ДОБАВКИ И ХРАНЕНЕ

Форевър Ливинг Продъктс България

Forever Active HA

Хранителна добавка с хиалуронова киселина

Код: 264
60 гел-капсули

ОПИСАНИЕ И СВОЙСТВА
С напредване на възрастта в различни части на тялото ни започват да се
проявяват признаци на стареене и често
липсата на подвижност води до затруднено
извършване на някои физически дейности.
Това се случва, когато мускулите ни са изморени, а ставите просто не функционират
както трябва. Тази намалена подвижност
ни пречи да се радваме на любимите
си занимания и да водим активен живот
както по-рано. Всичко това може да се
промени с революционния нов продукт
на Форевър Ливинг Продъктс – „Форевър
активна ХК“.
Нашето тяло, най-общо казано, представлява една голяма биомеханична машина с 230 подвижни стави. От момента,
в който станем сутрин докато си легнем
вечер, тези стави са в движение. Това
непрекъснато натоварване година след
година, може да доведе до намалената
им подвижност. Организмът произвежда
специален протеин, наречен хиалуронова
киселина (ХК), който смазва и омекотява
ставите и мускулите. С напредване на
възрастта се произвежда все по-малко ХК.

Това води до недостиг в естествената лубрикация на ставите и до изсушаване и
загрубяване на кожата. Също както автомобилът има нужда от масло в двигателя,
за да функционира, така и тялото ни има
нужда от смазка за ставите. На помощ идва
„Форевър активна ХК“!
Тя предлага уникална форма на хиалуронова киселина с ниско молекулярно
тегло. Доскоро добавянето на тази ценна
киселина в организма ставаше единствено
чрез инжектиране, защото храносмилателната система не може да я усвои в
естественото ѝ състояние. Благодарение
на новия процес Injuv®, сега ХК може да
се приема и орално.
„Форевър активна ХК“ съдържа също
масло от джинджифил и куркума, за да
създаде една от най-мощните хранителни добавки на пазара за хидратиране на
ставите и кожата. От векове в Китай тези
две билки се използват за подобряване
действието на ставите при възрастните
хора. Маслото от корена на куркума е
богато на калий и желязо, а клинични
изследвания доказват благотворното му
влияние върху ставите.
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ДОБАВКИ И ХРАНЕНЕ

Форевър Ливинг съчета тези полезни
съставки в една революционна хранителна добавка. „Форевър активна ХК“ е
идеален спътник на „Форевър фрийдъм“
и „Алое МСМ гел“. Използвани заедно
тези продукти могат да ви помогнат да
си върнете радостта от движението и
отново да се наслаждавате на любимите
си занимания!

с ниско молекулярно тегло от натриев хиалуронат), джинджифил (Zingiber ofﬁcinale)
масло (корен), куркума (Curcuma longa)
(95% куркумин), соево масло, желатин,
глицерин, жълт прополис, малтодектстрин, пречистена вода, цинков оксид и
лецитин.

СЪСТАВКИ
Injuv® комплекс хиалуронова киселина (осигурява 9% хиалуронова киселина

ден.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА УПОТРЕБА
По една гел-капсула два пъти на

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Смазва ставите и овлажнява кожата.
Уникална форма на хиалуронова киселина с ниско молекулярно тегло.
Съдържа джинджифил и куркума – билки полезни за здравето на ставите.

