
Opakowanie: 90 tabletek

ZDROWE KOŚCI I STAWY

Kompozycja wapnia, manganu, magnezu, cynku i miedzi  
oraz źródło witaminy C i D

Forever Calcium

Nasyć kości i stawy  
porcją składników mineralnych.

  TO, CO NAJWAŻNIEJSZE:

•  kompleksowe wsparcie zdrowia 
kości, stawów, zębów i skóry

•  wapń jest potrzebny do utrzymania 
zdrowych kości

•  mangan pomaga w prawidłowym 
tworzeniu tkanek łącznych

•  miedź pomaga w utrzymaniu 
prawidłowej pigmentacji skóry

KOD: 206

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.

Codziennie polegasz na sile swojego ciała, której 
źródło kryje się w zdrowych komórkach i narządach. 
To, jak odżywiasz i wzmacniasz swój organizm, 
w bezpośredni sposób przekłada się na Twoją 
sprawność i aktywność ale również na samopo-
czucie i wspaniały wygląd. Wybierając FOREVER 
CALCIUM do codziennej suplementacji, pomagasz 
sobie w uzupełnieniu substancji bezcennych dla 
zdrowia Twoich kości, stawów, zębów, krwi i skóry.

WAPŃ jest Ci potrzebny do utrzymania zdrowych 
kości. Jego niedobór początkowo objawia się 
skurczami mięśni, bólami w stawach czy drę-
twieniem kończyn, ale długofalowy brak wapnia 
może prowadzić do częstych złamań, trudności 
z chodzeniem i osteoporozy. MANGAN pomaga 
w prawidłowym tworzeniu tkanek łącznych. WITA-
MINA C pomaga w prawidłowej produkcji kolagenu, 
w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania 
kości, skóry i chrząstki. Kolagen jest elementarnym 
budulcem tkanki łącznej. Brak kolagenu wiąże się 
z dolegliwościami bólowymi kręgosłupa, sztywnością 
i osłabieniem stawów, powstawaniem zmarszczek 
oraz cellulitu. WITAMINA D pomaga w utrzymaniu 
prawidłowego poziomu wapnia we krwi, w utrzy-
maniu zdrowych kości i zębów. MIEDŹ pomaga 
w utrzymaniu prawidłowej pigmentacji skóry.

ZALECANE SPOŻYCIE: 2 razy w ciągu dnia po 
2 tabletki, popijając wodą.

Uwaga: Nie należy przekraczać zalecanej porcji do 
spożycia w ciągu dnia. Kobiety w ciąży i karmiące piersią 
przed spożyciem powinny skonsultować się z lekarzem.

SKŁADNIKI: wapń (diglicynian wapnia, sole wapniowe 
kwasu cytrynowego, węglan wapnia), magnez (tlenek magne-
zu, diglicynian magnezu), stabilizator - celuloza, substancje 
przeciwzbrylające (sól sodowa karboksymetylocelulozy 
usieciowana, kwasy tłuszczowe), witamina C (L-askorbinian 
wapnia), cynk (diglicynian cynku), substancje glazurujące (sól 
sodowa karboksymetylocelulozy, dekstryna), mangan (digli-
cynian manganu), miedź (diglicynian miedzi), naturalny aromat 
waniliowy, glukoza, witamina D (cholekalcyferol), substancja 
glazurująca - cytryniany sodu. 

Zawartość składników  
w zalecanej porcji dziennej

w 4 tabletkach

Wapń 800 mg/100%*

Magnez 300 mg/80%*

Witamina C 80 mg/100%*

Cynk 6 mg/60%*

Mangan 2 mg/100%*

Miedź 1 mg/100%*

Witamina D 5 μg/100%*

* % realizacji dziennej referencyjnej wartości spożycia (dla osób dorosłych)

Odnów swoją siłę  
z Forever Calcium.

CERTYFIKATY PRODUKTU:

Certyfikat Koszerności

Certyfikat Halal
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