
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ
• Υποστηρίζει την υγεία των μυών και του 

εγκεφάλου

• Ρυθμίζει την ισορροπία των υγρών στον 

οργανισμό

• Εξαιρετική πηγή ηλεκτολυτών 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
180 Δισκία 

ΟΔΗΓΙΕΣ
Λαμβάνετε 6 δισκία ημερησίως.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 
Πιστοποιήσεις Kosher & Halal

ΑΛΛΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 
Μικροκρυσταλλική κυτταρίνη, στεατικό οξύ, 
νατριούχος διασταυρούμενη καρμελλόζη, φυσικό 
θαλάσσιο κοίτασμα ορυκτού.

Forever Nature-Min®

Ένα τέλειο συμπλήρωμα με πλήθος μεταλλικών στοιχείων.

Γνωρίζετε ήδη ότι οι πολυβιταμίνες παρέχουν στον οργανισμό σας τα 
απαραίτητα θρεπτικά συστατικά. Αλλά γνωρίζατε ότι τα πολυμεταλλικά 
συμπληρώματα είναι εξίσου σημαντικά; Τα μεταλλικά στοιχεία παίζουν 
σημαντικό ρόλο σε όλες τις λειτουργίες, από την ενυδάτωση του οργανισμού 
έως την υγεία των μυών και ακόμη και τη λειτουργία του εγκεφάλου. 
Ωστόσο, το ανθρώπινο σώμα δεν αντικαθιστά τα μεταλλικά στοιχεία που 
χάνονται από τον οργανισμό, οπότε οι ελλείψεις πρέπει να καλυφθούν από 
τις τροφές που καταναλώνουμε ή τα συμπληρώματα διατροφής. 

Το Forever Nature-Min είναι ένα προηγμένο συμπλήρωμα που έχει 
σχεδιαστεί για να βοηθήσει τον οργανισμό σας να διατηρήσει τα επίπεδα 
μεταλλικών στοιχείων σε βέλτιστα επίπεδα με 10 βασικά μεταλλικά 
στοιχεία και ιχνοστοιχεία.

Το προϊόν είναι εύπεπτο και περιέχει ένα ιδανικό μείγμα μακροστοιχείων 
και ιχνοστοιχείων. Τα μακροστοιχεία είναι αυτά που χρειάζεται ο 
οργανισμός σας σε υψηλότερες ποσότητες, όπως μαγνήσιο για σωστή 
μυϊκή λειτουργία και ηλεκτρολύτες που βοηθούν στη ρύθμιση της 
ισορροπίας των υγρών στον οργανισμό και στην ενυδάτωση.

Τα ιχνοστοιχεία χρειάζονται σε μικρότερες ποσότητες, αλλά αυτό δεν 
τα καθιστά λιγότερο σημαντικό. Ο ψευδάργυρος, για παράδειγμα, είναι 
γνωστό ότι δρα ως καταλύτης για σχεδόν 100 ένζυμα και βοηθά σε 
πολλές σημαντικές βιολογικές λειτουργίες, συμπεριλαμβανομένης της 
σύνθεσης του DNA και των πρωτεϊνών.

Αναζητήσαμε σε όλο τον κόσμο για να δημιουργήσουμε το τέλειο 
μείγμα, το οποίο περιλαμβάνει θρεπτικά συστατικά θαλάσσιας 
προέλευσης. Βεβαιωθείτε ότι ο οργανισμός σας λαμβάνει όλα τα 
μεταλλικά στοιχεία που χρειάζεται για να καλύψει τις απαιτήσεις ενός 
υγιούς και ισορροπημένου τρόπου ζωής με το Forever Nature-Min. 
Συνδυάστε το Nature-Min μαζί με την πολυβιταμίνη μας, το Forever Daily 
για να διασφαλίσετε ότι ο οργανισμός σας θα έχει την τέλεια ισορροπία 
βιταμινών και μεταλλικών στοιχείων!

Forever Nature-Min®

#037

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ

Χωρίς γλουτένη  Καταλληλο για χορτοφάγους  Κατάλληλο για vegans

Τα προϊόντα που αναφέρονται δεν προορίζονται να διαγνώσουν, κατευνάσουν, θεραπεύσουν
ή αναστείλουν μια συγκεκριμένη ασθένεια ή μια κατηγορία ασθενειών. Θα πρέπει να

συμβουλεύεστε τον γιατρό σας, εάν αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα υγείας.


