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Συμπλήρωμα για την Ευεξία των Ανδρών
Παρόλο που η ηλικία μπορεί να διαφέρει,
η υγεία του προστάτη κάποια στιγμή
μπορεί να αποτελέσει ένα σημαντικό θέμα
για όλους τους άνδρες. Το
™ για
Άνδρες περιέχει όλη τη δύναμη του Pr♂6®,
αλλά και πολλά περισσότερα θρεπτικά
συστατικά, περισσότερες βιοδιαθέσιμες
μορφές συστατικών και περισσότερα
ισχυρά βότανα.
Το
™, συνδυασμένο με υγιεινή
διατροφή και άσκηση, μπορεί να προσφέρει μια φυσική λύση για την προστασία της
υγείας του προστάτη. Αυτή η μοναδική,
περιεκτική σύνθεση προσφέρει ένα υψηλά
αποτελεσματικό μείγμα δυνατών βοτάνων,
βιταμινών, μεταλλικών στοιχείων και
αντιοξειδωτικών για να βοηθήσει στη
διατήρηση της κανονικής ροής των ούρων,
να προάγει την υγιή λειτουργία των γεννητικών οργάνων και τη βέλτιστη υγεία του
προστάτη.
Αποκλειστικό Μείγμα
Το
™ είναι διαμορφωμένο με
ένα αποκλειστικό μείγμα που περιλαμβάνει
έλαιο σπόρου κολοκύθας, εκχύλισμα ροδιού
και ελαιόλαδο. Καθένα από αυτά τα συστατικά έχει χρησιμοποιηθεί για αιώνες για την
υποστήριξη της υγείας του προστάτη.
Αποκλειστικό Μείγμα Θρεπτικών
Συστατικών
Το
™ επίσης περιέχει ένα
μείγμα θρεπτικών συστατικών ειδικά
σχεδιασμένο και ισορροπημένο για να
προστατέψει την υγεία των ανδρών και να

προάγει την υγιή λειτουργία του προστάτη.
Βιταμίνες όπως οι C, D, E και Β6 είναι όλες
πολύ σημαντικές για έναν υγιή προστάτη.
Λυκοπένιο έχει επίσης προστεθεί σε επίπεδα που είναι κατάλληλα ισορροπημένα με
αυτά τα σημαντικά θρεπτικά συστατικά για
να παρέχει ολοκληρωμένη υποστήριξη για
τον προστάτη.
Νέο & Βελτιωμένο
Επιπλέον με τη βιταμίνη Ε, το σελήνιο και
το λυκοπένιο που υπάρχουν στο Forever
Pr♂6, έχουν προστεθεί βιταμίνες C, D και
Β6 σε συνδυασμό με ψευδάργυρο. Οι
βιταμίνες C, D και Β6 είναι απαραίτητες
για την υγεία του προστάτη και απαιτούνται για την παραγωγή των ορμονών.

ΑΛΛΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ
Ζελατίνη, Γλυκερόλη, Κηρός Μελισσών,
Απιονισμένο Νερό, Λεκιθίνη Σόγιας,
Εκχύλισμα Χαρουπιού. Περιέχει Σόγια.

ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝO
60 μαλακές κάψουλες.

OΔΗΓΙΕΣ
Λαμβάνετε δύο μαλακές κάψουλες
καθημερινά.

Διατροφικές Πληροφορίες
Ημερήσια Δόση: 2 μαλακές κάψουλες
Δόσεις ανά Συσκευασία 30
% Σ.Η.Π.*
Βιταμίνη C
80 mg
100 %
(ως L-ασκορβικό οξύ)
Βιταμίνη D
5 mg
100 %
(ως χολικαλσιφερόλη)
Βιταμίνη E
12 mg
100 %
(ως D-α-τοκοφερόλη)
Βιταμίνη Β6
1,4 mg
100 %
(ως υδροχλωρική πυριδοξίνη)
Ψευδάργυρος
10 mg
100 %
(ως γλυκονικός ψευδάργυρος)
Σελήνιο
55 μg
100 %
(ως μαγιά εμπλουτισμένη με σελήνιο)
Αποκλειστικό μείγμα, το
892,5 mg
**
οποίο περιέχει:
Ελαιόλαδο, Έλαιο κολοκυθόσπορων,
Εκχύλισμα ροδιού, Λυκοπένιο

• Κατάλληλη ισορροπία θρεπτικών
συστατικών για ολοκληρωμένη
υποστήριξη του προστάτη.
• Παρέχει ποσότητα πολυφαινόλων
ίση με το να τρώγατε ένα
ολόκληρο ρόδι.
KΩΔΙΚOΣ # 374

Τα προϊόντα που αναφέρονται δεν προορίζονται να κατευνάσουν, θεραπεύσουν ή αναστείλουν μία συγκεκριμένη ασθένεια ή
κατηγορία ασθενειών. Θα πρέπει να συμβουλεύεστε τον οικογενειακό σας γιατρό, εάν αντιμετωπίζετε κάποιο ιατρικό πρόβλημα
.
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Συμπλήρωμα για την Ευεξία των Γυναικών
Η δυσφορία λόγω του προεμμηνορροϊκού
συνδρόμου, της εμμηνόπαυσης ή της μη
ικανοποιητικής ουροποιητικής λειτουργίας
μπορεί να σχετίζεται με ορμονικές αλλαγές
και με συγκεκριμένες διατροφικές ανάγκες.
Το φυσικό μείγμα φρούτων πλούσιων σε
αντιοξειδωτικά, βοτάνα, βιταμίνες και
μεταλλικά στοιχεία που περιέχεται στο
Συμπλήρωμα Ευεξίας για Γυναίκες
™ είναι ειδικά σχεδιασμένο
έχοντας εστιάσει στις γυναικείες ανάγκες.
Αποκλειστικό Μείγμα Βοτάνων
Το
™ περιέχει ένα αποκλειστικό μείγμα βοτάνων συμπεριλαμβανομένης
της σκόνης μήλου, των μούρων και του
λουλουδιού του πάθους (πασσιφλόρας).
Καθένα από αυτά τα βότανα έχει χρησιμοποιηθεί για αιώνες για να ισορροπήσει τις
ορμόνες και να υποστηρίξει τη συνολική
υγεία και ευεξία.
Αυτά τα βότανα συνδυάζονται με μια
κλινικά αποδεδειγμένη σκόνη φρούτων
cranberry που δημιουργείται μέσα από μια
αποκλειστική διαδικασία που ενισχύει τα
φυσικά οφέλη ολόκληρου του cranberry.
Αυτό το μοναδικό cranberry συνδυάζει μια
πατενταρισμένη τεχνολογία που προστατεύει το cranberry από την καταστροφή
από το γαστρικό οξύ του στομάχου και έτσι
παραδίδει τα θρεπτικά συστατικά στο
κατώτερο γαστροεντερικό σύστημα όπου
μπορούν να απορροφηθούν μέσα από ένα
μηχανισμό ελεγχόμενης αποδέσμευσης.
Αποκλειστικό Μείγμα Θρεπτικών
Συστατικών
Το
™ επίσης περιέχει
ένα μείγμα θρεπτικών συστατικών ειδικά
σχεδιασμένο και ισορροπημένο για να
υποστηρίξει την υγεία των γυναικών και
Τα προϊόντα που αναφέρονται δεν προορίζονται να
κατευνάσουν, θεραπεύσουν ή αναστείλουν μία
συγκεκριμένη ασθένεια ή κατηγορία ασθενειών. Θα
πρέπει να συμβουλεύεστε τον οικογενειακό σας γιατρό,
εάν αντιμετωπίζετε κάποιο ιατρικό πρόβλημα.

την ορμονική ισορροπία. Το μαγνήσιο, η
βιταμίνη C και οι βιταμίνες του συμπλέγματος Β είναι όλες αναγκαίες για την
ορμονική λειτουργία, παρόλα αυτά τα
σημαντικά θρεπτικά συστατικά καταστρέφονται εύκολα λόγω του στρες και της
κοινής φαρμακευτικής αγωγής όπως της
αντισύλληψης και των θεραπειών αντικατάστασης ορμονών. Αυτές οι βιταμίνες έχουν
συνδυαστεί με πατενταρισμένες μορφές
σιδήρου και ασβεστίου, δύο σημαντικά
μεταλλικά στοιχεία για το καρδιαγγειακό
σύστημα των γυναικών και την υγεία των
οστών. Αυτά τα θρεπτικά συστατικά έχουν
ισορροπηθεί κατάλληλα ώστε να παρέχουν
συνολική υποστήριξη.

ΑΛΛΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ
Μικροκρυσταλλική κυτταρίνη,
Yδροξυπροπυλομεθυλοκυτταρίνη, Στεατικό
οξύ, Νατριούχος διασταυρούμενη καρμελλόζη, Διοξείδιο του πυριτίου, Στεατικό
μαγνήσιο, Νατριούχος καρβοξυμεθυλοκυτταρίνη, Δεξτρίνη, Δεξτρόζη, Τριγλυκερίδια
μέσης αλυσίδας, Κιτρικό νάτριο.

ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝO
120 δισκία.

OΔΗΓΙΕΣ
Λαμβάνετε 2 δισκία δύο φορές την
ημέρα σαν συμπλήρωμα διατροφής
καθημερινά.

Διατροφικές Πληροφορίες
Ημερήσια Δόση: 4 δισκία
Δόσεις ανά Συσκευασία 30
% Σ.Η.Π.*
Βιταμίνη C
80 mg 100 %
(ως L-ασκορβικό οξύ)
Βιταμίνη D
10 mg 200 %
(ως χολικαλσιφερόλη)
Βιταμίνη E
22 mg 183 %
(ως D-α-τοκοφερόλη)
Βιταμίνη Β6
1,4 mg 100 %
(ως υδροχλωρική πυριδοξίνη)
Φυλλικό οξύ
200 μg 100 %
Βιταμίνη Β12
2,4 μg
96 %
(ως κυανοκοβαλαμίνη)
Ασβέστιο
120 mg 15 %
(ως ανθρακικό ασβέστιο)
Σίδηρος (ως διγλυκινικός σίδηρος) 5 mg 36 %
Μαγνήσιο
60 mg
16 %
(ως διγλυκινικό μαγνήσιο)
Αποκλειστικό μείγμα, το
575 mg
**
οποίο περιέχει σκόνη από:
φρούτα Cranberry (Vaccinium macrocarpon),
μήλο (Malus domestica), άνθη πασσιφλόρας
(Passiflora incarnata), φρούτα σκισάνδρας
(Schisandra chinensis)

• Αποκλειστικό μείγμα βοτάνων
συμπεριλαμβανομένων σκόνης
μήλου, λουλουδιού του πάθους και
μούρων schisandra.
• Προάγει υγιή ισορροπία ορμονών
για να σας βοηθήσει να νιώθετε
πάντα ο εαυτός σας.
• Ειδικά σχεδιασμένο με εστίαση στις
γυναικείες ανάγκες.
• Πατενταρισμένη, κλινικά
αποδεδειγμένη σκόνη cranberry.
KΩΔΙΚOΣ # 375
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