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Forever 
Active HA
Jak dobrze wiemy, nasze kości podlegają procesowi starzenia, któ-
ry powoduje ich osłabienie. Jednak uzupełniając dietę produkta-
mi bogatymi w wapń, możemy pomóc w ich wzmocnieniu. Nasze 
stawy i skóra starzeją się tak samo jak kości, przez co stawy tracą 
elastyczność, a skóra staje się szorstka i sucha. Ponieważ ludzki 
organizm jest sprawnym „mechanizmem”, wytwarza substancję  
o nazwie kwas hialuronowy (HA), naturalnie występującą w na-
szej tkance łącznej – tak jak wapń jest naturalnie obecny w na-
szych kościach. HA jest „smarem” naszych stawów, dzięki które-
mu poruszają się one gładko i swobodnie, a jednocześnie nawilża 
naszą skórę. To właśnie on przyczynia się do tego, że skóra wygląda 
jędrnie i młodzieńczo. 

A gdybyśmy powiedzieli wam, że może być sposób na wzmocnie-
nie stawów i skóry, podobny do tego na wzmocnienie kości? Coś, 
co może pomóc wam zachować kondycję – a może nawet ją po-
prawić? Chcielibyście dowiedzieć się czegoś więcej, prawda? Nie 
musicie dalej szukać – Forever Living stworzyło przełomowy su-
plement diety o nazwie Forever Active HA.

Jeszcze do niedawna HA mógł być jedynie wstrzykiwany w stawy 
lub pod skórę, ponieważ układ trawienny nie był w stanie przy-
swajać go w naturalnej postaci. Dzięki procesowi Injuv® teraz moż-
na przyjmować HA doustnie. Forever Active HA może wspierać 
twój organizm od wewnątrz, dostarczając mu potrzebnego bodź-
ca. To świetna wiadomość dla tych wszystkich, którzy potrzebują 
większego nawilżenia stawów i jędrności skóry!

HA pomaga naturalnie wspierać i nawilżać stawy. Ma również 
zdolność wiązania wody – jest w stanie związać do 1000 razy 
wody więcej niż wynosi jego masa – a to oznacza, że możesz dodat-
kowo nawilżyć każdą komórkę skóry. Według założyciela i dyrek-

tora National In-
stitute of Whole 
Health z Bostonu, 
ze wszystkich in-
formacji z rynku 
pielęgnacji urody 
najgorętszym tematem może 
być potęga witamin, minerałów i innych substancji odżywczych, 
które pomogą skórze w zachowaniu młodzieńczego blasku. Czy 
padło słowo „młodzieńczy”?

Skóra odzwierciedla to, co dzieje się wewnątrz organizmu, a jej stan 
to przejaw wewnętrznych potrzeb ciała, w tym tych odżywczych. 
Używanie Forever Active HA może być jak nawilżanie stawów  
i skóry od wewnątrz! Pomyśl tylko o wsparciu, jakim będzie ten 
suplement dla produktów pielęgnacyjnych Forever Living, któ-
rych używasz na co dzień, a jednocześnie dla twoich chrząstek.

Forever Active HA został wzmocniony kurkumą i olejkiem im-
birowym, które zostały dodane do tego produktu ze względu na 
swoje naturalne właściwości antyutleniające i kojące. Według 
Arthritis Foundation suplementację stawów należy rozpocząć 
wcześnie, by pomóc stawom w zachowaniu prawidłowego funk-
cjonowania. Zacznij więc już teraz wspomagać zdrowie stawów, by 
móc swobodnie robić rzeczy, które lubisz! Możesz nadal korzystać 
z produktów pielęgnacyjnych Forever i naszych napojów aloeso-
wych, a przy tym podbudzać swoje stawy i skórę w sposób, którego 
potrzebują. Pozostań aktywny i zdrowy! Zacznij używać Forever 
Active HA i sam przekonaj się, jak działa!
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