
Suplementy diety

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

AA 05/2017
KOD 072

21

OPAKOWANIE 
100 tabletek
ZALECANE SPO˚YCIE 
12 tabletek dziennie
Nie nale˝y przekraczaç porcji zalecanej 

do spo˝ycia w ciàgu dnia.

Forever Lycium Plus™

•  èródło składników pochodzenia roÊlinnego
•  Zawiera lukrecj´ – składnik o działaniu wzmacniajàcym organizm,  

jeden z najbardziej efektywnych naturalnych antyutleniaczy, dodaje sił i energii

Pod tà ekscytujàcà, egzotycznà nazwà kryje si´ niezwykły produkt, b´dàcy 
połàczeniem ekstraktu z owoców kolcowoju z wyciàgiem z korzenia lukrecji. 
Obydwie te roÊliny majà z pewnoÊcià jednà wspólnà cech´ – historia 
ich u˝ywania si´ga a˝ czasów staro˝ytnych Chin. Okazuje si´, ˝e ju˝ 
przeszło 2000 lat temu zarówno korzeƒ lukrecji, jak i jagody kolcowoju 
były niezwykle szeroko stosowane w krajach Dalekiego Wschodu, gdzie 
kierowano si´ zasadà dbałoÊci o utrzymanie harmonii i równowagi zdrowotnej 
całego organizmu. Ekstrakt z korzenia lukrecji wspiera przemian´ materii 
i trawienie, dodaje energii. To tak˝e jeden z silniej działajàcych naturalnych 
antyutleniaczy. Nie przypadkiem oba składniki znalazły si´ w ofercie Forever 
Living Products tu˝ obok czystego mià˝szu aloe vera. Najlepiej wi´c zrobimy 
łàczàc wszystkie dost´pne nam siły natury przeciwko procesom zbyt 
szybkiego „zu˝ywania si´” organizmu i wszystkim zwiàzanym z tym skutkom. 
Tak wiele mo˝na zrobiç ju˝ od dzisiaj. Ot, choçby popijajàc Forever Lycium 
Plus™ swojà codziennà porcjà Forever Aloe Vera Gel™ lub Forever Aloe Berry 
Nectar™.

Składniki: Ekstrakt z owoców kolcowoju (Lycium barbarum), emulgator – celuloza 
mikrokrystaliczna, substancja wià˝àca – celuloza sproszkowana, ekstrakt z korzenia 
lukrecji (Glycyrrhiza glabra), substancja przeciwpieniàca – kwas stearynowy, 
stabilizator – stearynian magnezu, substancja przeciwzbrylajàca – dwutlenek krzemu, 
dekstryna, dekstroza, Êredniołaƒcuchowe kwasy tłuszczowe, substancja glazurujàca 
– cytrynian sodu.

Nie mo˝e byç spo˝ywany w nadmiernych iloÊciach przez osoby z nadciÊnieniem.

ZawartoÊç sk∏adników 
w porcji dziennej 1 tabletka 2 tabletki

Ekstrakt z owoców kolcowoju 
(Lycium barbarum) 300 mg 600 mg

Ekstrakt z korzenia lukrecji 
(Glycyrrhiza glabra) 37,5 mg 75 mg


