Forever I Nutritionals

Forever Lean

3 Voedingssupplement
3 Remt de absorbtie van caloriën
3

(289)

3
Een ideaal gewicht ligt nu binnen handbereik met

zien glucose de belangrijkste brandstof voor de

Forever Lean. Twee revolutionaire ingrediënten

hersenen is.

uit vetten en koolhydraten
Bevat chromium: een belangrijk
spoormineraal dat een gezonde
bloedsuiker bevordert
Vertraagt de absorbtie van suiker
in de dunne darm

zorgen voor een beperkte opname van calorieën
uit vetten en koolhydraten. Het eerste ingrediënt

In combinatie met bewegen en een gezond eet-

Ingrediënten

is een uniek vetabsorberende vezel, afkomstig

patroon helpt Forever Lean u op weg naar uw

Hydroxypropylcellulose (emulgator),

uit de cactusplant (Opuntia ficus-indica), ook wel

streefgewicht!

microkristallijne (emulgator), water,

Indiase vijgcactus genoemd. Onderzoek heeft

stearinezuur (antiklontermiddel),

aangetoond dat deze unieke vezel in hogere

Gebruiksaanwijzing

natriumcarboxymethylcellulose

mate in staat is vetten te binden, vergeleken met

Neem één capsule in met een ruime hoeveelheid

(verdikkingsmiddel), siliciumdioxide

andere typen planten. Een ander uniek ingre

water voor het eten of een tussendoor, tot een

(antiklontermiddel), gelaangom (stabilisator),

diënt in Forever Lean is een proteïne afkomstig

maximum van 4 capsules per dag.

kaliumacetaat (conserveermiddel).

proteïne vertraagt de absorbtie van suiker in de

Advies

Inhoud

dunne darm door tijdelijk het enzym te activeren,

Gebruik het product niet indien de verzegeling

120 capsules

waardoor zetmeel niet in suiker wordt omgezet.

onder de dop verbroken of verwijderd is. Sluit de

Deze twee ingrediënten samen, kunnen u helpen

verpakking goed af en bewaar het product op een

om uw ideale gewicht te bereiken. Het derde

koele, droge plaats. Buiten bereik van kinderen

effectieve ingrediënt in Forever Lean is Chromium

houden. Dit voedingssupplement is geen substi

Trichloride. Chromium is een belangrijk spoormi

tuut voor gevarieerde, evenwichtige voeding en

neraal dat een gezonde bloedsuiker bevordert.

een gezonde levensstijl. Aanbevolen dagelijkse

Een gezonde bloedsuiker is belangrijk aange

hoeveelheid niet overschrijden.

uit de witte boon (Phaseolus Vulgaris plant). Deze

Per aanbevolen dagelijkse portie (4 capsules)

Cactus-vijgextract (Opuntia ficus-indica)

Hoeveelheid

ADH*

1050 mg

-

Witte boon extract (Phaseolus Vulgaris

445 mg

-

Chroom/ Chrome

120 mcg

96%

* % ADH= Percentage aanbevolen dagelijkse hoeveelheid

94

- ADH is niet vastgesteld

