
Forever Fiber
Doplňte si vlákninu na cestách.

Niet pochýb o tom, že vláknina je rozhodujúcou súčasťou zdravej výživy. 

Napriek všetkým požiadavkám každodenného života nie je vždy možné 

získať dostatok vlákniny iba z jedla. Ďalšou nevýhodou je, že potraviny 

bohaté na vlákninu sú zvyčajne tiež bohaté na kalórie! 

Vrecúška Forever Fiber sú pripravené pomôcť vám získať dennú vlákninu, 

keď potrebujete. Príjemná funguje dobre s akýmkoľvek nápojom, vrátane 

vašich obľúbených nápojov z aloe vera.

Každý balíček vám poskytne rovnaké množstvo vlákniny ako šálka a 

pol hnedej ryže alebo dva plátky celozrnného toastu bez kalórií alebo 

sacharidov! Forever Fiber je vynikajúci medzi jedlami, pretože môže 

prispievať k pocitom plnosti, a preto vám pomáha kontrolovať chuť 

do jedla. Obsahuje prebiotickú vlákninu, ktorá pomáha posilňovať a 

podporovať dobré baktérie. Je to skvelý spôsob, ako doplniť stravu a 

vyvážiť svoj zdravší životný štýl.

Pretože vláknina podporuje optimálne zdravie a tráviace funkcie, odborníci 

odporúčajú prijať okolo 30 gramov tejto denne. Väčšina ľudí konzumuje 

iba polovicu tohto množstva. Vďaka Forever Fiber je neuveriteľné ľahké 

splniť ideálne denné odporúčanie kdekoľvek a kedykoľvek.

FAKTY
• podporuje zdravé tráviace funkcie 

• podporuje rast zdravých baktérií 

• rýchlo sa rozpúšťa

• príjemná chuť bez otrúb a lepku

OBSAH
30 vrecúšok

NÁVOD NA POUŽITIE
Užite jedno vrecúško denne. Najlepšie vysypať obsah 

jedného vrecúška do pohára, pridať Forever Aloe Gel, 

vodu, alebo iný nápoj a dôkladne premiešať.

Odporúča sa užívať najmenej 30 minút od iných 

doplnkov výživy, pretože vláknina môže mať vplyv  

na ich absorpciu v tele.

CERTIFIKÁTY 
kóšer, halal

Forever Fiber
#464

VÝŽIVOVÉ DOPLNKY

bezlepkový       vhodný pre vegetariánov      vhodný pre vegánov

Výživový doplněk založený na vláknině /
Výživový doplnok založený na vláknine

Bohatá vláknina • Bezlepkový
Rozpustný ve vodě / Rozpustný vo vode

Forever FiberTM, doplněk výživy, poskytuje 5 g patentované směsi ve vodě rozpustné 
vlákniny lehce smíchatelné s jakýmkoli nápojem, k podpoře zažívacích funkcí.

Forever FiberTM, výživový doplnok, poskytuje 5 g patentovanej zmesi vo vode 
rozpustnej vlákniny, ktorá sa ľahko zmiešava s akýmkoľvek nápojom na podporu 
zažívacích funkcií.

Dávkování / Dávkovanie
Užijte jeden sáček denně. Nejlepší způsob je nasypat obsah jednoho sáčku do sklenice, 
přidat Forever Aloe Gel, vodu nebo jiný nápoj a důkladně promíchat.
Užite jedno vrecúško denne. Najlepšie nasypte obsah jedného vrecúška do pohára, 
pridajte Forever Aloe Gel, vodu, alebo iný nápoj a dôkladne premiešajte.

Upozornění / Upozornenie
Není určeno pro děti do tří let! Užívání přípravku konzultujte se svým lékařem, pokud 
jste těhotná nebo kojící žena, nebo to vyžaduje váš zdravotní stav.
Nie je určený pre deti do troch rokov! Užívanie prípravku konzultujte 
so svojim lekárom, ak ste tehotná, dojčiaca, alebo si to vyžaduje váš zdravotný stav.

Nejlépe spotřebovat do a Výrobní dávka: vyznačeno na dně obalu
Najlepšie spotrebovať do a Výrobná dávka: vyznačené na dne obalu

Nutričné hodnoty
Odporúčaná denná dávka: 1 vrecúško

Energetická hodnota 10 kcal/41,8 kJ -
Celkové sacharidy 0,7 g 4,2 %
z toho cukry 0,1 g 1,6 %
Diétna vláknina 5 g †
 z toho rozpustná vláknina 5 g †

* % ODD sú založené na diéte 2 000 kcal † % ODD nebolo stanovené
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Cistá
hmotnost /

Cistá hmotnost

LFDEF464A C41v1 LFDEF464B C41v1©2014 Aloe Vera of America, Inc.

Vyrobeno / Vyrobené v USA: 
Forever Living Products™ 7501 East McCormick Parkway, 
Scottsdale, Arizona 85258 USA. foreverliving.com
Dovozce / Dovozca: Forever Direct EU B.V.
’t Appeltje 2, 4751 XJ Oud Gastel, The Netherlands
Distribuuje v ČR: Forever Living Products Czech Republic spol. s.r.o.
Distribuuje v SR: Forever Living Products Slovak Republic s.r.o. ™

Ingredience: Patentovaná zmes Forever Fiber 
(akáciová guma, rozpustná kukuřičná vláknina, 
rozpustný kukuřičný dextrin, fruktooligosacharidy).
Ingrédiencie: Patentovaná změs Forever Fiber 
(akáciová guma, rozpustné kukuričné vlákna, rozpustný 
kukuričný dextrín, fruktooligosacharidy).

Patentovaná zmes Forever Fiber
(akáciová guma, rozpustná kukuricná vláknina,  
rozpustný kukuricný dextrin, fruktooligosacharidy).

Predstavené výrobky obsahujú vitamíny a minerálne látky, dopĺňajú ich nedostatok vo výžive 
a tým pomáhajú posilňovať zdravie. Nemajú za účel diagnostikovať, zmierňovať, liečiť,

uzdravovať alebo predchádzať špecifickým chorobám alebo skupinám ochorení. 
Ak máte zdravotný problém, konzultujte ho so svojím lekárom.


