
Opakowanie: 60 kapsułek 

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.

Formułę FOREVER ACTIVE HA stworzyliśmy z my-
ślą o optymalnym nasyceniu Twojego organizmu 
cynkiem i kwasem hialuronowym. Prawidłowej 
suplementacji tych związków w szczególny sposób 
potrzebują Twoje stawy i kości, ale jej dobroczynny 
wpływ znajdzie również odbicie w kondycji skóry, 
włosów i paznokci.

KWAS HIALURONOWY jest organicznym związkiem 
chemicznym, który naturalnie występuje w orga-
nizmie człowieka, m.in. w skórze i mazi stawowej. 
Powszechnie nazywany jest „eliksirem młodości”. 
Gdy poziom kwasu hialuronowego wraz z wiekiem 
spada, stawy tracą swoją elastyczność, a skóra 
wysusza się, wiotczeje i pojawiają się zmarszczki. 
Prawidłowa suplementacja kwasu hialuronowego 
może istotnie opóźnić te procesy.

CYNK to ważny składnik Forever Active HA, który 
pomaga w utrzymaniu zdrowych kości oraz pomaga 
zachować zdrową skórę, włosy i paznokcie. Pełni 
też inne doniosłe funkcje: pomaga w prawidłowej 
syntezie DNA i białka, utrzymaniu prawidłowych 
funkcji poznawczych i w utrzymaniu prawidłowego 
widzenia. Aby spotęgować dobroczynne działanie 
Forever Active HA uzupełniliśmy go sproszkowanym 
KŁĄCZEM KURKUMY, który podobnie jak kwas 
hialuronowy wesprze Twoje stawy.
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ZDROWE KOŚCI I STAWY

Forever Active HA

Polegaj na sile swojego ciała  
i osiągaj więcej.

  TO, CO NAJWAŻNIEJSZE:

•  preparat polecany osobom 
potrzebującym wsparcia sprawności 
ruchowej

•  kwas hialuronowy oraz kłącze 
kurkumy wpływają na prawidłowe 
funkcjonowanie stawów

•  cynk pomaga w utrzymaniu 
zdrowych kości

•  korzeń imbiru wykazuje właściwości 
przeciwutleniające

ZALECANE SPOŻYCIE: 2 kapsułki dziennie. Należy 
popić wodą.

Uwaga: Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia 
w ciągu dnia. Nie stosować w przypadku uczulenia na 
którykolwiek ze składników produktu.

SKŁADNIKI: olej sojowy, żelatyna wołowa, substancja 
wiążąca - glicerol, kwas hialuronowy, sproszkowane kłącze 
kurkumy (Curcuma longa), olejek z korzenia imbiru (Zingiber 
officinale), emulgator - wosk pszczeli żółty, maltodekstryna, 
woda oczyszczona, tlenek cynku, emulgator - lecytyny (z soi).  

KOD: 264

Zawartość składników 
w zalecanej porcji dziennej

w 2 kapsułkach

Kwas hialuronowy 80 mg

Sproszkowane kłącze kurkumy 50 mg

Olejek z korzenia imbiru 50 mg

Cynk 2 mg/20%*

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

Zostań w ruchu  
z Forever Active HA.

Suplement diety z kwasem hialuronowym i cynkiem

CERTYFIKATY PRODUKTU:

Certyfikat Koszerności

Certyfikat Halal
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