Zdokonalená a současně jednoduchá výživa
Výživová superdálnice je vybudována tak, aby účinně dodávala živiny do celého těla, do buněk, tkání i životně
důležitých orgánů. Živiny přijímáme ze stravy i výživových doplňků a tato výživová superdálnice zajišťuje, aby tyto
živiny byly dodány do každé buňky i tkáně, přičemž odstraňuje odpadní látky, které tělo přirozeně vytváří. Ve zkratce
– živiny doputují tam, kde jsou zapotřebí a odpadní látky jsou odvedeny z těla ven. Výsledkem dobře fungující
výživové superdálnice je optimální zdraví a vitalita s duševní, fyzickou a emocionální energií.
Na podporu výživové superdálnice společnost Forever Living nabízí Vital5.

Výživová superdálnice
ZÁKLADNÍ PRODUKTY
Vyživuje trávicí ústrojí
– jeden ze základních
prvků výživové
superdálnice, kde
se vstřebává jídlo a
živiny. Aloe dokáže
podpořit absorpci
živin a stimulovat náš
metabolismus.

Obsahuje velké
množství Omega 3
mastných kyselin
včetně unikátně velkého
množství DHA – jedné z
nejdůležitějších Omega
3 mastných kyselin, které
můžeme konzumovat.
Maximalizace
příjmu Omega 3
mastných kyselin ze
studenovodních ryb
nám pomáhá přiblížit
se k ideální hodnotě
poměru mastných kyselin
Omega 3: Omega 6 – 1:1.
To přispívá k podpoře
normální kardiovaskulární
funkce a trávicího ústrojí,
obou základních součástí
výživové superdálnice.

ŽIVINY

Co podpoří výživovou superdálnici?
Zdravá strava s množstvím ovoce a zeleniny,
celozrnných výrobků, studenovodních
ryb a dostatečným množstvím vody ...
plus extra podpora.

BUŇKY A TK
ÁNĚ
POKRAČUJT
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Poskytuje nezbytné
vitamíny a minerály
a pomáhá zajistit, že
přijímáme množství
živin potřebné pro
optimální zdraví. Může
také pomoci překonat
nutriční deficity
vznikající v důsledku
našeho moderního
stravování. Tyto živiny
jsou přepravovány po
výživové superdálnici k
našim buňkám a tkáním,
aby podpořily jejich
optimální funkce.

Poskytuje skvělou
směs aminokyseliny
L-Argininu a
podpůrných živin
bohatých na
antioxidanty. Podporuje
oběhový systém, který
přivádí živiny v těle
k buňkám a tkáním,
a rovněž odvádí
odpadní produkty z
metabolických procesů,
aby je tělo eliminovalo.

NUTR

IČNÍ D

Obsahuje důležité
probiotické bakterie,
které pomáhají
podporovat přiměřenou
rovnováhu střevní flóry.
Podporuje tak zažívání
a absorpci živin do
výživové superdálnice.
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Překlenutí nutričního deficitu
Moderní životní styl a stravovací návyky
způsobují, že mnozí z nás trpí nutričním
deficitem. Výzkumy ukazují, že mnoho
lidí nepřijímá denně dostatečné množství
základních živin. Produkty společnosti Forever
jsou navrženy tak, aby pomohly překlenout
tento nutriční deficit a udržely hladiny živin
plynoucích po výživové superdálnici.

Videa najdete na www.discoverforever.com
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