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Forever Freedom Форевър фрийдъм

Forever Move Форевър мув

Уникална натурална комбинация от две мощни съставки, подкрепяща мускулите и ставите, която няма
да откриете никъде другаде по света. Има потвърден
ефект след едва 7-10 дни и е клинично близо пет пъти
по-ефикасна от глюкозамина и хондроитина! Ципата
на яйчните черупки, наречена NEM® допринася за поголяма амплитуда на движение, подобрява общото
състояние на ставите и тяхната подвижност, подкрепя хрущяла, намалява сковаността и подпомага
бързото възстановяване след спортуване. Съчетана
със специална форма на куркума, която повишава
бионаличността ѝ с 200%, за да подкрепя ставите и
да подсилва антиоксидантните способности на тялото още по-добре.
90 гелкапсули (код: 551)

Форевър фрийдъм съчетава 88,9% от чистия, стабилизиран гел от алое вера на Форевър Ливинг с
глюкозамин, хондроитин, метил сулфонил метан
(МСМ) и витамин С, за да помага на организма да
поддържа здрави и подвижни ставите. Течната
формула се усвоява бързо и лесно, а напитката
има портокалов аромат.
Глюкозамин сулфатът и хондроитин сулфатът са
природни органични съединения, които допринасят за поддържане на структурата и здравето на
хрущяла и се грижат за добрата хидратация на
този естествен амортисьор. Те запазват необходимия вискозитет на ставната течност и повърхностите се плъзгат с лекота. И двете съставки се
борят с ензимите, разграждащи хрущялната тъкан
и имат доказани противовъзпалителни свойства.
МСМ е естествена форма на органична сяра. Сярата допринася за доброто състояние на имунната
система и съединителните тъкани, враг е и на свободните радикали. Формулата допълва витамин С,
допринасящ за синтеза на колаген и за възстановяването на съединителните тъкани.
Форевър фрийдъм осигурява препоръчваните от
специалистите количества глюкозамин сулфат
(1500 мг), хондроитин сулфат (1200 мг), както и 750
мг МСМ и 250 мг витамин С в една дневна доза от
120 мл.
Раздвижете се с няколко удовлетворяващи глътки
Форевър фрийдъм!
1 литър (код: 196)
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Forever Active HA™

Форевър активна ХК
Уникална форма на хиалуронова
киселина с ниско молекулярно
тегло. Комбинацията с масло от
джинджифил и кaуркума я превръща в една от най-мощните
хранителни добавки на пазара за
хидратиране на ставите и кожата.
Хиалуроновата киселина (ХК) е
специален протеин, който организмът произвежда, за да смаже
и омекоти ставите и мускулите,
както и за да овлажни кожата.
От векове в Китай се използват
джинджифил и куркума за подобряване действието на ставите.
Превърнете тялото си отново в добре смазана машина с добавката
на Форевър!
60 гелкапсули
(код: 264)
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Forever Calcium

Форевър калций
Тайната на здравите кости се
крие в минерала, присъстващ в
най-голямо количество в нашия
организъм – калция. Почти 99% от
него е постоянно складиран в костите, за да поддържа здравината
им. Останалият 1% е необходим на
тъканите и кръвта, и се набавя или
чрез храната, или от костите ни. С
напредване на възрастта способността на тялото ни да усвоява
калций намалява. Усъвършенстваният Форевър калций се противопоставя на тази тенденция с
още по-добри форми на калций и
патентована комбинация от други
полезни минерали, осигуряващи
оптимално усвояване и действие.
Форевър калций е незаменима
хранителна добавка за здрави
кости и зъби. С нея можете да
сте уверени, че разчитате на найвисококачествените съставки за
подкрепа на здравето.
90 таблетки (код: 206)

Aloe MSM Gel

Алое МСМ гел
Успокояващ гел за бързо облекчаване на стави и кости. Съдържа
органичната сяра метил сулфонил
метан (МСМ) и чист, стабилизиран
гел от алое вера, проникващ дълбоко в кожата, за да пренесе със
себе си всички полезни съставки
и билкови екстракти – извлек от
мечо грозде и бяла върба, масло
от листата на чаено дърво. Формулата за успокояване на мускулите
и ставите допълват витамин E
и екстракт от листа на розмарин –
полезна за кожата съставка, която
привлича влага в нея. Алое МСМ
гелът попива бързо, нанася се
лесно и облекчава напрежението
в тялото.
118 мл
(код: 205)

