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Forever Pomesteen
Power
(262)

Ideale multivitaminedrank
Bevat veel antioxidanten
Beschermt tegen vrije radicalen

Forever Pomesteen Power is een multivitamine-

Advies

drank die het lichaam voorziet van vitale antioxi-

Bewaar Forever Pomesteen Power na opening

danten en xanthonen. Onder normale omstan-

afgesloten in de koelkast. De krachtige bestand-

digheden wordt ons lichaam beschermd tegen

delen gaan daarmee niet verloren. Na opening

vrije radicalen. Als er te veel vrije radicalen in ons

is de Pomesteen 4 tot 5 weken houdbaar. Goed

lichaam aanwezig zijn, heeft dat een nadelig effect

schudden voor gebruik. Dit voedingssupplement

yoghurt, 150 ml Pomesteen Power,

op onze gezondheid. Antioxidanten beschermen

is geen substituut voor gevarieerde, evenwich-

(150 ml Aloe Berry Nectar) en 100

ons lichaam tegen vrije radicalen en ze komen

tige voeding en een gezonde levensstijl.

gram aardbeien of ander rood fruit.

voor in gezonde voeding zoals groente, fruit en vis.

TIP

Maak een heerlijke Aloe Power
Shake met 200 ml melk, 200 ml

Mix de dranken met een staafmixer

Xanthonen zijn antioxidanten met een extra sterke

Ingrediënten

of blender goed door elkaar. Voeg

werking en komen in hoge mate voor in mango-

Granaatappelsap, perensap, mangosteensap

daarna de vruchten toe, mix dit tot

steen. Forever heeft deze belangrijke voedings-

(Garcinia mangostana), frambozensap,

één geheel en klaar is de shake!

stoffen verwerkt in de Pomesteen Power.

bramensap, bosbessensap, druivenpitextract,
conserveermiddelen (kaliumsorbaat, natriumben-

Gebruiksaanwijzing

zoaat).

Drink twee maal daags 30 tot 60 ml Forever
Pomesteen Power. Deze hoeveelheid kan worden

Inhoud

aangepast, afhankelijk van persoonlijke ervaring.

473 ml

Drink dagelijks één tot anderhalve liter water,
dit bevordert de afvoer van afvalstoffen in het
lichaam. Meng voor een optimale werking de
Forever Freedom niet met warme dranken.
Voedingswaarden per 100 ml
Hoeveelheid
Energie

ADH*

118 kcal

Koolhydraten (7 g suiker)

27 g

-

Vitamine C

81 mg

133%

* % ADH= Percentage aanbevolen dagelijkse hoeveelheid

- ADH is niet vastgesteld
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