
Suplementy diety

Forever Move
Z kurkumà i formułà NEM®, która zawiera sproszkowane 
skorupy jaja kurzego. Rozwiàzanie dla zdrowych mi´Êni  
i stawów

Zawiera dwa opatentowane składniki: 

•  sproszkowane skorupki jaja kurzego (NEM), które zbudowane sà m.in. 

z kolagenu, jednej z podstawowych substancji mi´dzykomórkowych układu 

kostnego 

•  ekstrakt z ostry˝u długiego, który jako êródło kurkuminoidów pomaga 

utrzymaç elastycznoÊç koÊci i stawów oraz dba o prawidłowe 

funkcjonowanie układu kostnego.

ZdolnoÊç ruchu cz´sto traktujemy jako coÊ oczywistego – dopóki nie poczujemy 

jej zmniejszenia lub ograniczenia. Ruszaj si´ swobodnie i wspieraj komfort 

oraz elastycznoÊç stawów z najnowszym suplementem diety Forever dla 

stawów i mi´Êni, Forever Move. Forever Move zawiera mieszank´ dwóch 

efektywnych składników, czyli sproszkowane skorupki jaja kurzego oraz ekstrakt 

z ostry˝u długiego, który dba o prawidłowe funkcjonowanie układu kostnego.

NEM®** to naturalny składnik ˝ywnoÊci pozyskiwany ze skorupek jajek, 

które sà zbudowane m. in. z chondroityny, kwasu hialuronowego, 

glikozoaminoglikanów i kluczowych białek, takich jak kolagen. 

Korzystne działanie wzmocniliÊmy jeszcze bardziej, dodajàc kurkumin´ 

pozyskanà z ekstraktu z ostry˝u długiego – w postaci BioCurc®***, dzi´ki 

czemu twój organizm mo˝e łatwiej jà przyswoiç i wykorzystaç. Ludzie od 

tysi´cy lat wykorzystujà kurkum´ do ró˝nych celów, a dziÊ, kurkumina zawarta 

w kurkumie jest tematem wielu prowadzonych badaƒ. Stosujàc zaufany 

składnik połàczyliÊmy to, co najlepsze w nauce i naturze.

Czy jesteÊ sportowcem w szczytowej formie, weekendowym wojownikiem, czy 

po prostu chcesz cieszyç si´ wi´kszà swobodà w codziennym ˝yciu, te dwa 

składniki pomogà ci si´ rozruszaç. Na co czekasz?

** NEM® jest zastrze˝onym znakiem towarowym ESM Technologies, LLC.

*** BioCurc® jest zastrze˝onym znakiem towarowym Boston BioPharm, Inc.
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Prowadzenie zdrowego trybu ˝ycia i stosowanie zrównowa˝onej diety sà niezb´dne dla zachowania dobrego stanu zdrowia.
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OPAKOWANIE 
90 kapsu∏ek
ZALECANE SPO˚YCIE 
3 kapsu∏ki dziennie 
Nie nale˝y przekraczaç porcji zalecanej do spo˝ycia w ciàgu dnia.

Składniki: Sproszkowane skorupy jaja kurzego, ekstrakt z kłàcza ostry˝u 

długiego (Curcuma longa), olej sojowy rafinowany, ˝elatyna rybna, 

substancja utrzymujàca wilgoç – glicerol, woda, ekstrakt z owoców 

szaraƒczyna stràkowego – chleba Êwi´tojaƒskiego (Ceratonia siliqua).

Preparat nie mo˝e byç stosowany jako substytut zró˝nicowanej diety. Przy jednoczesnym stosowaniu leków 

przeciwzakrzepowych nale˝y skonsultowaç si´ z lekarzem lub farmaceutà.

Składniki
ZawartoÊç w zalecanej porcji dziennej 

(3 kapsułki)

Sproszkowane skorupki jaja kurzego, w tym
    kolagen

525 mg
15,75 mg

Ekstrakt z ostry˝u długiego, w tym
    kurkuminoidy 

525 mg
63 mg


