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BUĎME  
F.I.T.!
ČI UŽ STE AKTÍVNI, 
NO NEVIDÍTE VÝSLEDKY, 
ALEBO UVAŽUJETE 
O ĎALŠOM KROKU NA 
VAŠEJ CESTE K ÚPRAVE 
VÁHY, PROGRAM

 INTERMEDIATE JE 
TU PRE VÁS.

INTERMEDIATE 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 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 bielkovín v jednej porcii. 

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
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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  INTERMEDIATE si stanovte 
realistické ciele a majte ich počas programu na pamäti. 
Môže to byť čokoľvek od zabehnutia 5 kilometrov po to, 
aby ste sa zmestili do svojich skiny džínsov.

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

MIERY PRED PROGRAMOM  INTERMEDIATE 1:

BICEPSY

HRUDNÍK

PÁS LÝTKA

STEHNÁ

VÁHA

BOKY

MIERY PO ABSOLVOVANÍ  INTERMEDIATE 1:

BICEPSY

HRUDNÍK

PÁS LÝTKA

STEHNÁ

VÁHA

BOKY

MIERY PO ABSOLVOVANÍ  INTERMEDIATE 2:

BICEPSY

HRUDNÍK

PÁS LÝTKA

STEHNÁ

VÁHA

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

 INTERMEDIATE 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™!

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

2X kapsuly 
Forever 
Garcinia Plus™

2X kapsuly 
Forever 
Garcinia Plus™

2X kapsuly 
Forever 
Garcinia Plus™

Minimálne 
250 ml vody

Skôr než užijete 
Forever Aloe Vera Gel™

Počkajte 
30 minút

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

doplnkov. Vláknina môže viazať 
niektoré živiny, ovplyvňujúc tak 

ich vstrebávanie v tele.

1X tableta 
Forever  
Therm™

večera 450 kcal 
pre ženy

večera 550 kcal 
pre mužov

desiata 100-250 kcal 
pre ženy

desiata 200-350 kcal 
pre mužov

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

obed 450 kcal 
pre ženy

obed 550 kcal  
pre mužov
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1X tableta 
Forever  
Therm™

raňajky 300 kcal 
pre ženy

raňajky 450 kcal  
pre mužov

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 potrebnú k fungovaniu 

po celý deň.

Zmiešajte 120 ml 
Forever Aloe Vera Gélu, 

1 dávku ARGI+™ s vodou 
podľa chuti, potom premiešajte 

s ľadom, a vychutnajte si 
blahodárne účinky Aloe spolu 

s poriadnou dávkou 
energie!
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ZJEDNODUŠTE 
SVOJU STRAVU
 
Niekedy môže byť ťažké sledovať všetky tipy a triky 
na udržanie zdravej výživy, najmä ak ste stále 
v pohybe. Dobrá správa? Existuje jedno zlaté 
pravidlo, ktoré môžete dodržiavať a ktoré vás môže 
nasmerovať tým správnym smerom: jedzte farebné jedlá.

Farby rôzneho ovocia a zeleniny predstavujú rôzne 
fytonutrienty, ktoré prinášajú rôznorodé blahodárne 
účinky vášmu telu.

ČI UŽ PLÁNUJETE 
SVOJE JEDLÁ NA CELÝ TÝŽDEŇ, 

IDETE NA VEČERU VON 
S PRIATEĽMI, ALEBO HĽADÁTE 
RÝCHLU DESIATU, VÝBEROM 

FAREBNÉHO OVOCIA 
A ZELENINY POMÔŽETE 

VÁŠMU TELU A ZOSTANETE 
NA SPRÁVNEJ CESTE 

K LEPŠIEMU VZHĽADU 
A POCITU.

+ Ovocie a zelenina, ktoré majú ružovú alebo 
červenú farbu obsahujú lykopén, ktorý má silný 
antioxidačný účinok a prospieva aj zdraviu srdca. 

+ Oranžová a žltá farba zeleniny
naznačuje prítomnosť betakaroténu. Naše
telo premieňa betakarotén na vitamín A, ktorý má 
priaznivý účinok na imunitný systém a zdravie kostí. 
V ovocí tejto farby sa nachádza tiež vitamín C, 
známy svojimi blahodárnými účinkami na celkovú 
imunitu. 

+ Zelené ovocie a zelenina sú plné vitamínov 
a živín, ktoré môžu mať mimoriadne blahodárne 
účinky na zdravie. Listová zelenina, ako napríklad 
špenát a zimná kapusta, obsahuje antioxidanty 
a zeaxantín, ktorý podporuje zdravý zrak. 

+ Ovocie a zelenina modrej a fialovej 
farby poskytujú rôzne živiny vrátane 
zeaxantínu, esveratrolu a vitamínu C, 
ktoré môžu pomôcť podporiť srdce 
a imunitu, podporujú zdravie mozgu 
a bojujú proti zápalu. 

+ Nakoniec nezabudnite na biele 
ovocie a zeleninu. Tieto potraviny plné 
živín obsahujú draslík, horčík a celý rad 
vitamínov a minerálov a poskytujú zrejme 
nekonečné blahodarné benefity.
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PRIPRAVTE SA 
NA ÚSPECH

 
Jednou z nástrah každého programu manažmentu váhy je 

čas. Medzi pracovnými a rodinnými povinnosťami môže byť 
ťažké nájsť si čas na cvičenie, prípravu zdravého jedla, alebo 

dokonca na to, aby ste si urobili čas pre seba.
Ak budete postupovať podľa tipov na prípravu jedál nižšie, 

zostanete na ceste k úspechu aj pri nedostatku času!

 
+ Plánujte vopred

Keď zistíte, že budete v časovom strese, skôr, ako sa tak 
stane, dbajte na to, aby ste mali pripravené na jedenie niečo 

zdravé, čo si môžete len zobrať a vyraziť.

+ Vytvorte si menu
Rozhodnite sa, ktoré recepty  si pripravíte na každý 
týždeň, pri zohľadnení dní, kedy máte program najviac 

nabitý. Recepty môžete nájsť už od strany 38.

+ Choďte na nákup
Urobte si zoznam ingrediencií, 
ktoré potrebujete na prípravu  

týždenného menu a vyrazte 
do potravín.

  + Začnite variť 
Predvarte si zložky menu, 

ako napríklad kuracie prsia, 
nejakú zeleninu a čokoľvek

iné, čo vám pomôže ušetriť čas 
v priebehu týždňa.
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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  INTERMEDIATE si vypite svoj nápoj 
na dodanie energie po cvičení, alebo v priebehu dňa.

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 nasekaných 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 / 
42 g nasekaných 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 kaových kúskov (cacao 

nibs) / 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 kúskov (voliteľné 

ozdoby / 4 – 6 ľadových kociek 

(470 kcal)

Jahodový 
koláč

1 odmerka Forever Lite Ultra™ / 100 g vanilkového 
gréckeho jogurtu / 1 šálka jahôd / ¹⁄8 šálky klasických 

ovsených vločiek / 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 klasických 

ovsených vločiek / 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)

+ MUŽI 450 kcal+ ŽENY 300 kcal          


