
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
לעיתים המציאות היומיומית מקשה עלינו בצריכה קבועה של מזונות-על בצורתם 

הטבעית, אך עם סופרגרינס אתם יכולים להעניק לגופכם דחיפה גדולה של מזונות-על 
צמחיים בכל עת ובכל מקום. כל אריזה היא תוסף תזונה עוצמתי המכיל תערובת 

אידיאלית של אלוורה ומעל 20 פירות וירקות המהווים מקור מצוין לוויטמינים ומינרלים.

פוראוור סופרגרינס הוא שילוב עוצמתי של חומרים מזינים שנבחרו בקפידה ממקורות 
טבעיים כמו זרעי ענבים, תה ירוק, ירקות ירוקים, ספירולינה, האלוורה שלנו ועוד. שלל 

חומרים מזינים ונוגדי חמצון אלו יעזרו לכם לשמור על ההגנות הטבעיות של גופכם ואת 
הביצועים שלכם בשיא. ירקות ירוקים כמו תרד, כרוב וברוקולי מגבירים את הביצועים 

על ידי תמיכה ב -pH מאוזן, החיוני לרבים מתפקודי הגוף. בכך,  סופרגרינס הוא 
הרבה יותר מדרך מהירה ונוחה למלא את הפערים התזונתיים שלכם. זוהי תוספת 
נהדרת לתיק הכושר בזכות התמיכה בביצועי כוח וסיבולת במהלך פעילות גופנית 

ובהתאוששות לאחר האימון. העשירו את אורח החיים שלכם במקורות הטובים ביותר 
של הטבע הירוק: בין אם אתם צריכים להתחיל לשלב יותר ירוקים בתזונה שלכם או בין 
אם לתמוך בשגרת האימונים עם תערובת מושלמת של מזונות- העל המובילים בטבע, 

אין אפשרות טובה יותר מפוראוור סופרגרינס!

מכיל
300 גרם )30 שקיקים(.

שימוש מומלץ
יש להוסיף תכולת שקיק אחד )4.4 גרם( ל-240 מ"ל מים.

חשוב לדעת
שילוב אידיאלי של מעל ל-20 פירות, 	 

ירקות, מזונות-על ואלוורה
מקור יומי מעולה לוויטמינים ומינרלים 	 

ממקור צמחי

 	E -ו C עשיר בוויטמינים נוגדי החמצון
תומך במערכת החיסונית ובשמירה על 	 

רמת pH מאוזנת

Forever Supergreens™  #621

 ,E414 רכיבים: עלי תרד, תערובת חומר טעם וריח )מלטודקסטרין, מסמיך
 ,)E551 מונע התגיישות ,E330 חומרי טעם וריח פירות יער, מווסת חומציות

מגנזיום קרבונט, ברוקולי, נבטי עשב שעורה, ספירולינה, אבקת פירות וירקות 
]תפוח, סוכר שורש סלק, קמח אורז, פלפל אדום, מלטודקסטרין, עגבניות, 
תות, חמוציות, אצרולה, תרד, עלי כרוב, בצל, ברוקולי, קייל, מתחלב סויה 

לציטין, גרסיניה, דלעת, שורש סלק, אוכמניות, אסאי, גוג'י, גזר, רכז מיץ ענבים, 
רכז מיץ רימון[, חומצה אסקורבית, עלי קייל, אבקת זרעי ענבים, אבקת עלי 

 E ויטמין ,E960 תה ירוק, תמצית פרי גוג'י )מכיל מלטודקסטרין(, ממתיק
)ד-אלפא טוקופריל אצטט, עמילן תירס מעובד, מונע התגיישות E551(, מונע 

  .)aloe barbadensis( אבקת עלי אלו-ורה ,E551 התגיישות

מידע תזונתי:

ל-100 גר׳ ערךסימון תזונתי 
אבקה

 בשקיק 

)4.4 גר׳(

100 מ״ל מנה 

מוכנה 

29813.15.5קק"לאנרגיה 

2.200גר'סך השומנים

7253213.3מ"גנתרן

65.731.2גר'סך הפחמימות

מתוכן :

160.70.3גר׳סוכרים

15.80.70.3גר׳חלבונים 

אחוז מקצובה יומית מומלצת

ויטמינים 
ומינרלים

ל-100 גר' יחידות
אבקה

לנשים בגיל 
25-50

 לגברים בגיל
25-50

 E 675%60%מ״גויטמין

 C 80133%133%מ״גויטמין

144.60%35.70%מ״גמגנזיום

תוספי תזונה

"מהדרין" 
בהשגחת הרב בנימין פרוייבירט 

 תמיכה
בחילוף חומרים

לא בוצעו ניסויים ללא גלוטן
על בע״ח

פוראוור סופרגרינס
חזקו את יומכם עם מנה עוצמתית המשלבת יותר מ-20 סוגים של פירות וירקות

 ללא תוספות 
של סוכר או שומן

 תמיכה
במערכת החיסונית 


