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Μια φυσική λύση για την υποστήριξη της υγείας των αρθρώσεων και των µυών
– Γρήγορα και επιβεβαιωµένα αποτελέσµατα
– Περιέχει δυο πατενταρισµένα συστατικά για την υγεία των αρθρώσεων
Η ικανότητα της κίνησης είναι κάτι που θεωρούµε συχνά ως δεδοµένο µέχρι να µειωθεί ή να
περιοριστεί. Κινηθείτε ελεύθερα και υποστηρίξτε την άνεση και την ευελιξία των αρθρώσεων
µε το πιο εξελιγµένο και προηγµένο συµπλήρωµα διατροφής για τις αρθρώσεις και τους µυς,
το Forever Move™. To Forever Move™ περιέχει ένα αποκλειστικό µείγµα από πανίσχυρα
συστατικά που δεν έχουν σχεδιαστεί πουθενά αλλού στον κόσµο!
Το NEM®, ένα φυσικό συστατικό που λαµβάνεται από το αυγό, παρέχει χονδροιτίνη, υαλουρονικό οξύ, γλυκοζαµινογλυκάνες και πρωτεΐνες-κλειδιά όπως το κολλαγόνο. Aυτό το πατενταρισµένο συστατικό φαίνεται ότι υποστηρίζει ένα υγιές εύρος κίνησης, βελτιώνει την άνεση και
την ευελιξία, προάγει υγιείς χόνδρους, µειώνει την ακαµψία των µυών και των αρθρώσεων και
προάγει γρήγορη αποκατάσταση µετά την άσκηση- στην ουσία οι αρθρώσεις σας θα σας
ευγνωµονούν.
Αυξήσαµε επιπλέον τα οφέλη αυτής της καινοτόµας σύνθεσης προσθέτωντας κουρκουµίνη
από τουρµερικό – και όχι σε οποιαδήποτε µορφή- αλλά τη BioCurc®, που χρησιµοποιεί µια
αποκλειστική, πατενταρισµένη, τεχνολογία γαλακτωµατοποίησης. Αυτή η τεχνολογία αυξάνει τη
βιοδιαθεσιµότητα της κουρκουµίνης κατά 200% - επιτρέποντας στον οργανισµό σας να το
απορροφά και να το χρησιµοποιεί πλήρως. Αυτό το φυσικό βότανο είναι γνωστό εδώ και
αιώνες για την υποστήριξη των αρθρώσεων παρέχοντας επίσης αντιοξειδωτικά οφέλη.
Λαµβάνοντας ένα αξιόπιστο συστατικό και υποστηρίζοντας τα οφέλη του, συνδυάσαµε τις
τελευταίες επιστηµονικές εξελίξεις µε τη φύση.
Είτε είστε αθλητής στα καλύτερά σας, ένας µαχητής του Σαββατοκύριακου ή αναζητάτε περισσότερη ελευθερία στην καθηµερινότητά σας, αυτά τα δυο ισχυρά συστατικά θα σας βοηθήσουν να
κινηθείτε µε µόνο τρεις µαλακές κάψουλες, εύκολες στη λήψη. Τι περιµένετε, λοιπόν;
ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ
Κελυφική Μεµβράνη Αυγού (ΝΕΜ®) σε σκόνη, εκχύλισµα τουρµερικού
[αποτελούµενο από σταθεροποιητή (πολυσορβικό 20), έλαιο καρύδας,
κουρκουµίνη (κουρκουµινοειδή), κεκαθαρµένο ύδωρ, αντιοξειδωτικό
(DL-α-τοκοφερόλη)], επεξεργασµένο έλαιο σόγιας, ζελατίνη (ιχθύες),
υγροσκοπικό µέσο (γλυκερόλη), χρωστική (εκχύλισµα χαρουπιού).

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
90 Μαλακές κάψουλες
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
Λαµβάνετε 3 κάψουλες ηµερησίως.
**Tο συστατικό NEM® είναι κατοχυρωµένο εµπορικό σήµα της
ESM Technologies, LLC.
***Tο BioCurc® είναι κατοχυρωµένο εµπορικό σήµα της
Boston BioPharm, Inc.
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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.

