
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
4% ממשקל גופנו מורכב ממינרלים. גופנו אינו מסוגל לייצר מינרלים ולכן עלינו 

לקבלם דרך המזון. בזמן שבשדותינו החקלאיים מידלדלים המינרלים, תוספי 
התזונה הופכים עבורנו לחיוניים יותר מתמיד.

מינרלים מבצעים שלוש פונקציות עיקריות בגוף:

1. חלק מהם מרכיבים את העצמות והשיניים, אלה כוללים סידן, זרחן ומגנזיום.

2. אחרים הם מלחים נמסים העוזרים בפיקוח על הרכב הנוזלים והתאים בגוף, 
למשל: אשלגן ונתרן מווסתים נוזלים בגוף. במקרים קיצוניים חסרונם מתבטא 

בבצקת או בהתייבשות.

3. מינרלים כמו ברזל שבהמוגלובין מבצעים תפקידים חיוניים אחרים, הם עובדים 
ביחד עם אנזימים וחלבונים רבים הדרושים בצריכה ובשחרור של אנרגיה.

באמצעות נייצ’ר-מין תוכלו להבטיח בצורה הטובה ביותר שגופכם מקבל את 
המינרלים ומינרלי הקורט הדרושים לו כדי להגיע לסגנון חיים בריא ומאוזן. 

רכיבים
נייצ’ר-מין היא נוסחה מולטי-מינרלית מתקדמת, המשתמשת בצורות זמינות 

ביולוגית גבוהה של כרום וסילניום המאפשרות ספיגה מקסימלית שלהן. 
היא מספקת מינרלים ומינרלי קורט באיזון מושלם, שהוא כה חיוני לפעולה 

היעילה שלהם. הבסיס המינרלי מורכב מ-100 מ”ג של משקע תת ימי טבעי, 
הנוצר ממשקעים מאובנים של חיות וצמחי ים. מינרלים מקרקעית הים 

מהווים מקור מעולה למינרלי קורט. מינרלי קרקעית הים שלנו מספקים 
את כל האלמנטים המצויים בגוף האדם ומתאימים בצורה מושלמת לקצב 

הספיגה של הגוף.

מכיל
180 טבליות

שימוש מומלץ
שש טבליות ביום כתוסף תזונה.

חשוב לדעת
תערובת מושלמת של מינרלים בכל טבלית	 
המינרלים מבצעים מגוון פעולות הכוללות תמיכה 	 

בעצמות ובתאים ושחרור אנרגיה.
לסגנון חיים בריא ומאוזן	 

נייצ’ר מין
מעל 10 מינרלים חיוניים ומיקרו מינרלים מקרקעית הים
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מידע תזונתי:
סימון תזונתי

מנה אחת - 6 טבליות 
30 מנות באריזה

קצובה תזונתית כמות למנהערך
יומית מומלצת %

5קק״לאנרגיה

1%>*1מ״גפחממות
4%*1גרםסיבים תזונתיים

1,000100%מ״גסידן )דיקלציום פוספאט(
18100%מ״גברזל
77280%מ״גזרחן

150100%מק״גיוד
400100%מ״גמגנזיום

15100%מ״גאבץ )צינק סולפאט(
3650%מק״גסלניום

2100%מ״גמנגן
2100%מ״גנחושת

3650%מק״גמוליבדן
*אחוז הקצובה היומית המומלצת מבוסס על תפריט של 2000 קלוריות

מכיל מינרלים 
מקרקעית הים

תמיכה בעצמות 
ובתאים

לא בוצעו ניסויים אינו מכיל מוצר מן החי
על בע״ח

תוספי תזונה

"מהדרין" 
בהשגחת הרב בנימין פרוייבירט 

בהשגחת 
בד״ץ שארית ישראל 


