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Clean 9

Dietetycy i eksperci od spraw zdrowia uwa˝ajà, ˝e tak jak dbamy  

o to, aby nasze cia∏o by∏o czyste od zewnàtrz, tak samo powinniÊmy 

dbaç o czystoÊç organizmu od wewnàtrz – by pozbyç si´ toksyn  

i z∏ogów, które mogà szkodziç naszemu zdrowiu. Clean 9 to 

dziewi´ciodniowy program stworzony po to, by pomóc ci w oczy

szczeniu organizmu ze szkodliwych konserwantów i substancji 

chemicznych, a jednoczeÊnie zapoczàtkowaç proces spalania nad

miaru t∏uszczu. W sk∏ad Oczyszczajàcego Progamu Od˝ywczego 

Clean 9 wchodzà cztery spoÊród naszych najpopularniejszych pro

duktów: Mià˝sz Aloe Vera, Forever Lite, Pola Zieleni i Forever Gar

cinia Plus. W takim zestawie dostarczajà one optymalnych, boga

tych w substancje od˝ywcze sk∏adników, które b´dà wspieraç twój 

organizm podczas dziewi´ciodniowego oczyszczania. 

Je˝eli twój uk∏ad trawienny pe∏en jest toksyn, które gromadzi∏y si´ 

latami, a pochodzà z chemicznych sk∏adników i zanieczyszczeƒ za

wartych w ˝ywnoÊci, którà jemy, i powietrzu, które wdychamy,  

organizmowi bardzo trudno optymalnie przyswajaç konieczne sub

stancje od˝ywcze z pokarmu i suplementów. Podj´cie dziewi´

ciodniowego programu oczyszczania to potwierdzenie twojego 

zaanga˝owania, by uzyskaç kontrol´ nad tym zdrowym stylem 

˝ycia, który zawsze wydawa∏ ci si´ tak nieuchwytny.

 

Lifestyle 30

Oczyszczajàcy program od˝ywczy Clean 9 da ci poczucie takiego 

zapa∏u i energii, ˝e uzyskane rezultaty b´dziesz chcia∏ utrzymaç 

przez reszt´ ˝ycia. Lifestyle 30 przeniesie ci´ do kolejnej fazy kon

troli wagi i utrzymania ogólnego zdrowia i samopoczucia. Zosta∏ 

on stworzony jako trwa∏y program, który pomo˝e ci nauczyç si´ 

jak kontrolowaç swoje zdrowie raz na zawsze – bo jeÊli ty o to nie 

zadbasz, to kto?

Lifestyle 30 to doskona∏e rozwiàzanie problemów, z jakimi wiele 

osób boryka si´ na co dzieƒ – utrzymanie w∏aÊciwej wagi. Jest to 

program od˝ywczy dla wszystkich, którzy majà dosyç odchudza

nia z efektem jojo i niezdrowej diety i chcà na dobre zmieniç swój 

styl ˝ycia.

Zamiast wi´c wymyÊlaç wymówki, dlaczego nie mieÊcisz si´  

w swoje ukochane d˝insy, skorzystaj z programu Lifestyle 30, aby 

wieÊç zdrowsze, szcz´Êliwsze ˝ycie!

www.foreverC9L30.com*
•  poznaj produkty, które wchodzà w sk∏ad ka˝dego  

z programów

• przeczytaj opinie osób, które osiàgn´∏y swoje cele

•  skorzystaj z tabel, aby wyliczyç najlepsze dla ciebie 

wskaêniki zwiàzane z prawid∏owà dietà i wagà

* strona w j´zyku angielskim

Clean 9 i Lifestyle 30
Chyba ka˝dy z nas zdaje sobie spraw´ z tego, ˝e nasza codzienna  

dieta doÊç daleko odbiega od idea∏u. Jemy za du˝o soli i cukru,  

pijemy za du˝o kawy, wiele kupowanych przez nas produktów 

spo˝ywczych zawiera ró˝ne dodatki chemiczne. Nawet warzywa  

i owoce – wydawaç by si´ mog∏o, ˝e tak zdrowe – z regu∏y uprawia

ne sà ze znacznym wykorzystaniem nawozów sztucznych, chemicz

nych Êrodków owado i chwastobójczych itp. co w doÊç du˝ym 

stopniu redukuje ich „naturalnoÊç”. Do tego dochodzà zanieczysz

czenia Êrodowiska i powietrza, którym na co dzieƒ oddychamy.

Co si´ dzieje z toksynami pochodzàcymi z tych wszystkich êróde∏, 

gdzie trafiajà? Je˝eli mamy ÊwiadomoÊç, ˝e do naszego organizmu, 

mamy za sobà pierwszy krok do odkrycia jak my sami mo˝emy 

znaczàco wp∏ynàç na ogólnà popraw´ swojego zdrowia i samopo

czucia! 


