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Forever Therm 
Форевър терм 

 
ОПИСАНИЕ 
Форевър терм има мощна формула за повишаване на енергията и 
стимулиране на метаболизма, която ви помага да контролирате теглото 
си по-ефективно. Пристъпването към програма за отслабване често е 
стряскащо, а пътят до желаните цели изглежда дълъг и изнурителен. 
Две ключови стъпки, които ще ви изведат на пътя към успеха, са 
здравословен хранителен режим с контрол на калорийния прием и 
създаване на навик за редовна физическа активност. Има и помощни 
средства за подкрепа на усилията ви. Едно от тях се нарича Форевър 
терм – продукт, ускоряващ отслабването, за да видите резултатите по-
скоро, като постигнете желаната форма и килограми. Уникалното 
съчетание на растителни екстракти и хранителни вещества във Форевър 
терм може да ви помогне да стимулирате метаболизма си и да 
извлечете максимума от полаганите усилия. 
Екстрактът от зелен чай съдържа мощни полифенолни съединения, 
наречени катехини. Те имат антиоксидантно действие, активизират 
метаболизма и е доказано, че подпомагат термогенезата – процеса на 
изгаряне на мазнини за производство на енергия в тялото. Форевър терм 
предлага и натурални кофеинови алкалоиди от семена на гуарана за 
повече енергия по време на фитнес тренировки и в забързаното 
ежедневие. Според проучванията зеленият чай влиза в синергично 
действие с естествения кофеин и така стимулира термогенезата. 
В извлека от зърна на зелено кафе са открити уникалните хлорогенни 
киселини, които не се съдържат в големи количества в печените 
кафеени зърна. Тези активни съставки имат свойство да възпрепятстват 
усвояването на глюкозата и затова могат да допринесат за задържане 
на кръвната захар в нормални граници. Именно затова са в състояние 
да ни помагат да контролираме апетита си и да избягваме резки 
енергийни сривове. 
Идеално допълнение към изброените дотук съставки е пълният спектър 
от B витамини плюс витамин C. Тези нутриенти са незаменими за 
метаболизма на въглехидратите, протеините и мазнините. Тъй като 
физическото натоварване при тренировки много лесно ги изчерпва от 
тялото, допълването им е много важно и има потенциала да стимулира 
обмяната на веществата. 
Разбира се, че всяка програма за контрол на теглото се основава върху 
придържане към здравословен хранителен режим и достатъчно 
движение. А мощната комбинация от растителни екстракти и хранителни 
вещества във Форевър терм просто ви помага да постигнете целите си 
по-бързо, като стимулира метаболизма и ви изпълва с жизненост. 
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА УПОТРЕБА 
Препоръчва се дневен прием от две таблетки наведнъж или два пъти по 
една таблетка – сутрин и на обяд. За оптимални резултати не приемайте 
след 18.00 ч., поради натуралното кофеиново съдържание на продукта. 
ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 Има потенциала да стимулира метаболизма, за да ви помогне да 
постигнете желаното тегло, когато се комбинира със 
здравословно хранене и достатъчно движение. 

 Осигурява мощни растителни екстракти и хранителни вещества 
за подкрепа на термогенезата. 

 


