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SUPLEMENTOS ALIMENTARES

Cód.: 264

PONTOS-CHAVE

• Lubrifica as articulações

 e hidrata a pele

• Forma inovadora de ácido

 hialurónico de baixo peso molecular

• Contém Gengibre e Açafrão-da-Índia  

 (raiz) para manter as articulações  

 saudáveis

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL

Quantidade da Toma - 2 cápsulas gelatinosas

Tomas por Embalagem - 30

QUANTIDADE POR TOMA
Injuv® Complexo de Ácido Hialurónico  80 mg*
(fornece 9% de Ácido Hialurónico de baixo peso molecular,
a partir do Hialuronato de Sódio)

Óleo de Gengibre (Zingiber officinale) (raiz)  50 mg*
Açafrão-da-Índia (Curcuma longa), pó (raiz)  50 mg*
 (95 % Curcumina)

* Dose Diária não estabelecida

OUTROS INGREDIENTES
Óleo de Soja, Gelatina, Glicerina, Cera de 
Abelhas, Maltodextrina, Água Purificada, 
Óxido de Zinco e Lecitina.
Contém Soja

Deve sempre consultar o seu médico de família se tiver algum problema de saúde.

Forever Active HA®

CONTEÚDO
60 cápsulas gelatinosas.

MODO DE USAR
Uma cápsula gelatinosa, duas vezes ao dia 
como suplemento alimentar.

O Forever Active HA fornece uma forma 
inovadora de ácido hialurónico de baixo 
peso molecular com propriedades hidra-
tantes e lubrificantes, Óleo de Gengibre e 
Açafrão-da-Índia - o que o torna num eficaz 
suplemento nutricional para as articulações 
e hidratação da pele.

O Ácido Hialurónico (AH) é uma proteína 
especial que o nosso corpo produz para lubrifi-

car e proteger as articulações e músculos, bem 
como para assegurar uma hidratação adequada 
da pele. Há medida que envelhecemos, o nos-
so corpo produz cada vez menos AH. Com 
menos AH, as nossas articulações podem per-
der a sua lubrificação natural e a nossa pele 
torna-se rugosa e seca. Até há bem pouco tem-
po, o AH tinha de ser injectado, em virtude 
do sistema digestivo não poder absorvê-lo no 
seu estado natural. Agora, graças ao processo 

Injuv®, o AH pode ser administrado de forma 
oral. Os naturalistas chineses usam o Gengibre 
e o Açafrão-da-Índia, há séculos para ajudarem 
a melhorar funções das articulações.

Com o baixo peso molecular do AH, mais 
o poder do Óleo de Gengibre e do Açafrão-
da-Índia, o Forever Active HA é a chave es-
sencial para tornar o seu corpo novamente 
uma “máquina bem oleada”!


