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Forever Lycium Plus®

•  Ogólnie wzmacnia  
i regeneruje organizm

•  Sk∏adniki tego produktu  
to jedne z najbardziej 
efektywnych naturalnych 
antyutleniaczy (wielokrotnie 
silniejsze od zwyk∏ej 
witaminy C)

•  Wspiera walk´ z wolnymi 
rodnikami

•  Mo˝e stymulowaç produkcj´ 
kolagenu

•  Dodaje si∏ i energii

•  èród∏o fitosk∏adników

•  Pozytywnie wp∏ywa  
na wzrok i skór´

Pod tà ekscytujàco egzotycznà nazwà 
kryje si´ niezwyk∏y produkt, b´dàcy 
po∏àczeniem koncentratu z owoców 
kolcowoju chiƒskiego (Lycium chinense) 
z wyciàgiem bioflawonoidowym  
z korzenia lukrecji. Obydwie te roÊliny 
majà z pewnoÊcià jednà wspólnà 
cech´: historia ich u˝ywania si´ga a˝ 
czasów staro˝ytnych Chin. Okazuje si´, 
˝e ju˝ przesz∏o 2000 lat temu zarówno 
korzeƒ lukrecji, jak i jagody kolcowoju 
by∏y niezwykle szeroko stosowane  
w naturalnej medycynie daleko-
wschodniej, której najwa˝niejsza 
zasada to dba∏oÊç o utrzymanie  
harmonii i równowagi zdrowotnej 
ca∏ego organizmu. Wyciàgowi  
z owoców kolcowoju („lycium”) przy-
pisywano ju˝ od wieków w∏aÊciwoÊci 
wzmacniajàce i regeneracyjne. Wie-
rzono g∏´boko, ˝e dzia∏a na cz∏owieka 
ogólnie odm∏adzajàco, przywraca si∏y 
witalne, poprawia widzenie, dodaje 
blasku skórze oraz uelastycznia stawy 
i wi´zad∏a. Wspó∏czesne badania 
tak dalece potwierdzi∏y nieocenione 
w∏aÊciwoÊci koncentratu z jagód 
kolcowoju, ˝e zaleca si´ go obecnie 
tak˝e osobom wracajàcym do zdrowia 
po radioterapii i chemioterapii. 
Drugi ze sk∏adników Forever Lycium 

Plus to bioflawonoidowy ekstrakt  
z korzenia lukrecji. Sk∏ad i proporcje 
zawartych w nim bioflawonoidów 
sprawiajà, ˝e jest to jeden z najsilniej 
dzia∏ajàcych naturalnych antyuleniaczy. 
SkutecznoÊcià swojego dzia∏ania 
przeciwko wolnym rodnikom 
przewy˝sza wielokrotnie nawet 
znanà ze swoich antyutleniajàcych 
w∏aÊciwoÊci witamin´ C!
Nie przypadkiem w ofercie Forever 
Living Products oba te ca∏kowicie  
naturalne produkty znalaz∏y si´ tu˝ 
obok czystego mià˝szu  Aloe vera. 
Najlepiej wi´c zrobimy jednoczàc 
wszystkie dost´pne nam si∏y 
Natury przeciwko procesom zbyt 
szybkiego „zu˝ywania si´” organizmu 
i wszystkich zwiàzanych z tym 
dolegliwoÊci. Tak wiele mo˝na zrobiç 
ju˝ od dzisiaj. Ot, choçby popijajàc 
Forever Lycium Plus swojà codziennà 
porcjà Mià˝szu Aloe Vera lub 
Mià˝szu Aloe Vera z ˚urawinami...

ZawartoÊç sk∏adników	 1 tabletka 2 tabletki 
od˝ywczych

Ekstrakt z owoców 

kolcowoju chiƒskiego 315 mg 630 mg

Ekstrakt z korzenia lukrecji 38 mg 76 mg

G¸ÓWNE SK¸ADNIKI:
Sproszkowany ekstrakt z owoców 
kolcowoju chiƒskiego (Lycium chinense  
i Lycium barbarum), sproszkowany 
ekstrakt z korzenia lukrecji (Glycirrhiza 
glabra i Glycirrhiza uralensis).

OPAKOWANIE: 100 tabletek

Kod: 72


