
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).
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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).
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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


