorzębu japońskiego 12 mg

Wyciąg z nasion guarany
   w tym kofeina

27,3 mg
25 mg

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

CERTYFIKATY PRODUKTU:

Certyfikat Koszerności

Certyfikat Halal
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