
Opakowanie: 1 litr 

Opakowanie zawiera  
ok. 8 porcji produktu

Kochasz aktywność i chciałbyś zostać na zawsze 
w ruchu? Poznaj FOREVER FREEDOM - smaczny 
i orzeźwiający napój o smaku pomarańczowym, 
stworzony z myślą o Twojej sprawności ruchowej. 
Zawarte w nim składniki wspierają zdrowe stawy, 
przez co sprzyjają zachowaniu aktywnego trybu życia.

CHONDROITYNA i GLUKOZAMINA, wchodzące 
w skład Forever Freedom, to substancje naturalnie 
występujące w chrząstkach stawowych. Pełnią 
ogromnie ważną rolę w utrzymaniu prawidłowych 
funkcji stawów. Odpowiednia ilość chondroityny 
zapewnia prawidłową elastyczność i właściwości 
mechaniczne chrząstki stawowej. Glukozamina 
bierze udział m.in. w wytwarzaniu mazi stawowej. 
MSM to organiczny związek siarki, niezbędnej dla 
prawidłowego funkcjonowania chrząstek. Te trzy 
ważne, występujące w naturze składniki tworzą 
doskonałą harmonię z odżywczymi właściwościami 
aloesu i synergicznie oddziałują na Twoje stawy.

Z Forever Freedom poczujesz, że nic nie ogranicza 
Twojego ruchu, a codzienna aktywność jest łatwiej-
sza, niż mogłeś przypuszczać. W ten sposób każda 
porcja naszego orzeźwiającego napoju zmieni się 
w dawkę Twoich nieograniczonych możliwości!

SPRAWNOŚĆ RUCHOWA

Napój o smaku pomarańczowym na bazie soku z liści aloesu

Forever Freedom

Zmierz się z tym, 
co ogranicza Twoją aktywność.

SKŁADNIKI: sok z liści aloesu (Aloe barbadensis) 89%, 
stabilizator – sorbitol, sok pomarańczowy z zagęszczonego 
soku pomarańczowego 2%, fruktoza, siarczan glukozaminy 
(ze skorupiaków), siarczan chondroityny, naturalny aromat 
pomarańczowy, metylosulfonylometan (MSM), przeciwutleniacz 
- kwas askorbinowy, regulator kwasowości - kwas cytrynowy, 
substancja konserwująca - benzoesan sodu, przeciwutleniacz 
- mieszanina tokoferoli.

KOD: 196

ZALECANE SPOŻYCIE: 120 ml raz dziennie.

Uwaga: Nie należy przekraczać porcji zalecanej do spożycia 
w ciągu dnia.  Produkt nie jest zalecany dla osób uczulonych 
na składniki produktu. Produkt nie jest zalecany do spożycia 
przez dzieci, kobiety ciężarne i karmiące, a także osoby 
z nadciśnieniem tętniczym.

  TO, CO NAJWAŻNIEJSZE:

•  suplement diety wspierający 
prawidłowe funkcje stawów

•  chondroityna wspiera prawidłową 
elastyczność tkanki chrzęstnej

•  glukozamina bierze udział 
w wytwarzaniu mazi stawowej

•  orzeźwiający, pomarańczowy smak

Zawartość składników 
wykazujących efekt odżywczy

w 120 ml

Siarczan glukozaminy
   w tym glukozamina

1500 mg
768 mg

Siarczan chondroityny
   w tym chondroityna

1200 mg
930 mg

Metylosulfonylometan (MSM) 750 mg

Sok z aloesu 110 g

Suplement diety nie może być stosowany 
jako substytut zróżnicowanej diety. 

Prowadzenie zdrowego trybu życia  
i stosowanie zrównoważonej diety 

są niezbędne dla zachowania dobrego stanu zdrowia.

Zostań aktywny 
z Forever Freedom.

CERTYFIKATY PRODUKTU:

Certyfikat Międzynarodowej 
Rady Naukowej ds. Aloesu
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