
Opakowanie: 60 tabletek

REGENERACJA

Suplement diety z mleczkiem pszczelim

Forever Royal Jelly

Wyjątkowa substancja odżywcza, 
godna królowej pszczół.

 TO, CO NAJWAŻNIEJSZE:

•  mleczko pszczele kompleksowo 
regeneruje i wzmacnia organizm

•  posiada właściwości tonizujące 
i antyseptyczne, podnosi odporność 
na infekcje

•  stymuluje zdolności do pracy 
umysłowej, zwiększa adaptację 
organizmu w sytuacjach 
stresujących

•  produkt zawiera cukry i substancję 
słodzącą

KOD: 036

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.

Jaki jest sekret długowieczności królowej pszczół? 
To jej królewska dieta. Królowa matka, karmiona 
MLECZKIEM PSZCZELIM, żyje do 40 razy dłużej 
niż reszta pszczół, żywiących się głównie nektarem 
z kwiatów. Mleczko pszczele można porównać do 
niezwykle pożywnej siary, czyli pierwszych porcji 
mleka matki. Siara została zaplanowana przez naturę 
jako szczególne źródło korzyści zdrowotnych, które 
pozwalają odżywiać i chronić noworodka w pierw-
szych dniach po urodzeniu. Podobną funkcję pełni 
mleczko pszczele, z tą różnicą, że królowa pszczół 
karmiona jest nim przez całe życie.

Bogactwo składu mleczka pszczelego czyni go 
prawdziwym eliksirem młodości. 2 tabletki FO-
REVER ROYAL JELLY dziennie wystarczą, aby 
cieszyć się wszystkimi dobrodziejstwami tego 
królewskiego pokarmu pszczół. Mleczko pszczele 
regularnie spożywane przez człowieka wykazuje 
działanie regenerujące organizm. Wzmacnia zdol-
ności obronne organizmu i zwiększa odporność na 
stres, poprawia stan układu sercowo-naczyniowe-
go, wspiera przemianę materii. Zawiera witaminy, 
kwasy tłuszczowe i substancje hormonalne, które 
korzystnie wpływają na skórę. Polecane jest rów-
nież jako naturalny środek stymulujący zdolności 
do pracy umysłowej.

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

Uwaga: Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia 
w ciągu dnia. Spożycie w nadmiernych ilościach może 
mieć efekt przeczyszczający.

SKŁADNIKI: substancja słodząca - sorbitol, fruktoza, 
sproszkowany koncentrat mleczka pszczelego (13%), regulator 
kwasowości – kwas cytrynowy, aromat pomarańczowy, substancja 
wiążąca – kwasy tłuszczowe, substancje przeciwzbrylające - 
sole magnezowe kwasów tłuszczowych, dwutlenek krzemu. 

Zawartość składnika  
w zalecanej porcji dziennej

w 1 tabletce w 2 tabletkach

Mleczko pszczele 250 mg 500 mg

Zasmakuj w królewskim pokarmie: 
Forever Royal Jelly.

CERTYFIKATY PRODUKTU:

Certyfikat Halal
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