
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
"פוראוור B12 פלוס" היא תרכובת מצויינת של חומרים מזינים וחיוניים. "פוראוור 
B12 פלוס" קושר חומצה פולית עם ויטמין B12 בנוסחה ייחודית לשחרור איטי 
המספקת מרכיבי תזונה בפרק זמן נתון. טכנולוגיה זו מאפשרת אספקה יציבה 

של רכיבים אקטיביים לגוף והתוצאה היא פעילות ממושכת ומחזקת.

ויטמין B12 או ציאנוקובלמין הוא הויטמין היחיד המכיל קובלט, הוא נתגלה 
לראשונה בשנת 1948 כגורם התזונתי המונע אנמיה ממאירה. B12 פועל ביחד 

עם חומצה פולית בתהליכים גופניים רבים וביניהם הסינתזה )היצירה( של 
ה-DNA, החומר המכיל את הקוד הגנטי. ל- B12 תפקיד ביצירת כדוריות דם 

אדומות ובציפוי המיאלין העוטף את הסיבים העצביים. בנוסף ה – B12 פועל עם 
חומצה פולית ויחד הם מפחיתים את רמות ההומוציסטאין בגוף )אחת מחומצות 
האמינו בגוף( רמות גבוהות של חומצת אמינו זו קשורות בסיכון יתר למחלות לב, 
 B12 אלצהיימר ותופעות נוספות של איבוד הזכרון. על מנת לאפשר ספיגה של

במערכת העיכול, אנו זקוקים לחומר נוסף המשמש כ"מתאם ביולוגי" אשר נמצא 
ב – "פוראוור B12 פלוס".

החומצה הפולית חיונית גם לתהליכי חלוקה ושכפול תקינים של תאי הגוף. הדבר 
קריטי במיוחד להתפתחות מערכת העצבים אצל העובר במהלך ההיריון ולכן 
לתוסף תזונה זה יש חשיבות רבה מאד בקרב נשים המבקשות להכנס להריון 

ולאחר מכן בשלושת חודשי ההריון הראשונים.

תוסף תזונה זה בטוח לשימוש מאחר ושני מרכיביו יכולים להמצא בגוף בכמויות 
גדולות. כעת ניתן ליהנות מההיתרונות של חיבור בין ויטמין B12 וחומצה פולית, 

בנוסחה שתוכננה במיוחד להשלמת טווח תוספי התזונה.

רכיבים 
דקסטרוז, מגביר חוזק דיקלציום פוספאט, ציאנוקובלאמין, מייצבים 

)הידרוקיפרופיל צלולוז, מיקרוקריסטלין צלולוז(, חומר הזגה חומצה סטארית, 
מונע התגיישות סיליקון דיאוקסיד, מתחלב מגנזיום סטארט, חומצה פולית.

מכיל
60 טבליות

שימוש מומלץ
טבלית אחת או שתיים ליום, עדיף לאחר אכילה.

חשוב לדעת
טבליות המשלבות ויטמין B12 וחומצה 	 

פולית יחד
עוזר במניעת פגמי לידה	 
מפחית סיכון למחלות לב	 
בטוח ביותר, גם בכמויות גדולות	 
מועיל לצמחונים וחיוני לטבעונים, מאחר 	 

וספיגת B12 היא בדרך כלל ממקורות החי

פוראוור B12 פלוס
ל-B12 ולחומצה פולית תפקיד חשוב בתהליכי חילוף החומרים התורמים למערך המטבולי

 Forever B12 Plus  #188

% הקצובה היומיתכמות בטבליה ערךסימון תזונתי
נשים 

בגילאי 50-25

% הקצובה היומית 
גברים 

בגילאי 50-25
B12 50025,00025,000מק״גויטמין

400222200מק״גחומצה פולית

ערך קלורי לטבליה )אנרגיה(: 2 קק"ל

B12 משולב עם תומך בבריאות הלב
חומצה פולית

 אינו מכיל
מוצר מן החי

לא בוצעו ניסויים 
על בע״ח

תוספי תזונה

 KSA כשר בהשגחת
ובאישור הרבנות הראשית לישראל

"מהדרין" 
בהשגחת הרב בנימין פרוייבירט 

בהשגחת 
בד״ץ שארית ישראל 


