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Prowadzenie zdrowego trybu ˝ycia i stosowanie zrównowa˝onej diety sà niezb´dne dla zachowania dobrego stanu zdrowia.

Badania naukowe dowiodły, ˝e 
z wiekiem maleje zdolnoÊç naszego 
organizmu do przyswajania wapnia. Nie-
które raporty twierdzà wr´cz, ˝e ró˝nica 
w przyswajaniu wapnia z po˝ywiania 
mi´dzy dzieckiem a dorosłym wynosi 
60%. Jak wi´c mo˝emy wspieraç 
zdrowie naszych koÊci i z´bów? 
Nowe Forever Calcium™ dostarcza 
znaczàcych iloÊci wapnia, magnezu, 
cynku, manganu, miedzi oraz witamin 
C i D, by przyczyniaç si´ do zachowania 
właÊciwej struktury i funkcji koÊci.
Codziennie polegasz na sile swojego 
ciała, a jej êródło kryje si´ wewnàtrz 
organizmu. Wykorzystywana przez 
Forever forma wapnia – diglicynian 
wapnia jest bardzo skuteczna we 
wspieraniu optymalnej budowy koÊci, 
poniewa˝ dłu˝ej pozostaje w układzie 
krwionoÊnym i nie zakłóca naturalnej 
równowagi pH w ˝ołàdku. Co wi´cej, 
nasza mieszanka minerałów jest 
mniejszych rozmiarów, dzi´ki czemu 
łatwiejsza do spo˝ycia ni˝ poprzednia 
receptura.
Dzi´ki odpowiedniej iloÊci witaminy D, 
wapƒ zawarty w Forever Calcium™ 
lepiej si´ wchłania. Zalecana 
porcja dzienna pokrywa całkowite 

zapotrzebowanie na wapƒ, miedê, 
mangan, witamin´ D i C – niezb´dne dla 
utrzymania zdrowych koÊci. Spo˝ywajàc 
4 tabletki dziennie dodatkowo zadbasz 
o swoje z´by, skór´, włosy i paznokcie. 
Dzi´ki dodatkowi cynku, witaminy C 
i miedzi ułatwi Ci równie˝ zachowaç 
pi´kny wyglàd i ochroniç organizm przed 
procesami starzenia.

ZALECANE SPO˚YCIE: 4 tabletki

Nie nale˝y przekraczaç zalecanej porcji do 
spo˝ycia w ciàgu dnia. 
Suplement diety nie mo˝e byç stosowany 
jako substytut zró˝nicowanej diety.

ZawartoÊç sk∏adników od˝ywczych 
w pocji dziennej	 4	tabletki

Wapƒ	 800	mg	(100%*)

Magnez	 300	mg	(80%*)

Witamina	C	 80	mg	(100%*)

Cynk	 6	mg	(60%*)

Mangan	 2	mg	(100%*)

Miedê	 1000	μg	(100%*)

Witamina	D	 5	μg	(100%*)

*	%	zalecanego	dziennego	spo˝ycia

SK¸ADNIKI:
Wapƒ (diglicynian wapnia, cytrynian 
wapnia, w´glan wapnia); magnez 
(tlenek magnezu); stabilizatory: celuloza 
mikrokrystaliczna, dwutlenek krzemu; 
substancja przeciwzbrylajàca – sól 
sodowa karboksymetylocelulozy usie-
ciowana; witamina C (L-askorbinian 
wapnia); magnez (diglicynian magnezu); 
substancja przeciwzbrylajàca – kwas 
stearynowy; cynk (diglicynian cynku); 
substancja glazurujàca – karboksy-

metyloceluloza; dekstryna; mangan 
(diglicynian manganu); miedê (diglicynian 
miedzi); naturalny aromat waniliowy; 
glukoza; Êredniołaƒcuchowe kwasy 
tłuszczowe; witamina D (cholekalcyferol); 
substancja glazurujàca – cytrynian sodu.

OPAKOWANIE: 90 tabletek

Kod: 206

•  Zawiera witamin´ C i D oraz 
składniki mineralne: wapƒ, 
magnez, cynk, mangan 
i miedê

•  Wapƒ, cynk, mangan sà 
niezb´dne dla utrzymania 
zdrowych koÊci

•  Witamina D pomaga we 
wchłanianiu i utrzymaniu 
prawidłowego poziomu 
wapnia we krwi oraz 
odgrywa rol´ w procesie 
podziału komórek

Forever Calcium™




