Διατροφή

Forever Active HA®
Το Forever Active HA προσφέρει μία
μοναδική μορφή υαλουρονικού οξέος
χαμηλού μοριακού βάρους, με ενυδατικές
και λιπαντικές ιδιότητες με Έλαιον
Πιπερόρριζας (Ginger) και Κουρκουμά
σχηματίζοντας έτσι ένα από τα
αποτελεσματικότερα συμπληρώματα
διατροφής για την λίπανση των
αρθρώσεων και την ενυδάτωση της
επιδερμίδας που κυκλοφορούν στην αγορά.
Το Υαλουρονικό Oξύ (YO ή HA) είναι μία
ειδική πρωτεΐνη που παράγει το σώμα μας
για να λιπαίνει και να ανακουφίζει τις
αρθρώσεις και τους μύες μας και να
διασφαλίσει την επάρκεια της ενυδάτωσης
της επιδερμίδας μας. Με την πάροδο του
χρόνου, το σώμα μας παράγει όλο και
λιγότερο HA. Με την ελάττωση του HΑ, οι
αρθρώσεις μας μπορούν να χάσουν την
φυσική λίπανσή τους και η επιδερμίδα μας
να γίνει σκληρή και ξηρή. Μέχρι
πρόσφατα, χορηγούσαν το HA μόνο με
ενέσεις, επειδή το πεπτικό σύστημα δεν
μπορούσε να το απορροφήσει στην φυσική
μορφή του, όμως χάρη στην διαδικασία
Injuv®, το HA μπορεί τώρα να λαμβάνεται
και από το στόμα. Επί αιώνες, οι Κινέζοι
γιατροί χρησιμοποιούν την Πιπερόρριζα
(το γνωστό Ginger) και τον Κουρκουμά για
την ενίσχυση της σωστής λειτουργίας των
αρθρώσεων.
Με το χαμηλού μοριακού βάρους
Υαλουρονικό Oξύ (HA) και την

αποτελεσματικότητα του Ελαίου
Πιπερόρριζας και του Κουρκουμά, το
Forever Active HA αποτελεί το κλειδί για
να λειτουργείτε και πάλι σαν
καλολαδωμένη μηχανή!

Διατροφικές Πληροφορίες
Ποσότητα Δοσολογίας 2 κάψουλες
Δόσεις ανά Συσκευασία 30
Ποσότητα ανά Δόση
Σύμπλεγμα Υαλουρονικού Oξέος Injuv®
(που περιέχει 9% χαμηλού μοριακού
βάρους προερχόμενο από Υαλουρονικό
Νάτριο)
Έλαιο Πιπερόρριζας (Zingiber officinale)
(ρίζα)
Σκόνη από τουρμερικό (Curcuma longa),
(ρίζα) (95% Κουρκουμίνη)

80mg*
50mg*
50mg*

*Η Ημερήσια Τιμή δεν έχει καθοριστεί

ΑΛΛΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

Σογιέλαιο, Ζελατίνη, Γλυκερόλη, Κίτρινο
Κήρος Μελισσών, Μαλτοδεξτρίνη,
Καθαρμένο Ύδωρ, Oξείδιο Ψευδαργύρου,
Λεκιθίνη.
Περιέχει Σόγια.

ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝO

60 μαλακές κάψουλες

• Λιπαίνει τις αρθρώσεις και
ενυδατώνει την επιδερμίδα
• Μοναδική μορφή του
υαλουρονικού οξέος χαμηλού
μοριακού βάρους
• Περιέχει τις ευεργετικές για τις
αρθρώσεις πιπερόρριζα και ρίζα
κουρκουμά

OΔΗΓΙΕΣ

Μία μαλακή κάψουλα, δύο φορές την
ημέρα, σαν διατροφικό συμπλήρωμα.

Τα προϊόντα που αναφέρονται δεν προορίζονται να διαγνώσουν, κατευνάσουν, θεραπεύσουν ή αναστείλουν μία συγκεκριμένη
ασθένεια ή κατηγορία ασθενειών. Θα πρέπει να συμβουλεύεστε τον οικογενειακό σας γιατρό, εάν αντιμετωπίζετε κάποιο
ιατρικό πρόβλημα.
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