Χυμοί Αλόης

Forever Freedom®
Το Forever Freedom συνδυάζει το Ζελέ
Αλόης Βέρα με ουσίες που συμβάλλουν στην διατήρηση της σωστής λειτουργίας και κινητικότητας των αρθρώσεων, σε
μια νόστιμη πρόταση με γεύση πορτοκάλι.
Πήραμε Θειική Γλυκοζαμίνη και Θειική
Χονδροϊτίνη –δύο φυσικά στοιχεία, που
έχει αποδειχθεί ότι συμβάλλουν στη διατήρηση της υγιούς λειτουργίας και κινητικότητας των αρθρώσεων– και τις συνδυάσαμε με
το ζελέ Αλόης Βέρα. Σε αυτό τον συνδυασμό
προσθέσαμε βιταμίνη C και MSM, μια
πρωταρχική πηγή βιοδιαθέσιμου θείου, που
χρειάζεται το σώμα, προκειμένου να διατηρήσει υγιείς τους συνδετικούς ιστούς και τη
λειτουργία των αρθρώσεων.
Η Θειική Γλυκοζαμίνη και η Θειική Χονδροϊτίνη είναι φυσικές ουσίες, που συμβάλλουν στη διατήρηση της δομής και υγείας
των χόνδρων, διατηρώντας αυτό το φυσικό
«αμορτισέρ» σωστά ενυδατωμένο. Συμβάλλουν επίσης στη διατήρηση του αρθρικού
υγρού μέσα στην άρθρωση στα σωστά επίπεδα γλοιότητας, ώστε να επιτρέπουν στη
μια επιφάνεια να γλιστράει ελεύθερα πάνω
στην άλλη. Καθώς το σώμα γερνάει, είναι
όλο και λιγότερο ικανό να παράγει αυτά τα
φυσικά στοιχεία, πράγμα το οποίο ενδέχεται
να οδηγήσει στη φθορά των αρθρώσεων.
Το Forever Freedom προσφέρει τις συνήθεις προτεινόμενες ποσότητες Θειικής Γλυκοζαμίνης (375 mg), Θειικής Χονδροϊτίνης
(351mg) συν 180mg MSM και 63mg Βιταμίνης C ανά μερίδα 30ml.
Όταν συνδυάζονται Θειική Γλυκοζαμίνη και
Θειική Χονδροϊτίνη, Βιταμίνη C και MSM
προσφέρουν την πρώτη γραμμή άμυνας

ενάντια στην φθορά. Το Forever Freedom
αποτελεί ένα πρακτικό και θρεπτικό τρόπο
για να αρχίσετε την ημέρα σας!

ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝO

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

Ανακινήστε καλά. Πίνετε 30ml περίπου
ημερησίως. Διατηρείται στο ψυγείο μετά το
άνοιγμα.

Σταθεροποιημένη γέλη Αλόης Βέρα (aloe
Vera Gel), Σορβιτόλη, Συμπυκνωμένος
Φυσικός Χυμός Πορτοκαλιού (Γεύση),
Φρουκτόζη, Θειική Γλυκοζαμίνη, Θειική
Χονδροϊτίνη, Φυσικά βελτιωτικά γεύσης
Πορτοκαλιού, Μεθυλο-σουλφονυλο-μεθάνιο
(methyl soulfonyl methane), L-Ασκορβικό
Oξύ (Αντιοξειδωτικό), Κιτρικό Oξύ, Βενζοϊκό
Νάτριο, D-α-τοκοφερόλη (Βιταμίνη E).

33.8 fl oz (1 λίτρο).

OΔΗΓΙΕΣ

Περιέχει οστρακοειδή (συστατικά από
τον εξωσκελετό όπως γαρίδες, καβούρι,
αστακό).
Διατροφικές Πληροφορίες

%Σ.H.Π.*

Ανά ημερήσια δόση

(½ ποτήρι του κρασιού=30ml)

Χυμός από γέλη
Aλόης (Aloe vera gel)
Θειϊκή γλυκοζαμίνη
Θειϊκή χονδροϊτίνη
Mεθυλο-σουλφονυλομεθάνιο
Βιταμίνη C

27 g

**

375 mg
351 mg
180 mg

**
**
**

62,4 mg

78 %

*% Συνιστώμενη Ημερήσια Ποσότητα
**Δεν έχει θεσπισθεί Σ.Η.Π.

Θρεπτική Αξία

Ανά 100 ml

Ανά ημερήσια
δόση (½ ποτήρι
του κρασιού=30ml)

Ενέργεια
Πρωτεΐνη
Λίπη
Υδατάνθρακες

29 kcal
1,25 g
0g
6,25 g

8,7 kcal
0,375 g
0g
1,875 g

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.

Έκδοση 10

• Μοναδικό παρασκεύασμα που
διατίθεται σε μορφή ροφήματος
Αλόης, προσφέροντας έναν
θρεπτικό τρόπο να αμυνθείτε
ενάντια στα σημάδια φθοράς των
αρθρώσεων

• Ευκολότερη αφομοίωση λόγω του
φορέα Αλόης Βέρα

• Περιέχει ουσίες που βρίσκονται σε
φυσική μορφή στις αρθρώσεις
ΚΩΔΙΚOΣ #196

