Forever
Pomesteen Power
М

ного се пише за силните антиоксидантни
свойства на нара и мангостана. И двата плода
са познати на човека от хиляди години и това не е
случайно. Нарът съдържа повече антиоксиданти от
сините боровинки, зеления чай и виното. Мангостанът се нарича „кралица на плодовете” не само
заради превъзходния си вкус, но и заради своите
мощни здравословни качества. В него се съдържат
голямо количество ксантони, които представляват
уникални, биологично активни антиоксидантни съединения, които сериозно конкурират витамините
С и Е по стимулиране на имунната система.
Многобройни са научните изследвания, чиито
резултати доказват силата на тези два плода за
превенция на различни здравословни проблеми.
Ето защо Форевър Ливинг Продъктс създаде плодовата напитка с антиоксидантно действие Forever
Pomesteen Power (код 262). Тя съдържа много
плодови антиоксиданти в съчетание с натурален
витамин С. Пийте Forever Pomesteen Power, за да
пазите здравето си с една от най-добрите течни
хранителни добавки на пазара днес.
Ключът към качеството на този продукт е разнообразието, а когато става дума за плодове, тъмният цвят е предимство, защото означава високо
съдържание на антиоксиданти. Днес често се
говори за това колко полезни за здравето са тези
съединения. Според проф. Пат Кендал от научната
катедрата по хранене към университета в Колорадо, антиоксидантите действат като неутрализират
силно разрушителните свободни радикали. Човешкият организъм има естествени защитни системи,
които се борят със свободните радикали, но в наши
дни агресивното въздействие на околната среда
води до появата на твърде големи количества от
тези вредни нестабилни молекули и те завземат
тялото и нарушават структурата и функциите на
клетките ни.
Нашата компания е известна с това, че предлага
продукти от най-високо качество, чиито състав
е разработен на базата на най-съвременните
представителни научни изследвания. Ето защо
не е случайно, че в патентованата формула на
Forever Pomesteen Power сме включили плодовете,

за които науката е доказала, че имат най-силни
антиоксидантни свойства. Към мощните качества на мангостана и нара, ние добавихме круши,
малини, къпини и гроздово семе. Това съчетание
има ефект на „супер антиоксидант”, а е и много
вкусно! Смесете го с гел от алое вера (код 15) и
ще получите двойно по-здравословна напитка!
Forever Pomesteen Power е нашият отговор на търсенето на все по-добри решения на проблемите,
породени от съвременния начин на живот. Само
30 мл на ден от тази вкусна напитка, смесени с 60
мл Aloe Vera Gel, са едно от най-добрите защитни
средства срещу предизвикателствата на нашия
натоварен и замърсен свят. Обещайте си здраве
днес и включете коктейла от Forever Pomesteen
Power и гел от алое вера към своя ежедневен хранителен режим. Здравето и имунната ви система
разчитат на него!
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