
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ
• Βοηθάει στο χτίσιμο γερών οστών

• Προάγει τη βέλτιστη υγεία των οστών

• Μείγμα από θρεπτικά συστατικά και μεταλλικά 

στοιχεία 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
90 δισκία

ΟΔΗΓΙΕΣ
Λαμβάνετε 4 δισκία ημερησίως.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 
Πιστοποιήσεις Kosher & Halal

ΑΛΛΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 
Διγλυκινικό ασβέστιο, κιτρικά άλατα ασβεστίου, 
ανθρακικό ασβέστιο, οξείδιο του μαγνησίου, 
σταθεροποιητής (μικροκρυσταλλική κυτταρίνη, 
διοξείδιο του πυριτίου), αντισυσσωματικό 
(νατριούχος διασταυρούμενη καρμελλόζη), 
L-ασκορβικό ασβέστιο, διγλυκινικό μαγνήσιο, 
αντισυσσωματικό (στεατικό οξύ), υλικό επικάλυψης 
(νατριούχος καρβοξυμεθυλικυτταρίνη, δεξτρίνη, 
δεξτρόζη, τριγλυκερίδια μέσης αλυσίδας, κιτρικό 
νάτριο), διγλυκινικός ψευδάργυρος, διγλυκινικό 
μαγγάνιο, διγλυκινικός χαλκός, φυσικό βελτιωτικό 
γεύσης βανίλια, χολικαλσιφερόλη.

Forever Calcium®

Μια καινοτόμος σύνθεση για βέλτιστη υγεία των οστών.

Το ασβέστιο είναι σημαντικό για την υγεία των οστών και των δοντιών 

μας. Είναι απαραίτητο να διατηρούμε επαρκή ποσότητα ασβεστίου 

και Βιταμίνης D κατά τη διάρκεια της ζωής μας για να επιτυγχάνουμε 

μέγιστα επίπεδα οστικής μάζας ώστε να αποφεύγουμε τα οστά μας 

να γίνονται εύθραυστα και αδύναμα. Έρευνες δείχνουν ότι επαρκή 

ποσότητα Βιταμίνης D και ασβεστίου βοηθούν την υγεία των οστών όταν 

συνδυάζονται με τακτική άσκηση και ισορροπημένη διατροφή. 

Το Forever Calcium είναι μια ανώτερη πηγή μεταλλικών στοιχείων που 

βοηθούν την ανάπτυξη των οστών χάρη στην καινοτόμο σύνθεσή του. 

Το αποκλειστικό μείγμα περιέχει διγλυκινικό ασβέστιο, το ιδανικό δομικό 

στοιχείο των οστών.

Έχουμε προσθέσει τις ιδανικές ποσότητες Βιταμίνης D, μαγνησίου και 

ψευδαργύρου για να σας βοηθήσει να διατηρήσετε την υγεία των οστών 

ενώ διασφαλίζει μέγιστη απορρόφηση και βιοδιαθεσιμότητα.

Δεν λαμβάνουν όλοι τις απαραίτητες ποσότητες σε ασβέστιο και 

Βιταμίνη D μόνο μέσω της διατροφής, και για αυτό σας παρέχουμε 

αυτό το συμπλήρωμα για να καλύψετε τα διατροφικά κενά και να 

υποστηρίξετε τη βέλτιστη υγεία των οστών. Με το Forever Calcium θα 

λάβετε το ασβέστιο που έχει ανάγκη ο οργανισμός σας. 

Forever Calcium®

#206

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ

Χωρίς Γλουτένη

Τα προϊόντα που αναφέρονται δεν προορίζονται να διαγνώσουν, κατευνάσουν, θεραπεύσουν
ή αναστείλουν μια συγκεκριμένη ασθένεια ή μια κατηγορία ασθενειών. Θα πρέπει να

συμβουλεύεστε τον γιατρό σας, εάν αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα υγείας.


