
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ
• Προσωρινά αναστέλλει την παραγωγή 

καιαποθήκευση λίπους 

• Mειώνει τις λιγούρες και καταστέλλει την όρεξη  

• Σημαντικό συμπλήρωμα στην απώλεια βάρους 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
70 μαλακές κάψουλες

ΟΔΗΓΙΕΣ
Λαμβάνετε 1 κάψουλα 3 φορές ημερησίως, με 

άφθονο νερό, κατά προτίμηση 30-60 λεπτά πριν 

το γεύμα.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 
Kosher, Halal

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 
Εκχύλισμα φρούτων Garcinia cambogia, 
καρδαμέλαιο, ζελατίνη, υγροσκοπικό μέσο 
(γλυκερόλη), τριγλυκερίδια μέσης αλυσίδας, 
νερό, πυκνωτικό μέσο (κηρός μελισσών), 
γαλακτωματοποιητής (λεκιθίνη σόγιας), σκόνη 
χαρουπιού [σιρόπι καλαμποκιού, εκχύλισμα 
καρπών χαρουπιού (Cerantonia siliqua L.), 
χρωστική (εναμμώνιο θειώδες καραμελόχρωμα)], 
πικολινικό χρώμιο. Για αλλεργιογόνα: βλέπε 
συστατικά με έντονους χαρακτήρες.

Forever Garcinia Plus®

Ειδικά σχεδιασμένο για να έχετε τα καλύτερα 
αποτελέσματα.

Το Forever Garcinia Plus® έχει σχεδιαστεί για να συμπληρώσει τον 

υγιεινό τρόπο ζωής σας και να σας βοηθήσει να πετύχετε τους στόχους 

που έχετε θέσει για τον έλεγχο του βάρους σας. Το βασικό συστατικό 

είναι ο καρπός Garcinia Cambogia, που περιέχει υδροξυκιτρικό οξύ 

(HCA), που προσωρινά αναστέλλει τη μετατροπή των υδατανθράκων 

σε λίπη. To ισχυρό εκχύλισμα Garcinia που χρησιμοποιείται στο Forever 

Garcinia Plus® έχει υψηλή περιεκτικότητα από αυτή την ένωση.

Καθώς το Garcinia αναστέλλει την παραγωγή λίπους, ο οργανισμός 

καίει το αποθηκευμένο λίπος, και επιτυγχάνει τον στόχο του για έλεγχο 

του βάρους όταν συνδυάζεται με μια ισορροπημένη διατροφή και 

άσκηση. Αυτός ο καταπληκτικός καρπός έχει δείξει ότι μειώνει τις 

λιγούρες ως φυσικό κατασταλτικό όρεξης.

Έρευνες το 1960 έδειξαν ότι ο καρπός Garcinia έχει ενώσεις που 

επηρεάζουν τον μεταβολισμό αναστέλλοντας το ένζυμο που μετατρέπει 

τις θερμίδες σε λίπος. Επίσης το Garcinia δεν περιέχει καφεΐνη.

Για να συμπληρώσουμε το Garcinia, προσθέσαμε πικολινικό χρώμιο. 

Εάν ο οργανισμός σας έχει έλλειψη από αυτό το σημαντικό μεταλλικό 

στοιχείο, ενδέχεται να νιώθετε κούραση ή υπερβολική παραγωγή 

λίπους. Με τον καθημερινό τρόπο ζωής είναι δύσκολο να τρέφεστε 

σωστά και να ασκείστε. Το Forever Garcinia Plus® είναι εξαιρετικό για να 

μην παρεκκλίνετε από τους στόχους σας.

Forever Garcinia Plus®
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ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΑΡΟΥΣ

Χωρίς γλουτένη

  

Τα προϊόντα που αναφέρονται δεν προορίζονται να διαγνώσουν, κατευνάσουν, θεραπεύσουν
ή αναστείλουν μια συγκεκριμένη ασθένεια ή μια κατηγορία ασθενειών. Θα πρέπει να

συμβουλεύεστε τον γιατρό σας, εάν αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα υγείας.


