
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ
• Υποστηρίζει την άνεση και την ευελιξία των 

αρθρώσεων 

• Προάγει τη γρήγορη αποκατάσταση μετά την 

άσκηση 

• Περιέχει το κλινικά αποτελεσματικό συστατικό 

NEM®

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
90 μαλακές κάψουλες

ΟΔΗΓΙΕΣ
Λαμβάνετε 3 κάψουλες ημερησίως.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 
Kosher, Halal

ΑΛΛΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 
Εκχύλισμα ρίζας τουρμερικού (Curcuma longa) 
[γαλακτωματοποιητής (πολυσορβικό-20), έλαιο 
καρύδας, Curcuma longa, αντιοξειδωτικό (DL-α-
τοκοφερόλη)], σκόνη μεμβράνης από κέλυφος 
αυγού, σογιέλαιο, ζελατίνη (ιχθύος), υγροσκοπικό 
(γλυκερόλη), κεκαθαρμένο ύδωρ, εκχύλισμα 
χαρουπιού [σιρόπι καλαμποκιού, χρωστική 
καραμέλας, εκχύλισμα χαρουπιού].
Για αλλεργιογόνα, βλέπε συστατικά με έντονους 
χαρακτήρες.

Forever Move®

Προηγμένη σύνθεση για να κινείστε ελεύθερα.

Συνεχίστε προς την επόμενη περιπέτεια σας με το Forever Move. Σας 
παρουσιάζουμε το κλινικά προηγμένο συμπλήρωμα για τις αρθρώσεις 
και τους μυς για να διατηρήσετε τον δραστήριο τρόπο ζωής και να 
κινείστε ελεύθερα. 

Αυτό το νέας γενιάς συμπλήρωμα συνδυάζει τα καλύτερα της φύσης σε 
συνδυασμό με τις τελευταίες επιστημονικές εξελίξεις για να εντάξετε 
στη διατροφή σας συστατικά που υποστηρίζουν την άνεση, την ευελιξία 
και κινητικότητα των αρθρώσεων. Για να το επιτύχουμε αυτό, έχουμε 
συνδυάσει δύο ισχυρά συστατικά σε ένα αποκλειστικό μείγμα που δεν 
θα βρείτε πουθενά αλλού.

Το NEM®, ένα φυσικό συστατικό που λαμβάνεται από το αυγό, παρέχει 
χονδροιτίνη, υαλουρονικό οξύ, γλυκοζαμινογλυκάνες και πρωτεΐνες-
κλειδιά όπως το κολλαγόνο. Aυτό το πατενταρισμένο συστατικό φαίνεται 
ότι υποστηρίζει ένα υγιές εύρος κίνησης, βελτιώνει την άνεση και την 
ευελιξία, προάγει υγιείς χόνδρους, μειώνει την ακαμψία των μυών και 
των αρθρώσεων και προάγει γρήγορη αποκατάσταση μετά την άσκηση. 

Το τουρμερικό είναι γνωστό εδώ και αιώνες για την υποστήριξη των 
αρθρώσεων παρέχοντας αντιοξειδωτικά οφέλη. Αυξήσαμε επιπλέον τα 
οφέλη αυτής της καινοτόμας σύνθεσης προσθέτωντας κουρκουμίνη από 
τουρμερικό – και όχι σε οποιαδήποτε μορφή- αλλά τη BioCurc®, που 
χρησιμοποιεί μια αποκλειστική, πατενταρισμένη τεχνολογία. Τα ενεργά 
κουρκουμινοειδή είναι υδατοδιαλυτά, αυξάνοντας τη βιοδιαθεσιμότητα 
της κουρκουμίνης κατά 200%.

Είτε είστε αθλητής στα καλύτερά σας, ένας μαχητής του 
Σαββατοκύριακου ή αναζητάτε περισσότερη ελευθερία στην 
καθημερινότητά σας, αυτό το συμπλήρωμα είναι για εσάς και θα το 
βρείτε σε μαλακές κάψουλες, εύκολες στη λήψη. 

Forever Move®
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Το συστατικό NEM® είναι κατοχυρωμένο εμπορικό σήμα της ESM Technologies, LLC. 

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.

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ

Χωρίς Γλουτένη


