Kontrola wagi

Forever Lean
Forever Lean dostarcza dwa
rewolucyjne składniki, które mogà
pomóc w zmniejszeniu absorpcji kalorii
z tłuszczy i w´glowodanów.
Pierwszy z tych składników to unikalny,
absorbujàcy tłuszcz błonnik,
uzyskiwany z kaktusa Opuntia ficus-indica, znanego jako opuncja figowa,
opuncja figa indyjska lub nopal. Badania
wykazały, ˝e w porównaniu z innymi
roÊlinami ten wyjàtkowy błonnik ma
bardzo wysokà zdolnoÊç wiàzania
tłuszczów.
Kolejnym unikalnym składnikiem
Forever Lean jest białko pozyskiwane
z nasion Phaseolus vulgaris, czyli fasoli
zwyczajnej. Białko to spowalnia
przyswajanie cukrów w jelicie cienkim,
czasowo hamujàc działanie enzymów
odpowiedzialnych za przemian´
skrobi w cukier.
Razem te dwa rewolucyjne, nowe
składniki mogà pomóc ci odnieÊç
sukces w dà˝eniu do idealnej wagi,
przyczyniajàc si´ do ograniczenia
przyswajania kalorii ze spo˝ywanych
przez ciebie tłuszczy i w´glowodanów.
Trzecim najskuteczniejszym
składnikiem w Forever Lean jest
trójchlorek chromu. Chrom to wa˝ny

mikroelement, który wspiera naturalnà
zdolnoÊç organizmu do regulowania
poziomu cukru we krwi, b´dàc
elementem czynnika tolerancji glukozy
(GTF). Jest to szczególnie wa˝ne dla
zachowania prawidłowej przemiany
materii.
W celu uzyskania najwi´kszej
skutecznoÊci suplementu, wa˝ne jest
stosowanie na co dzieƒ zdrowej diety
oraz regularne uprawianie gimnastyki.
Dzi´ki temu twój ogólny system
kontroli wagi b´dzie kompletny,
a tobie łatwiej b´dzie utrzymaç
po˝àdanà wag´.
G¸ÓWNE SK¸ADNIKI:
Dane suplementacyjne

4 kapsułki

W´glowodany ogółem
Błonnik pokarmowy

1 g (<1%*)
1 g (4%*)

Chrom (jako trójchlorek chromu)

120 mcg (100%*)

Wyciàg z opuncji figowej
(Opuntia ficus-indica) sproszkowany (liÊç)

1050 mg

Wyciàg z fasoli zwyczajnej
(Phaseolus vulgaris) sproszkowany

445 mg

* % dziennego zapotrzebowania w oparciu o diet´ 2000 kcal.

INNE SKŁADNIKI:

˚elatyna, woda, celuloza mikrokrystaliczna, kwas stearynowy, kroskarmeloza sodowa, dwutlenek krzemu.
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• Pomaga blokowaç
absorpcj´ kalorii z tłuszczy
i w´glowodanów
• Chrom pomaga regulowaç
poziom cukru we krwi dla
prawidłowej przemiany
materii
• Czasowo hamuje
przyswajanie kalorii z cukru

SPOSÓB U˚YCIA:

Jedna kapsułka bezpoÊrednio przed
posiłkiem lub przekàskà – popiç wodà;
do czterech kapsułek dziennie.
OPAKOWANIE: 120 kapsułek

Kod:

289

