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Prowadzenie zdrowego trybu ˝ycia i stosowanie zrównowa˝onej diety sà niezb´dne dla zachowania dobrego stanu zdrowia.

Forever Gin-Chia™
Tabletki z ˝eƒ-szeniem i nasionami chia

Ju˝ od wieków ludzie poszukiwali roÊlin, 
których spo˝ywanie miało w szcze-
gólny sposób dodawaç im energii i sił 
˝yciowych. Znakomitym rozwiàzaniem 
jest czerpanie energii i witalnoÊci ze 
specjalnie dobranych ziół, takich właÊnie 
jak połàczenie szałwii hiszpaƒskiej z ˝en-
szeniem i eleuterokokiem kolczastym 
w Forever Gin-Chia. ˚eƒ-szeƒ znany jest 
w kulturze europejskiej od dawna, jego 
sława przyw´drowała do nas ju˝ przed 
wiekami z Dalekiego Wschodu. Równie 
imponujàcà histori´ majà nasiona chia, 
(Salvia hispanica) wÊród dawnych 
plemion indiaƒskich na kontynencie 
amerykaƒskim. O ich atrakcyjnoÊci 
niech Êwiadczy fakt, ˝e bardzo szybko 
zacz´li ich u˝ywaç misjonarze, którzy 
przyciàgn´li na nowo odkryte ziemie 
w Êlad za zdobywcami. Co wi´cej, 
Forever Gin-Chia™ to wyjàtkowo 
udane połàczenie dwóch energodajnych 
składników ze Starego i Nowego Âwiata 
z witaminà C. 
Witamina C pomaga utrzymaç 
prawidłowe funkcjonowanie układu 
immunologicznego oraz przyczynia si´ 
do zmniejszenia uczucia zm´czenia 
i znu˝enia.
˚eƒ-szeƒ dodaje energii, zmniejsza 
oznaki zm´czenia, wpływa na poziom 
glukozy we krwi. Działa te˝ korzystnie 
na układ odpornoÊciowy. Podobne 
właÊciwoÊci wykazuje eleuterokok 

kolczasty – wywiera pozytywny wpływ 
na ciÊnienie krwi oraz samopoczucie 
i pomaga zachowaç prawidłowy poziom 
cukru we krwi.

ZALECANE SPO˚YCIE: 
1-2 tabletki dziennie.

Nie nale˝y przekraczaç porcji zalecanej do 
spo˝ycia w ciàgu dnia.

ZawartoÊç sk∏adników	
w porcji dziennej	 1	tabletka	 2	tabletki

Sproszkowane	nasiona	szałwii		
hiszpaƒskiej	(Salvia hispanica)	 160	mg	 320	mg

Ekstrakt	z	korzenia	˝eƒ-szenia		
(Panax ginseng)	 40	mg	 80	mg

ZawartoÊç	ginsenozydów	(4%)	 1,6	mg	 3,2	mg

Ekstrakt	z	korzenia	eleuterokoka		
kolczastego	(Eleutherococcus  
senticosus)	 20	mg	 40	mg

Witamina	C	 50	mg	(62%*)	 100	mg	(125%*)

Wapƒ	 65	mg	(8%*)	 130	mg	(16%*)

*	%	zalecanego	dziennego	spo˝ycia

SK¸ADNIKI:
Substancja słodzàca – sorbitol, 
miód, sproszkowane nasiona szałwii 
hiszpaƒskiej, fosforan trójwapniowy, 
emulgator – guma arabska, kwas 
L- askorbinowy, sproszkowany korzeƒ 
˝eƒ-szenia, sproszkowany korzeƒ 
eleuterokoka kolczastego, izolat 
białka sojowego, emulgator – ce-
luloza mikrokrystaliczna, substancja 
przeciwzbrylajàca – dwutlenek krzemu, 

substancja przeciwpieniàca – kwas 
stearynowy, naturalny aromat cytry-
nowy, przeciwutleniacz – palmitynian 
L-askorbylu, pieprz Cayenne.

OPAKOWANIE: 100 tabletek

Kod: 047

•  Wspierajà organizm  
w stanach wzmo˝onego 
wysi∏ku fizycznego  
i psychicznego

•  Wpływajà pozytywnie  
na odpornoÊç

•  Szczególnie przydatne  
w stanach zm´czenia  
i wyczerpania

• Wspomagajà pami´ç




