Χυμοί Αλόης

Forever Freedom2Go

TM

Απολαύστε όλα τα ευεργετικά αποτελέσματα
του Forever Freedom, σε συνδυασμό με την
εξωτική γεύση του ροδιού, σε μία βολική και
εύκολη στη μεταφορά συσκευασία.
Το Forever Freedom2Go προσφέρει τα ευεργετικά πλεονεκτήματα του πατενταρισμένου,
σταθεροποιημένου χυμού Αλόης και επιπλέον
της Γλυκοζαμίνης, της Χονδροϊτίνης, του
MSM και της γλυκιάς γεύσης του πλούσιου σε
αντιοξειδωτικά χυμού του ροδιού.
Η Θειική Γλυκοζαμίνη και η Θειική Χονδροϊτίνη είναι δύο στοιχεία προερχόμενα από τη
φύση που φαίνεται ότι συμβάλλουν στη
διατήρηση της υγιούς λειτουργίας και κινητικότητας των αρθρώσεων. Το Μεθυλσουλφονιλομεθάνιο είναι μια πρωταρχική πηγή
βιοδιαθέσιμου θείου, που χρειάζεται το
σώμα, προκειμένου να διατηρήσει υγιείς τους
συνδετικούς ιστούς και τη λειτουργία των
αρθρώσεων. Γλυκοζαμίνη, Χονδροϊτίνη και
MSM συνδυάζονται για να παρέχουν την
πρώτη γραμμή άμυνας για την υποστήριξη
των αρθρώσεων.
Σε αυτά τα συστατικά προσθέστε τη γλυκιά
γεύση του πλούσιου σε αντιοξειδωτικές
ιδιότητες χυμού του Ροδιού (ο οποίος περιέχει περισσότερα πολυφαινολικά αντιοξειδωτικά από το κόκκινο κρασί, το πράσινο τσάι και
το χυμό του φραγκοστάφυλου) και θα έχετε
ένα γευστικότατο, κυρίαρχο συνδυασμό! Δεν
πρέπει να παραλείψουμε ότι κάθε ημερήσια
δοσολογία παρέχεται σε μία κομψή συσκευα-

σία που μεταφέρεται εύκολα, που σας επιτρέπει απλά να το αρπάξετε, να το ανοίξετε
εύκολα και να πιείτε τα γευστικά πλεονεκτήματα του Forever Freedom2Go!
Διατροφικές Πληροφορίες
Ποσότητα Δοσολογίας 3 fl.oz. (88.7 ml)
Δόσεις ανά Συσκευασία 1
Ποσότητα %Ημερήσιες
ανά Δόση Ποσότητες
Θερμίδες
60
Σύνολο Υδατανθράκων
14g
Σάκχαρα
12g
Πρωτεϊνες
<1g
Βιταμίνη C
28mg
62,2%
(ως ασκορβικό οξύ)
Αποκλειστικό Μείγμα Σταθεροποιημένου
Χυμού Aloe Vera Gel, Φυσικού Χυμού
Ροδιού, Θειικής Γλυκοζαμίνης,
Θειικής Χονδροϊτίνης και ΜεθυλΣουλφονυλ-Μεθανίου. 82 ml
†
*Οι Συνιστώμενες Ημερήσιες Ποσότητες
σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία.
†Η Ημερήσια Τιμή δεν έχει καθοριστεί.
ΑΛΛΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: Φρουκτόζη, Φυσικό
Βελτιωτκό Γεύσης Ροδιού, Κιτρικό Οξύ,
Σορβικό Κάλιο (για την προστασία της
γεύσης), Τοκοφερόλη (αντιοξειδωτική).
Περιέχει συστατικά που προέρχονται από
τον εξωσκελετό οστρακόδερμων (Γαρίδα,
Καβούρι, Αστακός).

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ:
Ανακινείστε καλά πριν από τη χρήση. Καταναλώστε το περιεχόμενο μίας μερίδας, κατά
προτίμηση πριν από τα γεύματα. Διατηρείτε
στο ψυγείο κάθε συσκευασία μετά το άνοιγμα.
Καταναλώστε το περιεχόμενο της ανοιχτής
συσκευασίας μέσα σε 24 ώρες για καλύτερα
αποτελέσματα. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευασία αν έχει υποστεί διαρροή ή έχει αλλοιωθεί.

• Περιέχει Γλυκοζαμίνη,
Χονδροϊτίνη και MSM.
• Υπέροχη Γεύση Ροδιού!
• Συσκευασμένο σε μία εύχρηστη
και εύκολη στη μεταφορά
συσκευασία της μίας μερίδας.

ΚΩΔΙΚOΣ # 306

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