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Forever F.I.T. jest nowoczesnym programem do oczyszczania, odchudzania i rzeźbienia sylwetki w trzech 
prostych krokach: Clean 9, F.I.T.1 i F.I.T.2. Clean 9 pomoże ci oczyścić organizm, dzięki czemu poczujesz się lżej 
i będziesz mieć więcej energii. F.I.T.1 zmieni twój sposób myślenia o jedzeniu i ćwiczeniach oraz nauczy cię, jak 
utrwalić nową, szczuplejszą sylwetkę. I wreszcie, F.I.T.2 pomoże ci zbudować masę mięśniową, wyrzeźbić sylwetkę 
i dokończyć transformację. Razem te trzy zestawy pomogą ci stać się F.I.T. oraz wyglądać i czuć się lepiej.
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ZBUDUJ FUNDAMENT  
LEPSZEGO WYGLĄDU 
I SAMOPOCZUCIA.

Czy możesz wyglądać i czuć się lepiej już w 9 dni? 
TAK. Program Clean 9 może ci pomóc wyruszyć  
w drogę ku szczuplejszej sylwetce i lepszej kondycji. 
Ten skuteczny, prosty w użyciu program oczyszczający 
da narzędzia potrzebne do zapoczątkowania procesu 
transformacji twojego ciała!

Forever F.I.T.1 nauczy cię jak zmienić sposób myślenia 
o jedzeniu i ćwiczeniach oraz da ci wiedzę, potrzebną 
do zyskania inspiracji i zmiany swojego ciała na lepsze!

Z Forever F.I.T. 2 przejedziesz do następnego etapu, 
podczas którego możesz wyrzeźbić swoje ciało, spalić 
więcej kalorii i przejść transformację. Zasadnicze 
znaczenie dla odchudzania, niezależnie od płci, ma 
czysta masa mięśniowa, a program Forever F.I.T. 2 
pomoże ci nauczyć się, jak ją zbudować i zachować!

• Forever Aloe Vera Gel (2 x 1 litr)

• Forever Light Ultra (15 porcji)

• Forever Garcinia Plus (54 kapsułki)

• Forever Therm (18 tabletek)

• Forever Fiber™ (30 saszetek)

• Centymetr

• broszura Clean 9

• Forever Aloe Vera Gel (4 x 1 litr)

• Forever Light Ultra (15 porcji)

• Forever Therm (60 tabletek)

• Forever Garcinia Plus (70 kapsułek)

• Forever Fiber™ (30 saszetek)

• PRO X2 (10 batonów)

• broszura F.I.T. 1

• Forever Aloe Vera Gel (4 x 1 litr)

• Forever Light Ultra (15 porcji)

• Forever Therm (60 tabletek)

• Forever Garcinia Plus (70 kapsułek)

• Forever Fiber™ (30 saszetek)

• PRO X2 (10 batonów)

• broszura F.I.T. 1

Forever Clean 9

Forever F.I.T. 1

Forever F.I.T. 2

ZAINSPIRUJ SIĘ I ZRÓB 
KOLEJNY KROK NA DRODZE DO  
LEPSZEGO WYGLĄDU 
I SAMOPOCZUCIA.

ZBUDUJ MASĘ MIĘŚNIOWĄ,  
WYRZEŹB SYLWETKĘ  
I PRZEJDŹ TRANFORMACJĘ.


