Kilencnapos tisztítóprogramunkkal
elindulhat az egészséges életmód
útján, bármily rögösnek és nehezen
megvalósíthatónak is tűnt eddig.
Vásárlási szokásaink
vizsgálata szerint évente
átlagosan közel hetven
kiló cukrot és 566 flakon
üdítőitalt fogyasztunk. A
termékek összetételének
ellenőrzése lenne a
legfontosabb tényező
minden vásárlás alkalmával,
hiszen a legtöbb előre
csomagolt élelmiszer számos
hozzáadott terméket,
sokszor veszélyes adalékot,
kemikáliákat tartalmaz,
sőt még a mindennapi
légszennyezettségnek is ki
vagyunk téve. Ön szerint
hová kerül ez a rengeteg
méreganyag? Nos, jól
gondolja: a szervezetünknek
kell megbirkóznia velük.
Nem kétséges tehát,
mennyire fontos, hogy
mindennap tegyünk
egészségünkért és általános
„jólétünkért”.

Természetes dolog, hogy rendszeresen
megtisztítjuk testünket, de miért
csak kívülről? Táplálkozástudományi
szakértők és egészségügyi szakemberek
hosszú ideje egyetértenek abban,
hogy szervezetünk belsőleg is
tisztításra szorul, rendszeresen
el kell távolítani a bekerült
méreganyagokat, -maradványokat,
hiszen ezek erőteljesen károsítják
egészségünket. Clean 9 összeállításunk
egy kilencnapos program során
megtisztítja szervezetünket az ártalmas
tartósítószerektől és más vegyi
anyagoktól, miközben a lerakódott
zsírpárnák elégetését is megindítja.
A Forever Clean 9 étrend-kiegészítő
és tisztítóprogram legnépszerűbb
termékeink közül négyet tartalmaz:
Aloe vera Gél, Forever Lite Ultra
csokoládés vagy vaníliás ízben, Forever
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Bee Pollen, Forever Garcinia Plus.
A felsorolt készítmények a megadott
program alapján egymást kiegészítve
támogatják szervezetét hatóanyagaikkal
a kilencnapos kúra folyamán.
Fontos tudni, hogy szervezetünknek
rendkívül nehéz felvennie a
létfontosságú tápanyagokat az
elfogyasztott élelmiszerekből és
étrend-kiegészítő készítményekből, ha
a tápcsatorna és az emésztőrendszer
tele van az évek során felhalmozódott
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kemikáliákkal és vegyszerekkel,
amelyek az adalékokkal és egyéb
szennyeződésekkel kerültek be.
Kilencnapos tisztítóprogramunkkal
elindulhat az egészséges életmód
útján, bármily rögösnek és nehezen
megvalósíthatónak is tűnt volna eddig.
Az emberi szervezet számára 22
aminosav szükséges az egészség
fenntartásához; közülük nyolc
esszenciális, ezeket a szervezet nem
tudja előállítani. Az Aloe vera Gél
tartalmazza mind a nyolc esszenciális
aminosavat, valamint megvan az
a jó tulajdonsága is, hogy képes
a bélrendszerben felhalmozódott
szennyeződéseket fellazítani, feloldani,
és közreműködik természetes
kiürítésükben is. Az Aloe vera Gél
kíméletes méregtelenítő hatása mellett
az emésztés normalizálásában és az
eredményes fehérjehasznosításban is
szerepet kap, miközben az ártalmas
baktériumoktól is segít megszabadítani
szervezetünket. Az Aloe vera Gél
tökéletes eszköz szervezetünk belső
megtisztítása során.
A Forever Ultra Lite táplálékkiegészítő
italok vanília- és csokoládéízben a
sikeres tisztító- és testsúlycsökkentő
program nélkülözhetetlen kellékei.
Vezető táplálkozástudományi
szakemberek megállapították,
hogy a magas protein- és alacsony
szénhidráttartalmú étrend segítségével
ön is egészséges és karcsú lehet. A
hagyományos Forever Lite-hoz képest
55%-kal több proteint és kevesebb
mint feleannyi szénhidrátot tartalmaz
a Forever Lite Ultra, sőt korszerű
összeállításának köszönhetően a
kellemes ízről sem kell lemondanunk.
A Forever Ultra Lite segítségével biztos
lehet abban, hogy szervezete minden
fontos és szükséges tápanyagot megkap,
míg a káros adalékokat és vegyszereket
elkerülheti!
A Forever Bee Pollen az egyik
legösszetettebb étrend-kiegészítő. A
Bee Pollen tartalmazza a teljes Bvitamin-skálát, azonkívül C-vitamint
is. A Nők Egészségéért Központ
(Center for Women’s Health Care)

emlékeztet arra, hogy ha mégoly
egészségesnek véljük is étrendünket,
könnyen előfordulhat, hogy bizonyos
létfontosságú vitaminokból és ásványi
anyagokból kevesebbet fogyasztunk,
mint amire szervezetünknek szüksége

lenne. A Forever Bee Pollen tartalmaz
még béta-karotint, számos ásványi
anyagot, enzimeket, koenzimeket,
szénhidrátokat, proteineket és 22
aminosavat, ezért a Clean 9 program
nélkülözhetetlen elemének tartjuk.
Ám a Forever Bee Pollen nem
csupán tápanyagként kiváló: a zsírok
anyagcseréjében, az egészséges keringés,
az emésztőrendszer, immunrendszer és
idegrendszer karbantartójaként tartjuk
még számon. A kilencnapos program
végeztével is célszerű lesz alkalmazni.
A Garcinia Cambogia gyümölcsét
a konyhában és gyógynövényként is
immár évszázadok óta alkalmazzák.
A Forever Garcinia Plus a Clean 9
program tökéletes tagja, hiszen számos
olyan összetevőt tartalmaz, amelyek
a súlyvesztésben támogatják
szervezetét, fő összetevője pedig
a hidroxi-citromsav (HCA). E
gyümölcs héja tartalmazza a
HCA forrását. Laboratóriumi
vizsgálatok igazolják, hogy a HCA
megakadályozza a szénhidrátok zsír
formájában történő raktározását,
mivel e folyamatok enzimreakcióját
gátolja. Ezáltal a szervezet a már me
glévő zsírt égeti el, így nyújt további
támogatást alacsony zsírtartalmú
étrendünk eredményességéhez.
Mindezek mellett a Forever
Garcinia Plus étvágycsökkentőként
is kiváló; e tulajdonsága is
igen hasznosnak bizonyul a
testsúlykontrollprogram során.
A Clean 9 étrend-kiegészítő és
tisztítóprogram segítségével olyan aktív
és élénk marad, hogy érezni fogja, a
legjobb úton halad. A következő lépés
a Lifestyle 30 program lesz, amely az
intenzív testsúlykontroll folytatásaként,
valamint általános egészségvédő
eszközként bizonyít nap mint nap. A
Lifestyle 30 segítségével megtanulhatja,
hogyan őrizze meg megszerzett
karcsúságát, miközben szervezete azt is
meg fogja hálálni, hogy az egészséget
és tisztaságot használja vezérelvként. Ki
más gondoskodna így önről, ha nem
saját maga? Gratulálunk a döntéséhez,
és szeretettel köszöntjük önt megtalált
egészségének és karcsúságának útján!
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