
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
תערובת Fructooligosaccharides) FOS(, נועדה לתמוך בתפקוד מערכת 
החיסון ע”י התייחסות לכל ההיבטים של מערכת החיסון מקו ההגנה הראשון ועד 
האחרון שבה. כל מרכיב בתערובת הייחודית לנו נבחר בהתאמה לתפקיד החיוני 

שהוא ממלא כמסייע בתפקוד מערכת החיסון של גופכם. תערובת זו מסייעת 
למערכת ההגנה הביולוגית של הגוף לפעול בצורה מיטבית כך שתוכלו להמשיך 

בשגרת היום-יום שלכם ללא דאגות. תערובת החומרים המזינים שלנו תומכת 
במערכת החיסונית ומכילה את העוצמה של לקטופרין, פטריות מיטאקי ושיטאקי, 

יחד עם ויטמין C, ויטמין D ואבץ, לתוספת המרצה.

רכיבים
כל אחד ממרכיבי מפתח אלה תורם לבריאות ולהרגשה הטובה של גופך:

Fructooligosaccharides – FOS מעודד רמות בריאות של  	
חיידקים פרוביוטיים במערכת העיכול

לקטופרין -  תומך בייצור תאי חיסון ומסייע בשמירה על רמות  	
אופטימליות של חיידקים “טובים” במעיים

פטריות מיטאקי ושיטאקי – תומכות בייצור תאי חיסון ובתפקוד  	
קרדיו-וסקולרי.

ויטמין  D– מחזק את תאי החיסון 	

ויטמין C -  פועל נגד רדיקלים חופשיים 	

אבץ – פועל נגד רדיקלים חופשיים ותומך בייצור  תאי חיסון 	

פורמולה בלעדית זו מתייחסת לכל ההיבטים של תפקוד מערכת החיסון, 
ומספקת גם חומרי יסוד מזינים הדרושים למערכת חיסון בריאה וגם 

צמחים טבעיים הפועלים באופן סינרגי לתמיכה בתפקוד החיסוני.

מכיל
60 טבליות

שימוש מומלץ
שתי טבליות מדי יום כתוסף תזונה.

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

מערכת החיסון
פועל נגד רדיקלים חופשיים	 

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

Forever ImmuBlend™ #355

רכיבים נוספים: תאית מיקרוקריסטליין, הידרוקסיפרופיל מתילצלולוז, 
חומצה סטארית, מגנזיום סטאראת, קרוסקרמלוז סודיום, צורן דו-חמצני, סודיום 

קרבומטילצלולוז, דקסטרין, דקסטרוז, לציטין סויה וסודיום ציטרט. מכיל: סויה

מידע תזונתי:
כמות ערךסימון תזונתי

לטבלית
אחוז 

מהתצרוכת 
היומית

1קלוריותפחמימות

0.5גרםסה"כ פחמימות

0.5מ״גנתרן

0.5גרםסיבים תזונתיים

C 4550מ״גויטמין
D3 ויטמיןIU20025

7.568מ״גאבץ )בצורת אבץ גלוקונט(
179מ״גתערובת בלעדית

תערובת בלעדית פרוקטו-אוליגוסכרידים, לקטופרין, אבקת פטריית מיטאקי 
(Grifola frondosa(, אבקת פטריית שיטאקי )Lentinula edodes(, תמצית 

.)Grifola frondosa( מיטאקי

לתמיכה בתפקוד בהשגחה למדרין
מערכת החיסון

מדכא פעילות 
של חיידקים

מכיל 100% מהתצרוכת 
C היומית של ויטמין

לא בוצעו ניסויים 
על בע״ח

תוספי תזונה


