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Skôr, než načnete akýkoľvek 
cvičebný program alebo užijete 

akýkoľvek doplnok stravy, 
kontaktujte, prosím, svojho lekára 

alebo iného kvalifikovaného 
zdravotníckeho pracovníka, aby 

ste získali bližšie informácie.

STE 
PRIPRAVENÍ?

JE ČAS INŠPIROVAŤ SA                      
A PODNIKNÚŤ ĎALŠIE 

KROKY PRE LEPŠÍ VZHĽAD       
A LEPŠÍ POCIT.

ZMEŇTE SPÔSOB, 
AKÝM ROZMÝŠĽATE 
O JEDLE A CVIČENÍ. 

NAUČTE SA, AKO
UROBIŤ TRVALÉ 

ZMENY K LEPŠIEMU
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Forever  
Lite Ultra® 

1X vrecko 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 nasýtenosti.

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 bielkovín                       

v jednej porcii. 

VŠETKY PRODUKTY  V PROGRAME                                                
F15 BOLI STAROSTLIVO VYBRANÉ                                                         
TAK, ABY PÔSOBILI SYNERGICKY.  

PRE DOSIAHNUTIE MAXIMÁLNYCH                                                                           
VÝSLEDKOV UŽÍVAJTE KAŽDÝ PRODUKT PODĽA                                                  

INŠTRUKCIÍ UVEDENÝCH V ROZVRHU DOPLNKOV! 
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ZAČÍNAME

ABY STE 
DOSIAHLI TIE 

NAJLEPŠIE 
VÝSLEDKY, 

POSTUPUJTE 
PODĽA TÝCHTO 

TIPOV.

POZNAČTE SI                         
SVOJE MIERY 

Hoci je váha užitočná miera, nepodá 
vám úplný obraz o vašom pokroku. 
Zaznamenajte si svoje miery pred 
a po každom programe    aby 

ste plne pochopili spôsob, akým sa                                      
mení vaše telo.

POZNAČTE 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 ako určovať 

zdravé veľkosti porcií a učíte                                           
sa novým stravovacím                                                   

návykom.

FOREVER  JE                                                   
ŠPECIÁLNE NAVRHNUTÝ                                         
TAK, ABY VÁM POSKYTOL                                                    
NÁSTROJE PRE ZDRAVŠÍ                                                             
ŽIVOT, KTORÝ VÁS BUDE                    
SPREVÁDZAŤ NA VAŠEJ                                                  
ÚSPEŠNEJ CESTE                                                                                          
K ÚBYTKU VÁHY.



05

                                                                                                         
ODLOŽTE SOĽNIČKU

Soľ prispieva k zadržiavaniu vody, môže  
spôsobiť, že sa budete cítiť spomalení                           

a budete mať dojem, že nerobíte pokroky. 
Namiesto toho radšej ochuťte jedlá rôznymi 

bylinkami alebo koreninami.

VYHNITE SA OCHUTENÝM 
A SÝTENÝM NÁPOJOM. 

Ochutené nápoje podporujú nadúvanie                                  
a týchto nápojov môže pridať nechcené 

kalórie. Zvýšená hladina cukru navodzuje 
pocit lenivosti.

PITE VEĽA VODY. 
Pitie aspoň ôsmich pohárov ( 2 l ) vody 
denne vám môže pomôcť cítiť sa plnšie, 

odplavovať toxíny a podporiť zdravú 
pokožku.
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STANOVTE                 
SI CIELE
Počas  programu   BEGINNER si stanovte realistické 
ciele a majte ich počas programu na pamäti. Môže to 
byť čokoľvek od zmenšenia pásu nohavíc až po 
schopnosť zabehnúť kilometer bez prestávky.

JASNÉ CIELE VÁM  POMÔŽU 
UDRŽAŤ SI MOTIVÁCIU NA 
VAŠEJ CESTE.
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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.

MIERY PRED PROGRAMOM  BEGINNER 1:

BICEPSY

HRUDNÍK

PÁS LÝTKA

STEHNÁ

VÁHA

BOKY

MIERY PO PROGRAME  BEGINNER 1:

BICEPSY

HRUDNÍK

PÁS LÝTKA

STEHNÁ

VÁHA

BOKY

MIERY PO PROGRAME  BEGINNER 2:

BICEPSY

HRUDNÍK

PÁS LÝTKA

STEHNÁ

VÁHA

BOKY



08

Dbajte na to, aby ste užili   
Forever Fiber® oddelene                                            
od vašich každodenných                                                                                           

doplnkov. Vláknina môže viazať 
niektoré živiny a ovplyvniť tak ich 

absorpciu v tele.

pred užitím   
Forever Aloe Vera Gel®

2X kapsuly 
Forever  
Garcinia Plus®  

2X kapsuly 
Forever  
Garcinia Plus®

2X kapsuly 
Forever  
Garcinia Plus®

100 ml    
Forever Aloe  
Vera Gel®
minimálne s 250 ml vody

1X balenie 
Forever Fiber® 
zmiešané s 250 - 300 
ml vody, alebo iného 
nápoja

1X tableta 
Forever 
Therm®

obed 450 kcal  
pre ženy

obed 550 kcal  
pre mužov

desiata 200 kcal  
pre ženy

desiata 300 kcal  
pre mužov

večera 450 kcal  
pre ženy

večera 550 kcal  
pre mužov

Minimálne  
250 ml  
vody

VÁŠ ROZVRH  DOPLNKOV
RIAĎTE SA KAŽDÝ DEŇ TÝMTO ROZVRHOM 
DOPLNKOV, ABY STE S PROGRAMOM  
BEGINNER 1 DOSIAHLI MAXIMÁLNE VÝSLEDKY.

D
es

ia
ta

O
be

d
Ve

če
ra

Ve
če

r
R

aň
aj

ky Počkajte 
30 minút  

NEZABUDNITE POČKAŤ ASPOŇ 30 MINÚT MEDZI FOREVER 
GARCINIA PLUS®  A FOREVER ALOE VERA GÉLOM®   ALEBO 
JEDLOM, ABY STE DOSIAHLI PLNÝ ÚČINOK A OSOH                               
Z   FOREVER GARCINIA PLUS®!
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1X tableta  
Forever  
Therm® 

1X odmerka 
Forever Lite  
Ultra® 
Zmiešaná s 300 ml 
vody, mandľového 
mlieka, sójového 
mlieka bez tuku, či 
kokosového mlieka

F.I.T. TIP
Výborný spôsob, ako vypiť dennú dávku

Aloe je zmiešať ho s ARGI+®

(predávané samostatne). ARGI+®                         
poskytuje v jednej porcii

5 gramov L-Arginínu, plus synergické 
vitamíny, ktoré dávajú vášmu telu                       

podporu, ktorú potrebuje
aby vládalo fungovať celý deň

Zmiešajte 100 ml Forever  
Aloe Vera Gel®, 1 dávku   

of ARGI+® a vodu podľa chuti, 
potom premiešajte s ľadom,                    
a vychutnajte si  blahodárne 

účinky Aloe spolu s poriadnou 
dávkou energie!
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SILA PROTEÍNOV
Proteíny zohrávajú významnú rolu v oblasti zdravia a kondície a predstavujú hlavný materiál pre 
tvorbu svalov, mozgu, nervov, vlasov, pokožky a nechtov. Sú tiež mimoriadne dôležité v oblasti 
chudnutia.

+ Jedlá s vysokým obsahom 
proteínov urýchľujú metabolické 
procesy, čím spôsobujú, že sa 

tieto jedlá menia efektívnejšie na 
využiteľnú energiu? 

Proteíny majú vyšší termický 
účinok (20 – 35 %)                    

v porovnaní so sacharidmi                    
a tukmi, ktoré sa približujú 

viac k 5 – 15 %.

+ Konzumácia dostatočného 
množstva proteínov vám môže 

pomôcť ostať štíhlym?

Znížená váha sa udržuje 
jednoduchšie, ak máte 

dostatok štíhleho tkaniva. 
Chudé tkanivo (alebo svaly) je 

aktívne a dokonca spaľuje 
kalórie aj vtedy, keď 

oddychujeme

VEDELI STE, ŽE:

KEĎ IDE O 
CHUDNUTIE, 
ZMENA VÁŠHO TELA 
JE ROVNAKO DÔLEŽITÁ 
AKO ZMENA MYSLENIA
Ak skĺznete späť do starých návykov, ktoré spôsobili, že ste pribrali a ak sa nenaučíte 
novým návykom, potom všetku váhu, ktorú stratíte, môžete pribrať späť.                                                 
Najlepšie miesto, kde môžete začať, je kuchyňa.

Keď sa naučíte, ako vyživovať vaše telo tým správnym spôsobom a aké dôležité sú proteíny, 
sacharidy a tuky, môže to značne ovplyvniť vašu cestu k lepšiemu vzhľadu a pocitu!

+ Strava s vysokým obsahom 
proteínov redukuje pocit hladu 

tým, že posilňuje funkcie 
hormónov, ktoré vyvolávajú apetít 

a informujú vás, že ste plní?

To do istej miery                          
zabraňuje prejedaniu!

+ Keď cvičíte, strava s vysokým 
obsahom proteínov vám pomôže 

budovať svalovú hmotu? 
Keď chudnete, proteíny                        

vám pomôžu uchovať svaly, 
aby váš metabolizmus bol 

nastavený na vysoké obrátky!

F.I.T. TIP
AK SA BUDETE VYHÝBAŤ BIELEMU PEČIVU, HRANOLČEKOM A INÝM 
SPRACOVANÝM SACHARIDOM (ČASTO BIELEJ ALEBO SVETLEJ FARBY)                              
A ZAMERIATE SA NA PRÍSUN FAREBNEJŠÍCH ALTERNATÍV  NA VÁŠ TANIER, 
DOSIAHNETE, ŽE SI BUDETE VYBERAŤ JEDLÁ BOHATÉ NA ŽIVINY!
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BOJ SO 
SACHARIDOFÓBIOU
Keďže je v súčasnosti naokolo množstvo mätúcich informácií                           
o sacharidoch, možno si myslíte, že by ste sa im mali úplne vyhýbať.                          
V skutočnosti existujú aj dobré sacharidy, ktoré vám môžu navodiť                                               
dlhší pocit plnosti, poskytujú  dobrý zdroj vlákniny, udržiavajú                                           
stabilnú hladinu cukru v krvi a dodávajú                                                                  
vám energiu na dlhší čas.

Na druhom konci spektra sú sacharidy, ktoré sú z veľkej miery 
ochudobnené o ich pôvodnú výživnú hodnotu a vlákninu.                                     
Tie sa rýchlo trávia a spôsobujú rýchly  nárast hladiny                                        
cukru v krvi krátko po tom, čo ich zjete, ste opäť hladní                                            
a máte málo energie. 

Tu je niekoľko úžasných zdrojov zdravých 
sacharidov:

+ ovocie
+ zelenina
+ čierna fazuľa
+ cícer
+ šošovica
+ hnedá ryža
+ divoká ryža
+ ovsená múka
+ pohánka
+ bulgur
+ ovsené vločky
+ quinoa
+ celozrnná pšenica
+ celozrnný jačmeň

HĽADANIE F.I.T. TUKOV
Tak, ako v prípade sacharidov, existuje  o tukoch a o ich                             
mieste vo vašej výžive množstvo skreslených informácií.                                       
Za posledných niekoľko rokov spoločenstvo v oblasti zdravia                                      
a fitness dospelo ku širokej zhode o blahodarných účinkoch                           
mono-nenasýtených a poly-nenasýtených tukov.

Tieto tuky môžu podporiť zdravie a kognitívne funkcie                                                    
a znížiť nebezpečenstvo niektorých                                                  
kardiovaskulárnych chorôb.


