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OUTROS INGREDIENTES
Óleo de Canola, Gelatina, Glicerina, Le-
citina, Cera de Abelhas, Água Purificada, 
Extracto de Alfarroba.
Contém Soja.

CONTEÚDO
100 cápsulas gelatinosas.

SUPLEMENTOS ALIMENTARES

Forever Garlic-Thyme®

Cód.: 065

PONTOS-CHAVE

• Regula a tensão arterial,

• Diminui o Colesterol

• Mantém as vias respiratórias sãs

• Poderoso antioxidante

• Ajuda a proteger o organismo dos 

radicais livres

• Cápsula de gelatina inodora 

MODO DE USAR
Tomar 1 cápsula gelatinosa com as refei-
ções, como suplemento alimentar.

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL

Quantidade da Toma - 1 cápsula gelatinosa

Tomas por Embalagem -  100 

QUANTIDADE POR TOMA 
Concentrado de alho inodoro, líquido
(equivalente a 1000 mg de alho fresco) 10 mg *

Tomilho, em pó (folhas) 50 mg*

 * Dose Diária não estabelecida

A utilização do alho e do tomilho, na ali-
mentação tem sido relatada há milhares de 
anos. Um papiro egípcio datado de 1500 
A.C., lista 22 utilizações saudáveis do alho. 
Actualmente começamos a compreender 
como estas funcionam. 

O alho e o tomilho, os dois poderosos an-
tioxidantes encontrados no Forever Garlic-
-Thyme, são uma ajuda na manutenção da 
boa saúde. Quando o alho é esmagado ou 

cortado, as enzimas reagem produzindo um 
agente poderoso. Estudos mostram que os 
outros componentes do alho ajudam a me-
tabolizar as gorduras, convertendo-as em 
energia e a proteger o organismo contra os 
radicais livres.

Outras substâncias saudáveis contidas nes-
tas cápsulas inodoras, como o ajoene (com-
posto sulfurado com propriedades antico-
agulantes) e a lecitina (substância que ajuda 

a eliminar os depósitos de gordura como 
o colesterol), contribuem para emulsionar 
as gorduras. Os componentes sulfurados 
do alho mostraram também propriedades 
benéficas para a saúde respiratória. O alho 
contém também germânio, um micromin-
eral que ajuda a estimular o sistema imuni-
tário do organismo e selénio.

O tomilho contém vários antioxidantes como 
o tanino, o fenol e o timol (saponinas). 

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


