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  Kontrola wagi

Gdyby trzeba by∏o przyrównaç 

od˝ywk´ Forever  Lite  do  innych pro-

duktów, jakich zwykliÊmy u˝ywaç 

dbajàc o zdrowie, mo˝na by jà nazwaç 

„multiwitaminà doskona∏à“, aczkolwiek 

nie oddaje to w pe∏ni jej rewelacyjnych 

w∏aÊciwoÊci. Oprócz dziennej porcji 

witamin i biopierwiastków Forever Lite  

zawiera bowiem tak˝e pe∏en zestaw 

aminokwasów, ze szczególnym 

uwzgl´dnieniem tych, których nasz 

organizm sam nie wytwarza. Dopiero 

taki sk∏ad od˝ywki zapewnia syner-

giczne dzia∏anie wszystkich zawartych 

w niej sk∏adników – odpowiednie ami-

nokwasy sà niezb´dne dla przyswaja-

nia oraz spo˝ytkowania wi´kszoÊci 

witamin, makro- i mikroelementów. 

Codzienna, niestety bardzo cz´sto 

niedoskona∏a dieta nie dostarcza nam 

ich w iloÊci dostatecznej, aby zaspokoiç 

wszystkie wymagania prawid∏owo 

funkcjonujàcego organizmu.  

Stàd ogromna liczba dolegliwoÊci,  

z oty∏oÊcià w∏àcznie, majàcych 

poczàtek w d∏ugotrwale narastajàcych 

niedoborach sk∏adników od˝ywczych. 

Ka˝de dzia∏anie, które podejmiemy 

korzystajàc z produktów Forever Living 

Products, aby polepszyç naszà kondy-

cj´ i samopoczucie, powinno zaczàç si´ 

od dba∏oÊci o prawid∏owe od˝ywianie. 

W od˝ywce Forever Lite znajdujà si´ 

wszystkie „cegie∏ki“ potrzebne do zbu-

dowania sprawnych mi´Êni, m∏odej, 

g∏adkiej skóry, zdrowej tkanki ∏àcznej, 

g´stych w∏osów itd.

G¸ÓWNE SK¸ADNIKI:

Specjalna mieszanka aminokwasowa 

– naj∏atwiej przyswajane bia∏ko pocho-

dzenia roÊlinnego, niezb´dne do budo-

wy i sprawnego funkcjonowania orga-

nizmu. Na uwag´ zas∏uguje szczególnie 

tzw. aminogram Forever Lite, czyli 

wzajemne proporcje poszczególnych 

aminokwasów, starannie dobrane, tak 

aby jak najbardziej zbli˝yç si´ do diete-

tycznego idea∏u – naszego dziennego 

zapotrzebowania aminokwasowego. 

Bardzo wa˝ne w sk∏adzie Forever Lite 

sà te˝ aminokwasy egzogenne, których 

nasz organizm nie potrafi sam sobie 

wytwarzaç.

Witaminy i sk∏adniki mineralne – Forever 

Lite zaspokaja zapotrzebowanie 

organizmu na wszystkie sk∏adniki 

niezb´dne do jego prawid∏owego 

dzia∏ania. Przy regularnym u˝ywaniu 

Forever Lite mo˝na liczyç na 

uzupe∏nienie niedoborów sk∏adników 

od˝ywczych, co wp∏ywa na 

wyraênà popraw´ samopoczucia.

B∏onnik – w postaci zarówno 

rozpuszczalnej, jak i nierozpuszczalnej 

jest niezb´dny do regulowania 

prawid∏owego dzia∏ania jelit. U∏atwia 

przyswajanie sk∏adników od˝ywczych 

i oczyszczanie organizmu ze zb´dnych 

produktów przemiany materii.

Beta-karoten – niezb´dny w diecie,  

jest tzw. prekursorem witaminy A  

i jednoczeÊnie jednà z najlepszych sub-

stancji przeciwdzia∏ajàcych powstawa-

niu wolnych rodników w organizmie. 

OPAKOWANIE: 525 g (21 porcji)

Kod: 19 – smak waniliowy

Kod: 21 – smak czekoladowy

•  Zawiera bia∏ko roÊlinne 
w postaci bardzo ∏atwo 
przyswajalnych, wolnych 
aminokwasów

•  Dostacza tzw. aminokwasów 
podstawowych, których 
cz´sto brak w naszej 
codziennej diecie

•  Zawiera ∏atwo przyswajalny  
wapƒ i fosfor oraz starannie 
dobranà dziennà dawk´ 
niezb´dnych witamin

•  Sprzyja regeneracji  
i odbudowie tkanki 
mi´Êniowej i ∏àcznej

•  Sprzyja procesom redukcji  
nadmiernej tkanki 
t∏uszczowej

•  Dodatnio wp∏ywa na wyglàd 
skóry i w∏osów

Forever Lite®


