
המוצרים המוצגים של חברת Forever אינם תחליף לטיפול רפואי ואין בשימוש בהם בגדר המלצה להפסיק טיפול רפואי קיים או לשנותו. אין למוצרים אלו תכונות רפואיות או סגולות ריפוי. המוצרים הינם תוספי תזונה וטיפוח ואינם תרופות. 
יש להיוועץ עם רופא לפני נטילת תוספי תזונה: נשים בהיריון, נשים מניקות, אנשים הנוטלים תרופות מרשם וילדים.

תיאור ומטרה
 "פוראור ג'ין-צ'יה" מאחד את עוצמות הג'ינסנג עם צ'יה-מוזהב בתוך 

תוסף תזונה מיוחד המחבר את חכמת המזרח. צ'יה-מוזהב או מרווה צפון 
אמריקנית, היה בשימוש אינדיאנים בדרום-מערב ארה"ב במשך מאות 

בשנים, תודות לתכונותיו המחזקות, צ'יה-מוזהב מכיל חומצות שומן בכמויות 
גדולות ההופכות בגוף לאנרגיה רבה. ג'ינסנג ידוע כצמח מחזק, הוא מכיל 

אחד עשר ספונינים דמויי הורמונים שהופכים אותו לחומר בעל השפעות רב 
גוניות המותאמות למצב הגוף. ג' ינסנג הוא אנטיאוקסידנט חזק וגם חומר 

אנטי-דיכאוני, מרכיביו הטבעיים נשמעים כרשימת קטלוג תזונה-בריאה: 
ויטמינים C ,B12 ,B2 ,B1 ,A  ו-  D, סידן, ברזל, נתרן, אשלגן, אבץ, נחושת, 
מגנזיום, ומנגן. בהכילו אסטרוגן צמחי הוא עוזר להשלמת רמה נמוכה של 

אסטרוגן בגוף. 
" פוראור ג'ין-צ'יה" הוא צירוף רב עוצמה, משפר אנרגיה, מצב רוח, כוחות 

עמידה וסיבולת. שילוב מנצח זה גם מחדד את הפעילות המוחית, משפר את 
מחזור הדם ומעלה את רמת העירנות בצורה ייחודית.

מכיל
100 טבליות

אחסון
יש לאחסן במקום יבש וקריר כאשר המיכל סגור היטב. יש להרחיק מהישג 

ידם של ילדים.

שימוש מומלץ
טבלית אחת פעמיים ביום

נשים בהריון, נשים מניקות, אנשים הנוטלים תרופות מרשם וילדים- יש 
להיוועץ עם רופא. אסור לשימוש מתחת לגיל שנה.

חשוב לדעת
אנטיאוקסידנט רב עוצמה	 
חומר אנטי דכאוני טבעי	 
מקור טוב לחלבונים 	 
מוסיף אנרגיה, מגביר כח עמידה וסיבולת 	 
יכול לעזור בתופעות גיל המעבר וקדחת השחת	 
לג'ינסנג מיוחסות תכונות הגברת האון המיני 	 
 	 C 83% מהכמות המומלצת ליום של ויטמין

לנשים ולגברים

פוראור ג’ין צ’יה
שילוב סינרגטי טבעי המספק כושר עמידות ואנרגיה אדירים, ללא קפאין
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מידע תזונתי:

כמות לטבליה )1.3 גרם(ערךסימון תזונתי
4קל׳אנרגיה

1קל׳אנרגיה משומן

845מ״גפחמימות

234מ״לסוכרים

0מ״גשומנים

156מ״לסיבים תזונתיים

52מ״גחלבונים

C 50מ״לויטמין

65מ״לקלציום

כמותערךסימון תזונתי
 ג'ינסנג מן המזרח 

)גינסנג פנקס כאבקת שורש(
40מ״ג

ג'ינסנג סיבירי
 Senticosus Eleutherococcus(

כאבקת שורש(

20מ״ג

 צ'יה מוזהב
  Columbariae Salvia( 

כאבקת זרע(

160מ״ג

חומר אנטי-דיכאוני 
טבעי

מספק כושר עמידות ואנרגיה מקור טוב לחלבונים 
ומחדד את הפעילות המוחית

 מרבית הכמות היומית 
C המומלצת של ויטמין

לא בוצעו ניסויים 
על בע״ח

תוספי תזונה

 KSA כשר בהשגחת
ובאישור הרבנות הראשית לישראל

"מהדרין" 
בהשגחת הרב בנימין פרוייבירט 

בהשגחת 
בד״ץ שארית ישראל 


