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SUPLEMENTOS ALIMENTARES

Forever Vision®

Cód.: 235

PONTOS-CHAVE

•Fornece Mirtilos, Luteína

 e Zeaxantina

•É o apoio para uma visão normal

•Ajuda a manter a sua visão no futuro

MODO DE USAR
Tomar 2 comprimidos por dia, como su-
plemento alimentar, a seguir às refeições.

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL

Quantidade da Toma - 2 comprimidos

Tomas por Embalagem - 30

QUANTIDADE POR TOMA  %  Dose Diária
Vitamina A (como beta-caroteno) 5000 UI 100 %
Vitamina C (como ácido ascórbico) 60 mg 100 % 
Vitamina E (como d-alfa tocoferil succinato) 30 UI 100 %
Zinco (como citrato de zinco) 15 mg 100 %
Cobre (como gluconato de cobre) 5 mg 250 %
Extracto de mirtilo (Standardizado com 25% antocianina)  
(Vaccinium mirtillus)  60 mg *
Cisteina (Como n-Acetil Cisteina) 50 mg *
Extracto de cravo amarelo (Tagetes erecta) 31 mg *
 Luteína 5%   30 mg *
 Zeaxantina 17%  1 mg *
Astaxantina (das micro algas)   2 % 10 mg
Resveratrol                                20 %  
(Polygonum cuspidatum) (raiz) 5 mg *

* Percentagem da Dose Diária não estabelecida

OUTROS INGREDIENTES
Fosfato Dicálcico, Celulose 
Microcristalina, Croscarmelose Sódica, 
Ácido Esteárico, Dióxido de Silício.

A visão é um dos sentidos mais preciosos 
e que não se deve negligenciar. Tomam-se 
suplementos com nutrientes para aumen-
tar o bem-estar geral, esquecendo que a 
visão também é uma parte do organismo 
que precisa de se manter saudável. 

O Forever Vision é um suplemento nu-

tricional com mirtilos (Vaccinium myr-
tillus), luteína e zeaxantina, e outros super 
antioxidantes e nutrientes. Os mirtilos, 
uma planta popular, podem melhorar 
a visão normal e melhorar a circulação 
ao nível dos olhos. A Luteína, um ca-
rotenóide encontrado em muitos vege-
tais e frutos, ajuda a proteger a retina.  

A Zeaxantina e a Astaxantina são outros 
carotenóides muito importantes para a ma-
nutenção saudável da mácula dos olhos. 

Com apenas 2 comprimidos por dia, o 
Forever Vision permite de uma maneira 
simples, manter uma boa visão ao longo 
da vida.

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

CONTEÚDO
60 comprimidos.


