Svorio reguliavimas

Forever Lean
„Forever Lean“ sudėtyje yra
dvi sudedamosios dalys, galinčios
padėti sumažinti kūno įsisavinamų
kalorijų iš riebalų bei angliavandenių kiekį. Pirmoji – unikalios,
riebalus sugeriančios skaidulos,
gaunamos iš kaktuso – opuntia
ficus-indica – kitaip dar vadinamo
indiška figa, meksikietišku kaktusu
arba dygiąja kriauše. Tyrimai parodė, kad šios unikalios skaidulos,
lyginant su kitomis augalų rūšimis,
pasižymi dideliu gebėjimu surišti
riebalus.
Kita unikali „Forever Lean“
sudedamoji dalis – baltymas,
specialiai išgautas iš augalo phaseolus vulgaris pupelių, kitaip dar
vadinamų baltosiomis daržinėmis
pupelėmis. Šis baltymas sulėtina
cukraus įsisavinimą plonojoje
žarnoje, laikinai nuslopindamas
fermentų, paverčiančių krakmolą
cukrumi, veikimą.
Kartu šios dvi pažangios sudedamosios dalys, padeda sustabdyti
dalies jūsų iš riebalų ir angliavandenių gaunamų kalorijų įsisavinimą, gali padėti jums sėkmingai
pasiekti idealų svorį.
Trečioji ir pati efektyviausia
„Forever Lean“ sudedamoji dalis

kodas 289

yra chromo trichloridas. Chromas – labai svarbus mikroelementas, veikiantis kaip GTF (gliukozės
tolerancijos faktoriaus) kofaktorius,
skatinantis natūralų organizmo
gebėjimą reguliuoti cukraus kiekį
kraujyje. Tai ypač svarbu normaliai
medžiagų apykaitai.
Tačiau, kad šio maisto papildo
poveikis būtų maksimalus, svarbu
prisiminti, kad, norėdami pasiekti
ir išlaikyti idealų svorį, į savo bendrą svorio reguliavimo režimą jūs
turėtumėte įtraukti sveiką mitybą
ir reguliarią mankštą.

• Padeda sustabdyti kalorijų iš
riebalų bei angliavandenių įsisavinimą.
• Chromas padeda organizmui
reguliuoti cukraus kiekį kraujyje,
kad medžiagų apykaita būtų
normali.
•	Laikinai slopina kalorijų iš cukraus įsisavinimą.

Dienos norma 4 kapsulės.
Kiekis
%
4 kapsulėse RPN
Iš viso angliavandenių
Dietinės skaidulos

1g
1g

<1 %*

KITOS SUDEDAMOSIOS DALYS: želatina, vanduo, microcrystalline cellulose, stearic acid, croscarmellose
sodium ir silicon dioxide.

4 %*

KIEKIS: 120 kapsulių.

Chromas (chromo trichloridas) 120 mcg

100 %

Indiškos figos ekstraktas
1 050 mg
(Opuntia ficus-indica) milteliai (lapų)

†

REKOMENDUOJAMA: po vieną
kapsulę prieš pat valgį užgeriant
vandeniu, iki keturių kapsulių per
dieną.

Baltųjų daržinių pupelių
ekstraktas
445 mg
(Phaseolus vulgaris) milteliai

†

* Dienos normos procentinė išraiška, sudaryta
remiantis 2 000 kcal dieta.
† Dienos norma nėra nustatyta.

