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Výživa

Forever CardioHealth™
Forever CardioHealth™ s koenzýmom Q10 
je špeciálny prášok vytvorený tak, aby sa roz-
pustil v našom aloe vera géle a tak poskytol 
tri dôležité látky podporujúce zdravý kardio-
vaskulárny systém. Podporuje zdravú hladinu 
homocysteínu, dodáva koenzým Q10 na správ-
ne fungovanie buniek a antioxidanty potreb-
né pre zdravé srdce. Tieto ingrediencie  spolu 
podporujú celkové kardiovaskulárne zdravie. 

Koenzým Q10 je enzým, ktorý produkuje ľudské 
telo, a je dôležitý pre základné fungovanie buniek 
vrátane tých, ktoré sa týkajú srdca a ciev. Hovorí 
sa, že hladiny koenzýmu Q10 sa vekom znižujú 
a práve vtedy ich potrebujeme najviac. Forever 
CardioHealth s koenzýmom Q10 zabezpeču-
je väčšiu zásobu Q10, ktorú vaše telo potrebuje. 

Ďalším spôsobom, ako Forever CardioHealth 
podporuje dobrú funkciu kardiovaskulárneho 
systému je, že pomáha udržiavať zdravú hladinu 
homocysteínu v krvi. Vitamíny B v prášku Forever 
CardioHealth (vitamín B6, B12 a kyselina listo-
vá) udržujú homocysteín v zdravej nižšej hladine. 
Tým vlastne pomáhajú podporovať zdravé srdce 
a funkciu ciev. Forever CardioHealth taktiež 
obsahuje výber rastlinných extraktov (hrozno-
vé jadierka, kurkuma, kadidlovník a olivový list), 
ktoré - ako sa zistilo v štúdii - pôsobia priaznivo 
na podporu kardiovaskulárneho systému. K tomu 
všetkému sme pridali minerálne látky magnézium 
a chróm plus lecitín, ktoré sú potrebné pre zdra-
vé srdce a ktorým vďačíme za pružné cievy, pre-
menu tukov, a silné antioxidačné vitamíny C a E.

A teraz vezmite všetky tieto výnimočné látky a 
zamiešajte ich do svojho ďalšieho pohára naplne-
ného aloe vera gélom, aby ste dosiahli mimoriad-
ne priaznivý účinok vďaka zázračnému listu aloe. 

Stačí naliať, zamiešať a piť - srdce sa vám poďakuje!

Ú D A J E  O  D O P L N K U
Dávka: 1 vrecúško

                                                 Množstvo na dávku   %ODD * 

kalórie                                             10 kcal

celkové sacharidy                               3 g          1%*                                                                                                                                              

           z toho cukry                            3 g             **  

vitamín C (ako kyselina askorbová)    30 mg        38%

vitamín E (ako zmes tokoferolov)       10 mg        83%

vitamín B6 (ako pyridoxín hydrochlorid)  2 mg    143%

folát (ako kyselina listová)                 400 mg    200%

vitamín B12 (ako kyanokobalamín)     25 mg    1000%

horčík (ako citran horečnatý)               5 mg        1,3%

chróm (ako chlorid chromitý)             50 mg         42%

koenzým Q10                                    80 mg           **

extrakt z jadier viniča hroznorodého    20 mg           **

extract z kurkumy

   (Curcuma longa), prášok (koreň)    20 mg          **                              

kadidlovník (Boswellia serrata) (živica)  20 mg          ** 

extrakt z olivových listov                      24 mg          **

sójový lecitín                                     100 mg          **

* % Plnenia Odporúčanej dennej dávky sú založené na 

diéte 2 000 kcal.  ** % ODD neboli stanovené.

OSTATNÉ ZLOŽKY:
Fruktóza, mikrokryštalická celulóza a dioxid kre-
mičitý. Obsahuje sóju.

DÁVKOVANIE:
Obsah jedného vrecúška rozpustite v 100 ml Aloe 
Vera Gelu, alebo iného nápoja a vypite.

OBSAH:
30 vrecúšok

•	 ľahšie	sa	rozpúšťa	vďaka	aloe	vera	gélu

•	 poskytuje	 koenzým	 Q10,	 dôležitý	 pre	
základné funkcie buniek

•	 obsahuje	 rastlinné	 extrakty,	 minerálne	
látky, lecitín a antioxidačné vitamíny 
potrebné pre zdravé srdce

  PRODUKT #312

Predstavené výrobky obsahujú vitamíny a minerálne látky, dopĺňajú ich nedostatok vo výžive a tým pomáhajú posilňovať zdravie. Nemajú za účel diagnostikovať, zmierňovať, liečiť, uzdravovať 
alebo predchádzať špecifickým chorobám alebo skupinám ochorení. Ak máte zdravotný problém, konzultujte ho so svojím lekárom.
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