Nápoje

Forever Freedom2Go™
Vychutnajte si všetky priaznivé účinky nápoja
Forever Freedom® skombinované s exotickou
chuťou granátového jablka v pohodlnom, jednorázovom vrecúšku. Forever Freedom2Go™
má priaznivé účinky na vaše zdravie, ktoré sú
obsiahnuté v našom patentovanom, stabilizovanom aloe vera géle s prídavkom glukosamínu,
chondroitínu, MSM (metylsulfonylmetán) a
sladkej chuti šťavy z granátového jablka, bohatého na antioxidanty.
Glukosamín sulfát a chondroitín sulfát sú dve
prírodné zložky, o ktorých bolo dokázané, že
prispievajú k správnemu fungovaniu a pohyblivosti kĺbov. Metylsulfonylmetán (MSM) je
hlavným zdrojom organickej síry, ktorú vaše telo
potrebuje na zachovanie zdravého spojivového
tkaniva a kĺbov. Glukosamín, chondroitín a
MSM spolu tvoria prvú líniu v ochrane kĺbov.
Pridajte k týmto zložkám sladkú chuť šťavy z
granátového jablka, bohatého na antioxidanty
(obsahuje viac polyfenolových antioxidantov
ako červené víno, zelený čaj alebo čučoriedky),
a získate tak chutnú, príjemnú kombináciu!
Okrem toho každá denná dávka je obsiahnutá v
praktickom, jednorazovom vrecúšku. Stačí vziať,
otvoriť a vypiť chutné priaznivé účinky nápoja
Forever Freedom2Go™ !

OBSAH:
88,7 ml
Obsahuje 100%-ný aloe vera džús
N U T R I Č N É
Dávka: 1 balenie (88,7 ml)

Ú D A J E
Množstvo
na dávku

Kalórie 			

60 kcal

uhľohydráty

14 g

z toho cukry
bielkoviny

% ODP

NÁVOD NA POUŽITIE:
Pred použitím dobre pretrepte. Obsah vrecúška
pite raz alebo dvakrát denne, najlepšie pred jedlom. Nedopité vrecúško uložte do chladničky.
Aby sa neznížili účinky nápoja, je nutné skonzumovať otvorené vrecúško do 24 hodín. Ak
je vrecúško prasknuté alebo poškodené, nápoj
nepite.

5 %*

12g
<1g

vápnik
vitamín C
(ako kyselina askorbová)

30 mg
28mg

3 %*
45%

sodík

90 mg

4%*

Patentovaná zmes:

82 ml

†

stabilizovaný aloe vera gél (81,4% hmotnostných),
prírodný koncentrát z granátového jablka, glukosamín
sulfát, chondroitín sulfát a metylsulfonylmetán.
*Percentá odporúčaného množstva denného príjmu
sa zakladajú na diéte 2000 kcal.
† %ODP neboli stanovené.

OSTATNÉ ZLOŽKY:
Fruktóza, prírodná aróma granátového jablka,
kyselina citrónová, sorbát draselný (na ochranu arómy), tokoferol (antioxidant). Obsahuje
extrakt z mäkkýšov (garnátov, krabov a homárov).

• obsahuje glukosamín, chondroitín          
a MSM
• lahodná chuť granátového jablka
• balené v praktických, jednorázových
vrecúškach

PRODUKT #306
®

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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