Výživa

Forever Active HA®
Výživový doplnok Forever Active HA je
jedinečnou kombináciou kyseliny hyalurónovej s
nízkou molekulovou hmotnosťou a hydratačnými
a lubrikačnými vlastnosťami, zázvorového oleja a
kurkumy. Vďaka tomuto zloženiu je jedným z
najúčinnejších výživových doplnkov na kĺby a
hydratáciu pokožky na trhu.
Kyselina hyalurónová (HA) je špeciálny proteín,
ktorý náš organizmus produkuje na lubrikáciu
a odpruženie kĺbov a svalov, ako aj adekvátnu
hydratáciu pokožky. Starnutím náš organizmus
produkuje HA menej a menej. Potom naše
kĺby strácajú svoju prirodzenú lubrikáciu a naša
pokožka je popraskaná a suchá. Až doteraz sa
HA musela vstrekovať injekčne, pretože náš
tráviaci systém nebol schopný ju absorbovať v
prirodzenom stave. Avšak vďaka procesu Injuv® sa
teraz môže konzumovať ústne. Čínski bylinkári už
stáročia používali zázvor a kurkumu na podporu
správnej činnosti kĺbov. Forever Active HA je
vďaka svojmu zloženiu kľúčom k tomu, aby ste sa
znova stali „dobre naolejovaným strojom!“
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Dávka: 2 kapsuly denne
Množstvo na dávku
Injuv® komplex kyseliny hyalurónovej

80 mg*

(obsahuje 9% kyselinu hyalurónovú s nízkou
molekulovou hmotnosťou z hyaluronátu sodného)
zázvorový olej (koreň Zingiber officinale)          50 mg*
kurkuma ( Curcuma longa - extrakt z koreňa)   50 mg*
   (95% kurkumín)

• lubrikuje kĺby a hydratuje pokožku

*ODP (odporúčané množstvo denného príjmu) nebolo
stanovené.

• jedinečná forma kyseliny hyalurónovej s
nízkou molekulovou hmotnosťou

OSTATNÉ ZLOŽKY:
sójový olej, želatína, glycerín, žltý včelí vosk,
maltodextrín, purifikovaná voda, oxid zinočnatý,
lecitín
DÁVKOVANIE:
Dvakrát denne 1 kapsula ako doplnok výživy.

• obsahuje extrakt z koreňa zázvoru a
kurkumy, ktoré priaznivo pôsobia na
kĺby
PRODUKT #264

OBSAH:
60 kapsúl

Predstavené výrobky obsahujú vitamíny a minerálne látky, dopĺňajú ich nedostatok vo výžive a tým pomáhajú posilňovať zdravie. Nemajú za účel diagnostikovať, zmierňovať, liečiť,
uzdravovať alebo predchádzať špecifickým chorobám alebo skupinám ochorení. Ak máte zdravotný problém, konzultujte ho so svojím lekárom.
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