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OUTROS INGREDIENTES
Fructose, Celulose Microcristalina, Sílica. 
Contém: Soja

SUPLEMENTOS ALIMENTARES

Forever CardioHealth™
 com CoQ10

Cód.: 312

PONTOS-CHAVE

• Apropriado para dissolver 

facilmente no Gel de Aloe Vera 

• Fornece CoQ10 necessária para o 

bom funcionamento celular

• Contém extractos de plantas, 

minerais e vitaminas, lecitina e 

antioxidantes para a manutenção 

do sistema cardiovascular saudável

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Quantidade da Toma - 1 Saqueta
Tomas por Embalagem -  30 

QUANTIDADE POR TOMA  % Dose Diária
Calorias     10
Hidratos de Carbono Totais 3 g < 1% *
        Açúcares  3 g †
Vitamina C (como ácido áscorbico) 30 mg 50 % 
Vitamina E (mistura de tocoferóis) 15 IU 50 %
Vitamina B6 (como cloridrato de piridoxina) 2 mg 100 %
Folato (como àcido fólio) 400 mcg 100 %
Vitamina B12 (como cianocobalamina) 25 mcg  417 %
Magnésio (como citrato de magnésio) 5 mg 1 %
Crómio (como cloreto de crómio) 50 mcg 42 %

CoEnzima Q10 80 mg † 
Extracto de Semente de Uvas 20 mg † 
Extrato de Acafrão-da-Índia (Curcuma Longa), pó (raiz) 20 mg † 
Extracto de Boswellia (Boswellia Serrata) (resina)  20 mg † 
Extracto de Folha de Oliveira 40 mg † 
Lecitina de Soja  100 mg † 

* Percentagem da Dose Diária baseada numa dieta de 2000 calorias  

† Dose Diária não estabelecida

O Forever CardioHealth™ com CoQ10 é uma 
fórmula especial, solúvel e apropriada para dis-
solver no nosso Aloe Vera Gel, que fornece três 
importantes apoios nutricionais para a saúde 
cardiovascular. Ajuda a manter os níveis da ho-
mocisteína saudáveis, fornece a coenzima Q10 
um catalizador vital da energia celular que pro-
move o funcionamento eficiente das células e 
oferece antioxidantes que mantém saudáveis 
os tecidos e os músculos do coração, ajudan-
do-os a fortalecer a função cardíaca. 

O CoQ10 é uma enzima que é produzida pelo 
organismo humano sendo necessária para as 
funções básicas do bom funcionamento ce-
lular, incluindo as do coração e as dos vasos 
sanguíneos. Os níveis de CoQ10 produzidos 
pelo organismo começam a diminuir com o 
avançar da idade justamente quando mais pre-

cisamos. O Forever CardioHealth with CoQ10 
fornece um suplemento extra de CoQ10 para 
as necessidades do seu organismo. 

Outra forma do Forever Cardio Health  man-
ter a boa funcionalidade do sistema do cardio-
vascular é ajudar a manter os níveis de homo-
cisteína no sangue. As vitaminas B encontradas 
no Forever CardioHealth (Vitamina B6, B12 e 
Ácido Fólico) têm demonstrado que ajudam a 
manter os níveis de homocisteína nos valores 
de referência saudáveis. Em retorno, esta ma-
nutenção dos níveis de homocisteína promove 
o bom funcionamento cardiovascular e dos 
vasos sanguíneos.

O Forever Cardio Health também tem uma 
selecção de extractos de plantas (Extracto de 
Semente de Uvas, Extrato de Acafrão-da-Índia, 

Extrato da Boswellia Serrata e Extracto de Fo-
lha de Oliveira) cujos benefícios para o sistema 
cardiovascular estão comprovados através de 
estudos. 

Para além dos ingredientes já mencionados em 
cima, adicionamos minerais como o magnésio, 
crómio e lecitina de soja conhecidos pela parti-
cularidade de lubrificarem os vasos sanguíneos 
e de mobilizarem as gorduras que se acumu-
lam nas artérias, e ainda juntamos as vitaminas 
antioxidantes C e E. 

Comece já a usufruir de este cocktail maravi-
lhoso repleto de benefícios para um coração 
saudável!

Fácil de utilizar é só juntar e misturar no seu 
Aloe Vera Gel e desfrute também dos benefi-
cios adicionados da maravilhosa folha do Aloe 
Vera. Beba e o seu coração agradece-lhe!  

Deve sempre consultar o seu médico de família se tiver algum problema de saúde.

CONTEÚDO
3.5 g
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