
†

B'uturi nutritive

Bucuraţi-vă de toate binefacerile pe care le 
oferă Forever Freedom® cu gust exotic de 
rodie, prezentat acum într-un ambalaj comod 
şi uşor de transportat. Forever Freedom2Go™ 
conţine glucozamină, condroitină, MSM 
(metil-sulfonil-metan) şi suc dulce de rodie 
bogat în antioxidanţi, alături de 
binefăcătoarele ingrediente prezente în 
formula noastră brevetată de gel stabilizat de 
Aloe vera. 

Sulfatul de glucozamină şi sulfatul de 
condroitină sunt două substanţe proprii 
organismului, cu rol demonstrat pentru 
menţinerea mobilităţii şi funcţionării 
corespunzătoare a articulaţiilor. Metil-
sulfonil-metanul (MSM) constituie o sursă 
primară de sulf biodisponibil de care 
organismul are nevoie pentru menţinerea 
integrităţii ţesuturilor conjunctive şi buna 
funcţionare a articulaţiilor. Glucozamina, 
condroitina şi MSM-ul contribuie la 
constituirea primei linii de apărare ce 
consolidează articulaţiile. 

Acestor ingrediente li s-a adăugat suc dulce de 
rodie, bogat în antioxidanţi (conţine o 
cantitate mai mare de polifenoli antioxidanţi 
decât vinul roşu, ceaiul verde sau afinele 
negre) şi, astfel, s-a obţinut o băutură 
delicioasă, o combinaţie de mare succes! Este 
important de amintit că fiecare doză pentru 
consum zilnic este ambalată într-un plic 
practic şi comod, uşor de transportat şi uşor 

! Conţine glucozamină, condroitină şi 
MSM

! Delicios gust de rodie

! Ambalaj practic, sub formă de plic, 
uşor de transportat şi uşor de folosit 

COD #306

Informa]ii nutritive
Doza zilnic\: 88,7 ml

Numãr doze per recipient (plic): 1

1 plic con]ine *Necesarul zilnic

Kcal 60

Total carbohidra]i 14 g 5%*

       Zaharuri 12 g

Proteine <1 g

Vitamina C (acid ascorbic) 28 mg 35%**

Calciu 30 mg 3%**

Sodiu 90 mg 3,7%**

Amestec brevetat  82 ml
gel stabilizat* de Aloe vera (suc), concentrat natural 

din suc de rodie (fruct), sulfat de glucozamin\, sulfat 

de condroitin\ [i metil-sulfonil-metan.

* Necesarul zilnic este stabilit pentru o diet\ de 2.000 

kcal/zi.

** Doza Zilnic\ Recomandat\ conform Directivei 

2008/100/EC.

† Doza zilnic\ nu este stabilit\.

de folosit. Deschide-l acum şi savurează 
binefăcătoarea băutură Forever Freedom2Go™!    
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ALTE INGREDIENTE
fructoză, aromă naturală de rodie, acid citric, 
sorbat de potasiu (pentru protejarea aromei), 
tocoferol (antioxidant). Conţine substanţe de 
provenienţă animală (creveţi, crabi, homari).

MOD DE UTILIZARE
A se agita energic înainte de utilizare. Conţinutul 
unui plic se va administra în 1-2 prize pe parcursul 
unei zile, preferabil înainte de mese. Cantitatea 
rămasă neconsumată după deschidere se va păstra 
la frigider. Această cantitate va fi  consumată în 
decurs de 24 de ore, pentru obţinerea unor 
rezultate optime. A nu se consuma produsul dacă 
ambalajul prezintă deteriorări.

Conţine: 100% suc

Produsele din aceast\ categorie nu sunt medicamente, deoarece nu au fost concepute pentru a fi utilizate în scop diagnostic, terapeutic, simptomatic 
sau preventiv al unor afec]iuni sau grupe de afec]iuni, de aceea nu fac subiectul evalu\rilor FDA.

Pentru orice problem\ de ordin medical se impune consult efectuat de medic.


