
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ
• Υποστηρίζει τη θερμογένεση 

• Περιέχει συστατικά που ενισχύουν τον 

μεταβολισμό 

• Προάγει τα επίπεδα ενέργειας  

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
60 δισκία

ΟΔΗΓΙΕΣ
Λαμβάνετε συνολικά 2 δισκία ημερησίως είτε εξ’ 

ολοκλήρου μια φορά ημερησίως είτε σε 2 δόσεις 

από 1 δισκίο έκαστη. Για καλύτερα αποτελέσματα 

να μην λαμβάνεται μετά τις 6 μ.μ. Περιέχει καφεΐνη 

(87mg/ημερήσια δόση).

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 
Kosher, Halal

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 
Αποκλειστικό μείγμα Forever Therm (εκχύλισμα 
φύλλων πράσινου τσαγιού Camellia sinensis, 
εκχύλισμα σπόρων γκουαρανά, εκχύλισμα 
κόκκων καφέ Coffea robusta), σταθεροποιητής 
(μικροκρυσταλλική κυτταρίνη), L-ασκορβικό 
οξύ, αντισυσσωματωτικό (στεατικό οξύ, 
διασταυρούμενη νατριούχος καρμελλόζη, διοξείδιο 
του πυριτίου), υλικό επικάλυψης (νατριούχος 
καρβοξυμεθυλοκυτταρίνη, δεξτρίνη δεξτρόζη, 
τριγλυκερίδια μέσης αλυσίδας, κιτρικό νάτριο), 
νικοτιναμίδιο, D-παντοθενικό ασβέστιο, υδροχλωρική 
πυριδοξίνη, ριβοφλαβίνη, υδροχλωρική θειαμίνη, 
κυανοκοβαλαμίνη, φυλλικό οξύ.

Forever Therm™ 
Ξεκινήστε την ενίσχυση του μεταβολισμού σας.

Ενισχύστε τον μεταβολισμό σας με το Forever Therm™, έναν τέλειο 
σύντροφο στο ταξίδι σας για απώλεια βάρους. Επιλέξαμε βασικά συστατικά 
για να υποστηρίξουμε τη θερμογένεση, η οποία αυξάνει τη θερμοκρασία του 
οργανισμού σας για να ενεργοποιήσει την καύση θερμίδων και λίπους.

Σε συνδυασμό με ένα πρόγραμμα διαχείρισης βάρους που 
περιλαμβάνει υγιεινή διατροφή και επαρκή άσκηση, το Forever Therm™ 
μπορεί να σας βοηθήσει να επιταχύνετε το αποτέλεσμα χάρη στα 
προηγμένα φυσικά συστατικά που εμπεριέχονται σε κάθε δισκίο.

Η κινητήριος δύναμη πίσω από αυτό το ισχυρό συμπλήρωμα είναι το 
εκχύλισμα πράσινου τσαγιού που αποτελείται από 50% ECGC. Αυτές οι 
ισχυρές πολυφαινολικές ενώσεις είναι γνωστές για την ικανότητά τους 
στην καύση του λίπους.

Το Forever Therm™ περιέχει επίσης καφεΐνη από φυσικές πηγές 
όπως γκουαράνα και πράσινους κόκκους καφέ για να σας κρατήσει 
δραστήριους και σε εγρήγορση για τις προπονήσεις σας ή τις δύσκολες 
μέρες στο γραφείο. Σε αντίθεση με τους ψημένους κόκκους καφέ, ο 
πράσινος καφές περιέχει υψηλότερα επίπεδα σημαντικών ενώσεων, 
συμπεριλαμβανομένου του χλωρογενικού οξέος που βοηθά στην 
υποστήριξη των φυσιολογικών επιπέδων σακχάρου στο αίμα.

Το Forever Therm™ περιλαμβάνει επίσης κετόνες βατόμουρου, οι οποίες 
έχουν αποδειχθεί ότι υποστηρίζουν τον μεταβολισμό του λίπους. Οι 
σημαντικές βιταμίνες Β και C υποστηρίζουν περαιτέρω τη μεταβολική 
δραστηριότητα και σας κρατούν γεμάτους ενέργεια με βιταμίνες που 
μειώνονται κατά τη διάρκεια της σωματικής άσκησης.

Είναι σημαντικό να ακολουθείτε μια υγιεινή διατροφή και τακτική άσκηση 
για να επιτύχετε τους στόχους διαχείρισης βάρους σας. Όταν λαμβάνεται 
με ένα γεμάτο ποτήρι νερό, το Forever Therm ™ προσφέρει έναν 
συνδυασμό βοτάνων και θρεπτικών συστατικών για να παρέχει ενέργεια 
και να ενισχύσει τον μεταβολισμό κατακτώντας τον στόχο σας.

Forever Therm™
#463

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.


