
Opakowanie: 100 tabletek

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.

Tradycyjna medycyna chińska koncentruje się 
na życiu w pełnej harmonii i zdrowiu. W jej ujęciu 
ciało człowieka jest zintegrowaną całością, która 
podobnie jak cała natura posiada olbrzymi potencjał 
samoregeneracji. Szczególną rolę w tym procesie 
odgrywa odpowiednio zharmonizowana dieta.

Inspirowani mądrością starożytnych Chin i Dalekiego 
Wschodu stworzyliśmy FOREVER LYCIUM PLUS 
– suplement diety na bazie ekstraktów z cenionych 
od tysięcy lat owoców kolcowoju pospolitego 
i korzenia lukrecji.

Owoce KOLCOWOJU POSPOLITEGO, znane 
także jako JAGODY GOJI, to „czerwone diamenty 
Wschodu”, superfoods hojnie obdarowane przez 
naturę substancjami odżywczymi. Są źródłem 
witaminy B1, B6, C oraz E, fosforu, cynku, selenu, 
wapnia, magnezu, żelaza, aminokwasów oraz 
beta-karotenu. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, 
że ekstrakt z tych niezwykłych owoców posiada 
silne właściwości antyoksydacyjne, zatem przy-
czynia się do ochrony komórek przed działaniem 
wolnych rodników.

Drugi bazowy składnik preparatu to ekstrakt 
z KORZENIA LUKRECJI, który wspiera przemianę 
materii i trawienie oraz dodaje energii. Wykazuje 
również korzystny wpływ na funkcjonowanie układu 
oddechowego i odpornościowego.

ANTYOKSYDACJA

Preparat na bazie ekstraktu z owoców kolcowoju pospolitego  
i korzenia lukrecji

Forever Lycium Plus

Dar Dalekiego Wschodu  
dla Twojej wewnętrznej harmonii.

  TO, CO NAJWAŻNIEJSZE:

•  propozycja uzupełnienia diety 
ubogiej w składniki pochodzenia 
roślinnego

•  ekstrakt z owoców kolcowoju 
pospolitego posiada właściwości 
antyoksydacyjne

•  ekstrakt z korzenia lukrecji wspiera 
przemianę materii i trawienie oraz 
dodaje energii

•  ekstrakt z korzenia lukrecji wspiera 
również prawidłowe funkcjonowanie 
układu oddechowego 
i odpornościowego

ZALECANE SPOŻYCIE: 1-2 tabletki dziennie, 
popijając wodą.

Uwaga: Nie należy przekraczać zalecanej porcji do 
spożycia w ciągu dnia. Produkt zawiera lukrecję - chorzy 
na nadciśnienie powinni unikać nadmiernego spożycia.

KOD: 072

SKŁADNIKI: ekstrakt z owoców kolcowoju pospolitego 
(Lycium barbarum) 42%, emulgator - celuloza mikrokrystaliczna, 
substancja wiążąca -celuloza sproszkowana, ekstrakt z korzenia 
lukrecji (Glycyrrhiza glabra), substancja przeciwpieniąca - kwasy 
tłuszczowe, stabilizator - sole magnezowe kwasów tłuszczowych, 
substancja przeciwzbrylająca - dwutlenek krzemu, dekstryna, 
dekstroza, średniołańcuchowe kwasy tłuszczowe (MCT) z oleju 
roślinnego, substancja glazurująca - cytryniany sodu. 

Zawartość składników  
w zalecanej porcji dziennej

w 1 tabletce w 2 tabletkach

Ekstrakt z owoców kolcowoju 
pospolitego

300 mg 600 mg

Ekstrakt z korzenia lukrecji 37,5 mg 75 mg

Znajdź równowagę  
z Forever Lycium Plus.

CERTYFIKATY PRODUKTU:

Certyfikat Koszerności

Certyfikat Halal
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