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INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Quantidade da Toma - 240 ml
Toma por garrafa - 4

QUANTIDADE POR TOMA   % Dose Diária *
Calorias 70
Total de Gorduras 0 g 0%
Sódio 280 mg 12%
Hidratos de Carbono totais 15 g 5%
 Açúcares 7 g
Proteínas 3 g
* Percentagem de Dose Diária baseado numa dieta de 2000 calorias

Glucosamina (1500 mg), sulfato de Con-
droitina (1200 mg) mais 750 mg de MSM 
e ainda 250 mg de Vitamina C por medida 
recomendada. 

Quando combinadas estas substâncias, nome-
adamente o sulfato de Glucosamina, Condroi-
tina, Vitamina C e MSM fornecem a primeira 
linha defensiva natural contra a deterioração 
das articulações. Inicie os seus dias com For-
ever Freedom, uma forma prática e nutritiva 
para a obtenção de uma vida mais saudável!

PONTOS-CHAVE

•Formulação única disponível em 

sumo com Aloe Vera para promover 

as articulações saudáveis de forma 

prática e nutritiva

•Assimilação fácil devido à presença 

de Aloe Vera

•Contém substâncias naturais exis-

tentes nas articulações

Forever Freedom®

Cód.: 196

INGREDIENTES
Gel de Aloe Vera Estabilizado (Sumo); Sor-
bitol; Sumo Natural Concentrado de La-
ranja (Aromatizante); Fructose; Sulfato de 
Glucosamina; Sulfato de Condroitina, Aro-
ma Natural de Laranja, Metilsulfonilmeta-
no, Ácido Ascórbico (Antioxidante); Ácido 
Cítrico; Sorbato de Potássio (para proteger 
o sabor); Benzoato de Sódio (para proteger 
o sabor); Tocoferol (Antioxidante). 
Contém crustáceos (Camarão, Caranguejo 
e Lagosta).

O Forever Freedom é uma fórmula com gel 
de Aloe Vera com sabor a laranja que combina 
outras substâncias que auxiliam na manuten-
ção da função e mobilidade das articulações.  

Adicionamos ao Aloe Vera Gel estabilizado 
os sulfatos de Glucosamina e Condroitina 
– dois elementos naturais que têm efeitos 
comprovados na manutenção saudável da 
função e mobilidade das articulações. A 
esta mistura, adicionamos a Vitamina C e o 
MSM (Metilsulfonilmetano) uma fonte de 
enxofre biodisponível que o organismo ne-
cessita para manter saudável o tecido con-
juntivo e a função das articulações.  

SUMOS

Deve sempre consultar o seu médico de família se tiver algum problema de saúde.

MODO DE USAR
Agite bem e beba cerca de 60 a 120 ml de 
polpa, uma a duas vezes ao dia. Pode ser 
tomado puro ou ser-lhe adicionado água ou 
sumo natural. 
Deve manter no frigorífico depois de 
aberto.  

Os sulfatos de Glucosamina e Condroitina 
são substâncias naturais que ajudam a manter 
a estrutura e a cartilagem saudável, mantendo 
a sua função natural “ absorve choque” bem 
hidratada e nutrida. Estas substâncias ajudam 
a manter a viscosidade necessária do fluído lu-
brificante das articulações, permitindo que as 
superfícies das cartilagens deslizem facilmente 
umas sobre as outras. Com a idade, o organ-
ismo perde a capacidade de produção destes 
elementos naturais, aumentando o desgaste 
natural das articulações. 

O Forever Freedom oferece a quantidade 
usualmente recomendada de sulfato de 

CONTEÚDO
1 litro. 
Contém 100% de Sumo.


