
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 דיילי היא נוסחה מהפכנית להעברת חומרים מזינים בשילוב עם 

 .Forever השייכת בלעדית לחברת )aloe oligosaccharid) AOS קומפלקס
פוראור דיילי המכיל AOS מעבירה תערובת של 55 חומרים מזינים באיזון מושלם 
הכוללת ויטמינים ומינרלים חיוניים, מספקת ספיגה טובה יותר של חומרים בגוף 

ובמקרה של המינרלים -ספיגה ממוקדת במערכות גופניות ספציפיות.
בנוסף, תכנית התזונה המקיפה של פוראור דיילי מעניקה כמויות אופטימליות 

וחשובות של חומרים פיטו-מזינים, ביופלבנואידים, נוגדי-חימצון חדשניים 
בטכנולוגיה מולקולרית ותערובת בלעדית של פירות וירקות כדי לוודא שגופך 

מקבל את רכיבי התזונה הבסיסיים החיוניים והחיוניים למחצה הנדרשים לבריאות 
מיטבית. נוסחה ייחודית זו מתוכננת כדי להזין את גופנו ולהגן עליו ע״י מילוי 

החוסרים הקיימים במזון שאנו אוכלים ביום-יום ונועדה להעניק בריאות וחיוניות 
אופטימליות.

רכיבים
 Forever FVX20 אבקת תערובת 

תפוח, סלק, פלפל אדום, עגבניה, תות שדה, חמוציות, אסרולה, כרוב, 
תרד, בצל, מנגוסטין, אסאי, תות גוג׳י, רימון, אוכמניות, ברוקולי, קייל, גזר, 

דלעת, אשכולית.

 קומפלקס AOS , תערובת תמיכה תאית מתקדמת 
ציטרוס ביופלבנואידים של הדרים, קיורקטין, גל אלו ורה, רוטין, הספרידין, 
חומצה אלפא ליפואית, קואנזים Q10 , לוטאין, ליקופן, זיאקסנטין, רזורטול.

 רכיבים נוספים: 
סידן, ויטמין C, חומר מייצב )מיקרוקריסטלין צלולוז(, מגנזיום, ויטמין E, מונעי התגיישות 

)חומצה סטארית ומלח קרוסקרמלוס(, ברזל, ביוטין, אבץ, די קלציום פנטוטנאט, 
ניאצינאמיד, בטאקרוטן( ויטמין A), חומרי טעם וריח )וניל(, נחושת, אשלגן יודיד, מנגן, 

חומרי ציפוי( E466 , דקסטרין, דקסטרוז, שמן MCT , טריסודיום ציטריאט(, כרום, ויטמין 
D, ויטמין B12 , ויטמין B6 , סלניום, ויטמין B1 , ויטמין ,B2 מוליבדיום, חומצה פולית

מכיל
60 טבליות

שימוש מומלץ
שתי טבליות מדי יום כתוסף תזונה.

חשוב לדעת
תומך בכל ההיבטים של תפקוד מערכת החיסון	 
מספק מגוון חומרים מזינים לתמיכה בפעילות 	 

מערכת החיסון
פועל נגד רדיקלים חופשיים	 

תערובת FOS ולקטופרין )אימובלנד(
כל מרכיב נבחר במיוחד לתפקיד החיוני שהוא ממלא בתמיכה בתפקוד מערכת החיסון של גופך
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מידע תזונתי:

 מילוי יומי של בהשגחה למדרין
החוסרים במזון

55 חומרים מזינים באיזון מושלם 
כולל ויטמינים ומינרלים חיוניים

כולל תערובת 
פירות וירקות

לא בוצעו ניסויים 
על בע״ח

תוספי תזונה

סימון תזונתי
טבלית אחת מכילה 

4.5 קלוריות

כמות למנה
(2 טבליות(

%מהקצובה 
היומית המומלצת 

לנשים גיל 25-50

%מהקצובה 
היומית המומלצת 
לגברים גיל 25-50 

A 80010080 מק״גויטמין

D 5100100 מק״גויטמין

E 12150120 מ״גויטמין

B1 1.110073 מ״גויטמין

B2 1.410782 מ״גויטמין

1610684 מ״גניאצין

B6 1.48770 מ״גויטמין

200111100 מק״גחומצה פולית

B12 2.5125125 מק״גויטמין

C 80133133 מ״גויטמין

505050 מק״גביוטין

68585 מ״גחומצה פנטטונית

755050 מק״גיוד

64060 מ״גברזל

54133 מ״גאבץ

305542 מק״גסלניום

9300300 מ״גנחושת

12020 מ״גמנגן

301515 מק״גכרום

301212 מק״גמוליבדן


