Διατροφή

Forever Calcium®
Η επιστήμη αναφέρει ότι όσο μεγαλώνουμε, μειώνεται η ικανότητα του οργανισμού
μας να απορροφά το ασβέστιο. Στην
πραγματικότητα, έρευνες δείχνουν ότι η
ικανότητα του οργανισμού μας να απορροφά το ασβέστιο από τη διατροφή μας
μειώνεται κατά 60% από την παιδική
ηλικία μέχρι την ενηλικίωση. Τι μπορείτε
να κάνετε για να εξασφαλίσετε υγιή οστά
και δόντια; Το Νέο και Βελτιωμένο
Forever Calcium παρέχει τις κλινικά
αποδεδειγμένες ποσότητες ασβεστίου,
μαγνησίου, ψευδαργύρου, μαγγανίου,
χαλκού και βιταμινών C & D που θα σας
βοηθήσουν να διατηρήσετε την κατάλληλη
δομή και λειτουργία των οστών.
Καθημερινά εξαρτάστε από τη δύναμη του
σώματός σας, η οποία ξεκινά από μέσα
προς τα έξω. Η Νέα σύνθεση του Forever
Calcium, με διγλυκινικό ασβέστιο, είναι πιο
αποτελεσματική για την προώθηση της
βέλτιστης δομής των οστών, καθώς παραμένει στην κυκλοφορία του αίματος περισσότερο και δεν παρεμβαίνει στο φυσικό pΗ
του στομάχου. Επιπρόσθετα, το πατενταρισμένο μας μείγμα μεταλλικών στοιχειών
είναι μικρότερο και απορροφάται περισσότερο από την προηγούμενη φόρμουλά μας.
Το Νέο και Βελτιωμένο Forever Calcium
χρησιμοποιεί ανώτερες μορφές ασβεστίου
και άλλων πατενταρισμένων, υψηλής
επίδοσης μεταλλικών στοιχείων για να
διασφαλιστεί η μέγιστη απορρόφηση και
βιοδιαθεσιμότητα. Για να καταπολεμήσου-

με τη μειωμένη ικανότητα του οργανισμού
μας να απορροφά το ασβέστιο καθώς
μεγαλώνουμε, είναι απαραίτητο ένα περιεκτικό συμπλήρωμα που θα μας βοηθήσει
να προστατευθούμε από τα προβλήματα
στα οστά. Με το Forever Calcium μπορείτε
να νιώθετε σίγουροι ότι βασίζεστε στα
υψηλότερης ποιότητας συστατικά για να
υποστηρίξετε την υγεία σας.

Διατροφικές Πληροφορίες
Ημερήσια Δόση: 4 δισκία
Δόσεις ανά Συσκευασία 22
Ενεργά Συστατικά

ΑΛΛΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

Μικροκρυσταλλική κυτταρίνη, νατριούχος
διασταυρούμενη καρμελλόζη, στεατικό
οξύ, νατριούχος καρβοξυμεθυλοκυτταρίνη,
δεξτρίνη, φυσικό βελτιωτικό γεύσης βανίλια, δεξτρόζη, τριγλυκερίδια μέσης αλυσίδας, κιτρικό νάτριο.

ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝO
90 δισκία.

OΔΗΓΙΕΣ
Λαμβάνετε 3 με 4 δισκία ημερησίως.

Ανά
% Σ.Η.Π.*
ημερήσια
δόση
(4 δισκία)
800 mg
100 %

Ασβέστιο
(ως διγλυκινικό ασβέστιο,
ανθρακικό ασβέστιο και
κιτρικά άλατα ασβεστίου)
Μαγνήσιο
300 mg
80 %
(ως οξείδιο του μαγνησίου
και διγλυκινικό μαγνήσιο)
Βιταμίνη C
80 mg
100 %
(ως L-ασκορβικό ασβέστιο)
Ψευδάργυρος
6 mg
60 %
(ως διγλυκινικός ψευδάργυρος)
Μαγγάνιο
2 mg
100 %
(ως διγλυκινικό μαγγάνιο)
Χαλκός
1 mg
100 %
(ως διγλυκινικός χαλκός)
Βιταμίνη D3
5 μg
100 %
(ως χολικαλσιφερόλη)
(= 200 IU)
*Οι Συνιστώμενες Ημερήσιες Ποσότητες
σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία.

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
πρόβλημα.

Έκδοση 10

• Παρέχει ασβέστιο, μαγνήσιο,
ψευδάργυρο, μαγγάνιο, χαλκό και
βιταμίνες C & D
• Διασφαλίζει τη μέγιστη
απορρόφηση και βιοδιαθεσιμότητα
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