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Este produto não é destinado a diagnosticar, tratar, curar ou prevenir qualquer doença.

Nutrição

Forever Dailytm é um suplemento 
vitamínico e de sais minerais essenciais, 
com composição dentro dos limites diários 
recomendados. Sua fórmula balanceada 
maximiza o aproveitamento das vitaminas 
e dos sais minerais que, somados a uma 
alimentação equilibrada e hábitos de vida 
saudáveis, asseguram energia e bem-estar 
ao organismo na medida certa.

Algumas das vitaminas e sais minerais 
contidos no Forever Dailytm possuem 
micronutrientes com ação antioxidante, 
protegendo, desta maneira, as células 
contra as ações dos radicais livres. O 
estresse oxidativo já demonstrou ser 
um componente fundamental de muitas 
doenças.

O Forever Dailytm não substitui uma 
alimentação saudável. Ele é indicado 
para complementar eventuais deficiências 
causadas por uma alimentação precária, 
por problemas de absorção de nutrientes 

ou, ainda, para certos grupos de pessoas 
que fazem uso de dieta vegana e atletas 
com carga pesada de treinamento, 
O Forever Dailytm não engorda e 
sua administração deve estar sempre 
acompanhada de orientação médica.

INGREDIENTES: Malato bicálcico, 
malato dimagnesio, ácido ascórbico 
(vit. C), mistura de tocoferóis, D-alfa-
tocoferol, (vit. E), bisglicinato ferroso, 
bisglicinato de zinco, niacinamida (vit. 
B3), bisglicinato de cobre, iodeto de 
potássio, betacaroteno (vit. A), bisglicinato 
de manganês, pantotenato de cálcio (vit. 
B5), biotina (vit. B7), colecalciferol (vit. 
D), complexo aminoácido de selênio, 
cloridrato de tiamina (vit. B1), riboflavina 
(vit. B2), nicotinato glicinato quelato de 
crômio, cloridrato de piridoxina, piridoxal 
5’- fosfato (vit. B6), glicinato quelato 
de molibdênio, ácido fólico (vit. B9), 
cianocobalamina (vit. B12). Aditivos: 
Estabilizante celulose microcristalina, 

• Mistura de 24 nutrientes, incluindo 
vitaminas e minerais essenciais;

• Nutre e protege nossos corpos.
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croscarmelose sódica, glaceante ácido 
esteárico, aroma natural de baunilha, 
espessante hidroxipropilmetilcelulose, 
emulsificante glicerina.

CONTEÚDO: 60 tabletes.

USO SUGERIDO: 2 tabletes ao dia como 
suplemento dietético.
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*Seus valores diários podem ser menores ou maiores dependendo de suas necessidades energéticas.
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INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
(tamanho da porção: 2 tabletes - 2018mg)

Porções por frasco: aprox. 30

Valor Energético

Carboidratos

Proteínas

Gorduras Totais

Gorduras Saturadas

Gorduras Trans

Fibra Alimentar

Sódio

Cálcio

Magnésio

Ferro

Zinco

Manganês

Cobre

Iodo

Selênio

Molibdênio

Cromo

Vitamina A

Vitamina D

Vitamina C

Vitamina E

Tiamina

Riboflavina

Niacina

Ácido Pantotênico

Vitamina B6

Ácido Fólico

Vitamina B12

Biotina

0

0

0

0

0

0

0

0

25

38

43

71

43

100

50

50

50

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

5 Kcal = 21,6 kJ

1,1g

0g

0g

0g

0g

0g

0mg

250mg

100mg

6mg

5mg

1mg

900mcg

65mcg

17mcg

22,5mcg

35mcg

600mcg

5mcg

45mg

10mg

1,2mg

1,3mg

16mg

5mg

1,3mg

240mcg

2,4mcg

30mcg

%VD* %VD*Qtd. por porção Qtd. por porção

*% de VD baseadas em uma dieta de 2.000 calorias.
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