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ОПИСАНИЕ И СВОЙСТВА
Тази напитка е предназначена да 

помага на организма да поддържа здрави и 
подвижни ставите и да облекчава болката. 
Формулата ѝ предлага някои от най-цен-
ните хранителни вещества от природата в 
уникална и много ефикасна форма.

„Форевър фрийдъм“ съдържа 88,9% от 
чистия, стабилизиран гел от алое вера на 
Форевър Ливинг. Дори само той предлага 
хранителни вещества, които подсилват 
имунната система, облекчават възпалител-
ните процеси и заздравяват съединителни-
те тъкани. А комбиниран с глюкозамин и 
хондроитин, метил сулфонил метан (МСМ) 
и витамин С, той образува формула, която 
се усвоява изключително лесно поради 
своята течна форма.

Глюкозамин сулфатът може да бъде от-
крит в черупките на ракообразните (раци, 
скариди и т.н.) и действа като основна из- 
граждаща единица на протеогликаните 
– големи молекули в хрущяла, придаващи 
му вискоеластичност (буфериращо свойс-
тво). Глюкозаминът поддържа течността в 
хрущяла и регулира метаболизма му, като 
предотвратява ненужното разрушаване 

на тъканите. Възпира действието на ен-
зимите, разграждащи хрущялната тъкан, 
и потиска действието на някои химикали. 
Когато се приема през устата, глюкозамин 
сулфатът се усвоява бързо от организма и 
след по-малко от четири часа се озовава 
в хрущялите. Подобно на нестероидните 
противовъзпалителни лекарствени сред-
ства, глюкозамин сулфатът е с доказани 
противовъзпалителни свойства. Освен 
това, при някои лабораторни тестове то-
ва вещество показва и защитно влияние 
върху хрущялите. Според тези изследвания 
глюкозамин сулфатът може да спре износ-
ването на хрущялите и има потенциала да 
спомогне за възстановяването им.

Хондроитин сулфатът се извлича най-
вече от хрущял на акула и представлява 
по-голяма молекула, която също се открива 
в човешката хрущялна тъкан. Тъй като 
хрущялите не се поддържат от съдовите 
системи, хондроитинът директно прив-
лича течности и хранителни вещества 
в тях. Той се бори и с разрушаващите 
хрущялите ензими. Според изследванията 
хондроитинът има и противовъзпалително 
и болкоуспокояващо действие. Някои ла-
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бораторни тестове сочат, че хондроитин 
сулфатът може да забави износването на 
хрущялната тъкан и дори да подпомогне 
регенерацията ѝ.

МСМ представлява неметално сярно 
съединение, което се среща на много 
места в природата. Сярата е третият най-
разпространен минерал в човешкото тяло 
и е жизненоважен за нормалния растеж 
и възстановяването на организма. МСМ 
е естествена форма на органична сяра 
и може да бъде открита в много пресни 
храни, сред които плодове, зеленчуци, 
месо, риба и мляко. Но ако не приемате 
основно пресни храни, малко вероятно 
е да поемате необходимото количество 
МСМ за добро здраве. Този важен минерал 
е много летлив и обикновено губим голяма 
част от него при затопляне, изсушаване, 
задушаване, пастьоризиране и въобще 
всяка обработка на храната. Изчислено 
е, че човешкият организъм изразходва 
поне по около 0.4 милилитра МСМ на 
ден, което означава, че ежедневното въз-
становяване на количеството му в тялото 
е задължително. МСМ спира болковите 
импулси, преди да са стигнали до мо-
зъка и така действа като аналгетично и 
противовъзпалително средство. Сярата в 
МСМ играе важна роля за образуването 
на кератина (протеин, особено важен за 
здрави кожа, коса и нокти) и колагена 
(протеин, поддържащ доброто състояние 
на кожата и подвижността на ставите). 
Сярата също допринася за създаването 
на имуноглобулините (група антитела) 
от организма, играещи важна роля за 

правилното функциониране на имунната 
система. МСМ е и враг на свободните ради-
кали. Той драстично облекчава алергиите 
към храни и цветен прашец и контролира 
киселинността на стомаха. Списъкът на 
полезните свойства на тази съставка на 
„Форевър фрийдъм“ е безкрайно дълъг, 
но има и един страничен ефект, който не 
бива да пропускаме: ноктите и косата ви 
ще започнат да растат много бързо и ще са 
далеч по-здрави, защото в тях се съдържа 
повече МСМ отколкото в която и да било 
друга част на тялото. МСМ е не по-токси-
чен от водата. Ако приемете „свръхдоза“ 
МСМ, организмът ви просто ще изхвърли 
ненужното количество.

Последната от основните съставки на 
„Форевър фрийдъм“ е витамин С под 
формата на аскорбинова киселина. Той 
е много важен за синтеза на колаген и 
за възстановяването на съединителните 
тъкани, а е и мощен антиоксидант.

СЪСТАВКИ
Суров гел от алое вера, сорбитол, 

натурален концентрат от портокалов сок, 
фруктоза, глюкозамин сулфат, хондроитин 
сулфат, натурален портокалов аромат, 
метил сулфонил метан, аскорбинова кисе-
лина, лимонена киселина, калиев сорбат, 
натриев бензоат, токоферол (витамин Е).

За по-подробна информация относно 
тези съставки, моля вижте приложението.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА УПОТРЕБА
Разклатете добре. Приемайте по 

90 -115 милилитра всеки ден.

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Всички полезни свойства на гела от алое вера.

Поддържа ставите подвижни и безболезнени, предпазва от призна-
ците на стареенето.

Съставки с противовъзпалително и аналгетично действие.

Ефикасна, синергична формула за цялостно здраве.

Ниско съдържание на захари и превъзходен вкус на портокал.


