
Forever FreedomTM 

 
Stručná charakteristika: 
Nový výživný nápoj s pomerančovou příchutí Forever Freedom byl 
sestaven tak, aby při současném stavu poznání vědy reprezentoval 
nejkomplexnější skupinu živin důležitou k udržení zdravých funkcí 
kloubů a pohyblivosti těla. 
 
Obsah, forma: 1 litr, kanystřík, džus (89 % aloe) 
 
Dávkování: 20 až 120 ml denně 
 
Popis: 
Dva prvky, přirozeně se vyskytující v našem těle - glukosamin sulfátu a chondroitin sulfátu, které prokázaly, 
že pomáhají udržovat zdravé funkce kloubů a jejich pohyblivost, byly spojeny s naším stabilizovaným aloe 
vera gelem, který je bohatý na živiny.  
 
Glukosamin a chondroitin se podílejí na udržování zdravé chrupavky tím, že se starají o její výživu. 
Glukosamin je jedním z faktorů udržování tekutiny v chrupavce, zatímco chondroitin, složka chrupavkové 
tkáně, zabezpečuje dodávání tekutin a živin.  
 
Pokud chrupavka není podporována cirkulační soustavou, stávají se oba dva tyto procesy životně důležité. 
Tím, že působí společně, zabraňují poškození kloubů.  
 
Pro úplnost tohoto výjimečného složení byl přidán metyl sulfonyl metan (MSM), protizánětlivá složka a 
prvotní zdroj biologicky využitelné síry, kterou tělo potřebuje na udržování zdravé vazivové tkáně a funkce 
kloubů, a dále vitamin C, důležitý pro tvorbu kolagenu a udržování zdravé chrupavky.  
 
Představte si všechny tyto výživné látky ve vaší denní dávce Forever Freedom.  
Jedná se o praktický a výživný způsob jak se bránit příznakům stárnutí. 
 

Nápoje z Aloe vera  

Aloe vera je pro své léčivé vlastnosti používána mnoha civilizacemi na celém světě již po staletí. Nyní i vy 
můžete poznat její schopnosti ve čtyřech variantách zdravých nápojů z čerstvé stabilizované aloe vera - 
Aloe Vera Gel, Aloe Berry Nectar, Aloe Bits ´n Peaches a nově Forever Freedom.  
 
Ačkoliv jsou popsány jako nápoje, je lepší brát je jako tekutou výživnou stravu. Aloe vera přírodně obsahuje 
více než 75 různých živin a poskytuje bohatý doplněk pro zdravou výživu. Nikdo přesně neví, proč je aloe 
tak úspěšná. Může to být rovnováha živin, stejně jako živiny samy o sobě. Aloe pracuje s "vnitřním 
doktorem", naším imunitním systémem, a doplňuje živiny podle potřeby. Užívejte jakýkoli z těchto čtyř 
nápojů na denní bázi a pomůžete trávicímu systému a absorpci nutrientů, doplníte do vaší stravy vitaminy, 
minerály a aminokyseliny a navíc podpoříte zdravý životní styl.  
 
Základní ingrediencí všech tří druhů je ryzí gel z aloe vera. K němu je přidáno jen minimální množství 
zvláštních složek, nutných ke stabilizaci gelu podle našeho patentovaného procesu. Někteří výrobci uvádějí 
na etiketách "stabilizovaný aloe vera gel", ale složky, které učinily ze surového gelu stabilizovaný gel, již 
neuvedou. Ve Forever Living pevně důvěřujeme našemu procesu stabilizace, jsme hrdi na naše úspěchy a 
rádi poskytneme tuto informaci našim zákazníkům.  
 
Cena: 1024 Kč 
 


