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

Forever Nature’s 18™

•  Tabletki do ˝ucia 
o przyjemnym smaku, 
zawierajàce pot´˝ny, 
wspierajàcy zdrowie 
i odpornoÊç antyutleniacz – 
witamin´ C oraz fito składniki 
pochodzàce z owoców 
i warzyw – doskonałe dla 
całej rodziny!

Czy jesz zalecane 5 porcji warzyw 
i owoców dziennie? Tyle właÊnie 
powinna jeÊç ka˝da kobieta, m´˝czyzna 
i dziecko. Warzywa i owoce sà bardzo 
wa˝nym składnikiem naszej diety.
W Forever Living Products zdajemy 
sobie spraw´ z tego, ˝e czasami trudno 
jest sprostaç zaleceniom dietetyków. 
Aby Wam to ułatwiç, stworzyliÊmy 
Forever Nature’s 18™. Chcemy mieç 
pewnoÊç, ˝e i Ty, i Twoja rodzina 
realizujecie minimalne dzienne 
zapotrzebowanie na wybrane składniki 
od˝ywcze. 
Produkt zawiera sproszkowane 
winogrona, jabłka, borówki 
amerykaƒskie, czarny bez, ˝urawiny, 
maliny i ekstrakt z pestek winogron. 
Jest tak˝e êródłem witaminy C 
silnego antyutleniacza wspierajàcego 
Twój układ odpornoÊciowy. Forever 
Nature’s 18™ to tabletki do ˝ucia 
o przyjemnym smaku, które pomagajà 
w realizacji twojego dziennego 
zapotrzebowania na antyutleniajàcà 
witamin´ C oraz pochodzàcy z warzyw 
i owoców bioflawonoid (rutyn´).

ZALECANE SPO˚YCIE: 2 tabletki  
2 razy dziennie mi´dzy posiłkami. 

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

ZawartoÊç składników w porcji dziennej 4	tabletki

Sproszkowana	mieszanka	
z	owoców,	warzyw	i	ich	soków	 2,0	mg

Antocyjanidyny	z	wyciàgu	z	owoców	borówki		

oraz	z	wyciàgu	z	owoców	bzu	czarnego	 14,4	mg

Proantocyjanidyny	z	wyciàgu		

z	pestek	winogron	 72,7	mg

Kwas	elagowy	z	wyciàgu	z	owoców	maliny	 1,6	mg

Witamina	C	 46	mg	(57%*)

Rutyna	 77	mg

*	%	zalecanego	dziennego	spo˝ycia

SK¸ADNIKI:
Dekstroza, sproszkowana mieszanka 
owocowo-warzywna: sok winogronowy, 
sok jabłkowy, wyciàg z owoców 
borówki (o zawartoÊci 1,5% antocyja-
nidyn), wyciàg z owoców bzu czarnego 
(o zawartoÊci 4% antocyjanidyn), wyciàg 
z owoców ˝urawiny, banan, regulator 
kwasowoÊci: kwas jabłkowy, substancja 
przeciwzbrylajàca: kwas stearynowy, 
wyciàg z pestek winogron (o zawartoÊci 
95% proantocyjanidyn); rutyna; witamina 
C (kwas L-askorbinowy), substancja 
przeciwzbrylajàca: dwutlenek krzemu, 
wyciàg z owoców maliny (o zawartoÊci 
4% kwasu elagowego); suszone 
warzywa: kapusta, marchew, kalafior, 
seler, fasola szparagowa, naç i korzeƒ 
pietruszki, papryka, cukinia, Êliwki, kiwi, 
limonka.

OPAKOWANIE: 120 tabletek

Kod: 271




