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  Kontrola wagi

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

Forever Therm™
Suplement diety Forever Therm™ 

to receptura, która – dzi´ki zielonej 

herbacie – pomaga utrzymywaç poziom 

energii i wspieraç metabolizm 

tłuszczów, towarzyszàc ci w drodze do 

szczuplejszej figury. Zaanga˝owanie si´ 

w program kontroli wagi mo˝e zdawaç 

si´ zadaniem ponad siły, a droga do rea-

lizacji celów ˝mudna i długa. PrzejÊcie na 

zdrowà diet´ o ograniczonej iloÊci kalorii 

oraz wypracowanie zestawu regular-

nych çwiczeƒ to dwa czynniki kluczowe 

dla odniesienia sukcesu. Natomiast 

twoje wysiłki mogà zostaç wzmocnione 

przez dodatkowe narz´dzia. Suplement 

diety Forever Therm™ został 

stworzony, by wspieraç  twoje wysiłki 

zwiàzane z utratà wagi, byÊ łatwiej 

dostrzegał/a efekty i osiàgnàł/-´ła 

po˝àdanà figur´. Dzi´ki połàczeniu 

ekstraktów roÊlinnych – z zielonej 

herbaty oraz guarany i odpowiednio 

dobranych witamin wpływajàcych na 

przemian´ materii Forever Therm™ 

mo˝e wspomóc Twoje wysiłki.

Wyciàg z zielonej herbaty 

działa korzystnie na metabolizm 

tłuszczów, wspomagajàc kontrol´ 

masy ciała. Dzi´ki temu wpływa na 

proces termogenezy i wytwarzania 

energii w komórkach. Ponadto 

zielona herbata przyczynia si´ do 

zwi´kszenia koncentracji i czujnoÊci. 

Forever Therm™ to równie˝ êródło  

kofeiny – alkaloidu pochodzàcego 

z wyciàgu z nasion guarany, by 

zachowaç wymagany poziom energii 

podczas çwiczeƒ lub zabieganego dnia. 

Wyciàg z nasion zielonej kawy dostarcza 

wyjàtkowych składników – kwasów 

chlorogenowych – których poziom 

w palonych ziarnach nie jest zbyt 

wysoki. Zawiera równie˝ polifenole.

Doskonałymi towarzyszami tego tercetu 

składników jest komplet witamin z grupy 

B (B1, B2, B6, B12, niacyna, kwasy panto-

tenowy i foliowy) oraz witamina C. Za-

równo witaminy B, jak i witamina C majà 

kluczowe znaczenie dla metabolizmu 

w´glowodanów, białek i tłuszczy. Ponie-

wa˝ wysiłek fizyczny mo˝e powodowaç 

szybki ich ubytek z organizmu, du˝e 

znaczenie ma bie˝àce ich uzupełnianie.

OczywiÊcie podstawà ka˝dego 

skutecznego programu kontroli wagi 

jest przestrzeganie zdrowej diety 

i odpowiednia aktywnoÊç fizyczna. 

Forever Therm™ dostarcza mieszank´ 

substancji roÊlinnych i od˝ywczych 

– witamin, by wspieraç energi´ 

i metabolizm, i pomóc ci w osiàgni´ciu 

postawionego sobie celu.

OPAKOWANIE: 60 tabletek

Kod: 463

•  Wysokie dawki witamin 
wpływajàcych na 
metabolizm, by w po∏àczeniu 
ze zdrowà dietà i çwiczeniami 
pomóc Ci w realizacji celów 
zwiàzanych z kontrolà wagi.

•  èródło substancji 
pochodzenia roÊlinnego 
wspierajàcych proces 
odchudzania.
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Prowadzenie zdrowego trybu ˝ycia i stosowanie zrównowa˝onej diety sà niezb´dne dla zachowania dobrego stanu zdrowia.

    Harmonijna sylwetka

ZALECANE SPO˚YCIE: 

2 tabletki dziennie – jednorazowo lub 

dwa razy dziennie po jednej tabletce.

Nie nale˝y przekraczaç zalecanej 

porcji do spo˝ycia w ciàgu dnia. 

Zawiera kofein´ (87-91 mg w zalecanej 

porcji do spo˝ycia w ciàgu dnia). Nie 

zaleca si´ stosowania u dzieci i kobiet 

w cià˝y oraz karmiàcych piersià. 

SK¸ADNIKI:

Stabilizator – celuloza mikrokrystaliczna; 

ekstrakt z liÊci zielonej herbaty 

(Camellia sinensis); ekstrakt z nasion 

guarany (Paullinia cupana); ekstrakt 

z ziaren zielonej kawy (Coffea robusta); 

witamina C (kwas L-askorbinowy); 

substancje przeciwzbrylajàce 

– kwas tłuszczowy, sól sodowa 

karboksymetylocelulozy usieciowana, 

dwutlenek krzemu; niacyna (amid kwasu 

nikotynowego); kwas pantotenowy 

(D-pantotenian wapnia); dekstryna; 

glukoza (z pszenicy); witamina 

B6 (chlorowodorek pirydoksyny); 

witamina B2 (ryboflawina); witamina B1 

(chlorowodorek tiaminy); witamina B12 

(cyjanokobalamina); kwas foliowy (kwas 

pteroilomonoglutaminowy); substancje 

glazurujàce – karboksymetyloceluloza, 

kwasy tłuszczowe, cytrynian sodu.

Skład zalecanej do spo˝ycia dziennej porcji produktu

Składniki zawartoÊç  
w 2 tabletkach % ZDS*

Ekstrakt	z	liÊci	zielonej	herbaty 540	mg	

Ekstrakt	z	nasion	guarany,	
					w	tym	kofeina	32%

272	mg	
87	mg	

Ekstrakt	z	ziaren	zielonej	kawy,		
					w	tym:	
					polifenole	50%	
					kwas	chlorogenowy	45%		
					kofeina	<2%

200	mg	
100	mg	
90	mg	
<4	mg	

Witamina	C 75	mg 94%

Niacyna	(ekwiwalent	niacyny) 10	mg 63%

Kwas	pantotenowy 6	mg 100%

Witamina	B6 1,3	mg 93%

Witamina	B2 1,4	mg 100%

Witamina	B1 1	mg 91%

Witamina	B12 2,4	μg 96%

Kwas	foliowy 200	μg 100%

*	%	zalecanego	dziennego	zapotrzebowania


