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Sięgnij po...

Forever 
Pomesteen 
Power

Forever Living jest znane z tego, że dostarcza najwyższej jakości 
produkty, wsparte najnowszymi, uznanymi badaniami, dlatego 
nieprzypadkowo w skład koktajlu Forever Pomesteen Power 
wchodzą owoce, które według naukowców mają najwyższą 
zawartość antyutleniaczy. Poczynając od prawdziwych potęg – 
granatów i mangostanu, aż do gruszek, malin, jeżyn, borówek  
i wyciągu z pestek winogron, to prawdziwa super antyutlenia-
jąca mieszanka. A do tego wszystkiego – pyszny smak!

Forever Pomesteen Power to odpowiedź na pytanie, jak trosz-
czyć się o zdrowie w świecie pełnym stresu i pośpiechu!

źródło: Forever International, czerwiec 2006

Dużo się pisze o potężnych antyutleniających właściwościach 
granatów i mangostanu. Oba te owoce są cenione od tysięcy 
lat – i nie bez powodu. Granaty mają więcej antyulteniaczy niż 
jagody, zielona herbata czy wino. Mangostan został okrzyknię-
ty „królową owoców” ze względu na wyborny smak oraz proz-
drowotne właściwości. Owoc mangostanu ma wysoką zawar-
tość ksantonów, które są unikalnym, biologicznie aktywnym 
składnikiem antyutleniaczy, konkurującym z witaminami C  
i E we wspieraniu układu odpornościowego. Razem owoce te 
mogą przynieść organizmowi korzyści poprzez wsparcie jego 
układu odpornościowego.

W istocie, wiele badań wychwala ochronne właściwości tych 
owoców. Właśnie dlatego Forever Living stworzyło Forever 
Pomesteen Power (kod 262). Ten potężny koktajl owocowy to 
źródło antyutleniaczy, a także witaminy C. Pijąc Forever Po-
mesteen Power dbasz o swoje zdrowie, wspierając je jednym  
z najlepszych odżywczych napojów owocowych, jaki jest obec-
nie dostępny na rynku!

Kluczem jest różnorodność, a jeśli chodzi o owoce – im ciem-
niej, tym lepiej, ze względu na wysoką zawartość antyutlenia-
czy. Raporty o korzystnym wpływie antyutleniaczy na zdrowie 
są dziś powszechne. Jak mówi dr Pat Kendall z wydziału Food 
Science and Human Nutrition na Uniwersytecie Kolorado, an-
tyutleniacze działają poprzez neutralizację wysoce reaktyw-
nych, destruktywnych cząsteczek, zwanych wolnymi rodnika-
mi. Wolne rodniki są zwykle neutralizowane przez naturalne 
mechanizmy obronne organizmu, jednak negatywne warunki 
i zanieczyszczenie otaczającego nas środowiska mogą osłabiać 
strukturę i funkcjonowanie ludzkich komórek.


