
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ
• Βοηθά στη μείωση της απορρόφησης των 

θερμίδων από τα λίπη και τους υδστάνθρακες 

• Το χρώμιο βοηθά στη ρύθμιση των σακχάρων 

στο αίμα για ένα φυσιολογικό μεταβολισμό 

• Προσωρινά παρεμποδίζει την απορρόφηση των 

θερμίδων από τα σάκχαρα  

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
120 κάψουλες

ΟΔΗΓΙΕΣ
Λαμβάνετε 1 κάψουλα ημερησίως με νερό λίγο 

πριν το κυρίως γεύμα.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 
Kosher, Halal

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 
Εκχύλισμα φύλλων φραγκόσυκου (Opuntia ficus-
indica), εκχύλισμα λευκών φασολιών (Phaseolus 
vulgaris), υδροξυπροπυλομεθυλοκυπαρίνη, 
μικροκρυσταλλική κυπαρίνη, νερό, στεατικό οξύ, 
νατριούχος διασταυρούμενη καρμελλόζη, διοξείδιο 
του πυριτίου, κόμμι τζελάν, οξικό κάλιο, χλωριούχο 
χρώμιο (ΙΙΙ).

Forever Lean®

Η ασπίδα σας στις θερμίδες πριν το γεύμα.

Θέλετε να μπορούσατε να κάνετε περισσότερα για να βοηθήσετε τον 
οργανισμό  σας στη διαχείριση βάρους σε κάθε γεύμα; Το Forever 
Lean® περιεχει δύο ισχυρά συστατικά που δρουν μαζί για να μειώσουν 
την απορρόφηση θερμίδων από τον οργανισμό σας.

Το πρώτο είναι μια ίνα που έχει την ιδιότητα να απορροφά το λίπος και 
προέρχεται από το ινδικό φραγκόσυκο. Αυτή η μοναδική ίνα έχει υψηλή 
ικανότητα πρoσκόλλησης στα λίπη. Τη συνδυάσαμε με μια πρωτεΐνη 
που προέρχεται από το λευκό φασόλι. Αυτή η πρωτεΐνη επιβραδύνει 
την απορρόφηση των σακχάρων από τον οργανισμό στο λεπτό έντερο, 
αναστέλλοντας προσωρινά τη δραστηριότητα των ενζύμων που 
μετατρέπουν το άμυλο σε σάκχαρα.

Σε συνδυασμό, αυτά τα συστατικά μπορούν να σας βοηθήσουν να 
φτάσετε στο ιδανικό σας βάρος, εμποδίζοντας την απορρόφηση των 
θερμίδων από τα λίπη και υδατάνθρακες που καταναλώνετε. Όμως 
γίνεται ακόμα καλύτερο, το χρώμιο είναι ένα σημαντικό ιχνοστοιχείο που 
βοηθά τον οργανισμό να ρυθμίζει τα σάκχαρα και να υποστηρίζει έναν 
φυσιολογικό μεταβολισμό.

Έχουμε συσκευάσει αυτά τα δυναμικά συστατικά σε ένα συμπλήρωμα 
διαχείρισης βάρους χωρίς καφεΐνη. Εάν είστε ευαίσθητοι στην καφεΐνη ή 
απλά προσπαθήστε να περιορίσετε την ημερήσια πρόσληψη, το Forever 
Lean® είναι μια τέλεια λύση για να σας βοηθήσει να επιτύχετε τους 
στόχους σας για τη διαχείριση του βάρους.

Για να αξιοποιήσετε στο έπακρο αυτό το συμπλήρωμα, καταναλώστε το 
με ένα γεμάτο ποτήρι νερό πριν από τα γεύματα ή τα σνακ. Είναι επίσης 
σημαντικό να συνδυάζεται με μια υγιεινή διατροφή και τακτική άσκηση 
για να επιτύχετε και να διατηρήσετε τον στόχο του βάρους σας.

Forever Lean®

#289

ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΑΡΟΥΣ

Χωρίς γλουτένη  Καταλληλο για χορτοφάγους  Κατάλληλο για vegans

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.


