cleAn 9
JAK wYglĄDAĆ I cZUĆ sIĘ lePIeJ?
ZBUDUJ FUnDAmenT.
Z Clean 9 wyruszysz w drogę ku szczuplejszej sylwetce i lepszej
kondycji. Ten dziewięciodniowy program oczyszczający jest pierwszym
krokiem do wypracowania trwałych nawyków, które pomogą ci uzyskać
prawdziwą, stałą kontrolę nad swoją wagą.
Forever clean 9 zawiera:
• Forever Aloe Vera Gel (2 x 1 litr)
• Forever Lite Ultra (1 opakowanie)
• Forever Garcinia Plus (54 kapsułki)
• Forever Therm (18 tabletek)
• Forever Fiber (9 saszetek)
• Centymetr
• Broszurę Clean 9

Dążenie do zdrowszego stylu życia
nie jest łatwe, ale niewiele
wartościowych rzeczy takie jest.
Z Forever F.I.T. możesz wziąć sprawy
w swoje ręce i trwale zmienić
na lepsze swoje ciało!

JeŚlI JesTeŚ goTowY/-A ZAcZĄĆ sPeŁnIAĆ swoJe
mArZenIA, sKonTAKTUJ sIĘ Z osoBĄ,
KTÓrA DAŁA cI TĘ UloTKĘ I JesZcZe DZIŚ ZAmÓw
Forever F.I.T.!

Forever F.I.T. 1
ZAInsPIrUJ sIĘ I ZrÓB KoleJnY KroK.
Kontynuuj transformację z Forever F.I.T. 1. Ten trzydziestodniowy
program nauczy cię, jak zmienić sposób myślenia o jedzeniu i
ćwiczeniach oraz da ci wiedzę, potrzebną do zyskania inspiracji i zmiany
swojego ciała na lepsze!
Forever F.I.T. 1 zawiera:
• Forever Aloe Vera Gel (4 x 1 litr)
• Forever Lite Ultra (2 opakowania)
• Forever Therm (60 tabletek)
• Forever Garcinia Plus (70 kapsułek)
• Forever Fiber (30 saszetek)
• Batony proteinowe Forever PRO X2™
(10 sztuk)
• Broszurę F.I.T. 1

ZOBACZWIĘCEJ NA:
www.forever-polska.pl
kontakt@forever-polska.pl
tel: 518658866
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Forever F.I.T. 2
ZBUDUJ mAsĘ mIĘŚnIowĄ, wYrZeŹB sYlweTKĘ
I DoKoŃcZ TrAnsFormAcJĘ.
Dokończ transformację z Forever F.I.T. 2. Trzeci etap nauczy cię, jak
zbudować i utrzymać czystą masę mięśniową, wyrzeźbić sylwetkę i
trwale zmienić swoje ciało.

rzeźbienia
sylwetki

Forever F.I.T. 2 zawiera:
• Forever Aloe Vera Gel (4 x 1 litr)
• Forever Lite Ultra (2 opakowania)
• Forever Therm (60 tabletek)
• Forever Garcinia Plus (70 kapsułek)
• Forever Fiber (30 saszetek)
• Batony proteinowe Forever PRO X2™
(10 sztuk)
• Broszurę F.I.T. 2

To nie dieta, to decyzja!
© FLLP 2015/02 (#507L)

Forever F.I.T.
Forever F.I.T. jest nowoczesnym
programem do oczyszczania, odchudzania
i rzeźbienia sylwetki w trzech prostych
krokach.

możesZ schudnąć.

wYJĄTKowe ProDUKTY,
oPTYmAlne reZUlTATY
Forever Aloe vera gel™
Obfite źródło substancji odżywczych, które doskonale uzupełnia
zbilansowaną dietę i plan fitness. Zawiera ponad 75 różnych składników odżywczych.

Forever Therm™
Unikalna mieszanka wpływających na termogenezę ekstraktów
roślinnych oraz witamin, takich jak B6, B12 i C, aby stymulować
metabolizm i dodawać energii.

możesZ wyglądać i czuć się lepiej.
możesZ dokonać trwałej zmiany na lepsze.

Forever Fiber™

Czy jesteś zawodowym sportowcem i chcesz wesprzeć swoją
dietę oraz plan treningu, czy po prostu chcesz zyskać harmonijną
sylwetkę, Forever ci w tym pomoże.

Błonnik to niezbędny element zbilansowanej diety. Forever Fiber™
dostarcza 5 g łatwo rozpuszczalnego błonnika, który na dłużej pomaga
zachować uczucie sytości.

Zmieni
twój sposób
myślenia o jedzeniu
i ćwiczeniach oraz
nauczy cię, jak utrwalić
nową, szczuplejszą
sylwetkę.

Niezależnie od tego, jaki jest twój cel, MOŻESZ go osiągnąć!

odchudzanie / pozbyć się zbędnych kilogramów i zyskać harmonijną sylwetkę.

Pomoże ci
oczyścić organizm
i wyruszyć w drogę ku
szczuplejszej sylwetce
i lepszej kondycji.

9 DNI

rzeźbienie / czyste mięśnie, wyrzeźbiona
sylwetka i pełne energii ciało.
Nie potrzebujesz diety, na którą panuje chwilowa moda. Potrzebujesz prostego i łatwego do przestrzegania programu, opartego
na nowoczesnym odżywianiu
i sprawdzonych rezultatach.
Powinien on efektywnie i skutecznie uczyć oraz dostarczać
wszystkiego, czego potrzebujesz, aby postawić sobie realistyczne cele i zmienić swój styl
życia, by szybko zacząć wyglądać i czuć się lepiej.

30 DNI

Forever lite Ultra™

Pomoże ci
zbudować masę
mięśniową, wyrzeźbić
sylwetkę i dokończyć
transformację.

Razem te
trzy etapy pomogą ci
wyglądać
i czuć się lepiej.

Pożywny, starannie skomponowany koktajl o smaku waniliowym lub czekoladowym, który stanowi wartościowe źródło
białka sojowego.

Forever garcinia Plus™
Wspierający kontrolę wagi suplement diety z kwasem hydroksycytrynowym i pikolinianem chromu, który pomaga wesprzeć naturalną
przemianę materii, zmniejszyć apetyt i zachować uczucie sytości.

30 DNI

69 DNI

Zmień na stałe swoje nawyki żywieniowe
i zacznij regularnie ćwiczyć, a przekonasz się,
ile przybędzie ci energii i w jak dobrej formie
będziesz!

Forever ProX2™
Poręczne i pyszne batony proteinowe zawierające
firmową mieszankę białek sojowych i serwatkowych. Każdy z nich dostarcza 15 g białka. Dostępne w smaku czekoladowym
i cynamonowym.

Instrukcje
Każdemu etapowi programu Forever F.I.T. towarzyszy broszura ze szczegółowymi instrukcjami, co robić każdego dnia, by uzyskać optymalne rezultaty. Szukasz
przepisów na niskokaloryczne dania lub nie wiesz, jakie ćwiczenia wykonywać?
W tych broszurach znajdziesz mnóstwo porad i wskazówek.
GOTOWY/
GOTOWA NA
TRANSFORMACJĘ?

Każdy zestaw zawiera elementy niezbędne do ukończenia etapu,
wraz z instrukcją, poradnikiem, pomysłami na przepisy kulinarne
i wskazówkami dotyczącymi ćwiczeń.

FOREVER F.I.T. 2
PRZENIESIE CIĘ NA
NASTĘPNY POZIOM...
... i pomoże ci wyrzeźbić swoje ciało, spalić więcej kalorii
i przejść transformację. Zasadnicze znaczenie dla
odchudzania, niezależnie od płci, ma czysta masa mięśniowa,
a program Forever F.I.T. 2 pomoże ci nauczyć się ją
zbudować i zachować!
Wyrzeźb sylwetkę, zeszczuplej i przejdź
transformację z Forever F.I.T. 2. Zaczynamy!*

PODCZAS DWÓCH
PIERWSZYCH
ETAPÓW PROGRAMU
FOREVER F.I.T.
POZNAŁEŚ/-AŚ ZNACZENIE
OCZYSZCZANIA, WŁAŚCIWEGO
ODŻYWIANIA I ĆWICZEŃ ORAZ
DOWIEDZIAŁEŚ/-AŚ SIĘ, JAK
WYGLĄDAĆ I CZUĆ SIĘ LEPIEJ.

Forever
Aloe
Vera Gel
Forever
PRO X2™
batony
proteinowe
10 sztuk

4X butelki
1Litr

Forever
Therm™

Forever
Fiber™

60 tabletek

30 saszetek

ZBUDUJ FUNDAMENT
LEPSZEGO WYGLĄDU
I SAMOPOCZUCIA.

ZAPRSZAMY NA WWW.FOREVER-POLSKA.PL

ZAINSPIRUJ SIĘ I ZRÓB
KOLEJNY KROK NA DRODZE DO
LEPSZEGO WYGLĄDU
I SAMOPOCZUCIA.

Forever
Garcinia Plus

ZBUDUJ MASĘ MIĘŚNIOWĄ,
WYRZEŹB SYLWETKĘ
I PRZEJDŹ TRANFORMACJĘ.

Forever
Lite Ultra
Shake Mix
2X opakowania

Co zawiera
twój zestaw
F.I.T. 2:

70 kapsułek

