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Forever Freedom®

Forever Freedom to apetyczny napój  

o smaku pomaraƒczowym b´dàcy 

po∏àczeniem Aloe vera oraz substancji 

o pozytywnie wp∏ywajàcych na funk-

cjonowanie stawów i naszà mobilnoÊç. 

Stabilizowany mià˝sz Aloe vera 

wzbogaciliÊmy siarczanem glukozaminy 

i siarczanem chondroityny – dwiema 

naturalnymi substancjami, które, jak 

dowiedziono, sprzyjajà optymalnemu 

funkcjonowaniu stawów, a tym samym 

naszej mobilnoÊci. Nast´pnie 

dodaliÊmy do nich witamin´ C i MSM, 

g∏ówne êród∏o biosiarki, której organizm 

potrzebuje dla zdrowia tkanki ∏àcznej  

i prawid∏owego dzia∏ania stawów.

Siarczan glukozaminy i siarczan chon-

droityny to naturalne substancje, które 

od˝ywiajà tkank´ chrz´stnà tak, aby 

ten naturalny „amortyzator” ludzkiego 

cia∏a by∏ odpowiednio nawil˝ony. 

Sprawiajà tak˝e, ˝e p∏yn smarujàcy 

zawarty w stawach zachowuje 

odpowiednià lepkoÊç, dzi´ki czemu 

koÊci mniej si´ o siebie ocierajà.  

W miar´ up∏ywu czasu organizm  

produkuje coraz mniej tych naturalnych 

elementów zdrowych chrzàstek, co 

mo˝e prowadziç do zu˝ycia stawów.

Glukozamina, chondroityna, witamina C 

i MSM – wszystkie te substancje 

po∏àczone razem to doskona∏a pierw-

sza linia frontu walki o zachowanie 

zdrowia koÊci i stawów! Tak jak w przy-

padku wszystkich innych produktów 

FLP, równie˝ i te substancje od˝ywcze 

pozyskiwane sà z naturalnych êróde∏.

G¸ÓWNE SK¸ADNIKI:

Mià˝sz Aloe barbadensis (stabilizowany 

mià˝sz Aloe vera 89%), witamina C, 

fruktoza, siarczan glukozaminy, siarczan 

chondroityny, MSM (dimetylosulfon), 

sorbitol, koncentrat naturalnego soku 

pomaraƒczowego, tokoferol (witamina 

E), naturalny aromat pomaraƒczowy.

OPAKOWANIE: 1 litr

WartoÊç od˝ywcza                100 ml          dziennej porcji  
                                                                2 du˝e ∏y˝ki sto∏owe 
                                                                       (ok. 24 ml)

wartoÊç energetyczna 29 kcal/126 kJ 7 kcal / 29 kJ

bia∏ko 1,2 g 0,2 g

w´glowodany 6,2 g 1,5 g

t∏uszcz 0 g 0 g

mià˝sz z liÊci aloesu 89 g 21 g

siarczan glukozaminy 1,2 g  288 mg

siarczan chondroityny 1,1 g  264 mg

metylosulfonylometan 0,6 g  144 mg

Kod:  196

•  Przeznaczony dla wszystkich, 
którzy pragnà zachowaç 
sprawnoÊç ruchowà przez 
d∏ugie lata

•  Pomaga piel´gnowaç 
m∏odzieƒczà elastycznoÊç 
stawów i wi´zade∏ 
niezale˝nie od wieku!

•  Pomocny w zapobieganiu 
kontuzjom sportowym

•  Zawiera substancje 
naturalnie wyst´pujàce  
w stawach

• èród∏o biosiarki


