
מוצר מספר 470

תיאור ומטרה
פוראור לייט אולטרא הוא התוסף המושלם לאיכות 

החיים עם Forever. במוצר משולבים חשיבה וטכנולוגיות 
חדשניות כדי לשמור על תזונה מאוזנת.

שתי מנות יומיות של פוראור לייט אולטרא עם חלב רזה 
מספקות את הכמות היומית המומלצת של ויטמינים 

ומינרלים המצויינים בטבלת הנתונים התזונתיים. 
)ניתן להשתמש בתחליפי חלב כגון משקה סויה, שקדים 

או אורז(. 
אין ספק שפוראור לייט אולטרא מהווה את המוצר 

המתקדם מבלי להתפשר על הטעם.

מכיל
375 גרם – כ- 15 מנות בשקית.

אופן השימוש
לערבב כף מדידה ) 25 גר'( עם 300 מ"ל חלב רזה או 

משקה אחר )חלב סויה או מים(, לערבב היטב . לאחר 
פתיחה יש לשמור על האריזה סגורה במקום קריר ויבש.

נשים בהריון, נשים מניקות, אנשים הנוטלים תרופות 
מרשם וילדים – יש להיוועץ ברופא.

אחסון:  שמור במקום קריר ויבש כאשר המיכל סגור היטב, 
שמור הרחק מהישג ידם של ילדים.

מיועד לסגנון החיים מופחת הפחמימות	 
משקה המעניק RDI 100% של ויטמינים 	 

ומינרלים רבים בשתי מנות יומיות
חומרי טעם טבעיים	 
כ- 15 מנות בשקית 	 

פוראור לייט אולטרא 

Forever Lite Ultra®

100 גר׳יחידותסימון תזונתי
אבקה

מנה -
25 ג׳

% מהקצובה 
היומית 

המומלצת 
לנשים*

% מהקצובה 
היומית 

המומלצת 
לגברים*

מנה מוכנה 25 
גר' אבקה + 300 

מ"ל חלב 1%

201--38496קק"לאנרגיה

24--5213גר'חלבונים 

19--205גר'פחמימות

16--82גר'מתוכם סוכרים

3.9--123גר'שומנים

0--00מ"גכולסטרול

0.3--00גר'שומן רווי

1--2.60.65גר' נתרן

1--41גר'סיבים תזונתיים

A 8922232722226מק"גויטמין

D 30.7515150.8מק"גויטמין

E 24675606מ"גויטמין

B1   20.545330.6מ"גויטמין

B2 0.560.141080.8מ"גויטמין

317.852418מ"גניאצין

B6 2.350.637300.8מ"גויטמין

340854742112מק"גחומצה פולית

B12 1.60.420202.8מק"גויטמין

C 16041.6696943מ"גויטמין

7.61.927273.5מ"גחומצה פנטטונית

10025252533מק"גביוטין

76192.42.4406מ"גסידן

1022--2085521מ"גאשלגן

207--840210מ"גזרחן

6141605745187מ"גמגנזיום

300755050168מק"גיוד

27.66.946697מ"גברזל

14.83.731255.2מ"גאבץ

410.20.21מ"גמנגן

69.617.4322520מק"גסלניום

20.5660.5מ"גנחושת

* בגילאי 25-50 לפי 25 גר' אבקה בלבד
ערכים אלו מהווים 50% מהצריכה היומית המומלצת ע״י ארגון הבריאות העולמי כשהמשקה 

מלווה בחלב רזה

5.2016

אבקה להכנת משקה בטעם וניל

רכיבים נוספים: חלבון סויה מבודד, תערובת מקציפה 
)מלטודקסטרין שמן חמניות(, אשלגן, פרוקטוז, חומרי טעם וריח 

טבעיים - וניל, פרוקטואוליגוסכרידים, מונע חמצון )טריסודיום 
פוספאט(, מייצבים ) גואר גאם, תערובת  פרוטאזות(, סידן קרבונט, 
מגנזיום אוקסיד, מתחלב ) לציטין סויה(, ממתיק ) סוכרלוז(,  ויטמין 
C, ברזל, ויטמין E, ניאצין, יוד, אבץ, מנגן, ביוטין, חומצה פנטטונית, 

 ,D3 ויטמין ,B1ויטמין ,B6 נחושת, שימרי בירה, ויטמין ,A ויטמין
.B12 חומצה פולית, סלניום, ויטמין ,B2 ויטמין



מוצר מספר 471

תיאור ומטרה
פוראור לייט אולטרא הוא התוסף המושלם לאיכות 

החיים עם Forever. במוצר משולבים חשיבה וטכנולוגיות 
חדשניות כדי לשמור על תזונה מאוזנת.

שתי מנות יומיות של פוראור לייט אולטרא עם חלב רזה 
מספקות את הכמות היומית המומלצת של ויטמינים 

ומינרלים המצויינים בטבלת הנתונים התזונתיים. 
)ניתן להשתמש בתחליפי חלב כגון משקה סויה, שקדים 

או אורז(. 
אין ספק שפוראור לייט אולטרא מהווה את המוצר 

המתקדם מבלי להתפשר על הטעם.

מכיל
390 גרם – כ- 15 מנות בשקית.

אופן השימוש
לערבב כף מדידה ) 25 גר'( עם 300 מ"ל חלב רזה או 

משקה אחר )חלב סויה או מים(, לערבב היטב . לאחר 
פתיחה יש לשמור על האריזה סגורה במקום קריר ויבש.

נשים בהריון, נשים מניקות, אנשים הנוטלים תרופות 
מרשם וילדים – יש להיוועץ ברופא.

אחסון:  שמור במקום קריר ויבש כאשר המיכל סגור היטב, 
שמור הרחק מהישג ידם של ילדים.

מיועד לסגנון החיים מופחת הפחמימות	 
משקה המעניק RDI 100% של ויטמינים 	 

ומינרלים רבים בשתי מנות יומיות
חומרי טעם טבעיים	 
כ- 15 מנות בשקית 	 

פוראור לייט אולטרא 

Forever Lite Ultra®

100 גר׳יחידותסימון תזונתי
אבקה

מנה -
25 ג׳

% מהקצובה 
היומית 

המומלצת 
לנשים*

% מהקצובה 
היומית 

המומלצת 
לגברים*

מנה מוכנה 25 
גר' אבקה + 300 

מ"ל חלב 1%

203--37794קק"לאנרגיה

24--5012.5גר'חלבונים 

19--194.7גר'פחמימות

16--82גר'מתוכם סוכרים

3.9--123גר'שומנים

0--00מ"גכולסטרול

0.3--00גר'שומן רווי

1--2.50.6גר' נתרן

1--41גר'סיבים תזונתיים

A 8582142722226מק"גויטמין

D 30.7515150.8מק"גויטמין

E 235.7575606מ"גויטמין

B1   20.545330.6מ"גויטמין

B2 0.530.131080.8מ"גויטמין

307.552418מ"גניאצין

B6 2.260.56537300.8מ"גויטמין

327824742112מק"גחומצה פולית

B12 1.50.420202.8מק"גויטמין

C 15438.5646443מ"גויטמין

7.31.825253.5מ"גחומצה פנטטונית

9624242433מק"גביוטין

731822406מ"גסידן

1043--2085521מ"גאשלגן

507--8070מ"גזרחן

590147.55242187מ"גמגנזיום

288724848168מק"גיוד

26.56.644667מ"גברזל

14.23.529235.2מ"גאבץ

69.617312420מק"גסלניום

1.90.4715150.5מ"גנחושת

* בגילאי 25-50 לפי 25 גר' אבקה בלבד
ערכים אלו מהווים 50% מהצריכה היומית המומלצת ע״י ארגון הבריאות העולמי כשהמשקה 

מלווה בחלב רזה

5.2016

אבקה להכנת משקה בטעם שוקולד

רכיבים נוספים: חלבון סויה מבודד, תערובת מקציפה 
)מלטודקסטרין שמן חמניות(, אשלגן, פרוקטוז, חומרי חומרי 

טעם וריח טבעיים - שוקולד, פרוקטואוליגוסכרידים, מונע חימצון 
)טריסודיום פוספאט(, מייצבים )גואר גאם, תערובת  פרוטאזות(, 

סידן קרבונט, מגנזיום אוקסיד, מתחלב ) לציטין סויה(, ממתיק 
)סוכרלוז(, ויטמין C, ברזל, ויטמין E, ניאצין, יוד, אבץ, מנגן, ביוטין, 

חומצה פנטטונית,  ויטמין A, נחושת, שימרי בירה, ויטמין B6, ויטמין 
.B12 חומצה פולית, סלניום, ויטמין ,B2 ויטמין ,D3 ויטמין ,B1


