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PONTOS-CHAVE

•Ajuda a bloquear a absorção

 de calorias derivadas das gorduras

 e dos hidratos de carbono

•O Crómio ajuda o organismo

 a regular o açúcar no sangue para

 um metabolismo normal

•Temporariamente inibe a absorção 

 das calorias provenientes do açúcar

Deve sempre consultar o seu médico de família se tiver algum problema de saúde.

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL

Quantidade da Toma - 4 cápsulas

Tomas por Embalagem - 30

QUANTIDADE POR TOMA  %  Dose Diária
Total de Hidratos de Carbono 1g <1%*
       Fibras Dietéticas 1g 4%*
Crómio (Cloreto de Crómio) 120 mcg 100%
Extracto de Figueira-da-índia 1050mg †
(Opuntia ficus-indica), em pó (folha)
Extracto de Feijão-branco 445 mg †
(Phaseolus vulagris), em pó

* Percentagem de Dose Diária baseado numa dieta de 2000 calorias

† Dose Diária não estabelecida

OUTROS INGREDIENTES
Gelatina, Água, Celulose Microcristalina, 
Ácido Esteárico, Carboximetilcelulose de 
Sódio e Sílica. 

CONTEÚDO
120 Cápsulas

Forever Lean™

O Forever Lean™ fornece 2 ingredientes 
revolucionários que ajudam o organismo a 
reduzir a absorção de calorias provenientes 
das gorduras e dos hidratos de carbono.

Um dos principais ingredientes deste 
produto é uma fibra exclusiva, que actua no 
processo de absorção da gordura eliminan-
do-a ao nível do intestino delgado, evitan-
do a captação das gorduras fornecidas pela 
alimentação e impedindo a sua acumulação 
nos tecidos gordos no nosso organismo.

Esta fibra deriva do cacto Opuntia ficus-in-
dica mais conhecida como figueira-da-ín-
dia, nopal ou figueira-da-barbária. Estudos 
têm demonstrado que esta fibra única pos-

sui uma elevada capacidade de ligação às 
gorduras, comparada com outros tipos de 
plantas. 

O segundo ingrediente inovador encon-
trado no Forever Lean™ é uma proteína 
encontrada no Phaseolus vulgaris, mais con-
hecido como feijão branco. Esta proteína 
actua diminuindo a absorção do açúcar 
no intestino delgado, inibindo temporari-
amente a actividade das enzimas que con-
vertem amidos em açúcar. 

Aliados, no Forever Lean, estes dois revolu-
cionários ingredientes podem ajuda-lo na sua 
conquista para a obtenção do peso ideal, aju-
dando a bloquear a absorção de algumas das 

gorduras e açucares que ingere diariamente, 
evitando assim o excesso de peso. 

O terceiro ingrediente mais eficaz neste produ-
to é o Cloreto de Crómio. O Crómio é um 
importante micromineral que auxilia o organ-
ismo na sua capacidade intrínseca de regular 
a quantidade de açúcar no sangue, actuando 
como cofactor do GTF (factor da tolerância à 
glucose). Este aspecto é especialmente impor-
tante para um metabolismo normal. 

Para maximizar a eficácia deste suplemento, 
é importante relembrar que no seu plano de 
emagrecimento deve incorporar na sua ro-
tina uma dieta saudável e exercício regular, 
de forma a obter e manter o seu peso ideal.

MODO DE USAR
Tome uma cápsula com água imediata-
mente antes das refeições ou snacks, até 4 
cápsulas por dia.


