
Svorio reguliavimas

Forever Lite Ultra   kodai 324, 325

vanilinis ir šokoladinis kokteiliai

•  Du kokteiliai suteikia 100 % 
rekomenduojamos dienos vita-
minų ir mineralų normos.

•  Natūralaus skonio.

„Forever Lite Ultra“ kokteiliai 
su aminoteinu yra puikus sveiko 
gyvenimo stiliaus papildymas. 
Šie maistinių medžiagų kokteiliai 
sujungia naują supratimą apie 
mitybą ir pažangias technologijas. 
„Forever Lite Ultra“ padės susi-
formuoti gerus mitybos įpročius 
ir sveiką gyvenimo būdą.

Dvi porcijos kokteilio „Forever 
Lite Ultra“ per dieną, paruoštos 
su neriebiu pienu, suteikia 100% 
vitaminų ir mineralų rekomen-
duojamos paros normos (RPN). 
„Forever Lite Ultra“ sudėtyje yra 
18 amino rūgščių, tame tarpe 
esminės ir išsišakojančios grandies 
amino rūgštys. Kokteilio sudėtyje 
esantis aminoteinas paspartina bal-
tymų skaidymą ir pagerina amino 
rūgščių įsisavinimą.

Kokteiliai „Forever Lite Ultra“ 
yra neatskiriama lieknėjimo progra-

mos „Clean 9“ dalis. „Clean 9“ ir šie 
naujieji kokteiliai padės pasirūpinti 
sveikata ir susikurti veiksmingą opti-
malaus svorio palaikymo programą.

SUDEDAMOSIOS DALYS: sojos 
baltymų izoliatas, fruktozė, sau-
lėgrąžų aliejaus ir maltodekstrino 
mišinys, vanilės arba šokolado kva-
pioji medžiaga, trikalcio fosfatas, 
kakavos milteliai (tik šokoladiniame 
kokteilyje) fruktooligosacharidai, tri-
natrio fosfatas, guaro derva, magnio 
oksidas, aminoteinas (patentuotas 
proteazės mišinys), sojų lecitinas, su-
kralozė, kalcio karbonatas, L-askorbo 
rūgštis, geležies fumaratas, D-alfa-to-
koferilacetatas, nikotinamidas, kalio 
jodidas, cinko oksidas, mangano 
sulfatas, D-biotinas, D-kalcio pan-
totenatas, retinilo palmitatas, vario 
sulfatas, alaus mielės, piridoksino 
hidrochloridas, tiamino hidrochlo-
ridas, cholekalciferolis, riboflavinas, 
pteroilmonoglutamo rūgštis, natrio 
selenitas, cianokobalaminas. 

VARTOJIMAS: sumaišykite pilną 
samtelį (25 g) miltelių su 300 ml 
neriebaus pieno. Skonio paįvairi-
nimui galite įdėti ledukų ar vaisių. 
Sukratykite indą su milteliais prieš 
kiekvieną naudojimą.

Forever Lite Ultra
viena porcija – 1 samtelis (25 g), pakuotëje yra 21 porcija

Kiekis vienoje porcijoje: 25 g Porcija RPN
 miltelių su 300 ml %
    1 % pieno  

Energinė vertė (kcal) 96 Kcal 225 Kcal 11 %
Energinė vertė (kJ) 402 kJ 942 kJ 11 %
Viso riebalų 3 g 6 g 9 %
Angliavandenių 8 g 21 g 9 %
Ląsteliena 1 g 1 g 4 %
Baltymai 13 g 23 g 51 %
Natris 0,25 g 0,39 g 16 %
Vitaminas A 223 µg 400 µg 50 %
Vitaminas C 40 mg 40 mg 50 %
Kalcis 19 mg 400 mg 50 %
Vitaminas D 0,75 µg 4,4 µg 89 %
Vitaminas E 6 mg 6 mg 50 %
Vitaminas B1 0,5 mg 0.55 mg 50 %
Vitaminas B2 0,14 mg 0,7 mg 50 %
Niacinas 7,75 mg 8 mg 50 %

Amino rūgštys 25 g miltelių Porcija su
 300 ml 1 % pieno
Izoleucinas 618 mg 1149 mg
Leucinas 1034 mg 2007 mg
Lizinas 790 mg 1650 mg
Metioninas 172 mg 440 mg
Fenilalaninas 661 mg 1192 mg
Treoninas 474 mg 910 mg
Triptofanas 172 mg 303 mg
Valinas 632 mg 1303 mg
Alaninas 546 mg 894 mg
Argininas 963 mg 1256 mg
Asparagino rūgštis 1466 mg 2344 mg
Cistinas 158 mg 219 mg
Gliutamino rūgštis 2414 mg 4720 mg
Glicinas 532 mg 736 mg
Histidinas 330 mg 638 mg
Prolinas 647 mg 1660 mg
Serinas 661 mg 1280 mg
Tirozinas 474 mg 992 mg

Kiekis vienoje porcijoje: 25 g Porcija RPN
 miltelių su 300 ml %
    1 % pieno  

Vitaminas B6 0,59 mg 0,7 mg 50 %
Foliatas 85 µg 100 µg 50%
Vitaminas B12 0,4 µg 1,8 µg 72 %
Biotinas 25 µg 25 µg 50 %
Pantoteno rūgštis 1,9 mg 3 mg 50 %
Kalis 521,25 mg 1000 mg 50 %
Fosforas 210 mg 500 mg 71 %
Jodas 75 µg 75 µg 50 %
Cinkas 3,7 mg 5 mg 50 %
Selenas 17,4 µg 27,5 µg 50 %
Varis 0,5 mg 0,5 mg 50 %
Manganas 1 mg 1 mg 50 %
Geležis 7 mg 7 mg 50 %
Magnis 153,5 mg 187,5 mg 50 %


