
Forever Therm™
Forever Therm™ je silná podpůrná formule, která 
pomáhá udržovat hladinu vaší energie
a nastartovat metabolizmus, čímž přispívá          
k úbytku vaší hmotnosti. Začátek programu 
kontroly hmotnosti může být skličující úkol        
a cesta k dosažení vašich cílů se může zdát 
obtížná a zdlouhavá. Začátek zdravého stravování 
s kontrolovaným příjmem kalorií a zavádění 
pravidelného systému cvičení jsou dva 
nejdůležitější kroky, které vás povedou na vaší 
cestě k úspěchu. Existují další nástroje, které 
mohou pomoci podpořit vaše úsilí. 
Forever Therm™ je navržen tak, aby vám pomohl 
rychleji zhubnout, rychleji vidět výsledky a získat 
dokonalou postavu, po které toužíte. Díky 
unikátní kombinaci rostlinných extraktů a živin 
může Forever Therm™ podpořit váš 
metabolizmus a tím maximalizovat vaše úsilí. 

Extrakt ze zelených kávových zrn poskytuje 
výjimečné sloučeniny - chlorogenové kyseliny, 
které nenajdete ve velkém množství v pražených 
kávových zrnech. Tyto aktivní složky 
prokazatelně pomáhají absorpci glukózy a jako 
takové mohou pomoci podpořit normální 
hladiny cukru v krvi, které jsou již v normálním 
rozmezí. Takové účinky mohou pomoci 
kontrolovat touhu po jídle i prudké poklesy 
hladin energie. 

Samozřejmým základem každého úspěšného 
programu kontroly hmotnosti je udržení zdravé 
stravy a vhodné cvičení. Forever Therm™ 
poskytuje účinnou kombinaci rostlinných 
extraktů a živin na podporu energie
a metabolizmu a pomáhá vám dosáhnout 
vašich cílů.

O B S A H
60 tablet

DOPORUČENÉ POUŽITÍ 
Užívejte 2 tablety Forever Therm™ denně. 
Můžete užívat jednu tabletu ráno a jednu na 
oběd nebo užijte obě tablety ráno - co vám více 
vyhovuje. Nedoporučuje se užívat Forever 
Therm™ po šesté hodině večer kvůli jeho 
přirozenému obsahu kofeinu.

• Ve spojení se zdravou stravou
a cvičebním programem může
podpořit metabolizmus, čímž pomůže
dosáhnout cíle kontroly hmotnosti.

• Dodává účinné byliny a živiny, které 
pomáhají podpořit termogenezi.
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PRODUKT #463

Představené výrobky obsahují vitamíny a minerální látky, doplňují jejich nedostatek ve výživě, a tím pomáhají posilovat zdraví. Nemají za účel diagnostikovat, zmírňovat, léčit, 
uzdravovat nebo předcházet specifickým chorobám nebo skupinám onemocnění. Pokud máte zdravotní problém, konzultujte ho se svým lékařem.
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Extrakt ze zeleného čaje poskytuje metabolickou   
a antioxidační podporu účinných olyfenolových 
sloučenin známých jako katechiny, jejichž účinky 
podporující termogenezi byly dobře 
prozkoumány. Termogeneze je spalování tuku pro 
tvorbu energie v buňkách těla. Forever Therm™ 
také poskytuje přírodní alkaloidy z extraktů ze 
semen guarany blízké kofeinu, které podporují 
hladinu energie během cvičení a během náročného 
dne. Výzkumy ukazují, že zelený čaj ve spojení      
s přírodním kofeinem podporuje termogenezi.

Perfektním partnerem pro toto trio 
metabolizmus posilujících rostlin jsou malinové 
ketony a kompletní skupina B vitamínů            
s vitaminem C. Výzkum naznačuje, že malinové 
ketony mohou pomoci podpořit metabolizmus 
tuku, který může být v těle použit na tvorbu 
energie. B vitamíny a vitamín C jsou nezbytné 
pro metabolizmus sacharidů, bílkovin a tuků. 
Protože se tyto vitamíny během fyzického 
stresu, například během cvičení, snadno 
vyčerpávají, jejich doplnění je důležité a může 
hrát významnou roli při podpoře metabolizmu.
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Nutriční hodnoty
Doporučená denní dávka (DDD):        
2 tablety

Množství      % DDD*  
na dávku

Vitamín C (kyselina askorbová)          75 mg             94 %
Vitamín B1 (tiaminhydrochlorid)            1 mg             91 %
Vitamín B2 (riboflavin)            1,4 mg        100 %
Niacin (nikotinamid) 10 mg             63 %
Vitamín B6 (pyridoxinhydrochlorid) 1,3 mg          93 %
Folát (kyselina listová)         200 µg           100 %
Vitamín B12 (kyanokobalamin)            2,4 µg           96 %
Kyselina pantotenová 6 mg           100 %
      (D-pantotenát vápenatý) 

Patentovaná směs Forever Therm: 
Extrakt z listů zeleného čaje 540 mg †
  (Camellia sinensis) 
Extrakt ze semen guarany        271,9 mg            †
Extrakt ze zelených kávových zrn         200 mg †
  (Coffea robusta) 

* % DDD jsou založena na dietě 2 000 kcal
† % DDD neboli stanovené

SLOŽENÍ: stabilizátor (mikrokrystalická celulóza), kyselina 
askorbová, protihrudkující látky (kyselina stearová, sodná sůl 
kroskarmelózy, oxid křemičitý), potahové látky (síťovaná 
karboxymetylcelulóza sodná, dextrin, dextróza, triglyceridy se 
středně dlouhým řetězcem, citran sodný), nikotinamid, D-
pantotenát vápenatý, pyridoxinhydrochlorid, riboflavin, 
tiaminhydrochlorid, kyanokobalamin, kyselina listová.




