Regulácia
hmotnosti

Forever Therm™
Forever Therm™ je silná podporná formula,
ktorá pomáha podporiť hladinu vašej energie
a naštartovať metabolizmus, čím vám pomáha
na ceste úbytku hmotnosti. Začiatok programu
kontroly hmotnosti môže byť skľučujúcou
úlohou a cesta k dosiahnutiu vašich cieľov sa
môže zdať obtiažna a zdĺhavá. Začiatok zdravého
stravovania s kontrolovaným príjmom kalórií
a zavádzanie pravidelného systému cvičenia
sú dva najdôležitejšie kroky, ktoré vás povedú
na vašej ceste k úspechu. Existujú dodatočné
nástroje, ktoré môžu pomôcť podporiť vaše
úsilie. Forever Therm™ je navrhnutý tak, aby
pomohol urýchliť vaše snahy schudnúť, aby
ste tak videli výsledky rýchlejšie a získali ste
dokonalú postavu, po ktorej túžite či ciele
úbytku hmotnosti. Vďaka unikátnej kombinácii
rastlinných extraktov a živín vám môže Forever
Therm™ pomôcť podporiť váš metabolizmus,
a tým maximalizovať vaše úsilie.

Extrakt zo zelených kávových zŕn poskytuje
výnimočné zlúčeniny – chlorogenové kyseliny,
ktoré nenájdete vo veľkom množstve
v pražených kávových zrnách. Tieto aktívne
zložky preukázateľne pomáhajú inhibitovať
absorpciu glukózy a ako také môžu pomôcť
podporiť normálne hladiny cukru v krvi, ktoré
sú už v normálnom rozmedzí. Takéto účinky
môžu pomôcť kontrolovať túžbu po jedle
i prudké poklesy hladín energie.

Extrakt zo zeleného čaju poskytuje metabolickú
a antioxidačnú podporu účinných olyfenolových
zlúčenín známych ako katechíny, ktorých
účinky podporujúce termogenézu boli dobre
preskúmané. Termogenéza je spaľovanie tuku
pre tvorbu energie v bunkách tela. Forever
Therm™ tiež poskytuje prírodné alkaloidy
z extraktov zo semien guarany blízke kofeínu,
ktoré podporujú hladinu energie počas cvičenia
a počas náročného dňa. Výskumy ukazujú,
že zelený čaj v spojení s prírodným kofeínom
podporuje termogenézu.

Samozrejme, základom každého úspešného
programu kontroly hmotnosti je udržanie
zdravej stravy a vhodné cvičenie. Forever
Therm™ poskytuje účinnú kombináciu
rastlinných extraktov a živín na podporu energie
a metabolizmu a pomáha vám dosiahnuť vaše
ciele.

OBSAH
60 tabliet
ODPORÚČANÉ POUŽÍVANIE
Užívajte 2 tablety Forever Therm™ denne.
Môžete užívať jednu tabletu ráno a jednu na
obed, alebo užite obe tablety ráno – čo vám viac
vyhovuje. Neodporúča sa užívať Forever Therm™
po šiestej hodine večer, kvôli jeho prirodzenému
obsahu kofeínu.

Perfektným partnerom pre toto trio rastlín
posilňujúcich metabolizmus je kompletná
skupina B vitamínov s vitamínom C. B vitamíny
a vitamín C sú nevyhnutné pre metabolizmus
sacharidov, bielkovín a tukov. Keďže sa tieto
vitamíny počas fyzického stresu, napríklad počas
cvičenia – ľahko vyčerpávajú, ich doplnenie
je dôležité a môže hrať významnú úlohu pri
podpore metabolizmu.
• V spojení so zdravou stravou
a cvičebným programom môže podporiť
metabolizmus, čím pomôže dosiahnuť
ciele kontroly hmotnosti.
• Dodáva účinné byliny a živiny, ktoré
pomáhajú podporiť termogenézu.
PRODUKT #463

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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Nutričné hodnoty
Odporúčaná denná dávka (ODD):
2 tablety

Množstvo
na dávku

% ODD

Vitamín C (kyselina askorbová)
Vitamín B1 (tiamínhydrochlorid)
Vitamín B2 (riboflavín)
Niacín (nikotínamid)
Vitamín B6 (pyridoxínhydrochlorid)
Folát (kyselina listová)
Vitamín B12 (kyanokobalamín)
Kyselina pantoténová
(D-pantotenát vápenatý)

75 mg
1 mg
1,4 mg
10 mg
1,3 mg
200 µg
2,4 µg
6 mg

94 %
91 %
100 %
63 %
93 %
100 %
96 %
100 %

Patentovaná zmes Forever Therm:		
Extrakt z listov zeleného čaju
540 mg
(Camellia sinensis)
Extrakt zo semien guarany
271,9 mg
Extrakt zo zelených kávových zŕn
200 mg
(Coffea robusta)

†
†
†

* % ODD sú založené na diéte 2 000 kcal
† % ODD neboli stanovené
ZLOŽENIE: stabilizátor (mikrokryštalická celulóza), kyselina
askorbová, protihrudkujúce látky (kyselina stearová, sodná
soľ kroskarmelózy, oxid kremičitý), povlakové látky (sieťovaná
karboxymetylcelulóza sodná, dextrín, dextróza, MCT - triglyceridy so stredne dlhým reťazcom, citran sodný), nikotínamid,
D-pantotenát vápenatý, pyridoxínhydrochlorid, riboflavín,
tiamínhydrochlorid, kyanokobalamín, kyselina listová.
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