
Opakowanie: 90 kapsułek

SPRAWNOŚĆ RUCHOWA

Kapsułki z kolagenem i kurkuminoidami

Forever Move

Niezawodne wsparcie aktywności 
każdego dnia.

  TO, CO NAJWAŻNIEJSZE:

•  wyjątkowe składniki odżywcze, 
które wspierają elastyczność 
stawów

•  źródło kolagenu, pochodzącego 
ze sproszkowanych skorupek jaj 
kurzych

•  źródło kurkuminoidów, które 
pomagają utrzymać elastyczność 
kości i stawów

•  preparat polecany osobom na 
każdym poziomie sprawności 
ruchowej

KOD: 551

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.

Zdolność ruchu traktujemy jako coś oczywistego, 
dopóki nie poczujemy jej utrudnienia lub ograniczenia. 
Wraz z upływem lat, gdy nie dbamy wystarczająco 
o aktywność fizyczną a nasze dieta nie dostarcza 
nam optymalnych ilości niezbędnych składników 
odżywczych, stawy tracą elastyczność, zaczynamy 
borykać się z usztywnieniami i odczuwać ból.

FOREVER MOVE zawiera mieszankę dwóch 
efektywnych, naturalnych składników odżywczych 
- sproszkowanych skorupek jaj kurzych oraz eks-
traktu z ostryżu długiego, które wykazują niezwykle 
korzystne działanie na narządy ruchu.

Niepozorne SKORUPKI KURZYCH JAJ są do-
skonałym źródłem chondroityny, kwasu hialurono-
wego i kluczowych białek, takich jak KOLAGEN. 
Substancje te stanowią bezcenne, naturalne źródło 
wzmocnienia, odżywienia i regeneracji stawów.

Również KURKUMINOIDY, których źródłem 
w Forever Move jest ekstrakt z OSTRYŻU DŁU-
GIEGO, od tysięcy lat cieszą się sławą substancji 
o wyjątkowych właściwościach przeciwzapalnych 
i antyoksydacyjnych. Na Dalekim Wschodzie od 
wieków stosowano je jako podstawę terapii przy 
stanach zapalnych stawów i chorobach zwyrod-
nieniowych. Kurkuminoidy wspierają nasze zdrowie 
również poprzez usuwanie wolnych rodników, które 
przyspieszają procesy starzenia się organizmu.

Zachowaj swobodę ruchu  
z Forever Move.

ZALECANE SPOŻYCIE: 3 kapsułki dziennie, popijając 
wodą.

Uwaga: Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia 
w ciągu dnia. Nie stosować w przypadku uczulenia na 
którykolwiek ze składników produktu. W przypadku 
przyjmowania leków przeciwzakrzepowych stosowanie 
produktu należy skonsultować z lekarzem.

SKŁADNIKI: sproszkowane skorupy jaja kurzego, ekstrakt 
z kłącza ostryżu długiego (Curcuma longa), olej sojowy, żelatyna 
rybna, substancja utrzymująca wilgoć - glicerol, woda, ekstrakt 
z owoców szarańczyna strąkowego - chleba świętojańskiego 
(Ceratonia siliqua).

Zawartość składników 
w zalecanej porcji dziennej

w 3 kapsułkach

Sproszkowane skorupki jaja kurzego
   w tym kolagen

525 mg
15,75 mg

Ekstrakt z ostryżu długiego
   w tym kurkuminoidy

525 mg
63 mg

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

CERTYFIKATY PRODUKTU:

Certyfikat Koszerności

Certyfikat Halal
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