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OUTROS INGREDIENTES
Celulose, Ácido Esteárico, Estearato de 
Magnésio, Croscarmelose de Sódio, Sílica 
e Hidroxipropilmetilcelulose.

CONTEÚDO
60 comprimidos.

SUPLEMENTOS ALIMENTARES

VERSÃO 1

Forever Echinacea Supreme®

Cód.: 214

PONTOS-CHAVE

•Ajuda na manutenção da função   

   imunitária

•Contém Goldenseal e Extracto

 de Semente de Uva

•Ajuda a manter a sua saúde

MODO DE USAR
Tomar 1 comprimido duas vezes ao dia. 
Para melhores resultados é aconselhado 
um intervalo de duas semanas após a toma 
diária durante 4 a 8 semanas.

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL

Quantidade da Toma - 2 comprimidos

Tomas por embalagem - 30

QUANTIDADE POR TOMA
Mistura principal 500 mg 
 Equinacea purpurea (toda a planta) *
 Equinacea angustifolia (raiz) *
Goldenseal (raiz) 300 mg *

Extracto de Semente de Uva 100 mg *

  * Dose Diária não estabelecida

A Equinácea data de uma longa tradição 
na cultura dos Índios Norte Americanos 
das Planícies, que a usavam para ajudar na 
manutenção da sua saúde durante o Inver-
no. Estes aplicavam cataplasmas das raízes 
e usavam também a Equinácea para lavar a 
boca e beber o seu chá.

Os Botânicos denominaram a planta, a par-
tir do ouriço (Echinus) para descrever o seu 
centro espinhoso e tipo cone. A Equinacea 
cresce naturalmente nos estados do Médio 
Oeste, desde a Pensilvânia Ocidental ao 
Kansas, até ao longínquo sul como o Norte 

do Texas. Centenas de estudos científicos, 
indicam que a Equinácea pode ajudar na 
manutenção da função imunitária.

Recentemente, descobriu-se um meca-
nis-mo pelo qual a Equinácea pode aju-
dar. Uma das principais defesas do orga-
nismo é feita a partir de uma substância 
gelatinosa, chamada ácido hialurónico 
(AH). O AH encontra-se nos tecidos 
entre as células, para os manter juntos 
actuando como um “cimento”. Existe 
uma enzima, hialuronidase, que ataca 
o AH de uma forma ainda pouco com-

preendida. Quando isto acontece, o AH 
depressa perde a sua viscosidade tipo ge-
latina e, este “cimento” protector, perde 
a sua eficácia. Quando a enzima destrói 
a integridade da barreira AH, a função 
imunitária pode sofrer. A Equinacea tem 
demonstrado prevenir a dissolução do 
AH, por esta enzima.

O Forever Equinacea Supreme, contém 
duas das melhores formas de Equinacea 
(Purpurea e Angustifolia), mais Goldenseal 
e Extracto de Semente de Uva, para maxi-
mizar os benefícios.

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


