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BUĎME  
F.I.T.!
ČI UŽ STE ŠPORTOVEC 
NA VRCHOLE FORMY, 
ALEBO NIEKTO VEĽMI 
AKTÍVNY KTO HĽADÁ 
NOVÝ PROGRAM, 
KTORÝ BY VÁŠ VÝKON 
DOSTAL NA ĎALŠIU 
ÚROVEŇ, PROGRAM 
ADVANCED JE TU PRE 
VÁS.

ADVANCED 1
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Skôr, než začnete akýkoľvek cvičebný program, alebo užijete akýkoľvek 
doplnok stravy, kontaktujte prosím, svojho lekára alebo iného kvalifikovaného 

zdravotníckeho pracovníka, aby ste získali bližšie informácie.

Forever  
Lite Ultra™ 
1X vrecúško 

s 15 porciami

Forever Fiber™

15 dávok

Čo obsahuje 
váš balíček

:

Forever  
Aloe Vera Gel™

2X 1 litrový 
Tetrapak

Forever Therm™

30 tabliet

Forever  
Garcinia Plus™

90 gélových kapsúl

FOREVER ALOE VERA GEL™  
pomáha čistiť tráviaci systém

a maximalizovať vstrebávanie živín.

FOREVER FIBER™  
poskytuje patentovanú zmes 5 g vo vode rozpustnej 

vlákniny, ktorá pomáha podporovať pocit sýtosti.

FOREVER THERM™ 
ponúka účinnú kombináciu rastlinných výťažkov 

a vitamínov, ktoré môžu pomôcť podporiť metabolizmus. 

FOREVER GARCINIA PLUS™ 
môže pomôcť telu spaľovať tuk účinnejšie a pomáha 
potláčať chuť do jedla zvyšovaním hladín serotonínu.

FOREVER LITE ULTRA™  
je bohatý zdroj vitamínov a minerálov 

so 17 g proteínov v jednej porcii. 
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ZAČÍNAME

ABY STE 
DOSIAHLI TIE 

NAJLEPŠIE 
VÝSLEDKY, 

POSTUPUJTE 
PODĽA TÝCHTO 

TIPOV.

ZAZNAČTE SI 
SVOJE MERANIA. 

Hoci je váha užitočná informácia, 
nepodá vám úplný obraz o vašom 

pokroku. Zaznamenajte si svoje miery 
pred a po každom z programov , 

aby ste plne pochopili spôsob, 
akým sa mení vaše telo.

ZAZNAČTE SI 
SVOJE KALÓRIE. 

Keď začnete, tak je dôležitý prehľad 
o vašom príjme kalórií. Zaznamenajte 

si svoje kalórie do zošitu, alebo použite 
svoju obľúbenú aplikáciu na sledovanie 

kalórií, keď sa učíte určovať zdravé 
veľkosti porcií a učíte sa novým 

stravovacím návykom.

FOREVER  JE 
ŠPECIÁLNE NAVRHNUTÝ 
TAK, ABY VÁM POSKYTOL 
NÁSTROJE PRE ZDRAVŠÍ 
ŽIVOT, KTORÉ VÁS BUDÚ 
SPREVÁDZAŤ NA VAŠEJ 
ÚSPEŠNEJ CESTE 
K ÚBYTKU VÁHY. 
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PITE VEĽA VODY. 
Pitie aspoň ôsmich pohárov (2 l) 
vody denne vám môže pomôcť 
cítiť sa plnšie, odplavovať toxíny 

a podporiť zdravú pokožku.

ODLOŽTE SOĽNIČKU. 
Soľ prispieva k zadržiavaniu 

vody, môže spôsobiť, že sa budete 
cítiť spomalení a vyvolá dojem, 

že nerobíte pokroky. Namiesto toho 
ochuťte jedlá rôznymi bylinkami, 

alebo koreninami.

VYHNITE SA 
OCHUTENÝM 

A SÝTENÝM NÁPOJOM. 
Sýtené nápoje podporujú nadúvanie 

a pitie ochutených nápojov môže 
pridať nechcené kalórie. Zvýšená 

hladina cukru navodzuje 
pocit pomalosti.
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STANOVTE 
SI CIELE
Počas programu  ADVANCED si stanovte realistické 
ciele a majte ich neustále na pamäti. Môže to byť 
čokoľvek od nového osobného rekordu v tlaku na lavičke, 
až po prekonanie vlastného rekordu v maratóne.

JASNÉ CIELE VÁM POMÔŽU 
UDRŽAŤ SI MOTIVÁCIU 
NA VAŠEJ CESTE.
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MIERY PRED PROGRAMOM  ADVANCED 1:

BICEPS

HRUDNÍK

PÁS LÝTKA

STEHNÁ

VÁHA

BOKY

MIERY PO ABSOLVOVANÍ  INTERMEDIATE 1:

BICEPS

HRUDNÍK

PÁS LÝTKA

STEHNÁ

VÁHA

BOKY

MIERY PO ABSOLVOVANÍ  INTERMEDIATE 2:

BICEPS

HRUDNÍK

PÁS LÝTKA

STEHNÁ

VÁHA

BOKY

TELESNÁ VÁHA 
A MIERY

AKO MERAŤ:
HRUDNÍK / Merajte pod pazuchami okolo prednej časti 

hrudníka s rukami uvoľnenými po stranách.
BICEPSY / Merajte v polovici medzi podpazuším 

a lakťom s rukami uvoľnenými po stranách.
PÁS / Merajte svoj prirodzený pás približne 

6 cm nad bokmi.
BOKY / Merajte okolo najširšej 

časti bokov a zadku.
STEHNÁ / Merajte v najširšej časti 
stehna v mieste najvyššieho bodu 

vášho vnútorného stehna.
LÝTKA / Merajte najširšiu časť 

lýtka, väčšinou v polovici medzi 
kolenom a členkom, pričom 

sú lýtka uvoľnené.
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VÁŠ ROZVRH DOPLNKOV
RIAĎTE SA KAŽDÝ DEŇ TÝMTO 
ROZVRHOM DOPLNKOV, ABY STE DOSIAHLI 
MAXIMÁLNE VÝSLEDKY S PROGRAMOM 

 ADVANCED 1.

NEZABUDNITE POČKAŤ ASPOŇ 30 MINÚT MEDZI 
FOREVER GARCINIA PLUS™ A FOREVER ALOE VERA 
GELOM™ ALEBO JEDLOM, ABY STE DOSIAHLI PLNÝ 
ÚČINOK A OSOH Z FOREVER GARCINIE PLUS™!

Desiata

1X balenie 
Forever Fiber™ 
Zmiešané 
s 250 – 300 ml vody 
alebo iného nápoja

Uistite sa, že ste užili
Forever Fiber™ oddelene 
od vašich každodenných 

doplnkov. Vláknina môže viazať 
niektoré živiny, ovplyvňujúc tak 

ich vstrebávanie v tele.

2X kapsuly 
Forever 
Garcinia Plus™

2X kapsuly 
Forever 
Garcinia Plus™

2X kapsuly 
Forever 
Garcinia Plus™

120 ml  
Forever Aloe 
Vera Gel™
Minimálne 
s 250 ml vody

Obed 

Minimálne 
250 ml vody

Skôr než užijete 
Forever Aloe Vera Gel™

Počkajte 
30 minút

Skôr než si dáte 
obed

Počkajte 
30 minút

Večera Skôr než si dáte 
večeru

Počkajte 
30 minút
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1X tableta 
Forever  
Therm™

Raňajky 

F.I.T. TIP
Ak budete jesť 30 minút až 2 hodiny 
pred cvičením, môže vám to pomôcť 
podporiť vašu energiu, zvýšiť výkon, 
zachovať svalové tkanivo a pomôcť 

uľahčiť regeneráciu. Ak chcete 
dosiahnuť optimálne výsledky, skôr, 

než vybehnete do fitka, užite si 
občerstvenie, ktoré obsahuje 
proteíny a sacharidy. Recepty 

na desiatu nájdete 
na strane 44.

1X tableta 
Forever  
Therm™
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REGENERÁCIA 
PO CVIČENÍ

VEDELI STE, 
ŽE TO, ČO JEME, 

JE ROVNAKO 
DÔLEŽITÉ AKO TO, 

KEDY TO JEME? 
Bežná chyba, ktorú robia mnohí 

ľudia keď zvýšia aktivitu, alebo ich 
cvičenia začnú byť intenzívnejšie 
je, že nezabezpečia dostatočnú 

výživu, ktorú ich telo 
potrebuje.

IDEÁLNA 
VÝŽIVA 

PO CVIČENÍ BY 
MALA OBSAHOVAŤ 

TAK SACHARIDY 
AKO AJ PROTEÍNY. 

Hľadajte komplexné sacharidy ako sú ovocie, 
ovsené vločky alebo zelenina, ktoré spôsobujú 

skôr mierne zvýšenie hladín cukru v krvi ako 
jeho prudký nárast, ktorý nastane, keď jete 

jednoduché (rafinované) sacharidy bez 
proteínov. Proteíny pomáhajú 

zmierniť nárast 
cukru v krvi.
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REGENERÁCIA 
PO CVIČENÍ

KOKTAIL FOREVER LITE 
ULTRA™ S OVOCÍM 30-45 
MINÚT PO CVIČENÍ 
PREDSTAVUJE OPTIMÁLNU 
KOMBINÁCIU SACHARIDOV 
A PROTEÍNOV, KTORÁ VÁS 
PODPORÍ NA CESTE VPRED.

PROTEÍNY 
V KOMBINÁCII 

SO SACHARIDMI 
MAXIMALIZUJÚ OBNOVU 

SVALOV A MÔŽU 
POMÔCŤ ZNIŽOVAŤ 

BOLESŤ.
Hodnotným zdrojom proteínov na 

zotavenie po cvičení môžu byť 
potraviny ako sú mlieko, sója, 

kuracie mäso, ryby, 
quinoa a vajcia.

DOPLNENIE 
ŽIVÍN DO VÁŠHO 

TELA PO TRÉNINGU JE 
NEVYHNUTNÉ PRE 

REGENERÁCIU SVALOV 
A POMÔŽE VÁM 

DOSIAHNUŤ MAXIMÁLNE 
VÝSLEDKY. 

Odborníci odporúčajú jesť 30-45 minút 
po cvičení, podporíte tak rozvoj 

svalovej hmoty a pomôže to 
vyhnúť sa bolestiam 

svalov.
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RECEPTY NA KOKTAILY 
FOREVER LITE ULTRA™
Tieto chutné recepty prinesú obmenu do vašich nápojov 
Forever Lite Ultra™. Plné proteínov a s vysokým obsahom 
antioxidantov sú špeciálne navrhnuté tak, aby ste mali pocit 
sýtosti a energie na celé hodiny. 

Počas programu  ADVANCED si na dodanie energie 
vypite svoj nápoj po cvičení alebo uprostred dňa.

+ MUŽI 450 kcal+ ŽENY 300 kcal

Čerešňovo
- zázvorové 
eso

1 odmerka Forever Lite Ultra™ / 200 až 250 ml 
nesladeného kokosového mlieka / ¹⁄3 šálky 2 % bieleho 

gréckeho jogurtu / ½ šálky mrazených čerešní / 
½ čajovej lyžičky mletého zázvoru / 1 čajová lyžička 

medu / 4 – 6 kociek ľadu

(274 kcal)

1 odmerka Forever Lite Ultra™ / 250 až 300 ml 
nesladeného kokosového mlieka / 2⁄3 šálky 2 % bieleho 

gréckeho jogurtu / ¾ šálky mrazených čerešní / 
½ čajovej lyžičky mletého zázvoru / ½ polievkovej 

lyžice medu / 4 – 6 kociek ľadu 
(447 kcal)

Broskyne 
a smotana

1 odmerka Forever Lite Ultra™ / 200 až 250 ml 
nesladeného mandľového mlieka / 1 šálka mrazených 

nesladených broskýň / ½ čajovej lyžičky škorice / 
15 g rozomletých vlašských orechov / 4 – 6 kociek ľadu 

(295 kcal)

1 odmerka Forever Lite Ultra™ / 250 až 300 ml 
nesladeného mandľového mlieka / 1½ šálky mrazených 

nesladených broskýň / ½ čajovej lyžičky škorice / 
40 g rozomletých vlašských orechov / 4 – 6 kociek ľadu 

(452 kcal)

Zelená 
dobrota

1 odmerka Forever Lite Ultra™ / 100 až 150 ml 
nesladeného sójového mlieka / 2 listy zimnej kapusty / 

½ šálky špenátu / 1 malý mrazený banán / 2 ďatle /
½ polievkovej lyžice ľanových semienok 

(318 kcal)

1 odmerka Forever Lite Ultra™ / 150 až 250 ml 
nesladeného sójového mlieka / 3 listy zimnej kapusty /
 ½ šálky špenátu / 1 veľký mrazený banán / 3 ďatle / 

¾ polievkovej lyžice ľanových semienok

(476 kcal)

Čučoried-
kový 
mafin

1 odmerka Forever Lite Ultra™ / 150 až 250 ml 
odtučneného mlieka alebo jeho alternatíva / ¹⁄3 šálky 
0 % bieleho gréckeho jogurtu / ½ šálky mrazených 
čučoriedok / ¹⁄8 šálky ovsených vločiek / ¹⁄8 čajovej 

lyžičky škorice / ¹⁄8 čajovej lyžičky vanilkového 
extraktu / 1 polievková lyžica müsli na posypanie 

(320 kcal)

1 odmerka Forever Lite Ultra™ / 150 až 250 ml 
odtučneného mlieka alebo jeho alternatíva / ½ šálky 
0 % bieleho gréckeho jogurtu / ¾ šálky mrazených 
čučoriedok / ¼ šálky ovsených vločiek / ¹⁄8 čajovej 

lyžičky škorice / ¹⁄8 čajovej lyžičky vanilkového extraktu 
/ 1 polievková lyžica müsli na posypanie

(489 kcal)

Čokoládovo 
malinové 
potešenie

1 odmerka Forever Lite Ultra™ / 200 až 250 ml 
nesladeného kokosového mlieka / 1 šálka čerstvých 

alebo mrazených malín / ½ polievkovej lyžice 
kakaového prášku / 1 polievková lyžica mandľového 
masla / 1 polievková lyžica čokoládových lupienkov / 

4 – 6 ľadových kociek 

(305 kcal)

1 odmerka Forever Lite Ultra™ / 250 až 300 ml 
nesladeného kokosového mlieka / 1½ šálky čerstvých 

alebo mrazených malín / 1 polievková lyžica kakaového 
prášku / 1½ polievkovej lyžice mandľového masla / 

1 polievková lyžica čokoládových lupienkov /
4 – 6 ľadových kociek 

(470 kcal)

Jahodový 
koláč

1 odmerka Forever Lite Ultra™ / 100 g vanilkového 
gréckeho jogurtu / 1 šálka jahôd / ¹⁄8 šálky čistých 
ovsených vločiek bez príchute / ¼ čajovej lyžičky 

vanilkového extraktu / 4 – 6 kociek ľadu 

(278 kcal)

1 odmerka Forever Lite Ultra™ / 200 g vanilkového 
gréckeho jogurtu / 1½ šálky jahôd / ¼ šálky čistých 
ovsených vločiek bez príchute / ¼ polievkovej lyžice 

vanilkového extraktu / 4 – 6 kociek ľadu 

(440 kcal)

Jablkové 
chrumky

1 odmerka Forever Lite Ultra™ / 200 až 250 ml 
nesladeného sójového mlieka / 100 ml nesladeného 

jablkového pyré / 1 malé jablko, nakrájané / ¹⁄8 kávovej 
lyžičky škorice a muškátového orieška / 2 malé ďatle/
1 kávová lyžička chia semienok / 4 – 6 kociek ľadu 

(300 kcal)

1 odmerka Forever Lite Ultra™ / 250 až 300 ml 
nesladeného sójového mlieka / 100 ml nesladeného 

jablkového pyré / 1 malé jablko, nakrájané / ¹⁄8 kávovej 
lyžičky škorice a muškátového orieška / 3 malé ďatle/
2 kávové lyžičky chia semienok / 4 – 6 kociek ľadu

(461 kcal)


