
Forever Lean
Ochráni vás pred kalóriami.

Forever Lean prináša dve výkonné zložky, ktoré spoločne pomáhajú 

znižovať absorpciu kalórií v tele bez toho, aby ste sa cítili nervózni alebo 

unavení.

Prvou je vláknina absorbujúca tuk, ktorú sme extrahovali z indickej figovej 

rastliny. Toto jedinečné vlákno má vysokú schopnosť viazať tuky. Spojili 

sme ho s proteínom pochádzajúcim z bielej fazule. Tento proteín účinkuje 

tak, že spomaľuje absorpciu cukru v tenkom čreve tým, že dočasne 

inhibuje aktivitu enzýmov, ktorá premieňa škroby na cukor.

V kombinácii vám tieto zložky môžu pomôcť dosiahnuť ideálnu váhu 

blokovaním vstrebávania niektorých tukov a sacharidov, ktoré prijímate. 

Zabalili sme ich do doplnku na chudnutie bez kofeínu alebo stimulantov. 

Ak ste citliví na kofeín alebo sa jednoducho snažíte obmedziť jeho denný 

príjem, Forever Lean je dokonalým riešením, ktoré vám pomôže splniť vaše 

ciele v oblasti regulácie hmotnosti.

Ak chcete z tohto doplnku vyťažiť čo najviac, zapite ho plným pohárom 

vody pred jedlom alebo malým občerstvením. Je tiež dôležité začleniť do 

celkového režimu regulácie hmotnosti zdravé stravovanie a pravidelné 

cvičenie.

FAKTY
• pomáha blokovať vstrebávanie kalórií z tukov a 

sacharidov 

• chróm pomáha pri regulácii cukru v krvi pre 

normálny metabolizmus 

• dočasne inhibuje absorpciu kalórií z cukru v tele  

OBSAH
120 kapsúl

NÁVOD NA POUŽITIE
Jednu kapsulu zapite vodou tesne pred jedlom.

Denná dávka je až 4 kapsuly.

CERTIFIKÁTY 
kóšer, halal

ZLOŽENIE 
indický figový extrakt (Opuntia cus-indica) práškový 
(listový), biely výtažok z obilnín (Phaseolus vulgaris) 
v prášku, emulgátor (hydroxypropylmetylcelulóza, 
mikrokryštalická celulóza), voda, činidlo proti 
zapekaniu (kyselina stearová, oxid kremičitý),
(sodná sol kroskarmelózy), stabilizátor (gellanová 
guma), konzervacné činidlo (octan draselný), chróm 
(ako chlorid chrómu).

Forever Lean
#289

REGULÁCIA VÁHY

bezlepkový       vhodný pre vegetariánov       vhodný pre vegánov

Predstavené výrobky obsahujú vitamíny a minerálne látky, dopĺňajú ich nedostatok vo výžive 
a tým pomáhajú posilňovať zdravie. Nemajú za účel diagnostikovať, zmierňovať, liečiť,

uzdravovať alebo predchádzať špecifickým chorobám alebo skupinám ochorení. 
Ak máte zdravotný problém, konzultujte ho so svojím lekárom.

Nutričné hodnoty 
Dávka: 4 kapsule                         Množstvo na dávku                   %ODD

celkové sacharidy 1 g < 1 % *
diétna vláknina 1 g 4% *
chróm (ako chlorid chromitý) 120 mcg 100%

1050 mg **
Extrakt z indického figovníku
(Opuntia ficus-indica), prášok (list) 
Extrakt z bielej fazule (Phaseolus vulgaris), prášek / prášok 445 mg **
* % ODD (odporúčanej dennej dávky) sú založené na diéte 2 000 kcal. 
** DDD nebyla stanovena / ODD nebola stanovená
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VÝŽIVOVÝ DOPLNĚK
VÝŽIVOVÝ DOPLNOK 
s opuncií a chromem
s opunciou a chrómom

Forever Lean obsahuje unikátní směs vlákniny a chromu, s výjimečnou vlastností 
správně regulovat metabolizmus tuků a sacharidů. Přípravek je vhodný zejména jako 
součást redukční diety kombinované s tělesnou aktivitou (cvičením).

Forever Lean obsahuje unikátnu zmes vlákniny a chrómu, s výnimočnou vlastnosťou 
správne regulovať metabolizmus tukov a sacharidov. Prípravok je vhodný najmä ako 
súčasť redukčnej diéty kombinovanej s telesnou aktivitou cvičením.

Nejlépe spotřebovat do a Výrobní dávka: vyznačeno na dně obalu
Najlepšie spotrebovať do a Výrobná dávka: vyznačené na dne obalu

Vyrobeno v USA / Vyrobené v USA   

Dávkování: jednu kapsli zapijte vodou těsně před jídlem.
Denní dávka je až 4 kapsle.
Dávkovanie: jednu kapsulu zapite vodou tesne pred jedlom.
Denná dávka je až 4 kapsuly.

Uchovávejte mimo dosah malých detí. Neprekracujte doporucenou 
denní dávku. Potravinové doplnky by nemely být používány jako 
náhrada za ruznorodou a vyváženou stravu a zdravý životní styl.
Uchovávajte mimo dosahu malých detí. Neprekracujte odporúcanú 
dennú dávku. Potravinové doplnky by nemali byt používané ako
náhrada za rôznorodú a vyváženú stravu a zdravý životný štýl.

Ingredience: Indický �kusový extrakt (Opuntia �cus-indica) práškový (listový), bílý extrakt z ledvin (Phaseolus vulgaris) práškový, 
emulgátor (hydroxypropylmethylcelulóza, mikrokrystalická celulosa), voda, protispékavé činidlo (kyselina stearová, oxid křemičitý), 
(sodná sůl kroskarmelózy), stabilizátor (gellanová guma), konzervační látka (octan draselný), chróm (jako chlorid chromitý).

Ingrediencie: Indický �gový extrakt (Opuntia �cus-indica) práškový (listový), biely výťažok z obilnín (Phaseolus vulgaris) v prášku, 
emulgátor (hydroxypropylmetylcelulóza, mikrokryštalická celulóza), voda, činidlo proti spekaniu (kyselina stearová, oxid kremičitý), 
(sodná soľ kroskarmelózy), stabilizátor (gellanová guma), konzervačné činidlo (octan draselný), chróm (ako chlorid chrómu).

120
tablet
tabliet

61,1g

©2008-2014LFDEF289 C41v1  ©2008-2014 Aloe Vera of America, Inc.

  

 

Size:
SKU:
Date:

Fonts:
Version:

Material:
Old Itemnr.:

Roll Winding:

Colors:

192 x 65 mm
289 Forever Lean
19nov2018
Myriad Pro, Adobe Garamond
C41v1 EF (CZ+SK)
Herma PP
-
5 (Bottle)

Die line PMS
873

Black PMS PMSPMS
5135

Dovozce / Dovozca: 
Forever Direct E.U. B.V., ’t Appeltje 2, 4751 XJ Oud Gastel, The Netherlands

Distribuuje v ČR: Forever Living Products Czech Republic spol. s.r.o.
Distribuuje v SR: Forever Living Products Slovak Republic s.r.o.

foreverliving.com



Forever Fiber
Doplňte si vlákninu na cestách.

Niet pochýb o tom, že vláknina je rozhodujúcou súčasťou zdravej výživy. 

Napriek všetkým požiadavkám každodenného života nie je vždy možné 

získať dostatok vlákniny iba z jedla. Ďalšou nevýhodou je, že potraviny 

bohaté na vlákninu sú zvyčajne tiež bohaté na kalórie! 

Vrecúška Forever Fiber sú pripravené pomôcť vám získať dennú vlákninu, 

keď potrebujete. Príjemná funguje dobre s akýmkoľvek nápojom, vrátane 

vašich obľúbených nápojov z aloe vera.

Každý balíček vám poskytne rovnaké množstvo vlákniny ako šálka a 

pol hnedej ryže alebo dva plátky celozrnného toastu bez kalórií alebo 

sacharidov! Forever Fiber je vynikajúci medzi jedlami, pretože môže 

prispievať k pocitom plnosti, a preto vám pomáha kontrolovať chuť 

do jedla. Obsahuje prebiotickú vlákninu, ktorá pomáha posilňovať a 

podporovať dobré baktérie. Je to skvelý spôsob, ako doplniť stravu a 

vyvážiť svoj zdravší životný štýl.

Pretože vláknina podporuje optimálne zdravie a tráviace funkcie, odborníci 

odporúčajú prijať okolo 30 gramov tejto denne. Väčšina ľudí konzumuje 

iba polovicu tohto množstva. Vďaka Forever Fiber je neuveriteľné ľahké 

splniť ideálne denné odporúčanie kdekoľvek a kedykoľvek.

FAKTY
• podporuje zdravé tráviace funkcie 

• podporuje rast zdravých baktérií 

• rýchlo sa rozpúšťa

• príjemná chuť bez otrúb a lepku

OBSAH
30 vrecúšok

NÁVOD NA POUŽITIE
Užite jedno vrecúško denne. Najlepšie vysypať obsah 

jedného vrecúška do pohára, pridať Forever Aloe Gel, 

vodu, alebo iný nápoj a dôkladne premiešať.

Odporúča sa užívať najmenej 30 minút od iných 

doplnkov výživy, pretože vláknina môže mať vplyv  

na ich absorpciu v tele.

CERTIFIKÁTY 
kóšer, halal

Forever Fiber
#464

VÝŽIVOVÉ DOPLNKY

bezlepkový       vhodný pre vegetariánov      vhodný pre vegánov

Výživový doplněk založený na vláknině /
Výživový doplnok založený na vláknine

Bohatá vláknina • Bezlepkový
Rozpustný ve vodě / Rozpustný vo vode

Forever FiberTM, doplněk výživy, poskytuje 5 g patentované směsi ve vodě rozpustné 
vlákniny lehce smíchatelné s jakýmkoli nápojem, k podpoře zažívacích funkcí.

Forever FiberTM, výživový doplnok, poskytuje 5 g patentovanej zmesi vo vode 
rozpustnej vlákniny, ktorá sa ľahko zmiešava s akýmkoľvek nápojom na podporu 
zažívacích funkcií.

Dávkování / Dávkovanie
Užijte jeden sáček denně. Nejlepší způsob je nasypat obsah jednoho sáčku do sklenice, 
přidat Forever Aloe Gel, vodu nebo jiný nápoj a důkladně promíchat.
Užite jedno vrecúško denne. Najlepšie nasypte obsah jedného vrecúška do pohára, 
pridajte Forever Aloe Gel, vodu, alebo iný nápoj a dôkladne premiešajte.

Upozornění / Upozornenie
Není určeno pro děti do tří let! Užívání přípravku konzultujte se svým lékařem, pokud 
jste těhotná nebo kojící žena, nebo to vyžaduje váš zdravotní stav.
Nie je určený pre deti do troch rokov! Užívanie prípravku konzultujte 
so svojim lekárom, ak ste tehotná, dojčiaca, alebo si to vyžaduje váš zdravotný stav.

Nejlépe spotřebovat do a Výrobní dávka: vyznačeno na dně obalu
Najlepšie spotrebovať do a Výrobná dávka: vyznačené na dne obalu

Nutričné hodnoty
Odporúčaná denná dávka: 1 vrecúško

Energetická hodnota 10 kcal/41,8 kJ -
Celkové sacharidy 0,7 g 4,2 %
z toho cukry 0,1 g 1,6 %
Diétna vláknina 5 g †
 z toho rozpustná vláknina 5 g †

* % ODD sú založené na diéte 2 000 kcal † % ODD nebolo stanovené

Size:
SKU:

Date:
Fonts:

Version:
Material:

Old Itemnr.:
Roll Winding:

Colors:

72 x 132 mm
464 Forever Fiber
10dec2018
Myriad Pro, Helvetica Neue
C41v1 EF (CZ+SK) A+B
Herma PP
-
5

Die line PMS
1255

PMS
157 C 2

PMS PMSPMS
157 C

Created by:
Checked by:
Updated by:

Mitchel van Duuren (22/11/18).
Jeroen Hartenberg (28/11/18), Iris de Lignie (10/12/18).
Mitchel van Duuren (10/12/18).

30
183g Pakety

Cistá
hmotnost /

Cistá hmotnost

LFDEF464A C41v1 LFDEF464B C41v1©2014 Aloe Vera of America, Inc.

Vyrobeno / Vyrobené v USA: 
Forever Living Products™ 7501 East McCormick Parkway, 
Scottsdale, Arizona 85258 USA. foreverliving.com
Dovozce / Dovozca: Forever Direct EU B.V.
’t Appeltje 2, 4751 XJ Oud Gastel, The Netherlands
Distribuuje v ČR: Forever Living Products Czech Republic spol. s.r.o.
Distribuuje v SR: Forever Living Products Slovak Republic s.r.o. ™

Ingredience: Patentovaná zmes Forever Fiber 
(akáciová guma, rozpustná kukuřičná vláknina, 
rozpustný kukuřičný dextrin, fruktooligosacharidy).
Ingrédiencie: Patentovaná změs Forever Fiber 
(akáciová guma, rozpustné kukuričné vlákna, rozpustný 
kukuričný dextrín, fruktooligosacharidy).

Patentovaná zmes Forever Fiber
(akáciová guma, rozpustná kukuricná vláknina,  
rozpustný kukuricný dextrin, fruktooligosacharidy).

Predstavené výrobky obsahujú vitamíny a minerálne látky, dopĺňajú ich nedostatok vo výžive 
a tým pomáhajú posilňovať zdravie. Nemajú za účel diagnostikovať, zmierňovať, liečiť,

uzdravovať alebo predchádzať špecifickým chorobám alebo skupinám ochorení. 
Ak máte zdravotný problém, konzultujte ho so svojím lekárom.


