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Tõhus toitainete omastamine on lihtne
Toitainete kiirtee toimetab toitained tõhusalt rakkudesse, kudedesse ja elutähtsatesse organitesse. Seda 
teed mööda jõuavad toidu ja toidulisanditega saadud ained turvaliselt kõikidesse rakkudesse ja kudedesse 
ning mööda seda teed väljuvad ainevahetusjäägid.
Lühidalt öeldes, toitained jõuavad sinna, kus neid vaja on ja jäägid juhitakse organismist välja. Tõhusalt 
toimiv toitainete kiirtee tagab hea tervise ning annab vaimset, füüsilist ja emotsionaalset energiat. Forever 
Living soovitab komplekti Vital5, mis toetab toitainete kiirteed.

Toitainete kiirtee

PEAMISED TOOTED

Mis toetab toitainete kiirtee funktsiooni? 
Tervislik toidulaud, kuhu kuulub külluslikult 

puu- ja köögivilja, täisteratooteid, külmaveekala 
ja piisavas koguses vett...

Lisaks täiendav tugi.

TOITAINED

EBAVAJALIKUD 
AINED

RAKUD JA KOED
SÕIDA OTSE EDASI

Toitumistühimike täitmine
Nüüdisaja eluviisi ja söömisharju-
muste tõttu tekib paljude toitumisse 
tühimikke. Uuringud on näidanud, 
et paljudel inimestel jääb olulistest 
toitainetest vajaka.
Ettevõtte Forever tooted aitavad 
need tühimikud täita ja toitainete 
kiirteele piisavalt tiheda liikluse te-
kitada.

TOITUMIs- TühIMIKUD

Stimuleerib toitai-
nete kiirtee ühte 
olulisemat lõiku- 
seedetrakti, kus 
toitained omasta-
takse. Aaloe võib 
tõhustada aineva-
hetust ja olla toitai-
nete omastamisel 
suureks abiks.

Varustab keha tähtsai-
mate vitamiinide ja mi-
neraalidega ning aitab 
kindlustada, et saame 
neid just nii palju, kui 
terve organismi jaoks 
tarvis. Lisaks võib see 
olla abiks tänapäeva 
toitumisharjumuste 
tõttu tekkinud tühimike 
täitmisel. See liigub 
mööda toitainete 
kiirteed rakkudesse ja 
kudedesse, kus toetab 
nende optimaalset 

talitlust.

Sisaldab olulisi 
probiootilisi bakte-
reid, mis aitavad 
soolestiku mikro-
floora tasakaalus 
hoida. Parandab 
seedimist ja toitai-
nete omastamist 
kiirteelt.

Sisaldab palju oome-
ga-3-rasvhappeid, 
sealhulgas suures 
koguses ühte tähtsa-
mat nendest – doko-
saheksaeenrasvhapet 
(DHR). Mida rohkem 
tarvitame külmavee-
kaladest saadavaid 
oomega-3-rasvhap-
peid, seda lähemale 
jõuame oomega-3- ja 
oomega-6-rasvhapete 
ideaalsele 1:1 suhte-
le. See aitab normis 
hoida toitainete kiirtee 
kahe olulisema lõigu – 
vereringe ja seede- 
elundkonna – talitluse.

Aminohappest L-ar-
giniin ja seda rikas-
tavatest toitainetest 
koosnev täiuslikult 
tasakaalustatud komp-
leks sisaldab väga 
palju antioksüdante. 
See võib stimuleerida 
vereringet, mille kaudu 
toitained rakkudesse 
ja kudedesse liiguvad 
ning ainevahetusprot-
sessi jäägid kehast 
väljuvad.



Tõhus toidusedel vähese vaevaga

Lisatulu

Kaubasoodustus

Kasulik tegevus

Uus auto

______________?

Küsige inimeselt, kellelt saite 
komplekti Vital5, kuidas nendesse 
ruutudesse linnukese saab.

KASUTAgE                      JAgAgE

Teie
0.88 krediidipunkt

0.88 krediidipunkt

Soovituslik tarvitamine:

Vital5 hommikusöök Lõunasöök
Aaloemahl 60–120 ml 

Argi+® 1 kulbitäis koos hommikusöögiga või enne trenni

Forever Arctic Sea® 2–3 kapslit 2–3 kapslit

Forever Daily™ 1 tablett 1 tablett

Forever Active Probiotic® 1 kapsel


