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Efekt F.I.T.

Look Better. Feel Better.

Przygotowany przez Forever Living Products pro-
gram prowadzi nas dzień po dniu, przez nieco ponad 
dwa miesiące, tak abyśmy jak najłatwiej mogli wpro-
wadzić powyższe zasady do naszego życia.

Według mnie Forever F.I.T. to rewelacyjnie przygotowany 

program, zmieniający sposób myślenia o odżywianiu  

i aktywności ruchowej. Przysłowiowy „strzał w dziesiątkę” 

- trafiający dokładnie w potrzeby osób, które pragną osiąg-

nąć zamierzone efekty w zdrowy i bezpieczny sposób. Jest 

to świetne narzędzie pracy dla osób związanych na co dzień 

zawodowo z branżą fitness i wellness - trenerów personal-

nych, instruktorów fitness, dietetyków, właścicieli klubów 

fitness, ale również dla wszystkich FBO, którzy chcą budo-

wać swój biznes na bazie Forever F.I.T. W pakiecie oprócz 

suplementów Forever Living otrzymujemy konkretny plan 

działania. Dzień po dniu. Jedyną rzeczą, którą musimy zrobić 

to podjąć decyzję o jego realizacji, oraz regularnie, codzien-

nie stosować się do zaleceń zawartych w broszurach Forever 

F.I.T. Program trwa na tyle długo, aby nasze codzienne 

nawyki uległy trwałej zmianie. Efekt jest widoczny dużo 

wcześniej, niż mogłoby nam się wydawać, bo już po 

dwóch, trzech dniach stosowania programu. Poza 

oczyszczeniem organizmu uzyskujemy miły efekt uboczny  

w postaci utraty kilogramów oraz podniesienia poziomu 

energii.  Co najważniejsze, utracone kilogramy to tkanka 

tłuszczowa!

Od wielu lat jestem właścicielem klubu fitness. Program Forever 
F.I.T. jest wyjątkowym narzędziem, dającym nowe możliwości dla 
rozwoju mojej firmy.

Jak  wiadomo, aby zachować jak najdłużej zdrowie i sprawność 
fizyczną należy przestrzegać kilku prostych zasad:

 na co dzień być aktywnym fizycznie - najlepiej na poziomie co 
najmniej ponadprzeciętnym,

 wprowadzić  powszechnie znane zasady zdrowego, racjonalne-
go odżywiania,

 jak mówi prof. Aleksander Ożarowski „jesteśmy skazani na su-
plementację” – należy codziennie wzbogacać nasze jedzenie o te 
składniki odżywcze, których po prostu w nim brakuje – a mówiąc 
wprost, używać suplementów diety. Andrzej Płachciński

Manager
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Po 6 dniach stosowania pierwszej części programu  - Clean 9,  

efekty były następujące:

 ogólna masa ciała spadek o 4,8kg 

 substancje mineralne pozostały na tym samym poziomie

 całkowita objętość wody spadek o 0,4l

 masa mięśni szkieletowych wzrost o 0,3kg

 masa tkanki tłuszczowej spadek o 4,5kg!

A później było już tylko łatwiej. Uzyskane efekty były dodatkową motywa-

cją do dalszego działania. Marek nie tylko zaprzyjaźnił się z siłownią, ale 

zmienił też sposób odżywiania. Program zainspirował go do założenia 

bloga kulinarnego - gotujemy24.pl. Przepisy sprawdzone - polecam. 

W drugim etapie - F1, Marek miał wysoki poziom energii, nie odczuwał 

głodu. Wykonywanie proponowanych zestawów ćwiczeń nie stanowiło 

problemu. Tkanka tłuszczowa systematycznie spalała się, a pozostałe 

parametry składu ciała poprawiały się.

Po 43 dniach - Clean9+F1:

 ogólna masa ciała spadek o 10,8kg!

 substancje mineralne wzrost o 0,09kg

 całkowita objętość wody spadek o 1,1l

 masa mięśni szkieletowych  

     spadek o 0,6kg

 masa tkanki tłuszczowej  

    spadek o 9,5kg!

* W momencie pisania artykułu jesteśmy w pierwszej fazie F2. Zgodnie z założeniami programu - pracujemy nad 

„rzeźbą” :-)

W mojej praktyce zawodowej, od początku działalności chciałem propagować zdrowy styl życia. Forever wyszło 

naprzeciw moim oczekiwaniom. Jak zwykle nie zawiodłem się! Od lutego bieżącego roku  jestem wielkim fanem 

Programu Forever F.I.T. 

P.S. Na koniec chciałbym dodać, że moja 9-letnia córka również jest fanką produktów Forever - uwielbia aloes z żura-

winą, chętnie pije koktajle Forever Lite, Absorbent C jest elementem codziennej diety :-)

W marcu br. jeden z moich znajomych, podjął wyzwanie i roz-

począł przygodę z Forever F.I.T. Startował z wagą 125kg przy 

wzroście 172cm. Marek jest informatykiem, a co za tym idzie, 

prowadził siedzący tryb życia. Siłownię omijał szerokim łukiem. 

Decyzja o zmianach zbiegła się z wprowadzeniem programu 

F.I.T. do oferty mojego klubu.  Pierwszy etap - Clean 9 nie był 

najłatwiejszy... Jednak determinacja i samozaparcie sprawiły, 

że udało się dotrwać do końca z bardzo dobrym wynikiem. 

™


