
Vědci dokázali, že naše schopnost absorbovat  
vápník se během stárnutí snižuje. Ve skutečnosti 
některé zprávy naznačují, že naše schopnost 
přijímat vápník ze stravy se od dětství do dospělosti 
snižuje o 60 %. Co můžete udělat pro to, abyste 
podpořili zdraví kostí a zubů? Nový vylepšený 
Forever Calcium™ poskytuje klinicky testované 
množství vápníku, hořčíku, zinku, manganu, 
mědi a vitaminů C a D pro udržení správné 
funkce a struktury kostí.

Každý den jste závislí na síle vašeho těla a ta začíná 
zevnitř.

Nové Forever Calcium™ využívá vylepšené podo-
by vápníku a dalších patentovaných vysokovýkon-
ných minerálů pro zajištění maximální absorpce 
a biologické dostupnosti. Protože naše schopnost 
absorbovat vápník se vlivem stárnutí snižuje, je pro 
zamezení úbytku kostní hmoty nezbytný kom-
plexní doplněk. Forever Calcium™ vám přinese 
jistotu, že se spoléháte na nejkvalitnější složky pro 
podporu zdraví.

OSTATNÍ SLOŽKY:
diglycinát vápenatý, citrát vápenatý, uhličitan vá-
penatý, oxid hořečnatý, stabilizátory (mikrokrys-
talická celulóza, oxid křemičitý), protihrudko-
vací činidlo (kyselina stearová), polevová činidla 
(síťovaná sodná sůl karboxymetylcelulózy, dextrin, 
dextróza, MCT - triglyceridy se středně dlouhým 
řetězcem, citran sodný), diglycinát zinečnatý,  di-
glycinát manganatý, diglycinát měďnatý, přírodní 
vanilková příchuť, cholekalciferol.

OBSAH:
90 tablet

DÁVKOVÁNÍ:
3 až 4 tablety denně jako doplněk stravy

Forever Calcium™

•	 zdroj	vápníku,	hořčíku,	zinku,	manganu,	
mědi a vitaminů C a D

•	 zajišťuje	maximální	absorpci		 	
a biologickou dostupnost
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Nutriční údaje
Doporučená denní dávka (DDD): 4 tablety

Množství
na dávku % DDD

Vápník 
 (diglycinát vápenatý, 
 citran vápenatý 
 a uhličitan vápenatý)

800 mg 100%

Horčík (oxid hořečnatý
 a diglycinát hořečnatý)

300 mg 80%

Vitamín C 
 (L-askorban vápenatý)

80 mg 100%

Zinek (diglycinát zinečnatý) 6 mg 60%
Mangan 
 (diglycinát manganatý)

2 mg 100%

Měď (diglycinát měďnatý) 1 mg 100%
Vitamín D (cholekalciferol) 5 µg 100%

Účelem těchto výrobků není diagnostikovat, zmírňovat, léčit, uzdravovat nebo předcházet specifickým chorobám nebo 
skupinám onemocnění. Pokud máte zdravotní problém, konzultujte ho se svým lékařem.


