Kontrola wagi

Forever Lean™
Suplement diety
Forever Lean™ dostarcza
dwóch składników, które mogà
pomóc w kontroli masy ciała – jeden
zmniejszajàcy absorpcj´ tłuszczów
i drugi – wpływajàcy na poziom cukru
we krwi. Pierwszy z tych składników to
kaktus Opuntia ficus-indica, znany jako
opuncja figowa, opuncja figa indyjska
lub nopal. Badania wykazały, ˝e błonnik
pochodzàcy z tej roÊliny ma bardzo
wysokà zdolnoÊç wiàzania tłuszczów.
Drugim składnikiem w Forever Lean™
jest trójchlorek chromu. Chrom to
wa˝ny mikroelement, który wspiera
naturalnà zdolnoÊç organizmu do
utrzymywania prawidłowego poziomu
cukru we krwi, b´dàc elementem
czynnika tolerancji glukozy (GTF). Jest
to szczególnie wa˝ne dla zachowania
prawidłowej przemiany materii. Te
dwa składniki mogà pomóc ci odnieÊç
sukces w dà˝eniu do idealnej wagi.
Trzecim składnikiem Forever Lean™
sà nasiona Phaseolus vulgaris, czyli
fasoli zwyczajnej. W celu uzyskania
najwi´kszej skutecznoÊci odchudzania,
wa˝ne jest prowadzenie zdrowego
trybu ˝ycia poprzez stosowanie na
co dzieƒ zdrowej diety oraz regularne
uprawianie gimnastyki.
Dzi´ki temu Twój ogólny system kontroli
wagi b´dzie kompletny, a Tobie łatwiej
b´dzie utrzymaç po˝àdanà wag´.

ZALECANE SPO˚YCIE: Jedna kapsułka

bezpoÊrednio przed posiłkiem lub
przekàskà – popiç wodà. Stosowaç
do czterech kapsułek dziennie.
Nie nale˝y przekraczaç zalecanej porcji
do spo˝ycia w ciàgu dnia. Produkt nie jest
zalecany dla kobiet w cià˝y i karmiàcych
piersià oraz uczulonych na składniki produktu.

• Produkt zawiera składniki,
które pomagajà kontrolowaç
mas´ ciała, dzi´ki
zmniejszaniu wchłaniania
tłuszczu z diety oraz
utrzymywaniu poziomu
cukru we krwi

SK¸ADNIKI:

Ekstrakt z opuncji figowej (Opuntia
ficus-indica), ekstrakt z fasoli zwyczajnej
(Phaseolus vulgaris); emulgatory
– hydroksypropylometyloceluloza,
celuloza mikrokrystaliczna, substancje
przeciwzbrylajàce – kwas stearynowy,
dwutlenek krzemu, stabilizator
–guma gellan, konserwant – octan
potasu, chlorek chromu (III).
ZawartoÊç składników w zalecanej porcji dziennej

OPAKOWANIE: 120 kapsułek

Kod:

289

1 kapsułka

2 kapsułki

3 kapsułki

4 kapsułki

Ekstrakt z opuncji figowej

262 mg

524 mg

786 mg

1048 mg

Ekstrakt z fasoli zwyczajnej

111 mg

222 mg

333 mg

444 mg

30 µg (75%*)

60 µg (150%*)

µg (225%*)

120 µg (300%*)

Chrom

* % zalecanego dziennego spo˝ycia
Original

My Revisions

Dairy Version

Prowadzenie zdrowego trybu ˝ycia i stosowanie zrównowa˝onej diety sà niezb´dne dla zachowania dobrego stanu zdrowia.
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