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Forever Pomesteen Power™

• Pot´˝ny antyutleniacz

•  Wyjàtkowa mieszanka 
soków i ekstraktów 
owocowych

•  Egzotyczny, przepyszny smak

Nikt ju˝ nie przeczy, ˝e antyutleniacze 

majà kluczowe znaczenie dla naszego 

zdrowia i dobrego samopoczucia. 

Dietetycy toczà natomiast dyskusje, 

który z owoców jest najlepszym anty-

utleniaczem, który zawiera najwi´cej 

ksantonów czy ma najwi´kszà wartoÊç 

ORAC. Forever Pomesteen Power 

zawiera je wszystkie, b´dàc mieszankà 

soków i ekstraktów owocowych:  

z granatów, gruszek, mangostanów, 

malin, je˝yn, jagód i pestek winogron. 

WartoÊç ORAC (Oxygen Radical Abso-

bance Capacity) to wskaênik mocy,  

z jakà antyutleniacz walczy z wolnymi 

rodnikami. Wskaênik ten w przypadku 

owoców mo˝e byç bardzo ró˝ny, nawet 

kiedy sprawdza si´ ten sam gatunek 

owoców, tyle ˝e w ró˝nym czasie od 

zbiorów. Wa˝ne jest to, ˝e wszystkie 

owoce zawarte w Forever Pomesteen 

Power – zw∏aszcza granat i mangostan 

– zajmujà jedne z poczàtkowych miejsc 

na liÊcie pod wzgl´dem wartoÊci 

ORAC. Sok z granatów ma  

w sobie wi´cej antyutleniajàcych poli-

fenoli ni˝ czerwone wino, zielona  

herbata, sok ˝urawinowy i sok 

pomaraƒczowy. Jest on tak˝e 

Êwietnym êród∏em witamin A, C i E oraz 

˝elaza. Mangostan to owoc bardzo po-

pularny w Azji. Jego wyjàtkowy smak 

sprawi∏, ˝e mangostan sta∏ si´ ulubio-

nym owocem królowej Wiktorii – dlate-

go cz´sto nazywa si´ go „królowà 

owoców”! WartoÊç ORAC mangostanu 

jest bardzo wysoka, jest on tak˝e boga-

ty w ksantony, substancje od˝ywcze 

naturalnie obecne w owocach,  

o bardzo silnych w∏aÊciwoÊciach 

antyutleniajàcych. Przekonaj si´, jak 

dzia∏ajà antyutleniacze i zasmakuj  

w wyjàtkowym nektarze wieloowoco-

wym Forever Pomesteen Power!

G¸ÓWNE SK¸ADNIKI: Sok z owoców 

granatu, sok z owoców gruszki, sok  

z owoców mangostanu, sok z owoców 

malin, sok z owoców je˝yn, sok  

z owoców jagód i wyciàg z nasion 

winogron.

WartoÊç od˝ywcza 1 porcja (30 ml) 100 g

WartoÊç energetyczna 146 kJ/35 kcal 444 kJ/106 kcal

Bia∏ko 0,2 g 0,5 g

W´glowodany 8,0 g 24,3 g

T∏uszcz 0,0033 g 0,01 g

Witamina C 24,0 mg (40%*) 72,7 mg (121%*)

* % zalecanego dziennego spo˝ycia

INNE SK¸ADNIKI:

Sorbinian potasowy.

OPAKOWANIE: 473 ml

Kod: 262


