
Bàdê w szczytowej formie!
JesteÊ aktywnà osobà i chcesz byç w szczytowej formie, ale czasem  
czujesz, ˝e musisz odpuÊciç, bo twój organizm domaga si´ odpoczynku 

i odnowy. A mo˝e nie jesteÊ w stanie byç tak aktywny, jak byÊ chcia∏, bo 
twoje cia∏o odmawia wspó∏pracy? Jak by nie by∏o, rezygnacja z twoich 

ulubionych sportów i zaj´ç nie jest w twoim stylu. Forever Living Products 
oferuje fantastyczne produkty, które pomogà ci zachowaç doskona∏e 

samopoczucie i nadal robiç to, co lubisz!

Forever Freedom
Wyobraê sobie dobroczynne w∏aÊciwoÊci czystego, stabilizowanego Mià˝szu Aloe 

Vera po∏àczone z dwoma substancjami, które sà pomocne dla utrzymania 
prawid∏owego funkcjonowania stawów – siarczanem glukozaminy  

i siarczanem chondroityny. Efektem takiego po∏àczenia jest Forever 
Freedom, wyÊmienity nektar o pomaraƒczowym smaku!
Siarczan glukozaminy i siarczan chondroityny to naturalne 
substancje, które, jak dowiedziono, sprzyjajà optymalnemu 
funkcjonowaniu stawów i naszej mobilnoÊci. Od˝ywiajà one 
chrzàstki, dzi´ki czemu te naturalne „amortyzatory” ludzkiego 
cia∏a zachowujà odpowiednie nawil˝enie. DodaliÊmy tak˝e do 
Forever Freedom witamin´ C oraz MSM, g∏ówne êród∏o 
biosiarki, której nasz organizm potrzebuje dla zachowania  
w zdrowiu tkanki ∏àcznej i dla prawid∏owego dzia∏ania stawów.
Siarczan glukozaminy, siarczan chondroityny, witamina C  
i MSM – substancje te po∏àczone razem to doskona∏a pierwsza 

linia frontu walki o utrzymanie zdrowia koÊci i stawów. Pij 
wi´c na zdrowie i niech Forever Freedom stanie si´ praktycz
nym i po˝ywnym sposobem na rozpocz´cie dnia!

Aloe MSM Gel
MSM jest substancjà wyst´pujàcà w naturze, b´dàcà dla 

naszego organizmu êród∏em siarki zwiàzanej organicznie. 
Siarka w tej postaci jest jednym z  podstawowych elementów 
budulcowych naszej tkanki ∏àcznej oraz stawów. Biosiark´ 

znaleêç mo˝na w ka˝dej niemal komórce naszego cia∏a. Jej 
zwiàzki majà dzia∏anie przeciwzapalne i przeciwbólowe oraz 

sà absolutnie niezb´dne przy odtwarzaniu (regeneracji) tkanki 
chrz´stnej w naszych stawach. W Aloe MSM Gel po∏àczono dzia∏anie 

czystego mià˝szu aloesowego i MSM, a dodatek wyciàgów z kory 
wierzby oraz z liÊci màcznicy lekarskiej i drzewa herbacianego ma 
niezwykle wa˝ne znaczenie wspomagajàce.
Aloe MSM Gel najlepiej jest stosowaç wtedy, gdy daje nam si´ we znaki 

ból, obrz´k albo nienaturalna sztywnoÊç stawów lub kr´gos∏upa, 
ograniczajàc mo˝liwoÊç ruchu. ˚el ten dobrze jest u˝ywaç równie˝ 
zapobiegawczo, Êwietnie sprawdza si´ te˝ w walce ze skutkami 
kontuzji sportowych. 
Aloe MSM Gel to przywracanie sprawnoÊci ruchowej w sposób 
ca∏kowicie naturalny i bez ˝adnych skutków ubocznych! 


