Regulácia
hmotnosti

Forever Lean™ obsahuje dve revolučné zložky,
ktoré pomáhajú znížiť vstrebávanie kalórií z
tukov a uhľohydrátov do nášho tela. Prvou
z týchto zložiek je jedinečná vláknina, ktorá
absorbuje tuk, pochádzajúci z figového kaktusu
opuncie, ktorý je známy aj ako indiánska figa,
nopál alebo ostnatá hruška. Štúdie preukázali,
že táto jedinečná vláknina má veľmi vysokú
schopnosť viazať tuky v porovnaní s inými
druhmi rastlín.

Forever Lean™

Ďalšou jedinečnou zložkou Forever Lean je
proteín, ktorý sa špeciálne získava z fazule
obyčajnej, ktorá je niekde známa ako biela
vlašská fazuľa. Tento proteín spomaľuje
absorpciu cukru v tenkom čreve tým, že dočasne
brzdí aktivitu enzýmov, ktoré premieňajú škroby
na cukor.
Tieto dve revolučné zložky spolu môžu pomôcť
v tom, aby ste uspeli vo svojej snahe dosiahnuť
ideálnu hmotnosť tak, že blokujú vstrebávanie
časti kalórií z tukov a uhľohydrátov, ktoré
trávite.
Treťou najúčinnejšou zložkou vo Forever Lean
je chlorid chromitý. Chróm je veľmi dôležitým
stopovým minerálom, ktorý pomáha prirodzenej
schopnosti tela regulovať cukor v krvi tým,
že pôsobí ako spolufaktor GTF (glukózový
tolerančný faktor). Je to obzvlášť dôležité pre
fungovanie metabolizmu.

Na dosiahnutie maximálnej účinnosti tohto
prípravku je dôležité si uvedomiť, že do svojho
celkového režimu spojeného s redukciou
hmotnosti by ste mali zahrnúť aj zdravé
stravovanie a pravidelné cvičenie, aby ste dosiahli
svoju želanú hmotnosť a udržali si ju.
Ú D A J E
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OBSAH:
120 kapsúl
ODPORÚČANÉ DÁVKOVANIE:
Užite jednu kapsulu tesne pred jedlom a zapite
ju vodou. Odporúčaná denná dávka je štyri
kapsule denne.

D O P L N K U

Dávka 4 kapsuly
Množstvo

% ODP

v dávke
Celkové sacharidy

1g

Diétna vláknina

1g

Chróm (ako chlorid chromitý)
Exktrakt z ind. figovníka

120 mcg
1050 mg

<1%*
4%*
100%
†

Opuntia ficus-indica) prášok (list)
Extrakt z bielej fazule

445 mg

†

(Phaseolus vulgaris), prášok
* Percentá odporúčaného množstva denného príjmu
(ODP) sú založené na diéte s hodnotou 2 000 kcal.
† ODP nebolo stanovené.

OSTATNÉ ZLOŽKY:
Želatína, voda, mikrokryštalická celulóza,
kyselina stearová, sodná soľ kroskarmelózy
a kysličník kremičitý.

• pomáha blokovať vstrebávanie kalórií
z tukov a uhľohydrátov
• chróm pomáha regulovať krvný cukor pre
normálny metabolizmus
• dočasne brzdí vstrebávanie kalórií z cukrov

PRODUKT #289

Predstavené výrobky obsahujú vitamíny a minerálne látky, dopĺňajú ich nedostatok vo výžive a tým pomáhajú posilňovať zdravie. Nemajú za účel diagnostikovať, zmierňovať, liečiť, uzdravovať
alebo predchádzať špecifickým chorobám alebo skupinám ochorení. Ak máte zdravotný problém, konzultujte ho so svojím lekárom.
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