Nápoje

Forever Freedom®
V tomto chutnom nápoji s príchuťou pomarančov je
skombinované aloe vera s látkami, ktoré pomáhajú
zachovať správnu funkciu kĺbov a ich mobilitu.
Spojili sme bohaté výživné látky nášho stabilizovaného aloe vera gélu so síranom glukozamínu a
síranom chondroitínu - dvomi látkami vyskytujúcimi sa v prírode, o ktorých je známe, že pomáhajú
zachovať zdravú funkciu a pohyblivosť kĺbov. K
tomuto sme pridali vitamín C a MSM (metylsulfonylmetán), primárny zdroj biologicky dostupnej
síry, ktorú potrebuje telo k udržaniu zdravia chrupaviek a pohyblivosti kĺbov. Sírany glukozamínu
a chondroitínu sú prírodné látky, ktoré pomáhajú
zachovávať štruktúru a tým aj zdravie chrupaviek.
Taktiež udržiavajú tieto prirodzené „tlmiče nárazov“ dobre hydratované a tiež uchovávajú kĺbové
mazivo v potrebnej viskozite, čo umožní jednému
povrchu voľne sa kĺzať po druhom. Starnutím je
telo menej schopné tvoriť tieto prirodzené prvky
zdravých chrupaviek, čo potom vedie k opotrebovaniu kĺbov.
V dávke 120 ml Forever Freedomu sa nachádzajú
bežne odporúčané dávky síranu glukozamínu (1500
mg), síranu chondroitínu (1200 mg), 750 mg
MSM a 250 g vitamínu C. Kombinovaný účinok
síranov glukozamínu a chondroitínu, vitamínu C
a MSM tvorí prvú líniu ochrany pred poškodením
chrupaviek. Nech sa Forever Freedom stane vaším
praktickým a výživným štartom do nového dňa!

ZLOŽENIE:
stabilizovaný Aloe Vera Gel (88,9% hmotnostných), sorbitol, prírodný pomarančový koncentrát
(príchuť), fruktóza, síran glukozamínu, síran chondroitínu, prírodná pomarančová príchuť, metylsulfonylmetán (MSM), kyselina askorbová (vitamín C
- antioxidant), kyselina citronová, sorbitan draselný a
benzoan sodný na zachovanie chuti, tokoferol (vitamín E - antioxidant). Obsahuje mäkkýše (morský
rak, krab).

OBSAH:
1 liter

Obsahuje 100%-ný aloe vera džús
N U T R I Č N É

Ú D A J E

v množstve 120 ml
kcal 35
% ODP*
tuky celkom 0g

0%

sodík 140mg

6%

sacharidy celkom 7,5g

2,5%

cukry 3,5g

• jedinečné zloženie dostupné vo forme aloe
nápoja - ponúka praktický a výživný spôsob
ako sa chrániť pred príznakmi starnutia a
opotrebovania kĺbov.
• lepšia absorpcia vďaka aloe vera gélu
• obsahuje látky prirodzene sa nachádzajúce
v kĺboch

bielkoviny 1,5g
*Percentá odporúčaného množstva denného príjmu
(ODP) sú založené na diéte s hodnotou 2 000 kcal.

DÁVKOVANIE:
Užívať 20 - 120 ml denne. Pred použitím dobre
premiešajte. Po otvorení uchovávajte v chladničke.

PRODUKT #196

®

Predstavené výrobky obsahujú vitamíny a minerálne látky, dopĺňajú ich nedostatok vo výžive a tým pomáhajú posilňovať zdravie. Nemajú za účel diagnostikovať, zmierňovať, liečiť, uzdravovať
alebo predchádzať špecifickým chorobám alebo skupinám ochorení. Ak máte zdravotný problém, konzultujte ho so svojím lekárom.
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