
PACKS

Vital5®

Nossas vidas são muito corridas e opções rápidas de alimentação, como 
comidas processadas, parecem, muitas vezes, a solução mais simples. 
Com isso, nosso corpo pode deixar de obter as vitaminas e os minerais que 
necessitam para manter nossa saúde e nosso bem-estar em dia.

Pensando nisso, escolhemos uma composição que combina Aloe Vera Gel, 
Forever C, Garlic-Thyme, Forever Daily e Arctic Sea a fim de trazer nutrientes 
chave para o seu corpo e para ajudá-lo a parecer e sentir-se melhor.

Sucesso em várias partes do mundo, o pack Vital 5® fornece uma nutrição 
avançada e ao mesmo tempo simples para você e para aqueles que você 
ama.

FOREVER ALOE VERA GEL®

O primeiro produto a receber certificação por parte do International Aloe 
Science Council pela sua pureza, o nosso gel de Aloe ajuda o sistema 
digestivo e contribui para a absorção dos nutrientes.

FOREVER ARCTIC SEA®

Contém uma mistura exclusiva de óleos de peixe e lula, é rico em ácido oleico. 
Este é o suplemento de Ômega 3, EPA e DHA. É também rico em vitamina E.

FOREVER DAILYTM

Este poderoso multivitamínico diário constitui o mais avançado sistema 
disponível de entrega de nutrientes. A nossa fórmula patenteada contém 
55 nutrientes perfeitamente equilibrados, incluindo os valores diários 
recomendados de vitaminas e minerais.

FOREVER C

O Forever C com farelo de aveia é um excelente suplemento nutricional. Ele 
traz dois nutrientes vitais em um único produto. A mistura combina 500mg de 
farelo de aveia com 45mg de vitamina C por tablete.

FOREVER GARLIC THYME®

Alho e tomilho, os dois poderosos antioxidantes encontrados em Forever 
Garlic-Thyme®, combinam-se para criar uma dupla imbatível para manutenção 
de uma boa saúde.

COMPOSIÇÃO

• 1x Aloe Vera Gel;

• 1x Forever C;

• 1x Artic-Sea;

• 1x Forever Daily;

• 1x Garlic Thyme.

*Composição de junho de 2021, mix sujeito a mudanças de acordo
com a disponibilidade do estoque.

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