
NUTRIÇÃO

Forever Calcium

Com sua fórmula nutricionalmente perfeita, Forever Calcium é um 

suplemento vitamínico e mineral com proporções equilibradas de 

cálcio, magnésio e vitamina D que agem em conjunto e, também, 

separadamente. É um recurso suplementar indicado, principalmente, 

para jovens em fase de crescimento, atletas, idosos e mulheres. 

Forever Calcium é um suplemento alimentar que ajuda a manter os 

ossos e os dentes saudáveis. Crianças e adolescentes necessitam de 

cálcio em suas dietas, já que estão na faixa etária na qual maximizar 

o armazenamento deste mineral nos ossos os ajudarão a construir e

preservar a massa óssea que será requisitada mais tarde na vida. O

cálcio ósseo começa a diminuir já na idade adulta, e a sua progressiva

perda ocorre à medida que envelhecemos, particularmente nas

mulheres. A quantidade adequada de cálcio na dieta pode ajudar a

repor esta perda.

O Forever Calcium contém malato bicálcico. O cálcio ou qualquer 

outro mineral para ser disponibilizado no organismo necessita ser 

administrado através de um sal. Nesta nova fórmula, o sal é o 

malato. O malato provém do ácido málico. Na natureza, este ácido 

é encontrado na maçã. Os malatos dissolvem-se na água com mais 

facilidade que os citratos. Assim, o malato bicálcico é capaz de 

aumentar a biodisponibilidade do cálcio no organismo.

CURIOSIDADES

• Fornece Cálcio, Magnésio, Zinco, Manganês,
Cobre e Vitaminas C & D;

• Garante a máxima absorção e biodisponibilidade.

CONTEÚDO
90 tabletes.

INSTRUÇÕES
4 tabletes por dia como suplemento dietético.

CERTIFICADOS
Kosher e Halal.

COMPOSIÇÃO

Malato bicálcio, óxido de magnésio, ascorbato de 
cálcio (Vit. C), malato de dimagnesio, glicinato quelato 
de zinco, glicinato quelato de manganês, glicinato 
quelato de cobre,  colecalciferol (Vit. D). Aditivos: 
estabilizantes celulose microcristalina e croscarmelose 
sódica, glaceante ácido esteárico, espessante 
hidroxipropilmetilcelulose, aroma, emulsificante 
glicerina. NÃO CONTÉM GLÚTEN.

ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADO DE SOJA.

Este produto não é destinado a diagnosticar, tratar, curar ou prevenir qualquer doença.
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*% de VD baseadas em uma dieta de 2.000 calorias.
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INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
(Porção de 4 tabletes)
Porções por frasco: 22
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