Kontrola wagi

Forever PRO X2™

Batony proteinowe o wysokiej zawartoÊci białka
SpecjaliÊci przekonujà si´, ˝e
spo˝ywanie odpowiedniej iloÊci
białka, w połàczeniu z rozsàdnà dietà
i regularnymi çwiczeniami, odgrywa rol´
w kształtowaniu masy mi´Êni. Forever
PRO X2™ to êródło firmowej mieszanki
izolatu białek sojowych oraz koncentratu
i izolatu białek serwatkowych PRO
X2™, razem z 2 gramami błonnika
pokarmowego w ka˝dym pysznym
batoniku. Dzi´ki zawartemu w nim
białku pomaga w budowaniu masy
mi´Êniowej i realizacji celów zwiàzanych
z kształtowaniem sylwetki.
Białko pomaga w utrzymaniu masy
mi´Êniowej. Poniewa˝ mi´Ênie sà bardziej aktywne metabolicznie ni˝ tkanka
tłuszczowa, zachowanie umi´Ênionej
sylwetki wymaga odpowiedniej porcji
białka. Białko ma kluczowe znaczenie
dla budowania mi´Êni, zwłaszcza,
gdy zwi´kszasz aktywnoÊç fizycznà.
Niektóre osoby mogà obawiaç si´,
˝e połàczenie diety i rygorystycznych
çwiczeƒ mo˝e spowodowaç spadek
masy mi´Êniowej. Poniewa˝ białko
stanowi budulec tkanki mi´Êniowej,
spo˝ywanie jego odpowiedniej iloÊci jest
potrzebne do utrzymania masy mi´Êni,
szczególnie podczas diety i çwiczeƒ.

Wysokiej jakoÊci białko pomaga budowaç i zachowywaç tkank´ mi´Êniowà.
Dodatkowo, zwi´kszone spo˝ycie
białka, w połàczeniu z çwiczeniami
siłowymi mo˝e pomóc wspieraç mas´
mi´Êniowà w miar´ upływu czasu.
Soja i serwatka zawierajà wysokiej
jakoÊci białko, o dobrze udokumentowanych korzyÊciach w budowaniu
i wspieraniu tkanki mi´Êniowej. Batony
Forever PRO X2™, zostały opracowane,
by dostarczaç dodatkowego białka
lub słu˝yç jako pyszna przekàska, gdy
jesteÊ w drodze. To a˝ 15 g białka
w por´cznym, smacznym batoniku.
Batoniki Forever PRO X2™ to produkty
bezglutenowe, dost´pne w dwóch
pysznych smakach: cynamonowym
i czekoladowym – ka˝dy z nich to
Êwietny sposób, za zwi´kszenie
codziennej porcji białka!

• 15 gramów białka w batonie
• 2 gramy błonnika
• P yszne smaki – cynamonowy
i czekoladowy
• Nie zawiera glutenu

Zawierajà cukier i substancj´ słodzàcà.
OPAKOWANIE: 10 batonów

w kartonie; masa netto 1 batonu 45 g
Kod:

465 – smak czekoladowy

Kod:

466 – smak cynamonowy

SUGEROWANY SPOSÓB SPO˚YCIA:

Jako przekàska mi´dzy posiłkami, mo˝e
byç równie˝ wykorzystywany jako
dodatkowe êródło białka przed lub po
treningach. Âwietny wybór na porannà
przekàsk´ lub element Êniadania, jako
êródło białka na dobry poczàtek dnia.

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