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Wapƒ konieczny jest do budowy koÊci i z´bów, warunkuje pobudli-

woÊç nerwowo-mi´Êniowà, kurczliwoÊç mi´Êni, uszczelnia b∏ony 

komórkowe oraz Êciany naczyƒ w∏osowatych, bierze udzia∏ w krzep-

ni´ciu krwi. 99% wapnia znajduje si´ w koÊciach.

Co najmniej dwie grupy spo∏eczne powinny starannie dbaç, aby 

wapƒ i inne sk∏adniki mineralne nie ucieka∏y z koÊci. Sà to:

•  aktualnie rosnàca m∏odzie˝, która w okresie lata potrafi wystrze-

liç w gór´ nawet o 15 cm (m∏odzie˝ roÊnie szybko i „niestaran-

nie”), a w jej tradycyjnym jedzeniu wapnia jest jak na lekarstwo; 

tak lubiane s∏odkie napoje gazowane zawierajà zwiàzki fluoru, 

które dodatkowo „kradnà” wapƒ z rosnàcych koÊci;

•  ludzie dojrzali, którzy poprzez niew∏aÊciwy tryb ˝ycia cz´sto 

zwiàzany z wykonywanà pracà lub z ucià˝liwoÊciami dnia co-

dziennego ∏atwo tracà mas´ kostnà. U niektórych osób po czter-

dziestce ka˝de histeryczne odchudzanie, ka˝dy okres nadmierne-

go obcià˝enia stresem sprawia, ˝e organizm w celu uzupe∏nienia 

poziomu tych minera∏ów w surowicy krwi si´ga do koÊci, gdzie 

gromadzone sà przez lata ich zasoby. Z tego powodu osteoporo-

za przesta∏a byç chorobà „staruszków”.

Forever daje szans´, pozostawiajàc nam do dyspozycji  

FOREVER CALCIUM

o sk∏adzie:  

250 mg wapnia, 100 mg magnezu, 100 jednostek witaminy D

Jest to efekt nowoczesnej wiedzy o suplementacji kostnej,  

wspania∏y preparat do wbudowywania i zatrzymywania wapnia  

w koÊciach.

W osoczu krwi wapƒ w cz´Êci zwiàzany jest z bia∏kami i ten nie 

wbudowywuje si´ w koÊci, natomiast pozosta∏y to wapƒ wolny  

w postaci jonów – w∏aÊnie on nas interesuje. Niestety wolny wapƒ 

trudno dyfunduje do koÊci i dlatego specjaliÊci w FLP stworzyli 

wapƒ w postaci organicznej – w produkcie Forever Calcium 

z∏àczono go z czàstkà kwasu organicznego (kwas cytrynowy)  

o doskona∏ej wch∏anialnoÊci. 

Mówiàc prosto: czàstka wapnia poprzez to po∏àczenie sta∏a si´  

doskonale przyswajalna i ∏atwa do wbudowania w koÊç.

Drugi minera∏ to magnez – bez niego wapƒ nie mo˝e byç prawi-

d∏owo dystrybuowany z krwi do innych p∏ynów ustrojowych i tka-

nek, w tym równie˝ do koÊci.

Wapƒ i magnez to dwaj mineralni „bracia” – niski poziom magnezu 

oznacza brak skutecznoÊci wapnia. „JeÊli chcesz przyswoiç wapƒ, 

zadbaj o magnez”.

Wreszcie witamina D to jeden z trzech czynników, które decydujà  

o gospodarce wapniem w organizmie (obok hormonów tarczycy  

i przytarczyc). Niedobór witaminy D upoÊledza wch∏anianie wapnia 

i odk∏adanie go w koÊciach, a w naszej strefie klimatycznej 

uzupe∏nianie witaminy D jest niezb´dne.

Forever Calcium to wspania∏y produkt o tak  

dobranych proporcjach g∏ównych sk∏adników,  

aby ich przyswajalnoÊç by∏a najwi´ksza, 

oczywiÊcie z po˝ytkiem dla naszego zdrowia.  

To doskona∏a profilaktyka osteoporozy,  

ale i skuteczna broƒ w walce z tà coraz 

powszechniejszà chorobà.
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