
RÝCHLE FAKTY
• Ideálna zmes viac ako 20 druhov ovocia, zeleniny, 

superpotravín a aloe 

• Podporuje rovnováhu pH a imunitu 

• Podporuje prirodzené hladiny energie a metabolizmus 

• Vysoký obsah antioxidantov vitamínov C a E

OBSAH
30 4,4 g vrecúšok

INŠTRUKCIE
Pridajte jedno vrecúško do 240 ml vody alebo iného nápoja 

a dobre premiešajte

CERTIFIKÁTY
Non-GMO, Gluten free, Fat free, No Sugar Added

ZLOŽENIE
Patentovaná ovocná a zeleninová zmes; špenátový prášok (Spinacia 
oleracea) (list), brokolicový prášok (Brassica oleracea var. Italica) 
(stonka a kvietok), prášok z jačmennej trávy (Hordeum vulgare) 
(list), prášok Spirulina, prášok Kale (Brassica oleracea var acephela) 
(list), jablkový prášok (Malus pumila) (ovocie), vlákno cukrovej repy 
(Beta vulgaris) (koreň), ryžová múka, prášok z červenej papriky 
(Capsicum annuum) (paprika), prášok z paradajok (Lycopersicon 
esculentum) (ovocie) ), jahodový prášok (Fragaria virginiana) (ovocie), 
brusnicový prášok (Vaccinium macrocarpon) (ovocie), koncentrát 
Acerola Juice Powder (Malpighia glabra L.) (ovocie), kapustový 
prášok (Brassica oleracea capitata) (hlava), cibuľový prášok (Allium 
cepa) (žiarovka), prášok z mangostanu (Garcinia mangostana L.) 
(celé ovocie), tekvicový prášok (Cucurbita spp.) (Ovocie), repný 
prášok (Beta vulgaris) (koreň), čučoriedkový prášok (Vaccinium 
angustifolium) (ovocie), práškový koncentrát Acai (Euterpe oleraceae) 
(ovocie), prášok Goji (Lycium barbarum L.) (ovocie), prášok z mrkvy 
( Daucus carota ssp. sativus) (koreň), koncentrát z hroznovej šťavy 
(Vitis labrusca) (ovocie), koncentrovaný prášok z granátového jablka 
(Punica granatum) (šťava). Patentovaná Aloe a zmes antioxidantov 
z hroznového prášku (Vitis vinifera) (osivo), prášok zo zeleného 
čaju (Camellia sinensis) (list), prášok z Lýciového extraktu (Lycium 
barbarum) (ovocie), prášok z Aloe Vera džúsu (Aloe barbadensis) 
(vnútorný list). Maltodextrín, arabská guma, prírodná príchuť, oxid 
kremičitý, kyselina citrónová, Stevia a slnečnicový lecitín.

VÝŽIVOVÉ DOPLNKY

Forever Supergreens™
Nakopnite svoj aktívny životný štýl s dokonalou zmesou 

najsilnejšej zeleniny.

Pokiaľ ide o optimálnu konzumáciu ovocia a zeleniny, nie každý deň sa 
nám to podarí. Kvôli nášmu rýchlemu životnému štýlu často siahame na 
spracované potraviny, ktoré v zhone konzumujeme, a vznikajú tak v našej 
strave nedostatky. Keď sa váš život postaví do cesty vašej strave, ešte 
stále môžete dať svojmu telu veľkú dávku super potravín na rastlinnej 
báze. S Forever Supergreens™, kedykoľvek a kdekoľvek.

Každé balenie má vysokú výživovú hodnotu, je to komplexná zmes viac 
ako 20 druhov ovocia a zeleniny a samozrejme aloe. Táto kompletná 
superpotravina chutí skvele a ľahko sa mieša s vodou alebo vašim 
obľúbeným nápojom. Forever Supergreens ™ poskytuje kľúčové 
živiny a antioxidačné účinky, ktoré pomáhajú udržiavať prirodzenú 
obranyschopnosť vášho tela a udržujú vás na vrchole. Alkalizovanie zelenej 
zeleniny ako špenát, kel a brokolica zvyšujú výkonnosť tým, že podporujú 
zdravú rovnováhu pH, ktorá je nevyhnutná pre mnohé funkcie vášho tela.

Bobule Goji podporujú imunitu, zatiaľ čo zelený čaj a kel prirodzene 
naštartujú váš  metabolizmus. Jačmenná tráva podporuje zdravú hladinu 
cholesterolu, zatiaľ čo aloe vera podporuje zdravé trávenie, prirodzenú 
energiu a vstrebávanie živín. 

Forever Supergreens™ je viac ako rýchly a pohodlný spôsob, ako vyplniť 
vaše nutričné medzery. Je to aj vynikajúci doplnok k posiľnovaniu. Spirulina 
je mikro riasa, ktorá podporuje svalovú silu a vytrvalosť. Semená hrozna 
dodávajú antioxidanty a podporujú zdravú cirkuláciu počas cvičenia, zatiaľ 
čo horčík zohráva dôležitú úlohu pri regenerácii svalov po tréningu. 

Naplňte svoj aktívny životný štýl najlepšími zdrojmi zelenej energie prírody. 
Lahodné bobule a smotanová aróma sa perfektne spárujú s koktailmi 
Forever Lite Ultra® alebo s vaším obľúbeným nápojom. Či už potrebujete 
dostať svoje zelené na cestách, alebo nabiť svoj tréning perfektnou 
kombináciou špičkových prírodných superpotravín, neexistuje lepšia 
možnosť ako Forever Supergreens™!  

Forever Supergreens™

#621

Tieto vyhlásenia neboli hodnotené úradom “Food and Drug Administration“ (úrad pre 
kontrolu potravín a liečiv). Tento produkt nie je určený na diagnostiku, liečbu alebo prevenciu 

akéhokoľvek ochorenia.

Údaje o doplnku
Veľkosť balenia: 1 vrecúško (4,4 g) Počet vrecúšok v balení: 30 

   
Množstvo kalórii v jednej dávke: 15 
Množstvo na dávku          %DH * 
Celkový obsah sacharidov 3g           1%*
Vitamín C (ako kyselina askorbová) 80mg      89%*
 Vitamín E (ako D-alfa-tokoferyl acetát) 6 mg     40%* 
Vápnik 20 mg           2% 
Železo 2 mg         11% 
Horčík (ako Uhličitan horečnatý) 125 mg      30%* 
Sodík 30 mg           1% 
Draslík 70 mg           1% 
Proteín <1 g 
Patentovaná zmes ovocia a zeleniny 2670 mg 
Patentovaná zmes Aloe & Antioxidant 277 mg 

%Denná hodnota (DH) vyjadruje množstvo živín v jednej porcii, 
ktoré prispieva do vašej dennej výživy, za predpokladu 
konzumácie 2 000 kalórií denne.


