
Opakowanie: 60 tabletek

METABOLIZM

Formuła bogata w ekstrakty roślinne z dodatkiem niacyny i tiaminy

Forever Therm

Odpowiedzialna redukcja wagi 
i świetne samopoczucie.

  TO, CO NAJWAŻNIEJSZE:

•  optymalne wsparcie tempa 
procesów przemiany materii

•  ekstrakty z zielonej kawy i herbaty 
korzystnie wpływają na redukcję 
masy ciała

•  ekstrakt z nasion guarany korzystnie 
wpływa na poziom energetyczny 
organizmu

•  zawarte w preparacie witaminy 
przyczyniają się do utrzymania 
prawidłowego metabolizmu 
energetycznego

KOD: 463

Suplement diety nie może być stosowany 
jako substytut zróżnicowanej diety. 

Prowadzenie zdrowego trybu życia  
i stosowanie zrównoważonej diety 

są niezbędne dla zachowania dobrego stanu zdrowia.

Czujesz, że utrata zbędnych kilogramów to najlepsze, 
co aktualnie możesz zrobić dla swojego zdrowia 
i samopoczucia? Głos intuicji podpowiada często 
optymalne, choć niełatwe rozwiązania. Jeśli zależy 
Ci na efektywnej redukcji masy ciała, bez wycień-
czających, gwałtownych spadków energii – pozwól 
nam towarzyszyć Ci na drodze do Twojego sukcesu.

FOREVER THERM skomponowaliśmy tak, aby eks-
trakty z prozdrowotnych roślin, połączone z niacyną, 
tiaminą i innymi witaminami wsparły Twój metabolizm 
a jednocześnie zapewniły wysoki poziom energii 
organizmu. Ekstrakt z ziaren ZIELONEJ KAWY 
stanowi skarbnicę kwasu chlorogenowego, który 
korzystnie wpływa na pracę wątroby i wchłanianie 
związków tłuszczowych. Ekstrakt z ZIELONEJ HER-
BATY i GUARANY wspiera metabolizm tłuszczów, 
wspomagając kontrolę masy ciała. Synergiczne 
działanie pozostałych bioaktywnych substancji sku-
pionych w Forever Therm: WITAMINY C, B6, B12, 
TIAMINY, NIACYNY, RYBOFLAWINY i KWASU 
PANTOTENOWEGO przyczynia się do utrzyma-
nia prawidłowego metabolizmu energetycznego. 
Witamina C i ryboflawina pomagają w ochronie 
komórek przed stresem oksydacyjnym. 

ZALECANE SPOŻYCIE: 2 tabletki dziennie, popijając 
wodą - jednorazowo lub dwa razy dziennie po 1 tabletce.

Uwaga: Produkt zawiera kofeinę (87-91 mg w zalecanej 
porcji do spożycia w ciągu dnia). Nie zaleca się stosowania 
u dzieci, kobiet w ciąży oraz karmiących piersią. Nie 
zaleca się przyjmować w przypadku nadwrażliwości na 
którykolwiek ze składników preparatu.

SKŁADNIKI: stabilizator - celuloza mikrokrystaliczna; 
ekstrakt z liści zielonej herbaty (Camellia sinensis), ekstrakt 
z nasion guarany (Paullinia cupana), ekstrakt z ziaren zielonej 
kawy (Coffea robusta), witamina C (kwas L-askorbinowy), 
substancje przeciwzbrylające - kwasy tłuszczowe, sól sodowa 
karboksymetylocelulozy usieciowana, dwutlenek krzemu, niacyna 
(amid kwasu nikotynowego), kwas pantotenowy (D-pantotenian 
wapnia), dekstryna, glukoza (z pszenicy), witamina B6 (chlo-
rowodorek pirydoksyny), ryboflawina, tiamina (chlorowodorek 
tiaminy), witamina B12 (cyjanokobalamina), kwas foliowy (kwas 
pteroilomonoglutaminowy), substancje glazurujące – sól sodowa 
karboksymetylocelulozy, kwasy tłuszczowe, cytryniany sodu. 

Zachowaj równowagę 
z Forever Therm.

Zawartość składników 
w zalecanej porcji dziennej

w 2 tabletkach

Ekstrakt z liści zielonej herbaty 540 mg

Ekstrakt z nasion guarany 272 mg

   zawiera kofeinę 32 % 87 mg

Ekstrakt z ziaren zielonej kawy 200 mg

   w tym polifenole 100 mg

   w tym kwas chlorogenowy 90 mg

   w tym kofeina < 4 mg

Witamina C 75 mg/94%*

Niacyna (ekwiwalent niacyny) 10 mg/63%*

Kwas pantotenowy 6 mg/100%*

Witamina B6 1,3 mg/93%*

Ryboflawina 1,4 mg/100%*

Tiamina 1 mg/91%*

Witamina B12 2,4 μg/96%*

Kwas foliowy 200 μg/100%*

* % realizacji dziennej referencyjnej wartości spożycia (dla osób dorosłych)
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CERTYFIKATY PRODUKTU:

Certyfikat Koszerności

Certyfikat Halal
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