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Forever Freedom - napój aloesowy o smaku
pomarańczowym, 1L
 

Cena: 159,00 pln

Opis słownikowy

Pojemność 1L

Producent Forever Living Products

Opis produktu
 

Forever Freedom - napój o smaku pomarańczowym z oczyszczonych ze skórki liści aloesu.

Produkt zawiera siarczan chondroityny i siarczan glukozaminy, które maja wpływ na chrząstkę stawową, której głównym budulcem jest
właśnie chondroityna. Jej odpowiednia ilość chrząstce stawowej prawidłową elastyczność i zachowanie właściwości mechanicznych.
Glukozamina natomiast bierze udział w procesie wytwarzania mazi stawowej.

Napój jest odpowiedni dla osób, chcących zachować sprawność ruchową, elastyczność więzadeł i stawów lub chcących je wzmocnić i
uzupełnić niedobory w organizmie.

Spożywanie płynu Forever Freedom poprawia odporność  i zwiększa odżywienie tkanki chrzęstnej.

Zalecane dzienne spożycie Forever Freedom to porcja 120 ml, która dostarcza 110 ml soku z aloesu.

Produkt jest suplementem diety, przeznaczonym dla osób dorosłych.

Nie zawiera glutenu.

 

Zawartość skalników wskazujących efekt
odżywczy

W porcji 120 ml

Siarczan glukozaminy 1500 mg

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Zamieszczone w serwisie zdjęcia, opisy itp. produktów nie
są reklamą i mają charakter wyłącznie informacyjny. Nie zastępują konsultacji z lekarzem i nie mogą być podstawą do stosowania
jakichkolwiek wyrobów medycznych, środków farmaceutycznych czy form terapii. Wszelkie decyzje w w/w kwestii należy konsultować z
lekarzem. Dokładamy wszelkich starań aby publikowane dane techniczne nie zawierały braków lub błędów i rzeczywisty wygląd produktów nie
różnił się od produktów prezentowanych na zdjęciach. W przypadku błędów w opisie lub różnic w prezentowanych produktach prosimy o
informacje.

Plik wygenerowano: 23-05-2023
Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://dlapacjenta.pl
https://dlapacjenta.pl/forever-freedom-napoj-aloesowy-o-smaku-pomaranczowym-1l.html
https://dlapacjenta.pl/forever-freedom-napoj-aloesowy-o-smaku-pomaranczowym-1l.html
http://www.aptusshop.pl/


 

tel. 17 225 01 23 zamowienia@dlapacjenta.pl
 
W tym glukozamina 768 mg
Siarczan chondroityny

w tym chondroityna

1200 mg

930 mg
Metylosulfonylometan (MSM) 750 mg
Sok z aloesu 110 g

 

 

Składniki: sok z liści aloesu (Aloe Barbadensis) (89%), stabilizator - sorbitol, koncentrat soku pomarańczowego (2%), fruktoza, siarczan
glikozaminy (ze skorupiaków), siarczan chondroityny, naturalny aromat pomarańczowy, metylosulfonylometan, (MSM), przeciwutleniacz
- kwas askorbinowy, regulator kwasowości - kwas cytrynowy, substancja konserwująca - benzoesan sodu, przeciwutleniacz - mieszanina
tokoferoli.

 

Objętość netto: 1 litr

Butelka to ok.  8 porcji produktu.
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