
Sua dose diária 
de nutrição com  
o poder antioxidante  
das frutas! 
FOREVER POMESTEEN POWER 
é uma mistura de frutas que possuem alta 
capacidade de absorção de radicais livres,  
como romã, pera, mangostão, framboesa, 
amora, mirtilo e extrato de sementes de uva. 
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MANGOSTÃO 
Rico em xantonas (antioxidantes), 
com 40 dos 200 tipos já catalogados. 

ROMÃ 
Contém mais flavonoides 
antioxidantes que o vinho 
tinto e o chá verde. É um 
antioxidante três vezes mais 
potente que qualquer outra 
fruta. 

CONFIRA O PODER DAS FRUTAS 



AMORA 
Altos níveis de  
antocianidinas, que 
trabalham como  
antioxidantes,  
ajudando as células  
e o colágeno contra 
 os radicais livres. 

MIRTILO 
Rico em antocianidinas (tipo 
de flavonoide chamado 
polifenol), é umas das frutas 
com maior poder antioxidante 
e destaca-se como a mais 
potente e de grande 
importância para proteção  
das células e do colágeno. 
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PERA 
Rica em vitamina C, forte 
antioxidante para suprimir 
radicais livres. Fonte de 
pectina (fibra solúvel) e 
potássio. 

CONFIRA O PODER DAS FRUTAS 

FRAMBOESA 
Rica em vitamina C, 
manganês, polifenóis e 
ácido gálico, importantes 
na eliminação dos 
radicais livres. 



SEMENTES  
DE UVA 
Contêm pró- 
antocianidinas  
oligoméricas,  
antioxidantes 20 vezes  
mais potentes que a 
vitamina C e 50 vezes  
mais potentes que  
a vitamina E. Amigas  
do tecido das paredes  
das artérias por sua alta 
afinidade com lipídeos. 
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SAUDÁVEL, NUTRITIVO  
E VERSÁTIL 

Beba puro  
Sinta o sabor exótico desta combinação única. 
 

Dilua em água mineral 
Um refresco diferente para as crianças 



Adicione à sua porção diária  
de Aloe Vera 
Uma opção agradável de sabor  
para aqueles que não gostam do amargo Aloe. 
 

Adicione ao Champanhe 
Um lindo e saudável drinque  
Kir Royale. 
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Adicione aos cremes para doces 
Sinta o sabor exótico desta combinação única. 
 
Utilize para embeber bolos 
Um toque exclusivo e saudável na sua receita. 
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Depois de atividade física ou junto  
de sua porção de cereal favorito. 
 
Congele em forminhas de gelo 
Ficam lindas as variadas formas coloridas  
para decorar e gelar diversos sucos e drinques, 
além de torná-los mais saudáveis e nutritivos. 
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