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Dříve, než začnete jakýkoliv 
cvičební program nebo užijete 

jakýkoliv doplněk stravy, 
kontaktujte prosím svého lékaře 

nebo jiného kvalifikovaného 
zdravotnického pracovníka, abyste 

získali bližší informace.

JSTE 
PŘIPRAVENI?

JE ČAS INSPIROVAT SE                       
A PODNIKNOUT DALŠÍ 

KROKY PRO LEPŠÍ VZHLED 
A LEPŠÍ POCIT.

ZMĚŇTE ZPŮSOB, 
JAKÝM PŘEMÝŠLÍTE 
O JÍDLE A CVIČENÍ. 

NAUČTE SE JAK 
UDĚLAT TRVALÉ 

ZMĚNY K LEPŠÍMU.
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Forever  
Lite Ultra™ 

1X sáček s 15 
porcemi

Forever Fiber™

15 dávek

Co obsahuje 
váš balíček                    

                             :

Forever  
Aloe Vera Gel™

2X 1 litrový 
Tetrapak

Forever Therm™

30 tablet

Forever  
Garcinia Plus™

90 gelových kapslí

FOREVER ALOE VERA GEL™ 
pomáhá čistit trávicí systém a maximalizovat                          

vstřebávání živin.

FOREVER FIBER™ 
poskytuje patentovanou směs 5g ve vodě rozpustné 

vlákniny, která podporuje pocit plnosti.

FOREVER THERM™ 
nabízí účinnou kombinaci rostlinných výtažků                                        

a vitaminů, které mohou pomoci podpořit metabolizmus.

FOREVER GARCINIA PLUS™ 
může pomoci tělu spalovat tuk účinněji a pomáhá 

potlačovat chuť k jídlu zvyšováním hladin serotoninu.

FOREVER LITE ULTRA™  
je bohatým zdrojem vitaminů a minerálů se 17 g proteinů                   

v jedné porci. 

VŠECHNY PRODUKTY V PROGRAMU                                                     
F15 BYLY PEČLIVĚ VYBRÁNY                                                                           

TAK, ABY PŮSOBILY SYNERGICKY.  
PRO DOSAŽENÍ MAXIMÁLNÍCH                                                                    

VÝSLEDKŮ UŽÍVEJTE KAŽDÝ PRODUKT PODLE                                         
INSTRUKCÍ UVEDENÝCH V ROZVRHU DOPLŇKŮ!
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ZAČÍNÁME

ABYSTE                       
DOSÁHLI TĚCH 

NEJLEPŠÍCH 
VÝSLEDKŮ, 

POSTUPUJTE 
PODLE 

NÁSLEDUJÍCÍCH 
POKYNŮ.

ZAPIŠTE SI                                        
SVÁ MĚŘENÍ

Přestože je váha užitečná míra, nepodá 
vám úplný obraz o vašem pokroku. 
Zaznamenejte si svá měření před                                                       

a po každém programu  , abyste 
zcela pochopili způsob, jakým se                                       

mění vaše tělo.

ZAPIŠTE SI                                           
SVÉ KALORIE

Když začínáte, je pro vás přehled                                
o příjmu kalorií důležitý. Zaznamenávejte 

si své kalorie do sešitu nebo použijte                            
svou oblíbenou aplikaci na sledování 

kalorií, když se učíte rozpoznávat 
zdravé velikosti porcí a učíte se novým 

stravovacím návykům.

FOREVER  JE                                                 
SPECIÁLNĚ NAVRŽEN                                                      
TAK, ABY VÁM POSKYTL                                            
NÁSTROJE PRO                                                        
ZDRAVĚJŠÍ ŽIVOT,                                                                               
KTERÉ VÁS                                                     
BUDOU POBÍZET                                                                     
NA VAŠÍ ÚSPĚŠNÉ                                                                       
CESTĚ K ÚBYTKU                                                         
VÁHY.
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ODLOŽTE SLÁNKU

Sůl přispívá k zadržování vody, může 
způsobit, že se budete cítit zpomalení,                                      
či vyvolat dojem, že neděláte pokroky.                                                 
Místo solení ochucujte jídla různými 

bylinkami nebo kořením.

VYHNĚTE SE OCHUCENÝM 
A SYCENÝM NÁPOJŮM
Sycené nápoje podporují nadýmání                            

a pití ochucených nápojů může přidávat            
nechtěné kalorie. Zvýšená hladina cukru 

navozuje pocit pomalosti.

PIJTE HODNĚ VODY
Pití alespoň osmi sklenic (2 l) vody 

denně vám může pomoci cítit se plnější, 
odplavovat toxiny a podporovat zdravou 

pokožku.
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STANOVTE                  
SI CÍLE
Během programu  BEGINNER si stanovte realistické 
cíle a v průběhu programu si je stále připomínejte. 
Může to být cokoliv od zmenšení velikosti kalhot až po 
schopnost zaběhnout kilometr bez přestávky. 

JASNÉ CÍLE VÁM NA VAŠÍ 
CESTĚ POMOHOU                            
S UDRŽENÍM MOTIVACE.
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VÁHA                                                    
A TĚLESNÉ MÍRY:

JAK MĚŘIT:
HRUDNÍK / Měřte pod pažemi kolem přední                                                                                                 

části hrudníku s pažemi volně podle těla.
BICEPSY / Měřte v polovině mezi podpažím                                                                                             
a loktem s pažemi uvolněnýma po stranách.

PAS  / Měřte svůj přirozený pas                                                                                                             
přibližně 6 cm nad boky.

BOKY/ Měřte kolem nejširší                                                                                                                                
části boků a hýždí.

STEHNA / Měřte v nejširší části stehna                                                                                               
včetně nejvyššího bodu                                                                                                                             

vašeho vnitřního stehna.
LÝTKA / Měřte nejširší část lýtka,                                                                                                               
většinou v polovině mezi kolenem                                                                                                                       
a kotníkem, lýtka mějte uvolněná.

MÍRY PŘED PROGRAMEM  BEGINNER 1:

BICEPSY

HRUDNÍK

PAS LÝTKA

STEHNA

VÁHA

BOKY

MÍRY PO PROGRAMU  BEGINNER 1:

BICEPSY

HRUDNÍK

PAS LÝTKA

STEHNA

VÁHA

BOKY

MÍRY PO PROGRAMU  BEGINNER 2:

BICEPSY

HRUDNÍK

PAS LÝTKA

STEHNA

VÁHA

BOKY
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Dbejte na to, abyste  
Forever Fiber™ sužívali odděleně                        

od vašich každodenních                                    
doplňků. Vláknina může vázat 

některé živiny, což ovlivňuje  jejich 
absorpci v těle.

před vypitím  
Forever Aloe Vera Gel™

2X gelová 
kapsle Forever  
Garcinia Plus™  

2X gelová 
kapsle Forever  
Garcinia Plus™  

2X gelová 
kapsle Forever  
Garcinia Plus™  

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

1X sáček 
Forever Fiber™ 
smíchané s 250 - 300 
ml vody nebo jiného 
nápoje

1X tableta 
Forever 
Therm™ 

oběd 450 kcal  
pro ženy

oběd 550 kcal  
pro muže

svačina 200 kcal 
pro ženy

svačina 300 kcal  
pro muže

večeře 450 kcal 
pro ženy

večeře 550 kcal 
pro muže

Minimálně 250 
ml vody

VÁŠ ROZVRH DOPLŇKŮ
ŘIĎTE SE TÍMTO ROZVRHEM DOPLŇKŮ KAŽDÝ 
DEN, ABYSTE S PROGRAMEM F15 BEGINNER 1 
DOSÁHLI MAXIMÁLNÍCH VÝSLEDKŮ. 
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Počkejte 
30 minut 

NEZAPOMEŇTE POČKAT ALESPOŇ 30 MINUT MEZI 
FOREVER GARCINIA PLUS™ A FOREVER ALOE VERA GEL™ 

NEBO JÍDLEM, ABYSTE DOSÁHLI PLNÉHO ÚČINKU A UŽITKU 
Z FOREVER GARCINIA  PLUS™!
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1X tableta 
Forever  
Therm™ 

1X odměrka  
Forever Lite  
Ultra™ 
Smíchaná s 300 ml 
vody, mandlového 
mléka, netučného 
sójového mléka 
nebo kokosového 
mléka

F.I.T. TIP
Úžasný způsob jak vypít denní dávku

aloe je smíchat ji s ARGI+™  
(prodává se samostatně).                                       

ARGI+ ™ poskytuje 5 gramů L-Argininu                       
v jedné porci plus společně působící                                 

vitaminy, které dávají vašemu tělu                       
podporu potřebnou                                                          

k celodennímu fungování.

Smíchejte 120 ml gelu Forever 
Aloe Vera Gel™, 1 odměrku 
ARGI+™ a vodu podle chuti,                           

pak protřepejte s ledem,                         
abyste si vychutnali blahodárné 
účinky aloe spolu s pořádnou 

dávkou energie!
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SÍLA PROTEINŮ
Proteiny jsou velkým hráčem v oblasti zdraví a kondice a tvoří většinu svalů, mozku, nervů, vlasů, 
kůže a nehtů. Jsou také velkým hráčem v oblasti hubnutí.

+ jídla s vysokým obsahem 
proteinů zvyšují metabolické 

procesy, čímž způsobují, že se 
tato jídla efektivněji mění na 

využitelnou energii? 

Proteiny mají nejvyšší termický 
účinek (20-35 %) ve srovnání 
se sacharidy a tuky, které se 

přibližují k 5 – 15 %.

+ konzumace dostatečného 
množství proteinů vám může 
pomoci udržet štíhlou linii?

Snížená váha se udržuje 
jednodušeji, pokud máte 

dostatek štíhlé tkáně. Štíhlá 
tkáň (nebo svaly) je aktivní,                         

a dokonce spaluje                            
kalorie i tehdy, když                          

odpočíváme.

VĚDĚLI JSTE, ŽE:

KDYŽ JDE 
O HUBNUTÍ, JE 
ZMĚNA VAŠEHO TĚLA 
STEJNĚ DŮLEŽITÁ JAKO 
ZMĚNA MYŠLENÍ
Pokud sklouznete zpět do starých návyků, které způsobily, že jste přibrali, a pokud si                
neosvojíte nové návyky, potom všechnu váhu, kterou ztratíte, můžete znovu nabrat.                           
Nejlepší místo, kde můžete začít, je kuchyň.

Když se naučíte jak vyživovat své tělo tím správným způsobem a jak důležité jsou proteiny,                    
sacharidy a tuky, může to ovlivnit vaši cestu k lepšímu vzhledu a pocitu!

+ strava s vysokým obsahem 
proteinů redukuje pocit hladu 
zlepšováním funkce hormonů, 

které vyvolávají chuť k jídlu                          
a informují vás, že jste plní?

To do jisté míry                          
zabraňuje přejídání! 

+ když cvičíte, strava s vysokým 
obsahem proteinů vám pomůže 

budovat svalovou hmotu? 
Když hubnete, proteiny vám 
pomohou udržet svaly, aby 

váš metabolizmus mohl 
fungovat na plné obrátky!

F.I.T. TIP
KDYŽ SE BUDETE VYHÝBAT  BÍLÉMU PEČIVU, HRANOLKŮM A JINÝM 
ZPRACOVANÝM SACHARIDŮM (ČASTO BÍLÉ NEBO SVĚTLÉ BARVY)                                          
A ZAMĚŘÍTE SE NA PŘÍSUN BAREVNĚJŠÍCH ALTERNATIV NA SVŮJ TALÍŘ, 
ZÍSKÁTE VÝBĚR JÍDEL BOHATÝCH NA ŽIVINY!
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BOJ SE SACHARIDOFOBIÍ
Protože je v současnosti kolem sacharidů  množství matoucích 
informací, možná si myslíte, že byste se jim měli úplně vyhýbat.                         
Ve skutečnosti existují dobré sacharidy, které vám mohou pomoci                               
cítit se déle plní, poskytují dobrý zdroj vlákniny, udržují stabilní           
hladinu cukru v krvi a dodávají vám energii na delší dobu.

Na druhém konci spektra jsou sacharidy, které jsou                                                    
z velké míry ochuzeny o svou původní výživovou                                                   
hodnotu a vlákninu. Ty se rychle tráví a způsobují rychlý                                          
nárůst hladiny cukru v krvi. Krátce poté, co je sníte,                                             
dostanete zase hlad a máte málo energie.

Zde je několik skvělých zdrojů zdravých                        
sacharidů:

+ ovoce
+ zelenina
+ černé fazole
+ cizrna
+ čočka
+ hnědá rýže
+ divoká rýže
+ ovesná mouka
+ pohanka
+ bulgur
+ ovesné vločky
+ quinoa
+ celozrnná pšenice
+ celozrnný ječmen

HLEDÁNÍ F.I.T. TUKŮ
Tak, jako o sacharidech, existuje i o tucích a o jejich                                                
místě ve výživě množství zkreslených informací.                                                       
Za posledních několik let dospělo společenství                                                                     
z oblasti zdraví a fitness k široké shodě na                                                  
blahodárných účincích mononenasycených                                                                       
a polynenasycených tuků.

Tyto tuky mohou podpořit zdraví a kognitivní funkce                                                    
a snížit nebezpečí některých kardiovaskulárních chorob.


