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Výživové 
doplňkyForever

Move™

Uvedené produkty nejsou určeny pro diagnostiku, utišování, léčení, vyléčení nebo předcházení specifickým chorobám nebo skupinám onemocnění.
V případě zdravotních problémů kontaktujte svého lékaře.

OSTATNÍ SLOŽKY
Rafinovaný olej ze sojových bobů, želatina, glycerin, čištěná voda                 
a extrakt ze tmavého karobu. Obsahuje vejce, sóju a ryby.

OBSAH
90 gelových kapslí

DOPORUČENÉ POUŽITÍ
Berte 3 gelové kapsle denně.

**NEM® je registrovaná ochranná známka společnosti ESM 
Technologies, LLC.
***BioCurc® je registrovaná ochranná známka společnosti Boston 
Biopharm, Inc.

Přírodní řešení k podpoře zdravých svalů a kloubů
– poskytuje rychlé a potvrzené výsledky již po 7 - 10 dnech
- obsahuje dvě patentované složky pro zdraví kloubů
- téměř 5x účinnější než glukosamin a chondroitin
Schopnost pohybovat se bereme často jako samozřejmost až do té doby, dokud 
se nesníží nebo neomezí. Pohybujte se volně a podpořte pohodlí a flexibilitu kloubů                       
s nejnovějším a nejpokrokovějším doplňkem pro klouby a svaly od společnosti Forever, 
Forever Move™. Forever Move™ obsahuje patentovanou směs dvou účinných složek, 
které v dané kombinaci nenajdete nikde jinde na světě!
NEM®**, je zcela přírodní složka potravinového původu získávána z vajec, která je 
zdrojem chondroitinu, kyseliny hyaluronové, glykosaminoglykanů a důležitých bílkovin 
jako je kolagen. O této patentované látce byly zveřejněny studie, které ukazují, že 
podporuje zdravý rozsah pohybu, zlepšuje komfort a flexibilitu kloubů, podporuje zdraví 
chrupavky, snižuje ztuhlost svalů a kloubů a podporuje rychlé zotavení se po cvičení -  
v podstatě vše, po čem vaše klouby dlouho toužily!
Přínos tohoto přelomového složení jsme zlepšili přidáním kurkuminu z kurkumy - a to 
ne jen tak, v ledajaké podobě - ale ve formě BioCurc® ***, která využívá naši vlastní 
patentovanou emulgační technologii. Tato technologie zvyšuje biologickou dostupnost 
kurkuminu o 200 % - což umožňuje vašemu tělu kurkumin absorbovat a využít ve větší 
míře. Už po tisíciletí se věří, že tato přírodní rostlina podporuje zdraví kloubů a poskytuje 
blahodárné antioxidační účinky. Dnes je kurkumin předmětem tisíců publikovaných 
studií, které se pokoušejí odhalit každý z jeho mnoha blahodárných účinků. Tím, že 
jsme vzali ověřenou složku a posílili její účinek, spojili jsme to nejlepší z vědy a z přírody.
Ať už jste sportovec na vrcholu svých sil, víkendový bojovník, nebo si jen chcete užívat 
větší svobody ve svém každodenním životě, tyto dvě silné složky vám pomohou zůstat 
v pohybu prostřednictvím tří kapslí denně, které se snadno užívají. Na co ještě čekáte?

Informace o doplňku stravy
1 dávka – 3 gelové kapsle
Dávek v balení – 30
   Množství v jedné dávce % DDD
Kalorie                                                                           10
Tuk                                                                               1 g     1 %*
Vápník (z NEM®**)                                                  60 mg      5 %
Patentovaná směs                                                       1 g       †
značka NEM®** Natural Eggshell Membrane (Přírodní membrána                              
z vaječné skořápky) 
Ve vodě rozpustný komplex Curcumin Complex (Curcuma longa), extrakt 
z kořene
* Procenta Doporučené denní dávky (DDD) jsou vypočítaná na základě 
diety o příjmu 2000 kcal.
† DDD – doporučená denní dávka nebyla stanovena. 


