
שאלות ותשובות
?Evergreen®-מהו הרכיב העיקרי ב ש:  

הרכיב המרכזי הוא כלורופילין נחושת בריכוז גבוה, סוג מיוצב של כלורופיל.  ת:  
כלורופיל, המכונה גם “דם החיים” של הצמחים, הנו הפיגמנט שמספק לצמח את הצבע    

הירוק שלו ומשמש להמרת אור השמש לאנרגיה בפוטוסינתזה.  
כיצד תורם ריכוז הכלורופיל ב-®Evergreen לגוף? ש:  

כאשר מחזור הדם מועשר בכלורופיל הוא הופך יעיל יותר בהעברת החמצן, הנוטריינטים   ת:  
וחומרים נוספים למערכות הגוף השונות. הכלורופיל גם תומך במערכת העיכול ומסייע     
בסילוק פסולת ורעלנים מהגוף. ®Evergreen הוא מקור טוב לנוגדי חמצון הנאבקים     

ברדיקלים החופשיים ותומכים בבריאות המערכת החיסונית.  
ל- ®Evergreen יש טעם נפלא. האם הוא מכיל חומרי טעם מלאכותיים? ש:  

®Evergreen לא מכיל חומרי טעם מלאכותיים, ממתיקים, צבעי מאכל או חומרים ת:   
משמרים. הוא עשוי אך ורק מרכיבים טבעיים וטהורים. זהו נוזל צמחי מרוכז שעובר     
תהליך מיצוי מיוחד המשמר את המתיקות הטבעית. גם שמן המנטה מעניק טעם רענן     

ונקי לתוסף תזונה טעים וטבעי זה.  

רכיבים בזרקור
כלורופילין נחושת

הרכיב העיקרי ב-®Evergreen הוא כלורופילין נחושת, כלורופיל מסוג התומך במחזור הדם, מסייע 
בניקוי המעיים ועוזר לתהליך העיכול.

פילוסופיית ההתחדשות
אחד העקרונות המרכזיים של פילוסופיית ההתחדשות הוא הזנה וניקוי של הגוף לשם שיפור האיזון 

והבריאות של הגוף. בהתאם לאמונה זו הנוסחה הייחודית של ®Evergreen מסייעת לניקוי הגוף 
ומסייעת למערכת העיכול לסלק פסולת מהגוף. ®Evergreen גם מזין את הגוף עם תערובת 

בלעדית של ויטמינים, מינרלים ופיטונוטריינטים.

גלו את כוחה של אנרגיית הטבע
®Evergreen הוא משקה כלורופיל מרוכז שמספק לגופכם נוגדי חמצון עצמתיים ופיטונוטריינטים 

מירקות עליים בלגימה טעימה אחת. ®Evergreen מגביר אנרגיה על ידי תמיכה במחזור הדם 
בתהליך העברת החמצן, הנוטריינטים ואלמנטים נוספים למערכות הגוף. הוא מותאם במיוחד 

לזמינות ביולוגית מרבית, ואינו מכיל חומרים משמרים, צבעי מאכל או ממתיקים מלאכותיים.
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המלצות
הוסיפו בקבוקון אחד של ®Evergreen  ל-240 מ”ל של ®Fortune Delight, מים או משקה 

אחר של סאנריידר ולגמו בהנאה במשך היום.
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ברזל
מינרל חיוני זה חשוב לשמירה על בריאות כללית. הוא מהווה חלק אינטגרלי ממולקולות   

ההמוגלובין המצויות במרכז תאי הדם האדומים. המוגלובין מסייע בהעברת החמצן מהריאות לכל 
תאי הגוף.

שמן מנטה
שמן חיוני זה מסייע בהקלה על קלקולי קיבה, קשיי עיכול ובחילה.

דף מוצר


