Výživa

Forever® A-Beta-CarE®
Forever A-Beta-CarE je dôležitý prípravok, ktorý
obsahuje známe antioxidanty: vitamín A (ako
betakarotén), vitamín E a stopový prvok selén.
Antioxidanty sú dôležité v boji proti voľným
radikálom (molekuly, ktoré vznikajú zo škodlivín
v tele a poškodzujú zdravé bunky).
Vitamín A je veľmi dôležitý pre zrak, rast
kostí, rozmnožovanie a delenie buniek, ako aj
dýchacie, močové a črevné ústrojenstvo. Forever
A-Beta-CarE je špeciálne vytvorený výživový
doplnok, ktorý dodáva telu vitamín A vo forme
betakaroténu, ktorý sa v tenkom čreve pri trávení
mení na vitamín A, ak ho organizmus potrebuje.
Nie je preto dôvod obávať sa predávkovania
vitamínom A (vo veľkých dávkach môže byť
toxický). Betakarotén je taktiež účinný
antioxidant, takže je ideálnym spoločníkom pre
vitamín E a selén.
Vitamín E, v tuku rozpustný vitamín, je
vynikajúcim výživovým doplnkom pre zdravú
pokožku. Zabraňuje oxidácii vitamínu A a
esenciálnych mastných kyselín v bunkách, ako aj
rozpadu tkanív v organizme.
Selén je stopový prvok a je jedným z najúčinnejších
známych antioxidantov, ktorý účinkuje
synergicky s vitamínom E a betakaroténom.
Má tiež významný vplyv na udržiavanie zdravej
pokožky, vlasov a dobrého zraku.

Forever A-Beta-CarE je vďaka svojmu zloženiu
jedným z najdôležitejších výživových doplnkov
pre zdravie.

ÚDAJE

O

DOPLNKU

Dávka: 1 kapsula za dva dni
Množstvo na dávku

% ODP*

kalórie 5
vitamín A 7,5 mg
(vo forme betakaroténu)

250%

vitamín E 200 mg
selén 0,025 mcg

667%
36%

• pre zdravú pokožku

* Percentá odporúčaného množstva denného príjmu

• podporuje obehový systém v organizme
• účinný antioxidant

(ODP) sú založené na diéte s hodnotou 2 000 kcal.

ZLOŽENIE:
rafinovaný sójový olej, d-alfa-tokoferol,
želatína, glycerín, včelí vosk, purifikovaná voda,
rozmarínový prášok, karotkový olej, sójový
lecitín, extrakt z rohovníka, betakarotén a
L-selénmetionín. Obsahuje sóju.

PRODUKT #54

OBSAH:
100 kapsúl
DÁVKOVANIE:
1 kapsula za dva dni po jedle

Predstavené výrobky obsahujú vitamíny a minerálne látky, dopĺňajú ich nedostatok vo výžive a tým pomáhajú posilňovať zdravie. Nemajú za účel diagnostikovať, zmierňovať, liečiť, uzdravovať
alebo predchádzať špecifickým chorobám alebo skupinám ochorení. Ak máte zdravotný problém, konzultujte ho so svojím lekárom.
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