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SUMOS

Cód.: 262

PONTOS-CHAVE

• Fórmula Super Antioxidante

• Mistura única de sumos de fruta

 e extractos

• Sabor exótico que todos adoram

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL

Quantidade da Toma - 30 ml

Tomas por Embalagem - 16

QUANTIDADE POR TOMA  %  Dose Diária*
Calorias  35
Hidratos de Carbono totais 8 g 3%
 Açúcares 7 g  
Sódio  10 mg 1%
Vitamina C (como ácido ascórbico) 24 mg 40%
Mistura patenteada  30 ml †    
Sumo de Romã, Sumo de Pêra, Sumo de Mangostão (Garcinia mangostana), Sumo de Framboesa, 
Sumo de Amora Silvestre, Sumo de Mirtilo e extracto de Sementes de Uva.         
* Percentagem de Dose Diária baseado numa dieta de 2000 calorias

† Dose Diária não estabelecida

OUTROS INGREDIENTES
Sorbato de Potássio (para proteger o sabor).

CONTEÚDO
473 ml.

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

Forever Pomesteen Power®

Todos concordam que os antioxidantes são 
extremamente vitais para a nossa saúde e 
bem-estar. No entanto, assiste-se actualmen-
te, a um grande debate entre os nutricionis-
tas para se saber qual é a fruta que tem mais 
poder antioxidante, ou que fruta tem mais 
Xantonas ou o maior valor da taxa ORAC 
(Capacidade de Absorção Radical de Oxi-
génio). O Forever Pomesteen Power tem 
tudo isto, numa mistura de sumos de fruta, 
incluindo a Romã, Pêra, Mangostão, Fram-
boesa, Amora Silvestre, Mirtilo e extracto de 
Semente de Uva.

O valor ORAC é um indicador do modo 
como um antioxidante inibe os danos 

provocados pelos radicais livres. O valor 
ORAC das frutas pode variar bastante, mes-
mo quando se testa a mesma fruta em altu-
ras diferentes após a sua colheita. O que é 
importante saber é que todos os ingredien-
tes do Forever Pomesteen Power estão perto 
do topo da lista do valor ORAC, especial-
mente a Romã e o Mangostão.

O sumo de Romã apresenta um teor de an-
tioxidante polifenol superior aos do vinho 
tinto, chá verde, sumo de arando e sumo de 
laranja. Por outro lado, é uma boa fonte de 
Vitaminas A, C e E e de ferro.

O Mangostão é um fruto popular na Ásia. 

O seu sabor intenso levou a Rainha Vitória 
a declará-lo como a sua fruta favorita e ficou 
conhecido como “ A Rainha das Frutas!”. 
O seu valor ORAC é muito elevado e é rico 
em Xantonas benéficas. As Xantonas são 
uma família de componentes nutricionais 
que surgem naturalmente nas frutas e que 
correspondem a poderosos antioxidantes.

O Forever Pomesteen Power é aconselhado 
a todos que pretendam evitar os efeitos dos 
radicais livres no seu organismo, permitin-
do-lhes viver de uma forma saudável e retar-
dar os efeitos do envelhecimento precoce. É 
indicado para crianças, mulheres e homens 
de todas as idades, atletas e fumadores.

MODO DE USAR
Agite bem antes de usar. Tome 30 ml por 
dia ou sempre que desejar, preferencialmen-
te antes das refeições. Para obter melhores 
resultados, coloque no frigorífico e consu-
ma-o no prazo de 30 dias depois de abrir.


