Forever I Aloe Drinks

✓

Aloë vera plus MSM en Glucosamine
voor soepele gewrichten

Forever Freedom

✓
✓

(196)

Ter ondersteuning van gezond kraakbeen
Voedingssupplement voor sporters en
ouderen

Forever Freedom is een bijzonder voedingssupple-

volen wordt om de Forever Freedom tenminste

ment dat een belangrijke bijdrage kan leveren aan

drie maanden aaneengesloten te gebruiken. Drink

het onderhoud van gewrichten, kraakbeen, liga-

dagelijks één tot anderhalve liter water, dit bevor-

Ingrediënten

menten en pezen. Naast een hoog gehalte gesta-

dert de afvoer van afvalstoffen in het lichaam.

Gestabiliseerde aloë vera gel (96,3%), sorbitol,

biliseerde aloë vera, zijn glucosaminesulfaat en

Meng voor een optimale werking de Forever

ascorbinezuur, citroenzuur, kaliumsorbaat, natri-

chrondoïtinesulfaat toegevoegd. Twee stoffen die

Freedom niet met warme dranken.

umbenzoaat, xanthaangom, tocoferol.

bouwstenen van kraakbeen en collageen, maar

Advies

Inhoud

steeds minder worden aangemaakt naarmate we

Bewaar Forever Freedom na opening afgesloten

1 liter

ouder worden. De toevoeging van Methyl Sulfonyl

in de koelkast. De krachtige bestanddelen gaan

Methaan (MSM), een stof die normaal in ons bloed

daarmee niet verloren. Na opening is de Gel 4 tot

circuleert, zorgt voor herstel na fysieke inspan-

5 weken houdbaar. Goed schudden voor gebruik.

ning. De toegevoegde geconcentreerde sinaas-

Dit voedingssupplement is geen substituut

appelsap geeft een heerlijke smaak.

voor gevarieerde, evenwichtige voeding en een

van nature in het menselijk lichaam voorkomen als

gezonde levensstijl.

Gebruiksaanwijzing
Drink twee maal daags 30 tot 60 ml Forever
Freedom. Deze hoeveelheid kan worden aangepast, afhankelijk van persoonlijke ervaring. AanbeVoedingswaarden per 100 ml
Hoeveelheid

ADH*

Energie

28 kcal

-

Koolhydraten

6g

-

Vetten

0

-

Natrium

0.113g

-

Vitamine C

201 mg

335%

Calcium

24 mg

2%

Kalium

201 mg

-

* % ADH= Percentage aanbevolen dagelijkse hoeveelheid

- ADH is niet vastgesteld

TIP

Start voor veel energie gedurende de hele dag met een ontbijt
van yoghurt, muesli, banaan en
een scheut Forever Freedom.
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