
Forever Garcinia Plus
Navrhnutý tak, aby vám pomohol dosiahnuť, čo najlepšie 

výsledky.

Forever Garcinia Plus je navrhnutý tak, aby dopĺňal váš zdravý životný 

štýl a pomáhal vám dosiahnuť vaše ciele v oblasti regulácie hmotnosti. 

Hviezdou v tomto prípade je ovocie Garcinia cambogia, ktoré obsahuje 

kyselinu hydroxicitrovú (HCA). Ukázalo sa, že táto zlúčenina dočasne 

inhibuje premenu uhľohydrátov na tuky v tele. Silný extrakt z Garcinie 

používaný v prípravku Forever Garcinia Plus obsahuje vysoké hladiny tejto 

dôležitej zlúčeniny.

Pretože Garcinia pomáha inhibovať produkciu tukov, telo sa prikláňa 

k spaľovaniu existujúcich tukových zásob, čo pomáha pri chudnutí v 

kombinácii s rozumnou stravou a pohybovým programom. Ukázalo sa 

tiež, že toto neuveriteľné ovocie pomáha znižovať chut do jedla.

Vedci v 60. rokoch 20. storočia zistili, že ovocie Garcinia obsahuje 

zlúčeniny, ktoré môžu ovplyvňovať metabolizmus inhibíciou enzýmu, ktorý 

premieňa kalórie na tuk. Garcinia tiež neobsahuje kofeín.

Na doplnenie Garcinie sme pridali pikolinát chrómu. Ak má váš 

organizmus nedostatok tohto dôležitého minerálu, mohlo by to spôsobiť 

únavu a nadmernú tvorbu tukov. Forever Garcinia Plus je skvelý nástroj, 

ktorý vám pomôže zostať na správnej ceste!

FAKTY
• Temporarily inhibits fat production and storage 

• Helps reduce cravings and suppress appetite  

• Useful weight management tool 

OBSAH
70 kapsúl

NÁVOD NA POUŽITIE
One softgel three times daily, preferably 30-60 

minutes before meals.

CERTIFIKÁTY 
kóšer, halal

ZLOŽENIE 
Garcinia cambogia extract, safflower oil, gelatin, 
glycerin, medium-chain triglyceride vegetable 
oil (MCT or thin oil), purified water, beeswax, 
soy lecithin, carob extract, titanium dioxide, and 
chromium picolinate. Contains Soy.

Forever Garcinia Plus®
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REGULÁCIA VÁHY

Gluten Free

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 údaje  
Dávka: 1 kapsula
 Množstvo na dávku *ODD
Kalórie 35 kcal 
Sacharidy celkom 8 g 3 %
Cukry 7 g 
Vitamín C 24 mg 40 %
Sodík 10 mg < 1 %
** Špeciálna zmes 33 g (30 ml) 
džús z plodov granátového jablka, hrušiek, z plodov mangostany 
(Garcinia mangostana), malín, černíc, čučoriedok. 
* Percentá ODD (odporúčanej dennej dávky) sú založené na diéte 
2 000 kcal.  ** ODD nebola stanovená.


