Έλεγχος Βάρους

Forever ThermTM
Το Forever Therm είναι μια ισχυρή,
υποστηρικτική φόρμουλα που θα προσφέρει
ώθηση στα επίπεδα ενέργειάς σας και θα
ενεργοποιήσει τον μεταβολισμό σας, βοηθώντας
στην προσπάθεια να χάσετε το περιττό βάρος.
Σίγουρα είναι δύσκολο να ξεκινάτε ένα
πρόγραμμα ελέγχου βάρους και ο δρόμος προς
την εκπλήρωση των στόχων σας μπορεί να
φαντάζει δύσκολος και χρονοβόρος. Τα δύο
σημαντικότερα βήματα που θα σας βοηθήσουν
προς την επιτυχία είναι να ξεκινήσετε μια
υγιεινή διατροφή ελεγχόμενων θερμίδων, καθώς
και να καθιερώσετε κάποιες τακτικές ασκήσεις.
Υπάρχουν βέβαια και κάποια επιπλέον εργαλεία
που μπορούν να υποστηρίξουν τις προσπάθειές
σας. Το Forever Therm είναι σχεδιασμένο για
να σας βοηθήσει να επιταχύνετε την
προσπάθειά σας για απώλεια βάρους,
προκειμένου να δείτε γρηγορότερα
αποτελέσματα και να πετύχετε τον στόχο για το
ιδανικό για εσάς σώμα. Με έναν μοναδικό
συνδυασμό από φυτικά εκχυλίσματα και
θρεπτικά συστατικά, το Forever Therm μπορεί
να ενεργοποιήσει τον μεταβολισμό σας, ώστε να
μεγιστοποιήσετε τα αποτελέσματα των
προσπαθειών σας.
Το Forever Therm περιέχει εκχύλισμα
φύλλων πράσινου τσαγιού, το οποίο είναι
πλούσιο σε πολυφαινόλες, ουσίες που έχουν
ισχυρή αντιοξειδωτική δράση. Από τις
πολυφαινόλες αυτές, σημαντικότερες είναι οι
κατεχίνες, που έχει διαπιστωθεί ότι υποστηρίζουν
τη θερμογένεση. Η θερμογένεση είναι η καύση
του λίπους για την παραγωγή ενέργειας στα
κύτταρα του οργανισμού. Το Forever Therm,
επίσης, περιέχει φυσική καφεΐνη από εκχύλισμα
σπόρων γκουαρανά για να βοηθήσει τα επίπεδα
ενέργειάς σας κατά τη διάρκεια της προπόνησης
και της γεμάτης καθημερινότητάς σας. Μελέτες
δείχνουν ότι το πράσινο τσάι δρα συνεργικά με
τη φυσική καφεΐνη προκειμένου να υποστηρίξει
τη θερμογένεση.
Το εκχύλισμα από φυσικούς καρπούς
ακατέργαστου πράσινου καφέ, γνωστό ως
χλωρογενικό οξύ, παρέχει μοναδικούς
συνδυασμούς που δεν βρίσκονται σε υψηλά

επίπεδα σε καβουρδισμένους κόκκους καφέ.
Αυτά τα ενεργά συστατικά φαίνεται ότι βοηθούν
στην αναστολή της απορρόφησης της γλυκόζης
και αυτό μπορεί να βοηθήσει στην υποστήριξη
των φυσιολογικών επιπέδων των σακχάρων στο
αίμα, για εκείνους που βρίσκονται, ήδη, εντός
των φυσιολογικών ορίων. Τέτοια αποτελέσματα
μπορεί να βοηθήσουν στον έλεγχο της επιθυμίας
για φαγητό, όπως και στην παραγωγή ενέργειας.
Οι καλύτεροι σύντροφοι για αυτά τα τρία
βότανα που υποστηρίζουν τον μεταβολισμό είναι
οι κετόνες βατόμουρου και ένα πλήρες
σύμπλεγμα βιταμινών Β μαζί με βιταμίνη C.
Έρευνες δείχνουν ότι οι κετόνες βατόμουρου
μπορούν να βοηθήσουν στην υποστήριξη του
μεταβολισμού των λιπών και να
χρησιμοποιηθούν από τον οργανισμό για την
παραγωγή ενέργειας. Οι βιταμίνες Β και η
βιταμίνη C είναι απαραίτητες για τον
μεταβολισμό των υδατανθράκων, των πρωτεϊνών
και των λιπών. Καθώς αυτές οι βιταμίνες
εξαντλούνται εύκολα σε περιόδους στρες ή κατά
τη διάρκεια της σωματικής προπόνησης η
αναπλήρωσή τους είναι σημαντική και μπορεί
να υποστηρίξει τον μεταβολισμό.
Φυσικά, το θεμέλιο για κάθε επιτυχημένο
πρόγραμμα ελέγχου βάρους είναι η διατήρηση
μιας υγιεινής διατροφής και η επαρκής άσκηση.
Το Forever Therm σας παρέχει έναν ισχυρό
συνδυασμό από εκχυλίσματα βοτάνων και
θρεπτικά συστατικά για να ενισχύσουν τα
επίπεδα ενέργειας και να υποστηρίξουν τον
μεταβολισμό και να σας βοηθήσει να πετύχετε
τους στόχους σας.

ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝO
60 ταμπλέτες

ΟΔΗΓΙΕΣ

Λαμβάνετε 2 ταμπλέτες από το Forever Therm
καθημερινά. Μπορείτε να λάβετε μια ταμπλέτα
το πρωί και μια με το μεσημεριανό σας γεύμα
ή να λάβετε και τις δύο ταμπλέτες το πρωί –
ανάλογα με το πρόγραμμά σας. Καλό θα ήταν
να μην λαμβάνετε το Forever Therm μετά τις
6:00μ.μ. λόγω της καφεΐνης που περιέχει.

Τα προϊόντα που αναφέρονται δεν προορίζονται να διαγνώσουν, κατευνάσουν, θεραπεύσουν ή αναστείλουν μια συγκεκριμένη
ασθένεια ή μια κατηγορία ασθενειών. Θα πρέπει να συμβουλεύεστε τον οικογενειακό σας γιατρό, εάν αντιμετωπίζετε κάποιο
ιατρικό πρόβλημα.

Έκδοση 11

Διατροφικές Πληροφορίες
Βιταμίνες

Ανά ημερήσια % Σ.Η.Π.*
δόση
(2 δισκία)
Βιταμίνη C (ως L-ασκορβικό οξύ) 75 mg
94%
Βιταμίνη Β1
1 mg
91%
(ως υδροχλωρική θειαμίνη)
Βιταμίνη Β2 (ως ριβοφλαβίνη)
1,4 mg
100%
Νιασίνη (ως νικοτιναμίδιο)
10 mg
63%
Βιταμίνη Β6
1,3 mg
93%
(ως υδροχλωρική πυριδοξίνη)
Φυλλικό οξύ
200 μg
100%
Βιταμίνη Β12 (ως κυανοκοβαλαμίνη) 2,4 μg
96%
Παντοθενικό οξύ
6 mg
100%
(ως D-παντοθενικό ασβέστιο)
*Συνιστώμενη Ημερήσια Ποσότητα
Συστατικά: Αποκλειστικό μείγμα Forever Therm (εκχύλισμα
φύλλων πράσινου τσαγιού Camellia sinensis, εκχύλισμα σπόρων
γκουαρανά, εκχύλισμα κόκκων καφέ Coffea robusta),
σταθεροποιητής (μικροκρυσταλλική κυτταρίνη), L-ασκορβικό οξύ,
αντισυσσωματωτικό (στεατικό οξύ, διασταυρούμενη νατριούχος
καρμελλόζη, διοξείδιο του πυριτίου), υλικό επικάλυψης
(νατριούχος καρβοξυμεθυλοκυτταρίνη, δεξτρίνη, δεξτρόζη,
τριγλυκερίδια μέσης αλυσίδας, κιτρικό νάτριο), νικοτιναμίδιο, Dπαντοθενικό ασβέστιο, υδροχλωρική πυριδοξίνη, ριβοφλαβίνη,
υδροχλωρική θειαμίνη, κυανοκοβαλαμίνη, φυλλικό οξύ.

• Μπορεί να ενεργοποιήσει τον
μεταβολισμό προκειμένου να σας
βοηθήσει να πετύχετε τον στόχο σας για
επιθυμητό βάρος, όταν συνδυάζεται με
μια υγιεινή διατροφή και άσκηση.
• Παρέχει ισχυρά βότανα και θρεπτικά
συστατικά που βοηθούν στην
υποστήριξη της θερμογένεσης.
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