Harmonijna sylwetka

Forever Garcinia Plus™
Kapsułki z kwasem hydroksycytrynowym (HCA)
naturalnego pochodzenia i pikolinianem chromu
Suplement diety
W krajach Południowej Azji ceni si´
owoce z drzewa tamaryndowca
(Garcinia cambogia) ze wzgl´du
na ich właÊciwoÊci zdrowotne.
Wyciàg z tego owocu zawiera
mi´dzy innymi znaczàcà iloÊç kwasu
(–) hydroksycytrynowego (HCA),
o którym wiadomo, ˝e bardzo korzystnie
oddziałuje na metabolizm tłuszczów
jako inhibitor enzymów bioràcych udział
w syntezie kwasów tłuszczowych.
Forever Garcinia Plus™ opracowana
została z myÊlà o tych wszystkich,
którzy pragnà uzyskaç i utrzymaç
zdrowà, harmonijnà sylwetk´, a tak˝e
o osobach bardzo aktywnych fizycznie.
Zawarty w produkcie chrom, pomaga
utrzymaç prawidłowy poziom glukozy
we krwi i wpływa na metabolizm
makroskładników od˝ywczych, czyli
białek, tłuszczów i w´glowodanów.
ZALECANE SPO˚YCIE:

zalecany dla kobiet w cià˝y i karmiàcych
piersià oraz uczulonych na składniki produktu.
ZawartoÊç sk∏adników
w zalecanej porcji dziennej 1 kapsu∏ka

2 kapsu∏ki

Wyciàg z owoców drzewa
500 mg
1000 mg
Garcinia cambogia
w tym kwas HCA
250 mg
500 mg
Olej z krokosza barwierskiego
(Carthamus tinctorius)
430 mg
860 mg
Âredniołaƒcuchowe kwasy
tluszczowe (MCT)
75 mg
150 mg
Chrom
100 µg (250%*) 200 µg (500%*)
* % zalecanego dziennego zapotrzebowania

SK¸ADNIKI:

Wyciàg z owoców Garcinia Cambogia
(tamaryndowiec malabarski), olej
z krokosza barwierskiego (Carthamus
tinctorius), ˝elatyna, substancja
utrzymujàca wilgoç – glicerol,
Êredniołaƒcuchowe kwasy tłuszczowe,
substancja zag´szczajàca – wosk
pszczeli , emulgator – lecytyna
sojowa, substancja zag´szczajàca –
màczka chleba Êwi´tojaƒskiego, barwnik
– dwutlenek tytanu, pikolinian chromu.

• Kapsułka spo˝ywana pół
godziny przed głównymi
posiłkami dnia zawiera
składniki wspierajàce
spalanie tłuszczu
i pomagajàce zachowaç
właÊciwy poziom cukru
we krwi
• Stosowana razem
z niskokalorycznà dietà
uzupełnia diet´ w substancje
wspierajàce proces redukcji
tkanki tłuszczowej
Kod:

071

1 do 2 kapsułek dziennie.
Nie nale˝y przekraczaç porcji zalecanej

OPAKOWANIE: 70 kapsu∏ek

do spo˝ycia w ciàgu dnia. Produkt nie jest
Prowadzenie zdrowego trybu ˝ycia i stosowanie zrównowa˝onej diety sà niezb´dne dla zachowania dobrego stanu zdrowia.
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