
Suplementy diety

Prowadzenie zdrowego trybu ˝ycia i stosowanie zrównowa˝onej diety sà niezb´dne dla zachowania dobrego stanu zdrowia.
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OPAKOWANIE 
100 tabletek 

ZALECANE SPO˚YCIE 
12 tabletki dziennie.
Nie nale˝y przekraczaç porcji 

zalecanej do spo˝ycia w ciàgu dnia.

Forever Absorbent-C™

prosty sposób na dostarczenie witaminy C

Witamina C:
• wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego
• wpływa korzystnie na skórę, ma właściwości przeciwutleniające 

więc pomaga w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym 
• jest składnikiem wspierającym zdrowe kości i chrząstki 
• przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia 

Witamina C to kluczowy składnik diety i podstawowa substancja odżywcza, która występuje głównie 
w warzywach oraz owocach i jest bardzo ważna dla zachowania zdrowia. Niestety przy tym jest 
jedną z najbardziej labilnych witamin, co oznacza, że jest wrażliwa na podwyższoną temperaturę, 
tlen i niektóre enzymy. Dlatego czasami, zwłaszcza w podeszłym wieku lub przy monotonnej diecie, 
w której przeważa żywność przetworzona, spożywamy zbyt mało witaminy C. W takich sytuacjach 
zalecane jest uzupełnienie diety, stosując odpowiedni suplement diety. 

Korzystne działanie witaminy C jest bardzo różnorodne. Wspiera ona układ odpornościowy, pomaga 
w prawidłowej produkcji kolagenu, a dzięki temu wspiera zdrowie naczyń krwionośnych i piękno 
skóry. Ma właściwości przeciwutleniające i walczy z wolnymi rodnikami, by chronić organizm przed 
stresem oksydacyjnym, który przyczynia się do starzenia komórek.

Forever Absorbent-C to poręczne i pyszne źródło witaminy C. 2 tabletki dziennie zawierają 120 mg 
witaminy C, więc aż w 150 % pokrywają dzienne zapotrzebowanie organizmu na tę witaminę. W tym 
suplemencie diety do witaminy C dodaliśmy miód i otręby owsiane. Miód dodaje smaku i słodyczy, 
doskonale się łącząc z naturalnym pomarańczowym aromatem. 

Forever Absorbent-C to wyśmienity towarzysz aktywnego, zdrowego stylu życia.

Składniki: Otr´by owsiane, substancja słodzàca – sorbitol, miód, kwas Laskorbinowy, substancja 
wià˝àca – kwasy t∏uszczowe, naturalny aromat pomaraƒczowy, bioflawonoidy cytrusowe, sproszkowany 
owoc papai, substancja przeciwzbrylajàca – dwutlenek krzemu.

ZawartoÊç sk∏adników  
w porcji dziennej 1 tabletka 2 tabletki

Witamina C 60 mg (75%*) 120 mg (150%*)

Otr´by owsiane 550 mg 1100 mg

* % referencyjnej wartoÊci spo˝ycia




