
RYCHLÁ FAKTA
• Jednoduchý čtyřdenní plán

• Veganské/vegetariánské 
bílkoviny

• S obsahem cholinu, který 
přispívá k udržování normální 
funkce jater

• Dbejte na to, abyste každý den 
vypili alespoň dva litry tekutin

OBSAHUJE
4x Forever Aloe Vera Gel™ (330 ml)

1x Forever Plant Protein™

1x DX4™ balíček obsahující:
• Forever LemonBlast™ 

(4 sáčky) 

• Forever Sensatiable™ 
(32 žvýkacích tablet) 

• Forever Multi Fizz™ 
(4 šumivé tablety) 

• Forever DuoPure™ 
(8 tablet) 

• Forever Therm Plus™ 
(12 tablet)

DÁVKOVÁNÍ
Ráno: užijte tři tablety Forever 
Therm Plus a zapijte je 250 ml vody. 

Dopoledne: užijte tři tablety Forever 
Therm Plus a zapijte je 250 ml vody.

Odpoledne: smíchejte jednu 
odměrku Forever Plant Protein  
s 250 ml vody nebo neslazeného 
rostlinného mléka.

Pozdní odpoledne: rozpusťte  
1 šumivou tabletu ve 250 ml vody 
nebo v jednom balení (330 ml) 
Forever Aloe Vera Gelu a vypijte.

Večer (nebo před spaním): 
Smíchejte 1 odměrku Forever Plant 
Protein s 250 ml neslazeného 
rostlinného mléka nebo vody. Nalijte 
také obsah 1 balení Forever Lemon 
Blast do 250 ml vody a smíchejte 
spolu s Forever Plant Proteinem.

 DX4™ Body Balancing System
#659

Představené výrobky obsahují vitamíny a minerální látky, doplňují jejich nedostatek ve výživě a tím pomáhají posilovat zdraví. Jejich účelem 
není diagnostikovat, zmírňovat, léčit, uzdravovat nebo předcházet specifickým chorobám nebo skupinám onemocnění. 

Nejsou náhradou pestré a vyvážené stravy a zdravého životního stylu Máte-li zdravotní problém, konzultujte jej se svým lékařem.

Čtyřdenní program, který vám pomůže zajistit rovnováhu   
a opět nastartovat tělo.
Zahajte svou wellness cestu naším čtyřdenním systémem Forever DX4. Pomůže vám 

opět nastartovat tělo a mysl díky účinné kombinaci krátkodobého půstu, řízeného 

příjmu potravy a šesti inovativních nových produktů, které jsou k dispozici pouze 

v systému Forever DX4. Přidali jsme také náš klasický Forever Aloe Vera Gel™, který 

poskytne doplňující podporu potřebnou při omezování kalorického příjmu a pomůže 

vám dosáhnout vašich cílů v oblasti životního stylu.

První dva dny jsou zaměřené na omezení příjmu kalorií, zatímco třetí a čtvrtý den jsou 

určené k začlenění zdravějších zelených a pevných potravin do vašeho jídelníčku. 

Abyste podpořili propojení mysli a těla, snažte se během tohoto čtyřdenního 

programu vnímat, jak se vaše tělo cítí celkově, jak reaguje na produkty a jaké druhy 

změn zaznamenáváte. Důležitým prvkem tohoto programu je udržování přiměřeného 

příjmu tekutin. Pomůže vám naučit se přijímat více tekutin i po ukončení programu.

Každý den s Forever DX4 je věnován jinému tématu: rozhodni se, definuj, objev  

a věnuj se. Během těchto čtyř dnů vás systém povede k intenzivnějšímu propojení 

těla a mysli pro lepší celkové zdraví a k odolávání každodenním lákadlům. Systém 

poskytuje hodně vlákniny, která má výjimečnou schopnost absorbovat vodu.

DOPLŇKY VÝŽIVY 

Naskenujte QR kód a stáhněte si brožuru o novém systému DX4 přímo do svého 
tabletu nebo telefonu. Budete tak mít stále u sebe všechny potřebné informace 

a můžete je snadno sdílet s přáteli.



DX4™ Body Balancing System obsahuje: 
(str. 2/4 )

CERTIFIKÁTY
Kosher Certified, Halal Certified

SLOŽENÍ
Stabilizátor (mikrokrystalická celulóza), prášek z listů 
zeleného čaje (Camellia sinensis), extrakt ze semen 
guarany (Paullinia cupana) [kofein, extrakt ze semen 
guarany], extrakt z bobů zelené kávy (Coffea robusta), 
protispékavá látka (uhličitan hořečnatý, kyselina 
stearová, oxid křemičitý), stabilizátor (zesíťovaná 
celulózová guma), vitamín C (kyselina l-askorbová), 
potahový materiál [zahušťovadlo (sodná sůl 
karboxymethylcelulózy), dextrin, dextróza, triglyceridy 
se středně dlouhým řetězcem, regulátor kyselosti 
citrát trisodný)], extrakt z květu šafránu (Crocus 
sativus), niacin (nikotinamid), kyselina pantotenová 
d-kalciumpantothenát), vitamín D (cholekalciferol), 
riboflavin, thiamin (thiamin hydrochlorid), vitamín 
B12 (kyanokobalamin). Upozornění: Tento produkt 
obsahuje 65 mg kofeinu. Nedoporučuje se dětem  
a těhotným ženám. Uchovávejte mimo dosah malých 
dětí. Nepřekračujte doporučenou denní dávku. 

Forever Therm Plus™
12 tablet 

Forever Therm Plus™ je účinný doplněk vyrobený ze zeleného čaje, guarany   
a zelené kávy, šafránového prášku a vitamínů B12 a C, které přispívají k normálnímu 
energetickému metabolismu a snížení vyčerpanosti a únavy, čímž podporuje úroveň 
energie a zdravý metabolismus.

DÁVKOVÁNÍ: 
V průběhu čtyřdenního programu užijte ráno na lačný žaludek 3 tablety a zapijte je 250 ml vody.

Gluten Free

CERTIFIKÁTY
Kosher Certified, Halal Certified

SLOŽENÍ
Regulátor kyselosti (hydrogenuhličitan sodný, kyselina 
citronová, kyselina jablečná), příchuť, barvivo (červená 
repa), vitamín E (d-alfa tokoferylacetát), triglyceridy se 
středně dlouhým řetězcem, plnidlo (mikrokrystalická 
celulóza), vitamín C (l-askorbová kyselina), 
protispékavá látka (oxid křemičitý, kyselina stearová), 
sladidlo (glykosidy steviolu), stabilizátor (zesíťovaná 
celulózová guma), biotin (d-biotin), kyselina 
pantotenová (d-pantothenát vápenatý), vitamín B6 
(pyridoxin hydrochlorid), riboflavin, thiamin (thiamin 
hydrochlorid), vitamín B12 (kyanokobalamin), kyselina 
listová (kyselina pteroylmonoglutamová).
Upozornění: Uchovávejte mimo dosah malých dětí. 
Nepřekračujte doporučenou denní dávku.

CERTIFIKÁTY
Kosher Certified, Halal Certified

SLOŽENÍ
Plnidlo (Dihydrogenfosforecnan vápenatý), 
stabilizátor (mikrokrystalická celulóza), cholin 
(l-cholin bitartrát), protispékavá látka (oxid hořečnatý, 
kyselina stearová, oxid křemičitý), granátové jablko 
(Punica granatum L.) ovocný extrakt, stabilizátor 
(zesítovaná celulózová guma), potahový materiál 
[zahuštovadlo (karboxymethylcelulóza sodná), 
dextrin, dextróza, triglyceridy se středně dlouhým 
řetězcem, regulátor kyselosti (citrát trisodný)], alfa 
lipoová kyselina, vitamín B6 (pyridoxin hydrochlorid), 
vitamín B12 (kyanokobalamin), kyselina listová 
(kyselina pteroylmonoglutamová), krídlatka japonská 
(Polygonum cuspidatum) extrakt z kořene (20 % 
trans-resveratrol).
Upozornění: Uchovávejte mimo dosah malých dětí. 
Nepřekračujte doporučenou denní dávku.

Forever DuoPure™
8 tablet

Forever DuoPure™ spojuje extrakt z granátového jablka a křídlatky japonské   
s cholinem,kyselinou listovou a vitamíny B6 a B12. Cholin přispívá k udržování normální 
funkce jater, zatímco B vitamíny a kyselina listová podporují mnohé funkce, včetně 
vitamínu B6 přispívajícího k normálnímu metabolismu proteinu a glykogenu.

DÁVKOVÁNÍ: 
Každé dopoledne v průběhu čtyřdenního programu užijte 2 tablety s 250 ml vody.

Gluten Free Suitable for Vegans Suitable for Vegetarians

Forever Multi Fizz™
4 šumivé tablety 

Se svěží a občerstvující chutí červeného melounu je Forever Multi Fizz šumivá tableta, 
která pomáhá nastartovat hydrataci. Nápoj zpestřuje bublinkami. Tablety Forever Multi 
Fizz jsou obohacené vitamíny C, B a E.

DÁVKOVÁNÍ: 
Každé odpoledne během čtyřdenního programu vypijte 1 šumivou tabletu rozpuštěnou v 250 ml vody.

Gluten Free Suitable for Vegans Suitable for Vegetarians

Představené výrobky obsahují vitamíny a minerální látky, doplňují jejich nedostatek ve výživě a tím pomáhají posilovat zdraví. Jejich účelem 
není diagnostikovat, zmírňovat, léčit, uzdravovat nebo předcházet specifickým chorobám nebo skupinám onemocnění. 

Nejsou náhradou pestré a vyvážené stravy a zdravého životního stylu Máte-li zdravotní problém, konzultujte jej se svým lékařem.
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Pokyny k použití: 
Ráno: Užijte 3 tablety Forever Therm Plus™ s vodou. Dopoledne: Užijte 2 tablety Forever DuoPure™ s vodou. 
Užijte 1-2 žvýkací tablety Forever Sensatiable™ kdykoli v průběhu dne při pocitu hladu, a zapijte dostatečným 
množstvím vody, aby se tablety dostaly až do žaludku.  Denně můžete užít až 8 tablet.
Odpoledne: Rozpusťte 1 šumivou tabletu Forever Multi Fizz™ ve sklenici vody a vypijte ji. Večer (nebo před 
spaním): Obsah 1 balení Forever LemonBlast™ nasypte do sklenice teplé nebo studené vody, důkladně 
promíchejte a vypijte.
Návod na použitie: 
Ráno: Užite 3 tablety Forever Therm Plus™ s vodou. Doobeda: Užite 2 tablety Forever DuoPure™ s vodou.
Kedykoľvek v priebehu dňa užite 1 až 2 žuvacie tablety Forever Sensatiable™ a zapite dostatočným množstvom 
vody, aby sa dostali do žalúdka. Denne môžete užiť až 8 tabliet. Poobede: Rozpustite 1 šumivú tabletu Forever 
Multi Fizz™ v pohári vody a vypite ju. Večer (alebo pred spaním): Obsah 1 balenia Forever LemonBlast™ 
nasypte do pohára teplej alebo studenej vody, dôkladne premiešajte a vypite.
Nepoužívejte, pokud nejsou lahvičky, balíčky nebo blistrové obaly řádně uzavřeny nebo pokud jsou 
propíchnuté, roztržené nebo poškozené. Uchovejte v chladu a suchu. Minimální trvanlivost do 
konce: viz balení, blistr a dno lahvičky.  / Nepoužívajte, pokiaľ nie sú fľaštičky, balíčky alebo 
blistrové obaly riadne uzavreté alebo pokiaľ sú prepichnuté, roztrhnuté alebo poškodené. Uchovajte 
v chlade a suchu. Minimálna trvanlivosť do konca: pozri balenie, blister a dno fľaštičky.

Nutriční hodnoty/Nutričné hodnoty
Doporučená denní dávka:  3 tablety. Počet denních dávek v blistru: 4
Odporúčaná denná dávka:  3 tablety. Počet denných dávok v blistri: 4
 Množství ve 3 tabletách/ Množstvo v 3 tabletách  % DDD/ODD*
Vitamin C/Vitamín C  30 mg 38%
Niacin/Niacín (B3)  10 mg 63%
Kyselina pantothenová/Kyselina pantoténová (B5)  3 mg 50%
Vitamin D/Vitamín D 5 µg 100%
Riboflavin/Riboflavín (B2) 0,7 mg 50%
Thiamin/Tiamín (B1) 0,5 mg 45%
Vitamin B12/Vitamín B12  1,65 µg 66%
Lístky zeleného čaje, prášek/Lístky zeleného čaju, prášok 540 mg -
Extrakt ze semen Guarany/Extrakt zo semien Guarany ** 209 mg -
Extrakt z bobů zelené kávy /Extrakt z bôbov zelenej kávy  200 mg -

* DDD/ODD = Doporučená denní dávka/Odporúčaná denná dávka- DDD nebyla stanovena/ - ODD nebola 
stanovená. ** Obsahuje kofein (65 mg v denní dávce)/Obsahuje kofeín (65 mg v dennej dávke)

Doplněk stravy/Výživový doplnok  
Forever Therm Plus™

Složení: Stabilizátor (mikrokrystalická celulóza), prášek z listů zeleného čaje (Camellia sinensis), extrakt ze 
semen guarany (Paullinia cupana) [kofein, extrakt ze semen guarany], extrakt z bobů zelené kávy (Coffea 
robusta), protispékavá látka (uhličitan hořečnatý, kyselina stearová, oxid křemičitý), stabilizátor (zesíťovaná 
celulózová guma), vitamín C (kyselina l-askorbová), potahový materiál [zahušťovadlo (sodná sůl 
karboxymethylcelulózy), dextrin, dextróza, triglyceridy se středně dlouhým řetězcem, regulátor kyselosti 
(citrát trisodný)], extrakt z květu šafránu (Crocus sativus), niacin (nikotinamid), kyselina pantotenová 
(d-kalciumpantothenát), vitamín D (cholekalciferol), riboflavin, thiamin (thiamin hydrochlorid), vitamín B12 
(kyanokobalamin). Upozornění: Tento produkt obsahuje 65 mg kofeinu. Nedoporučuje se dětem a 
těhotným ženám. Uchovávejte mimo dosah malých dětí. Nepřekračujte doporučenou denní dávku. Doplňky 
stravy nejsou náhradou pestré a vyvážené stravy a zdravého životního stylu. 
Zloženie: Stabilizátor (mikrokryštalická celulóza), prášok z listov zeleného čaju (Camellia sinensis), extrakt 
zo semien guarany (Paullinia cupana) [kofeín, extrakt zo semien guarany], extrakt z bôbov zelenej kávy 
(Coffea robusta), protihrudkujúca látka (uhličitan horečnatý, kyselina stearová, oxid kremičitý), stabilizátor 
(zosieťovaná celulózová guma), vitamín C (kyselina l-askorbová), poťahový materiál [zahusťovadlo (sodná 
soľ karboxymetylcelulózy), dextrín, dextróza, triglyceridy so stredne dlhým reťazcom, regulátor kyslosti 
(citrát trojsodný)], extrakt z kvetu šafranu (Crocus sativus), niacín (nikotínamid), kyselina pantotenová 
(d-kalciumpantoténát), vitamín D (cholekalciferol), riboflavín, tiamín (tiamín hydrochlorid), vitamín B12 
(kyanokobalamín). Upozornenie: Tento produkt obsahuje 65 mg kofeínu. Neodporúča sa deťom a tehotným 
ženám. Uchovávajte mimo dosahu malých detí. Neprekračujte odporúčanú dennú dávku. Výživové doplnky 
nie sú náhradou pestrej a vyváženej stravy a zdravého životného štýlu.
Čistá hmotnost/Čistá hmotnosť: 7,1 g. Počet tablet/Počet tabliet: 12

foreverliving.com

Pantone
Cool gray 11

WhitePMS
2012

PMSPMS
2010

Size:
SKU:
Date:

Fonts:
Version:

Material:
Old Itemnr.:

Roll Winding:

Colors:

115 x 140 mm
654EU DX4 Innerpack
01feb2022
Helvetica Neue, Myriad Pro
K12v1 EF  (Box label A)
Herma PP
-
5 (Box label)

Stans

Created by:
Checked by:
Updated by:

Nathalie (28dec2021)
Juraj Chovanec (14jan2022)
Nathalie (04, 13, 20jan2022), (01feb2022)

Nutriční hodnoty/Nutričné   hodnoty
Doporučená denní dávka: 8 tablet. Počet denních dávek v lahvičce: 4
Odporúčaná denná dávka: 8 tabliet. Počet denných dávok vo fľaštičke: 4
 Množství v 8 tabletách/Množstvo v 8 tabletách % DDD/ODD*
Kvasinkový hydrolyzovaný protein/proteín  500 mg -
Glucomannan/Glucomannán 150 mg -

* DDD/ODD = Doporučená denní dávka/Odporúčaná denná dávka
- DDD nebyla stanovena/ - ODD nebola stanovená

Složení: vločky ovesných otrub (Avena sativa), sladidlo (sorbitol), sušený med, aroma (vanilka, citron), 
prášek ze středně dlouhých triglyceridů, stabilizátor (mikrokrystalická celulóza, síťovaná celulózová 
guma), kvasnicový hydrolyzát (Saccharomyces cerevisiae) protein, zahušťovadlo (guarová guma), 
protispékavá látka (kyselina stearová, oxid křemičitý), glukomannan.
Upozornění pro alergiky: Alergeny viz složky tučně. Upozornění: Uchovávejte mimo dosah malých 
dětí. Nepřekračujte doporučenou denní dávku. Doplňky stravy nejsou náhradou pestré a vyvážené stravy 
a zdravého životního stylu. Nadměrná konzumace může vyvolat laxativní účinky. U lidí s polykacími 
obtížemi nebo při požití s nedostatečným příjmem tekutin může dojít k dušení. 
Zloženie: vločky ovsených otrúb (Avena sativa), sladidlo (sorbitol), sušený med, aróma (vanilka, 
citrón), prášok zo stredne dlhých triglyceridov, stabilizátor (mikrokryštalická celulóza, sieťovaná 
celulózová guma), kvasinkový hydrolyzát (Saccharomyces cerevisiae) proteín, zahusťovadlo (guarová 
guma), protihrudkujúca látka (kyselina stearová, oxid kremičitý), glukomanán. Upozornenie pre 
alergikov: Alergény - viď ingrediencie tučným písmom. Upozornenia: Uchovávajte mimo dosahu 
malých detí. Neprekračujte odporúčanú dennú dávku. Výživové doplnky nie sú náhradou pestrej a 
vyváženej stravy a zdravého životného štýlu. Nadmerná konzumácia môže vyvolať laxatívne účinky. U ľudí 
s ťažkosťami s prehĺtaním alebo pri požití s   nedostatočným príjmom tekutín môže dôjsť k duseniu.
Čistá hmotnost/Čistá hmotnosť: 55,3 g.  Počet tablet/Počet tabliet: 32

Složení: kukuřičná vláknina, kukuřičný dextrin, citron (Citrus x limon) prášek z ovocné šťávy, aroma, hořčík 
(uhličitan hořečnatý), regulátor kyselosti (kyselina jablečná, kyselina citronová), fruktooligosacharidy, kurkuma 
(Curcuma longa) kořenový prášek, zázvor (Zingiber officinale) kořenový prášek, protispékavá látka (oxid 
křemičitý), kajenský pepř (Capsicum annuum L.) ovocný prášek, vitamín C (kyselina l-askorbová), sladidlo 
(sukralóza, steviol-glykosidy). Upozornění: Uchovávejte mimo dosah malých dětí. Nepřekračujte 
doporučenou denní dávku. Doplňky stravy nejsou náhradou pestré a vyvážené stravy a zdravého životního 
stylu.
Zloženie: kukuričná vláknina, kukuričný dextrín, citrón (Citrus x limon) prášok z ovocnej šťavy, aróma, horčík 
(uhličitan horečnatý), regulátor kyslosti (kyselina jablčná, kyselina citrónová), fruktooligosacharidy, kurkuma 
(Curcuma longa) koreňový prášok, zázvor (Zingiber officinale ) koreňový prášok, protihrudkujúca látka 
(oxid kremičitý), kajenské korenie (Capsicum annuum L.) ovocný prášok, vitamín C (kyselina l-askorbová), 
sladidlo (sukralóza, steviol-glykozidy). Upozornenia: Uchovávajte mimo dosahu malých detí. Neprekračujte 
odporúčanú dennú dávku. Výživové doplnky nie sú náhradou pestrej a vyváženej stravy a zdravého životného 
štýlu.
Čistá hmotnost/Čistá hmotnosť: 40,8 g.  Počet sáčků/Počet vrecúšok: 4

Nutriční hodnoty/Nutričné   hodnoty 
Doporučená denní dávka: 2 tablety. Počet denních dávek v blistru: 4
Odporúčaná denná dávka: 2 tablety. Počet denných dávok v blistri: 4
  Množství ve 2 tabletách/ Množstvo v 2 tabletách % DDD/ODD*
Vitamin B6/Vitamín B6 0,7 mg 50%
Vitamin B12/Vitamín B12                                                            2,2 μg 87%
Kyselina listová 91 µg 46%

Cholin/Cholín 82,5 mg -

* DDD/ODD = Doporučená denní dávka/Odporúčaná denná dávka
- DDD nebyla stanovena/ - ODD nebola stanovená

Forever DuoPure™

Nutriční hodnoty/Nutričné   hodnoty 
Doporučená denní dávka: 1 tableta. Počet denních dávek v blistru: 4
Odporúčaná denná dávka: 1 tableta. Počet denných dávok v blistri: 4
 Množství v 1 tabletě/Množstvo v 1 tablete % DDD/ODD*
Vitamin E/Vitamín E (α-TE) 12 mg 100%
Vitamin C/Vitamín C 20 mg 25%
Biotin (B8) 50 µg 100%
Kyselina pantothenová/Kyselina pantoténová (B5) 3 mg 50%
Vitamin B6/Vitamín B6 0,7 mg 50%
Riboflavin/Riboflavín (B2) 0,7 mg 50%
Thiamin/Tiamín (B1) 0,5 mg 45%
Vitamin B12/Vitamín B12 2,2 µg 88%
Kyselina listová (B11) 83 µg 42%

* DDD/ODD = Doporučená denní dávka/Odporúčaná denná dávka
- DDD nebyla stanovena/ - ODD nebola stanovená

Forever Multi Fizz™

Doplněk stravy se sladidlem/Výživový doplnok so sladidlom

Doplněk stravy se sladidlem/Výživový doplnok so sladidlom Doplněk stravy/Výživový doplnok 

Doplněk stravy se sladidlem/Výživový doplnok so sladidlom
Forever Sensatiable™ Forever LemonBlast™

Nutriční hodnoty/Nutričné   hodnoty 
Doporučená denní dávka: 1 sáček. Počet denních dávek v balení: 4
Odporúčaná denná dávka: 1 vrecúško. Počet denných dávok v balení: 4
  Množství v 1 sáčku/Množstvo v 1 vrecúšku % DDD/ODD*
Vitamin C/Vitamín C 30 mg  38%
Hořčík/Horčík 235 mg  63%
Vláknina 5 g -
* DDD/ODD = Doporučená denní dávka/Odporúčaná denná dávka
- DDD nebyla stanovena/ - ODD nebola stanovená

Složení: Regulátor kyselosti (hydrogenuhličitan sodný, kyselina citronová, kyselina jablečná), příchuť, 
barvivo (červená řepa), vitamín E (d-alfa tokoferylacetát), triglyceridy se středně dlouhým řetězcem, 
plnidlo (mikrokrystalická celulóza), vitamín C (l-askorbová kyselina), protispékavá látka (oxid křemičitý, 
kyselina stearová), sladidlo (glykosidy steviolu), stabilizátor (zesíťovaná celulózová guma), biotin 
(d-biotin), kyselina pantotenová (d-pantothenát vápenatý), vitamín B6 (pyridoxin hydrochlorid), riboflavin, 
thiamin (thiamin hydrochlorid), vitamín B12 (kyanokobalamin), kyselina listová (kyselina pteroylmonoglu-
tamová). Upozornění: Uchovávejte mimo dosah malých dětí. Nepřekračujte doporučenou denní dávku. 
Doplňky stravy nejsou náhradou pestré a vyvážené stravy a zdravého životního stylu. 
Zloženie: Regulátor kyslosti (hydrogénuhličitan sodný, kyselina citrónová, kyselina jablčná), príchuť, 
farbivo (červená repa), vitamín E (d-alfa tokoferylacetát), triglyceridy so stredne dlhým reťazcom, plnidlo 
(mikrokryštalická celulóza), vitamín C (kyselina l-askorbová), protihrudkujúca látka (oxid kremičitý, 
kyselina stearová), sladidlo (glykozidy steviolu), stabilizátor (zosieťovaná celulózová guma), biotín 
(d-biotín), kyselina pantoténová (d-pantothenát vápenatý), vitamín B6 ((pyridoxín hydrochlorid), riboflavín, 
tiamín (tiamín hydrochlorid), vitamín B12 (kyanokobalamín), kyselina listová (kyselina pteroylmonogluta-
mová). Upozornenia: Uchovávajte mimo dosahu malých detí. Neprekračujte odporúčanú dennú dávku. 
Výživové doplnky nie sú náhradou pestrej a vyváženej stravy a zdravého životného štýlu.
Čistá hmotnost/Čistá hmotnosť: 5,7 g.  Počet tablet/Počet tabliet: 4

Složení: Plnidlo (Dihydrogenfosforečnan vápenatý), stabilizátor (mikrokrystalická celulóza), cholin 
(l-cholin bitartrát), protispékavá látka (oxid hořečnatý, kyselina stearová, oxid křemičitý), granátové jablko 
(Punica granatum L.) ovocný extrakt, stabilizátor (zesíťovaná celulózová guma), potahový materiál 
[zahušťovadlo (karboxymethylcelulóza sodná), dextrin, dextróza, triglyceridy se středně dlouhým 
řetězcem, regulátor kyselosti (citrát trisodný)], alfa lipoová kyselina, vitamín B6 (pyridoxin hydrochlorid), 
vitamín B12 (kyanokobalamin), kyselina listová (kyselina pteroylmonoglutamová), křídlatka japonská 
(Polygonum cuspidatum) extrakt z kořene (20 % trans-resveratrol). Upozornění: Uchovávejte mimo 
dosah malých dětí. Nepřekračujte doporučenou denní dávku. Doplňky stravy nejsou náhradou pestré a 
vyvážené stravy a zdravého životního stylu. 
Zloženie: Objemové činidlo (Fosforečnan vápenatý), stabilizátor (mikrokryštalická celulóza), cholín 
(l-cholín bitartrát), protihrudkujúca látka (oxid horečnatý, kyselina stearová, oxid kremičitý), granátové 
jablko (Punica granatum L.) ovocný extrakt, stabilizátor (zosieťovaná celulózová guma), poťahový 
materiál [zahusťovadlo (karboxymetylcelulóza sodná), dextrín, dextróza, triglyceridy so stredne dlhým 
reťazcom, regulátor kyslosti (citrát trojsodný)], alfa lipoová kyselina, vitamín B6 (pyridoxín hydrochlorid), 
vitamín B12 (kyanokobalamín), kyselina listová (kyselina pteroylmonoglutamová), krídlatka japonská 
(Polygonum cuspidatum) extrakt z koreňa (20 % trans-resveratrol). Upozornenia: Uchovávajte mimo 
dosahu malých detí. Neprekračujte odporúčanú dennú dávku. Výživové doplnky nie sú náhradou pestrej 
a vyváženej stravy a zdravého životného štýlu.
Čistá hmotnost/Čistá hmotnosť: 5,6 g.  Počet tablet/Počet tabliet: 8
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Nutriční hodnoty/Nutričné   hodnoty
Doporučená denní dávka: 8 tablet. Počet denních dávek v lahvičce: 4
Odporúčaná denná dávka: 8 tabliet. Počet denných dávok vo fľaštičke: 4
 Množství v 8 tabletách/Množstvo v 8 tabletách % DDD/ODD*
Kvasinkový hydrolyzovaný protein/proteín  500 mg -
Glucomannan/Glucomannán 150 mg -

* DDD/ODD = Doporučená denní dávka/Odporúčaná denná dávka
- DDD nebyla stanovena/ - ODD nebola stanovená

Složení: vločky ovesných otrub (Avena sativa), sladidlo (sorbitol), sušený med, aroma (vanilka, citron), 
prášek ze středně dlouhých triglyceridů, stabilizátor (mikrokrystalická celulóza, síťovaná celulózová 
guma), kvasnicový hydrolyzát (Saccharomyces cerevisiae) protein, zahušťovadlo (guarová guma), 
protispékavá látka (kyselina stearová, oxid křemičitý), glukomannan.
Upozornění pro alergiky: Alergeny viz složky tučně. Upozornění: Uchovávejte mimo dosah malých 
dětí. Nepřekračujte doporučenou denní dávku. Doplňky stravy nejsou náhradou pestré a vyvážené stravy 
a zdravého životního stylu. Nadměrná konzumace může vyvolat laxativní účinky. U lidí s polykacími 
obtížemi nebo při požití s nedostatečným příjmem tekutin může dojít k dušení. 
Zloženie: vločky ovsených otrúb (Avena sativa), sladidlo (sorbitol), sušený med, aróma (vanilka, 
citrón), prášok zo stredne dlhých triglyceridov, stabilizátor (mikrokryštalická celulóza, sieťovaná 
celulózová guma), kvasinkový hydrolyzát (Saccharomyces cerevisiae) proteín, zahusťovadlo (guarová 
guma), protihrudkujúca látka (kyselina stearová, oxid kremičitý), glukomanán. Upozornenie pre 
alergikov: Alergény - viď ingrediencie tučným písmom. Upozornenia: Uchovávajte mimo dosahu 
malých detí. Neprekračujte odporúčanú dennú dávku. Výživové doplnky nie sú náhradou pestrej a 
vyváženej stravy a zdravého životného štýlu. Nadmerná konzumácia môže vyvolať laxatívne účinky. U ľudí 
s ťažkosťami s prehĺtaním alebo pri požití s   nedostatočným príjmom tekutín môže dôjsť k duseniu.
Čistá hmotnost/Čistá hmotnosť: 55,3 g.  Počet tablet/Počet tabliet: 32

Složení: kukuřičná vláknina, kukuřičný dextrin, citron (Citrus x limon) prášek z ovocné šťávy, aroma, hořčík 
(uhličitan hořečnatý), regulátor kyselosti (kyselina jablečná, kyselina citronová), fruktooligosacharidy, kurkuma 
(Curcuma longa) kořenový prášek, zázvor (Zingiber officinale) kořenový prášek, protispékavá látka (oxid 
křemičitý), kajenský pepř (Capsicum annuum L.) ovocný prášek, vitamín C (kyselina l-askorbová), sladidlo 
(sukralóza, steviol-glykosidy). Upozornění: Uchovávejte mimo dosah malých dětí. Nepřekračujte 
doporučenou denní dávku. Doplňky stravy nejsou náhradou pestré a vyvážené stravy a zdravého životního 
stylu.
Zloženie: kukuričná vláknina, kukuričný dextrín, citrón (Citrus x limon) prášok z ovocnej šťavy, aróma, horčík 
(uhličitan horečnatý), regulátor kyslosti (kyselina jablčná, kyselina citrónová), fruktooligosacharidy, kurkuma 
(Curcuma longa) koreňový prášok, zázvor (Zingiber officinale ) koreňový prášok, protihrudkujúca látka 
(oxid kremičitý), kajenské korenie (Capsicum annuum L.) ovocný prášok, vitamín C (kyselina l-askorbová), 
sladidlo (sukralóza, steviol-glykozidy). Upozornenia: Uchovávajte mimo dosahu malých detí. Neprekračujte 
odporúčanú dennú dávku. Výživové doplnky nie sú náhradou pestrej a vyváženej stravy a zdravého životného 
štýlu.
Čistá hmotnost/Čistá hmotnosť: 40,8 g.  Počet sáčků/Počet vrecúšok: 4

Nutriční hodnoty/Nutričné   hodnoty 
Doporučená denní dávka: 2 tablety. Počet denních dávek v blistru: 4
Odporúčaná denná dávka: 2 tablety. Počet denných dávok v blistri: 4
  Množství ve 2 tabletách/ Množstvo v 2 tabletách % DDD/ODD*
Vitamin B6/Vitamín B6 0,7 mg 50%
Vitamin B12/Vitamín B12                                                            2,2 μg 87%
Kyselina listová 91 µg 46%

Cholin/Cholín 82,5 mg -

* DDD/ODD = Doporučená denní dávka/Odporúčaná denná dávka
- DDD nebyla stanovena/ - ODD nebola stanovená

Forever DuoPure™

Nutriční hodnoty/Nutričné   hodnoty 
Doporučená denní dávka: 1 tableta. Počet denních dávek v blistru: 4
Odporúčaná denná dávka: 1 tableta. Počet denných dávok v blistri: 4
 Množství v 1 tabletě/Množstvo v 1 tablete % DDD/ODD*
Vitamin E/Vitamín E (α-TE) 12 mg 100%
Vitamin C/Vitamín C 20 mg 25%
Biotin (B8) 50 µg 100%
Kyselina pantothenová/Kyselina pantoténová (B5) 3 mg 50%
Vitamin B6/Vitamín B6 0,7 mg 50%
Riboflavin/Riboflavín (B2) 0,7 mg 50%
Thiamin/Tiamín (B1) 0,5 mg 45%
Vitamin B12/Vitamín B12 2,2 µg 88%
Kyselina listová (B11) 83 µg 42%

* DDD/ODD = Doporučená denní dávka/Odporúčaná denná dávka
- DDD nebyla stanovena/ - ODD nebola stanovená

Forever Multi Fizz™

Doplněk stravy se sladidlem/Výživový doplnok so sladidlom

Doplněk stravy se sladidlem/Výživový doplnok so sladidlom Doplněk stravy/Výživový doplnok 

Doplněk stravy se sladidlem/Výživový doplnok so sladidlom
Forever Sensatiable™ Forever LemonBlast™

Nutriční hodnoty/Nutričné   hodnoty 
Doporučená denní dávka: 1 sáček. Počet denních dávek v balení: 4
Odporúčaná denná dávka: 1 vrecúško. Počet denných dávok v balení: 4
  Množství v 1 sáčku/Množstvo v 1 vrecúšku % DDD/ODD*
Vitamin C/Vitamín C 30 mg  38%
Hořčík/Horčík 235 mg  63%
Vláknina 5 g -
* DDD/ODD = Doporučená denní dávka/Odporúčaná denná dávka
- DDD nebyla stanovena/ - ODD nebola stanovená

Složení: Regulátor kyselosti (hydrogenuhličitan sodný, kyselina citronová, kyselina jablečná), příchuť, 
barvivo (červená řepa), vitamín E (d-alfa tokoferylacetát), triglyceridy se středně dlouhým řetězcem, 
plnidlo (mikrokrystalická celulóza), vitamín C (l-askorbová kyselina), protispékavá látka (oxid křemičitý, 
kyselina stearová), sladidlo (glykosidy steviolu), stabilizátor (zesíťovaná celulózová guma), biotin 
(d-biotin), kyselina pantotenová (d-pantothenát vápenatý), vitamín B6 (pyridoxin hydrochlorid), riboflavin, 
thiamin (thiamin hydrochlorid), vitamín B12 (kyanokobalamin), kyselina listová (kyselina pteroylmonoglu-
tamová). Upozornění: Uchovávejte mimo dosah malých dětí. Nepřekračujte doporučenou denní dávku. 
Doplňky stravy nejsou náhradou pestré a vyvážené stravy a zdravého životního stylu. 
Zloženie: Regulátor kyslosti (hydrogénuhličitan sodný, kyselina citrónová, kyselina jablčná), príchuť, 
farbivo (červená repa), vitamín E (d-alfa tokoferylacetát), triglyceridy so stredne dlhým reťazcom, plnidlo 
(mikrokryštalická celulóza), vitamín C (kyselina l-askorbová), protihrudkujúca látka (oxid kremičitý, 
kyselina stearová), sladidlo (glykozidy steviolu), stabilizátor (zosieťovaná celulózová guma), biotín 
(d-biotín), kyselina pantoténová (d-pantothenát vápenatý), vitamín B6 ((pyridoxín hydrochlorid), riboflavín, 
tiamín (tiamín hydrochlorid), vitamín B12 (kyanokobalamín), kyselina listová (kyselina pteroylmonogluta-
mová). Upozornenia: Uchovávajte mimo dosahu malých detí. Neprekračujte odporúčanú dennú dávku. 
Výživové doplnky nie sú náhradou pestrej a vyváženej stravy a zdravého životného štýlu.
Čistá hmotnost/Čistá hmotnosť: 5,7 g.  Počet tablet/Počet tabliet: 4

Složení: Plnidlo (Dihydrogenfosforečnan vápenatý), stabilizátor (mikrokrystalická celulóza), cholin 
(l-cholin bitartrát), protispékavá látka (oxid hořečnatý, kyselina stearová, oxid křemičitý), granátové jablko 
(Punica granatum L.) ovocný extrakt, stabilizátor (zesíťovaná celulózová guma), potahový materiál 
[zahušťovadlo (karboxymethylcelulóza sodná), dextrin, dextróza, triglyceridy se středně dlouhým 
řetězcem, regulátor kyselosti (citrát trisodný)], alfa lipoová kyselina, vitamín B6 (pyridoxin hydrochlorid), 
vitamín B12 (kyanokobalamin), kyselina listová (kyselina pteroylmonoglutamová), křídlatka japonská 
(Polygonum cuspidatum) extrakt z kořene (20 % trans-resveratrol). Upozornění: Uchovávejte mimo 
dosah malých dětí. Nepřekračujte doporučenou denní dávku. Doplňky stravy nejsou náhradou pestré a 
vyvážené stravy a zdravého životního stylu. 
Zloženie: Objemové činidlo (Fosforečnan vápenatý), stabilizátor (mikrokryštalická celulóza), cholín 
(l-cholín bitartrát), protihrudkujúca látka (oxid horečnatý, kyselina stearová, oxid kremičitý), granátové 
jablko (Punica granatum L.) ovocný extrakt, stabilizátor (zosieťovaná celulózová guma), poťahový 
materiál [zahusťovadlo (karboxymetylcelulóza sodná), dextrín, dextróza, triglyceridy so stredne dlhým 
reťazcom, regulátor kyslosti (citrát trojsodný)], alfa lipoová kyselina, vitamín B6 (pyridoxín hydrochlorid), 
vitamín B12 (kyanokobalamín), kyselina listová (kyselina pteroylmonoglutamová), krídlatka japonská 
(Polygonum cuspidatum) extrakt z koreňa (20 % trans-resveratrol). Upozornenia: Uchovávajte mimo 
dosahu malých detí. Neprekračujte odporúčanú dennú dávku. Výživové doplnky nie sú náhradou pestrej 
a vyváženej stravy a zdravého životného štýlu.
Čistá hmotnost/Čistá hmotnosť: 5,6 g.  Počet tablet/Počet tabliet: 8
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Forever LemonBlast™
4 sáčky

Smícháním rostlinných složek ze sáčku s vodou získáte směs s mírně ostrou 
příchutí citronu, zázvoru a kajenského pepře s kurkumovým práškem, kterou 
můžete vypít jako studený či teplý nápoj. Obsahuje jedinečnou směs rozpustné 
vlákniny s hořčíkem na podporu rovnováhy elektrolytů a duševního zdraví.

.

DÁVKOVÁNÍ: 
Smíchejte jeden sáček s 250 ml vody a tento nápoj vypijte před spaním v průběhu čtyřdenního 
programu.

DX4™ Body Balancing System obsahuje:
(str. 3/4 )

Forever Sensatiable™
32 žvýkacích tablet

Forever Sensatiable™ obsahuje glukomanan. Svou sladkou chutí vám pomůže 
osvobodit se od každodenních lákadel. Má vysoký obsah vlákniny, která má 
výjimečnou schopnost absorbovat vodu.

DÁVKOVÁNÍ: 
V průběhu čtyřdenního programu užijte až 8 tablet denně, kdykoli během dne, a zapijte je 250 ml vody.

CERTIFIKÁTY
Kosher Certified, Halal Certified

SLOŽENÍ
Vločky ovesných otrub (Avena sativa), sladidlo 
(sorbitol), sušený med, aroma (vanilka, citron),
prášek ze středně dlouhých triglyceridů, stabilizátor 
(mikrokrystalická celulóza, sítovaná celulózová
guma), kvasnicový hydrolyzát (Saccharomyces 
cerevisiae) protein, zahušťovadlo (guarová guma),
protispékavá látka (kyselina stearová, oxid kremičitý), 
glukomannan.
Upozornění pro alergiky: Alergeny viz složky tučně. 
Upozornéní: Uchovávejte mimo dosah malých dětí. 
Nepřekračujte doporučenou denní dávku. Nadměrná 
konzumace může vyvolat laxativní účinky. U lidí  
s polykacími obtížemi nebo při požití s nedostatečným 
příjmem tekutin může dojít k dušení.

CERTIFIKÁTY 
Kosher Certified, Halal Certified

SLOŽENÍ
Kukuričná vláknina, kukuričný dextrin, citron (Citrus x 
limon) prášek z ovocné štávy, aroma, hořčík
(uhličitan hořečnatý), regulátor kyselosti (kyselina 
jablečná, kyselina citronová), fruktooligosacharidy, 
kurkuma (Curcuma longa) kořenový prášek, zázvor 
(Zingiber officinale) kořenový prášek, protispékavá 
látka (oxid kremičitý), kajenský pepř (Capsicum 
annuum L.) ovocný prášek, vitamín C (kyselina 
l-askorbová), sladidlo (sukralóza, steviol-glykosidy).
Upozornění: Uchovávejte mimo dosah malých dětí. 
Nepřekračujte doporučenou denní dávku.

Gluten Free Suitable for Vegans Suitable for Vegetarians

Představené výrobky obsahují vitamíny a minerální látky, doplňují jejich nedostatek ve výživě a tím pomáhají posilovat zdraví. Jejich účelem 
není diagnostikovat, zmírňovat, léčit, uzdravovat nebo předcházet specifickým chorobám nebo skupinám onemocnění. 

Nejsou náhradou pestré a vyvážené stravy a zdravého životního stylu Máte-li zdravotní problém, konzultujte jej se svým lékařem.
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Nutriční hodnoty/Nutričné   hodnoty
Doporučená denní dávka: 8 tablet. Počet denních dávek v lahvičce: 4
Odporúčaná denná dávka: 8 tabliet. Počet denných dávok vo fľaštičke: 4
 Množství v 8 tabletách/Množstvo v 8 tabletách % DDD/ODD*
Kvasinkový hydrolyzovaný protein/proteín  500 mg -
Glucomannan/Glucomannán 150 mg -

* DDD/ODD = Doporučená denní dávka/Odporúčaná denná dávka
- DDD nebyla stanovena/ - ODD nebola stanovená

Složení: vločky ovesných otrub (Avena sativa), sladidlo (sorbitol), sušený med, aroma (vanilka, citron), 
prášek ze středně dlouhých triglyceridů, stabilizátor (mikrokrystalická celulóza, síťovaná celulózová 
guma), kvasnicový hydrolyzát (Saccharomyces cerevisiae) protein, zahušťovadlo (guarová guma), 
protispékavá látka (kyselina stearová, oxid křemičitý), glukomannan.
Upozornění pro alergiky: Alergeny viz složky tučně. Upozornění: Uchovávejte mimo dosah malých 
dětí. Nepřekračujte doporučenou denní dávku. Doplňky stravy nejsou náhradou pestré a vyvážené stravy 
a zdravého životního stylu. Nadměrná konzumace může vyvolat laxativní účinky. U lidí s polykacími 
obtížemi nebo při požití s nedostatečným příjmem tekutin může dojít k dušení. 
Zloženie: vločky ovsených otrúb (Avena sativa), sladidlo (sorbitol), sušený med, aróma (vanilka, 
citrón), prášok zo stredne dlhých triglyceridov, stabilizátor (mikrokryštalická celulóza, sieťovaná 
celulózová guma), kvasinkový hydrolyzát (Saccharomyces cerevisiae) proteín, zahusťovadlo (guarová 
guma), protihrudkujúca látka (kyselina stearová, oxid kremičitý), glukomanán. Upozornenie pre 
alergikov: Alergény - viď ingrediencie tučným písmom. Upozornenia: Uchovávajte mimo dosahu 
malých detí. Neprekračujte odporúčanú dennú dávku. Výživové doplnky nie sú náhradou pestrej a 
vyváženej stravy a zdravého životného štýlu. Nadmerná konzumácia môže vyvolať laxatívne účinky. U ľudí 
s ťažkosťami s prehĺtaním alebo pri požití s   nedostatočným príjmom tekutín môže dôjsť k duseniu.
Čistá hmotnost/Čistá hmotnosť: 55,3 g.  Počet tablet/Počet tabliet: 32

Složení: kukuřičná vláknina, kukuřičný dextrin, citron (Citrus x limon) prášek z ovocné šťávy, aroma, hořčík 
(uhličitan hořečnatý), regulátor kyselosti (kyselina jablečná, kyselina citronová), fruktooligosacharidy, kurkuma 
(Curcuma longa) kořenový prášek, zázvor (Zingiber officinale) kořenový prášek, protispékavá látka (oxid 
křemičitý), kajenský pepř (Capsicum annuum L.) ovocný prášek, vitamín C (kyselina l-askorbová), sladidlo 
(sukralóza, steviol-glykosidy). Upozornění: Uchovávejte mimo dosah malých dětí. Nepřekračujte 
doporučenou denní dávku. Doplňky stravy nejsou náhradou pestré a vyvážené stravy a zdravého životního 
stylu.
Zloženie: kukuričná vláknina, kukuričný dextrín, citrón (Citrus x limon) prášok z ovocnej šťavy, aróma, horčík 
(uhličitan horečnatý), regulátor kyslosti (kyselina jablčná, kyselina citrónová), fruktooligosacharidy, kurkuma 
(Curcuma longa) koreňový prášok, zázvor (Zingiber officinale ) koreňový prášok, protihrudkujúca látka 
(oxid kremičitý), kajenské korenie (Capsicum annuum L.) ovocný prášok, vitamín C (kyselina l-askorbová), 
sladidlo (sukralóza, steviol-glykozidy). Upozornenia: Uchovávajte mimo dosahu malých detí. Neprekračujte 
odporúčanú dennú dávku. Výživové doplnky nie sú náhradou pestrej a vyváženej stravy a zdravého životného 
štýlu.
Čistá hmotnost/Čistá hmotnosť: 40,8 g.  Počet sáčků/Počet vrecúšok: 4

Nutriční hodnoty/Nutričné   hodnoty 
Doporučená denní dávka: 2 tablety. Počet denních dávek v blistru: 4
Odporúčaná denná dávka: 2 tablety. Počet denných dávok v blistri: 4
  Množství ve 2 tabletách/ Množstvo v 2 tabletách % DDD/ODD*
Vitamin B6/Vitamín B6 0,7 mg 50%
Vitamin B12/Vitamín B12                                                            2,2 μg 87%
Kyselina listová 91 µg 46%

Cholin/Cholín 82,5 mg -

* DDD/ODD = Doporučená denní dávka/Odporúčaná denná dávka
- DDD nebyla stanovena/ - ODD nebola stanovená

Forever DuoPure™

Nutriční hodnoty/Nutričné   hodnoty 
Doporučená denní dávka: 1 tableta. Počet denních dávek v blistru: 4
Odporúčaná denná dávka: 1 tableta. Počet denných dávok v blistri: 4
 Množství v 1 tabletě/Množstvo v 1 tablete % DDD/ODD*
Vitamin E/Vitamín E (α-TE) 12 mg 100%
Vitamin C/Vitamín C 20 mg 25%
Biotin (B8) 50 µg 100%
Kyselina pantothenová/Kyselina pantoténová (B5) 3 mg 50%
Vitamin B6/Vitamín B6 0,7 mg 50%
Riboflavin/Riboflavín (B2) 0,7 mg 50%
Thiamin/Tiamín (B1) 0,5 mg 45%
Vitamin B12/Vitamín B12 2,2 µg 88%
Kyselina listová (B11) 83 µg 42%

* DDD/ODD = Doporučená denní dávka/Odporúčaná denná dávka
- DDD nebyla stanovena/ - ODD nebola stanovená

Forever Multi Fizz™

Doplněk stravy se sladidlem/Výživový doplnok so sladidlom

Doplněk stravy se sladidlem/Výživový doplnok so sladidlom Doplněk stravy/Výživový doplnok 

Doplněk stravy se sladidlem/Výživový doplnok so sladidlom
Forever Sensatiable™ Forever LemonBlast™

Nutriční hodnoty/Nutričné   hodnoty 
Doporučená denní dávka: 1 sáček. Počet denních dávek v balení: 4
Odporúčaná denná dávka: 1 vrecúško. Počet denných dávok v balení: 4
  Množství v 1 sáčku/Množstvo v 1 vrecúšku % DDD/ODD*
Vitamin C/Vitamín C 30 mg  38%
Hořčík/Horčík 235 mg  63%
Vláknina 5 g -
* DDD/ODD = Doporučená denní dávka/Odporúčaná denná dávka
- DDD nebyla stanovena/ - ODD nebola stanovená

Složení: Regulátor kyselosti (hydrogenuhličitan sodný, kyselina citronová, kyselina jablečná), příchuť, 
barvivo (červená řepa), vitamín E (d-alfa tokoferylacetát), triglyceridy se středně dlouhým řetězcem, 
plnidlo (mikrokrystalická celulóza), vitamín C (l-askorbová kyselina), protispékavá látka (oxid křemičitý, 
kyselina stearová), sladidlo (glykosidy steviolu), stabilizátor (zesíťovaná celulózová guma), biotin 
(d-biotin), kyselina pantotenová (d-pantothenát vápenatý), vitamín B6 (pyridoxin hydrochlorid), riboflavin, 
thiamin (thiamin hydrochlorid), vitamín B12 (kyanokobalamin), kyselina listová (kyselina pteroylmonoglu-
tamová). Upozornění: Uchovávejte mimo dosah malých dětí. Nepřekračujte doporučenou denní dávku. 
Doplňky stravy nejsou náhradou pestré a vyvážené stravy a zdravého životního stylu. 
Zloženie: Regulátor kyslosti (hydrogénuhličitan sodný, kyselina citrónová, kyselina jablčná), príchuť, 
farbivo (červená repa), vitamín E (d-alfa tokoferylacetát), triglyceridy so stredne dlhým reťazcom, plnidlo 
(mikrokryštalická celulóza), vitamín C (kyselina l-askorbová), protihrudkujúca látka (oxid kremičitý, 
kyselina stearová), sladidlo (glykozidy steviolu), stabilizátor (zosieťovaná celulózová guma), biotín 
(d-biotín), kyselina pantoténová (d-pantothenát vápenatý), vitamín B6 ((pyridoxín hydrochlorid), riboflavín, 
tiamín (tiamín hydrochlorid), vitamín B12 (kyanokobalamín), kyselina listová (kyselina pteroylmonogluta-
mová). Upozornenia: Uchovávajte mimo dosahu malých detí. Neprekračujte odporúčanú dennú dávku. 
Výživové doplnky nie sú náhradou pestrej a vyváženej stravy a zdravého životného štýlu.
Čistá hmotnost/Čistá hmotnosť: 5,7 g.  Počet tablet/Počet tabliet: 4

Složení: Plnidlo (Dihydrogenfosforečnan vápenatý), stabilizátor (mikrokrystalická celulóza), cholin 
(l-cholin bitartrát), protispékavá látka (oxid hořečnatý, kyselina stearová, oxid křemičitý), granátové jablko 
(Punica granatum L.) ovocný extrakt, stabilizátor (zesíťovaná celulózová guma), potahový materiál 
[zahušťovadlo (karboxymethylcelulóza sodná), dextrin, dextróza, triglyceridy se středně dlouhým 
řetězcem, regulátor kyselosti (citrát trisodný)], alfa lipoová kyselina, vitamín B6 (pyridoxin hydrochlorid), 
vitamín B12 (kyanokobalamin), kyselina listová (kyselina pteroylmonoglutamová), křídlatka japonská 
(Polygonum cuspidatum) extrakt z kořene (20 % trans-resveratrol). Upozornění: Uchovávejte mimo 
dosah malých dětí. Nepřekračujte doporučenou denní dávku. Doplňky stravy nejsou náhradou pestré a 
vyvážené stravy a zdravého životního stylu. 
Zloženie: Objemové činidlo (Fosforečnan vápenatý), stabilizátor (mikrokryštalická celulóza), cholín 
(l-cholín bitartrát), protihrudkujúca látka (oxid horečnatý, kyselina stearová, oxid kremičitý), granátové 
jablko (Punica granatum L.) ovocný extrakt, stabilizátor (zosieťovaná celulózová guma), poťahový 
materiál [zahusťovadlo (karboxymetylcelulóza sodná), dextrín, dextróza, triglyceridy so stredne dlhým 
reťazcom, regulátor kyslosti (citrát trojsodný)], alfa lipoová kyselina, vitamín B6 (pyridoxín hydrochlorid), 
vitamín B12 (kyanokobalamín), kyselina listová (kyselina pteroylmonoglutamová), krídlatka japonská 
(Polygonum cuspidatum) extrakt z koreňa (20 % trans-resveratrol). Upozornenia: Uchovávajte mimo 
dosahu malých detí. Neprekračujte odporúčanú dennú dávku. Výživové doplnky nie sú náhradou pestrej 
a vyváženej stravy a zdravého životného štýlu.
Čistá hmotnost/Čistá hmotnosť: 5,6 g.  Počet tablet/Počet tabliet: 8
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Nutriční hodnoty/Nutričné   hodnoty
Doporučená denní dávka: 8 tablet. Počet denních dávek v lahvičce: 4
Odporúčaná denná dávka: 8 tabliet. Počet denných dávok vo fľaštičke: 4
 Množství v 8 tabletách/Množstvo v 8 tabletách % DDD/ODD*
Kvasinkový hydrolyzovaný protein/proteín  500 mg -
Glucomannan/Glucomannán 150 mg -

* DDD/ODD = Doporučená denní dávka/Odporúčaná denná dávka
- DDD nebyla stanovena/ - ODD nebola stanovená

Složení: vločky ovesných otrub (Avena sativa), sladidlo (sorbitol), sušený med, aroma (vanilka, citron), 
prášek ze středně dlouhých triglyceridů, stabilizátor (mikrokrystalická celulóza, síťovaná celulózová 
guma), kvasnicový hydrolyzát (Saccharomyces cerevisiae) protein, zahušťovadlo (guarová guma), 
protispékavá látka (kyselina stearová, oxid křemičitý), glukomannan.
Upozornění pro alergiky: Alergeny viz složky tučně. Upozornění: Uchovávejte mimo dosah malých 
dětí. Nepřekračujte doporučenou denní dávku. Doplňky stravy nejsou náhradou pestré a vyvážené stravy 
a zdravého životního stylu. Nadměrná konzumace může vyvolat laxativní účinky. U lidí s polykacími 
obtížemi nebo při požití s nedostatečným příjmem tekutin může dojít k dušení. 
Zloženie: vločky ovsených otrúb (Avena sativa), sladidlo (sorbitol), sušený med, aróma (vanilka, 
citrón), prášok zo stredne dlhých triglyceridov, stabilizátor (mikrokryštalická celulóza, sieťovaná 
celulózová guma), kvasinkový hydrolyzát (Saccharomyces cerevisiae) proteín, zahusťovadlo (guarová 
guma), protihrudkujúca látka (kyselina stearová, oxid kremičitý), glukomanán. Upozornenie pre 
alergikov: Alergény - viď ingrediencie tučným písmom. Upozornenia: Uchovávajte mimo dosahu 
malých detí. Neprekračujte odporúčanú dennú dávku. Výživové doplnky nie sú náhradou pestrej a 
vyváženej stravy a zdravého životného štýlu. Nadmerná konzumácia môže vyvolať laxatívne účinky. U ľudí 
s ťažkosťami s prehĺtaním alebo pri požití s   nedostatočným príjmom tekutín môže dôjsť k duseniu.
Čistá hmotnost/Čistá hmotnosť: 55,3 g.  Počet tablet/Počet tabliet: 32

Složení: kukuřičná vláknina, kukuřičný dextrin, citron (Citrus x limon) prášek z ovocné šťávy, aroma, hořčík 
(uhličitan hořečnatý), regulátor kyselosti (kyselina jablečná, kyselina citronová), fruktooligosacharidy, kurkuma 
(Curcuma longa) kořenový prášek, zázvor (Zingiber officinale) kořenový prášek, protispékavá látka (oxid 
křemičitý), kajenský pepř (Capsicum annuum L.) ovocný prášek, vitamín C (kyselina l-askorbová), sladidlo 
(sukralóza, steviol-glykosidy). Upozornění: Uchovávejte mimo dosah malých dětí. Nepřekračujte 
doporučenou denní dávku. Doplňky stravy nejsou náhradou pestré a vyvážené stravy a zdravého životního 
stylu.
Zloženie: kukuričná vláknina, kukuričný dextrín, citrón (Citrus x limon) prášok z ovocnej šťavy, aróma, horčík 
(uhličitan horečnatý), regulátor kyslosti (kyselina jablčná, kyselina citrónová), fruktooligosacharidy, kurkuma 
(Curcuma longa) koreňový prášok, zázvor (Zingiber officinale ) koreňový prášok, protihrudkujúca látka 
(oxid kremičitý), kajenské korenie (Capsicum annuum L.) ovocný prášok, vitamín C (kyselina l-askorbová), 
sladidlo (sukralóza, steviol-glykozidy). Upozornenia: Uchovávajte mimo dosahu malých detí. Neprekračujte 
odporúčanú dennú dávku. Výživové doplnky nie sú náhradou pestrej a vyváženej stravy a zdravého životného 
štýlu.
Čistá hmotnost/Čistá hmotnosť: 40,8 g.  Počet sáčků/Počet vrecúšok: 4

Nutriční hodnoty/Nutričné   hodnoty 
Doporučená denní dávka: 2 tablety. Počet denních dávek v blistru: 4
Odporúčaná denná dávka: 2 tablety. Počet denných dávok v blistri: 4
  Množství ve 2 tabletách/ Množstvo v 2 tabletách % DDD/ODD*
Vitamin B6/Vitamín B6 0,7 mg 50%
Vitamin B12/Vitamín B12                                                            2,2 μg 87%
Kyselina listová 91 µg 46%

Cholin/Cholín 82,5 mg -

* DDD/ODD = Doporučená denní dávka/Odporúčaná denná dávka
- DDD nebyla stanovena/ - ODD nebola stanovená

Forever DuoPure™

Nutriční hodnoty/Nutričné   hodnoty 
Doporučená denní dávka: 1 tableta. Počet denních dávek v blistru: 4
Odporúčaná denná dávka: 1 tableta. Počet denných dávok v blistri: 4
 Množství v 1 tabletě/Množstvo v 1 tablete % DDD/ODD*
Vitamin E/Vitamín E (α-TE) 12 mg 100%
Vitamin C/Vitamín C 20 mg 25%
Biotin (B8) 50 µg 100%
Kyselina pantothenová/Kyselina pantoténová (B5) 3 mg 50%
Vitamin B6/Vitamín B6 0,7 mg 50%
Riboflavin/Riboflavín (B2) 0,7 mg 50%
Thiamin/Tiamín (B1) 0,5 mg 45%
Vitamin B12/Vitamín B12 2,2 µg 88%
Kyselina listová (B11) 83 µg 42%

* DDD/ODD = Doporučená denní dávka/Odporúčaná denná dávka
- DDD nebyla stanovena/ - ODD nebola stanovená

Forever Multi Fizz™

Doplněk stravy se sladidlem/Výživový doplnok so sladidlom

Doplněk stravy se sladidlem/Výživový doplnok so sladidlom Doplněk stravy/Výživový doplnok 

Doplněk stravy se sladidlem/Výživový doplnok so sladidlom
Forever Sensatiable™ Forever LemonBlast™

Nutriční hodnoty/Nutričné   hodnoty 
Doporučená denní dávka: 1 sáček. Počet denních dávek v balení: 4
Odporúčaná denná dávka: 1 vrecúško. Počet denných dávok v balení: 4
  Množství v 1 sáčku/Množstvo v 1 vrecúšku % DDD/ODD*
Vitamin C/Vitamín C 30 mg  38%
Hořčík/Horčík 235 mg  63%
Vláknina 5 g -
* DDD/ODD = Doporučená denní dávka/Odporúčaná denná dávka
- DDD nebyla stanovena/ - ODD nebola stanovená

Složení: Regulátor kyselosti (hydrogenuhličitan sodný, kyselina citronová, kyselina jablečná), příchuť, 
barvivo (červená řepa), vitamín E (d-alfa tokoferylacetát), triglyceridy se středně dlouhým řetězcem, 
plnidlo (mikrokrystalická celulóza), vitamín C (l-askorbová kyselina), protispékavá látka (oxid křemičitý, 
kyselina stearová), sladidlo (glykosidy steviolu), stabilizátor (zesíťovaná celulózová guma), biotin 
(d-biotin), kyselina pantotenová (d-pantothenát vápenatý), vitamín B6 (pyridoxin hydrochlorid), riboflavin, 
thiamin (thiamin hydrochlorid), vitamín B12 (kyanokobalamin), kyselina listová (kyselina pteroylmonoglu-
tamová). Upozornění: Uchovávejte mimo dosah malých dětí. Nepřekračujte doporučenou denní dávku. 
Doplňky stravy nejsou náhradou pestré a vyvážené stravy a zdravého životního stylu. 
Zloženie: Regulátor kyslosti (hydrogénuhličitan sodný, kyselina citrónová, kyselina jablčná), príchuť, 
farbivo (červená repa), vitamín E (d-alfa tokoferylacetát), triglyceridy so stredne dlhým reťazcom, plnidlo 
(mikrokryštalická celulóza), vitamín C (kyselina l-askorbová), protihrudkujúca látka (oxid kremičitý, 
kyselina stearová), sladidlo (glykozidy steviolu), stabilizátor (zosieťovaná celulózová guma), biotín 
(d-biotín), kyselina pantoténová (d-pantothenát vápenatý), vitamín B6 ((pyridoxín hydrochlorid), riboflavín, 
tiamín (tiamín hydrochlorid), vitamín B12 (kyanokobalamín), kyselina listová (kyselina pteroylmonogluta-
mová). Upozornenia: Uchovávajte mimo dosahu malých detí. Neprekračujte odporúčanú dennú dávku. 
Výživové doplnky nie sú náhradou pestrej a vyváženej stravy a zdravého životného štýlu.
Čistá hmotnost/Čistá hmotnosť: 5,7 g.  Počet tablet/Počet tabliet: 4

Složení: Plnidlo (Dihydrogenfosforečnan vápenatý), stabilizátor (mikrokrystalická celulóza), cholin 
(l-cholin bitartrát), protispékavá látka (oxid hořečnatý, kyselina stearová, oxid křemičitý), granátové jablko 
(Punica granatum L.) ovocný extrakt, stabilizátor (zesíťovaná celulózová guma), potahový materiál 
[zahušťovadlo (karboxymethylcelulóza sodná), dextrin, dextróza, triglyceridy se středně dlouhým 
řetězcem, regulátor kyselosti (citrát trisodný)], alfa lipoová kyselina, vitamín B6 (pyridoxin hydrochlorid), 
vitamín B12 (kyanokobalamin), kyselina listová (kyselina pteroylmonoglutamová), křídlatka japonská 
(Polygonum cuspidatum) extrakt z kořene (20 % trans-resveratrol). Upozornění: Uchovávejte mimo 
dosah malých dětí. Nepřekračujte doporučenou denní dávku. Doplňky stravy nejsou náhradou pestré a 
vyvážené stravy a zdravého životního stylu. 
Zloženie: Objemové činidlo (Fosforečnan vápenatý), stabilizátor (mikrokryštalická celulóza), cholín 
(l-cholín bitartrát), protihrudkujúca látka (oxid horečnatý, kyselina stearová, oxid kremičitý), granátové 
jablko (Punica granatum L.) ovocný extrakt, stabilizátor (zosieťovaná celulózová guma), poťahový 
materiál [zahusťovadlo (karboxymetylcelulóza sodná), dextrín, dextróza, triglyceridy so stredne dlhým 
reťazcom, regulátor kyslosti (citrát trojsodný)], alfa lipoová kyselina, vitamín B6 (pyridoxín hydrochlorid), 
vitamín B12 (kyanokobalamín), kyselina listová (kyselina pteroylmonoglutamová), krídlatka japonská 
(Polygonum cuspidatum) extrakt z koreňa (20 % trans-resveratrol). Upozornenia: Uchovávajte mimo 
dosahu malých detí. Neprekračujte odporúčanú dennú dávku. Výživové doplnky nie sú náhradou pestrej 
a vyváženej stravy a zdravého životného štýlu.
Čistá hmotnost/Čistá hmotnosť: 5,6 g.  Počet tablet/Počet tabliet: 8
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Forever Plant Protein™
1x 390 g balenie

Forever Plant Protein™ obsahuje 17 g proteinu v jedné dávce a je vhodný pro 
vegany. Neobsahuje mléko ani sóju. Na rozdíl od mnoha rostlinných proteinů má 
výbornou vanilkovou příchuť a hladkou a jemnou strukturu. Protein z hrášku a dýně 
přispívá k normálnímu fungování kostí a k růstu a k udržování svalové hmoty.

DÁVKOVÁNÍ: 
Smíchejte jednu odměrku s 250 ml neslazeného rostlinného mléka (sójové, mandlové, kešu, ovesné). 
Během čtyřdenního programu pijte každý den, jednou odpoledne a jednou večer.

DX4™ Body Balancing System obsahuje:

CERTIFIKÁTY
Kosher Certified, Halal Certified

SLOŽENÍ
Proteinový izolát hrachu (Pisum sativum L.) (59 %), 
dýnový (Cucurbita pepo L.) proteinový prášek (26 %), 
aroma (vanilka), maltodextrin, fruktooligosacharidy, 
prášek z triglyceridů se středně dlouhým řetězcem, 
zahuštovadlo (guarová guma), aroma, protispékavá 
látka (oxid horecnatý), sladidlo (glykosidy steviolu), 
prášek ze štávy z aloe vera (Aloe barbadensis). 
Alergeny: Může obsahovat stopy obilovin a siřičitanů.
Upozornění: Uchovávejte mimo dosah malých dětí. 
Nepřekračujte doporučenou denní dávku.

Forever Aloe Vera Gel™
4x 330 ml

Obsahuje 99,7% čisté dužiny z vnitřku listu aloe vera a vitamín C, který přispívá 
k normálnímu fungování imunitního systému.

DÁVKOVÁNÍ: 
V průběhu čtyřdenního programu vypijte jedno 330 ml balení každé odpoledne.

CERTIFIKÁTY
IASC Certified, Kosher Certified,  
Halal Certified

SLOŽENÍ
Stabilizovaný gel Aloe vera [Aloe vera gel (99,7 %), 
vitamin C, antioxidant: kyselina askorbová, regulátor 
kyselosti: kyselina citronová].

Dairy Free Soy Free Gluten Free Suitable for Vegans Suitable for Vegetarians

Dairy Free Soy Free Gluten Free Suitable for Vegans Suitable for Vegetarians

Představené výrobky obsahují vitamíny a minerální látky, doplňují jejich nedostatek ve výživě a tím pomáhají posilovat zdraví. Jejich účelem 
není diagnostikovat, zmírňovat, léčit, uzdravovat nebo předcházet specifickým chorobám nebo skupinám onemocnění. 

Nejsou náhradou pestré a vyvážené stravy a zdravého životního stylu Máte-li zdravotní problém, konzultujte jej se svým lékařem.

FAKTY
• 99.7 % čistého aloe vera gélu z dužiny listu

• bez konzervačných látok

• podporuje zdravé trávenie

• podporuje imunitu

• podporuje vstrebávanie živín

• pomáha udržať prirodzenú hladinu energie

obsah
330 ml (12 kusov)

DÁVKOVANIE
Denne vypite 3 dávky po 40 ml. Každú dávku 

zmiešajte s 240 ml vody alebo džúsu. 

CERTIFIKÁTY 
IASC, kóšer, halal

ZLOŽENIE 
stabilizovaný gél Aloe vera [Aloe vera gél (99,7 %), 
vitamín C, antioxidant: kyselina askorbová, 
regulátor kyslosti: kyselina citrónová].

Forever Aloe Vera  
Gel Mini
#71612

NÁPOJE

Gluten Free         Suitable for vegetarians         Suitable for vegans

Nutriční údaje / Nutričné údaje na 100 ml DDD/ODD%*
Energie / Energia 8,8 kJ / 2,1 kcal 0,1 %
Tuky 0 g 0 %
z toho nasycené / nasýtené mastné kyseliny 0 g 0 %
Sacharidy 0,8 g 0,3 %
z toho cukry 0 g 0 %
Bílkoviny / Bielkoviny 0 g 0 %
Sůl / Soľ 0,06 g 1 %
Vitamín C / Vitamín C 56 mg 70 %
* doporučená denní dávka (dospělí)
* odporúčaná denná dávka (dospelí)

Forever Aloe Vera Gel
Aloe ako ju príroda stvorila.

Predstavte si, že rozkrojíte list aloe a konzumujete gél priamo z rastliny. 

Náš Forever Aloe Vera Gél je k tomu skutočne blízko.

Aloe vera má prirodzené čistiace schopnosti, ktoré pomáhajú 

tráviacemu traktu vstrebávať živiny z potravín, ktoré konzumujeme do 

krvného obehu a zároveň podporujú priateľský rast baktérií. Unikátny 

polysacharid, acemannan a ďalšie výživné látky v aloe pomáhajú 

podporovať imunitný systém. Acemannan je v skutočnosti jedným  

z kľúčových značiek používaných IASC na označenie kvality aloe vera a 

Forever Aloe Vera Gel má takmer dvojnásobné množstvo potrebné  

na certifikáciu!

Forever Aloe Vera Gel je asepticky spracovaný, takže receptúra   zostáva 

bez pridaných konzervačných látok a môže sa pochváliť úžasným  

99,7 %-ným gélom z dužiny aloe ver. Balený v obaloch Tetra Pak 

vyrobených zo 100% recyklovateľných materiálov Forever Aloe Vera 

Gel zaručuje, že si budete môcť vychutnať sviežu chuť nezriedeného 

gélu z aloe vera so všetkými silnými vlastnosťami aloe, tak ako to 

príroda zamýšľala.

Dobré veci naozaj prichádzajú v malých baleniach, najmä pokiaľ ide 

o neuveriteľné výhody Forever Aloe Vera Gel. Ten teraz prichádza 

v malých 330 ml baleniach. Všetky pozitíva nášho 99,7 % čistého 

aloe vera gélu z vnútorného listu si môžete vychutnať doma alebo na 

cestách.

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.
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Informatii produs:
 1 măsură (26 g) % VNR*
Proteină din mazăre 13 g 26%
Proteina din dovleac 4 g 8%
Aloe vera - pulbere din suc 18 mg -

*Valoare Nutrițională de Referință cf. Regulament 1169/2011, - VNR nu a fost stabilit

Forever Plant Protein™
Supliment alimentar cu îndulcitor
Forever Plant Protein™ reprezintă completarea perfectă pentru stilul tău de viață sănătos. Forever Plant Protein
™ oferă o abordare holistică pentru suplimentarea aportului zilnic de proteine. Cu pulbere de Aloe vera și aromă 
de vanilie, acest shake are un gust delicios atunci când este amestecat cu apă sau lapte vegetal la alegere.

Ingrediente: Proteine izolate din mazăre (Pisum Sativum) (59%), pulbere de proteine din dovleac (Curcubita pepo)(26%), 
aromă (vanilie), maltodextrină, fructo-oligozaharide, pudră de trigliceride cu catenă medie, agent de îngroșare (gumă de 
guar), aromă, agent antiaglomerant (oxid de magneziu), îndulcitor (steviol glycosides), pulbere din suc de aloe vera (Aloe 
barbadensis). Allergen: Poate conține urme de cereale și sulfiți.
Mod de utilizare: Combină 1 măsură rasă cu 240 ml de apă sau altă băutură și amestecă bine. Păstrează recipientul bine 
închis, într-un loc uscat și la temperatura camerei.
Atenționări: A nu se lăsa la îndemâna şi la vederea copiilor mici. A nu se depăşi doza recomandată pentru consumul zilnic. 
Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată şi echilibrată şi un mod de viaţă sănătos.
A se consuma de preferință, inainte de sfârșitul/Lot nr: vezi fata ambalajului.

Țara de origine: USA. Producător: Forever Nutraceutical LLC, USA. Deţinător notificare şi 
distribuitor exclusiv in Romania: S.C. Forever Living Products România S.R.L., Bd. Aviatorilor 3, 
Sector 1, Bucureşti, Tel: 021 222 89 23.     www.foreverliving.com Greutate netă: 390 g 

[RO]

Denné nutričné hodnoty:
 1 porcia (26 g) % ODD*
Hrachový proteín 13 g 26%
Tekvicový proteín 4 g 8%
Aloe vera - šťava v prášku 18 mg -

*ODD= odporúčaná denná dávka, - ODD nie je určená

Forever Plant Protein™
Výživový doplnok so sladidlom
Forever Plant Protein™ je dokonalým doplnkom k vášmu zdravému životnému štýlu. Forever Plant Protein™ 
poskytuje holistický prístup k doplneniu vášho príjmu bielkovín v priebehu dňa. Pre lahodnú chuť tohto kokteilu, 
odporúčame zmiešať tento aloe vera prášok s vanilkovou príchuťou s rastlinným mliekom alebo vodou.

Zloženie: Proteínový izolát z hrachu (Pisum sativum L.) (59%), tekvicový (Cucurbita pepo L.) proteínový prášok (26%), aróma 
(vanilka), maltodextrín, fruktooligosacharidy, triglyceridy so stredne dlhým reťazcom v prášku, zahusťovadlo (guarová guma), 
aróma, protihrudkujúca látka (oxid horečnatý), sladidlo (glykozidy steviolu), prášok zo šťavy z aloe vera (Aloe barbadensis). 
Alergén: Môže obsahovať stopy obilnín a siričitanov.
Návod na použitie: Zmiešajte 1 zarovnanú odmerku s 240 ml vody alebo iného nápoja a dobre premiešajte. Uchovávajte 
tesne uzavreté na chladnom a suchom mieste.
Upozornenia: Uchovávajte mimo dosahu malých detí. Neprekračujte dennú dávku. Výživové doplnky nie sú náhradou 
pestrej a vyváženej stravy a zdravého životného štýlu.
Najlepšie spotrebovať do a číslo šarže: pozri prednú stranu vrecka.

Vyrobené v USA
Dovozca a distribútor v EU: Forever Direct EU
www.foreverliving.com Čistá hmotnosť: 390 g 

[SK]

Denní nutriční hodnoty:
 1 porce (26 g) % DDD*
Hrachový protein 13 g 26%
Dýňový protein 4 g 8%
Aloe vera - šťáva v prášku 18 mg -

*DDD= doporučená denní dávka, - DDD nebyla stanovena

Forever Plant Protein™
Doplněk stravy se sladidlem
Forever Plant Protein™ je dokonalým doplňkem vašeho zdravého životního stylu. Forever Plant Protein™ 
poskytuje holistický přístup k doplnění vašeho příjmu bílkovin během dne. Tento koktejl s aloe vera v prášku a s 
vanilkovou příchutí chutná skvěle, když se smíchá s rostlinným mlékem nebo vodou.

Složení: Proteinový izolát hrachu (Pisum sativum L.) (59 %), dýňový (Cucurbita pepo L.) proteinový prášek (26 %), aroma 
(vanilka), maltodextrin, fruktooligosacharidy, prášek z triglyceridů se středně dlouhým řetězcem, zahušťovadlo (guarová 
guma), aroma, protispékavá látka (oxid hořečnatý), sladidlo (glykosidy steviolu), prášek ze šťávy z aloe vera (Aloe 
barbadensis). Alergeny: Může obsahovat stopy obilovin a siřičitanů.
Návod k použití: Smíchejte 1 zarovnanou odměrku s 240 ml vody či jiného nápoje a dobře promíchejte. Uchovávejte řádně 
uzavřené na chladném suchém místě.
Upozornění: Uchovávejte mimo dosah malých dětí. Nepřekračujte doporučenou denní dávku. Doplňky stravy nejsou 
náhradou pestré a vyvážené stravy a zdravého životního stylu.
Nejlépe spotřebujte do a číslo šarže: viz přední strana sáčku.

Vyrobeno v USA
Dovozce a distributor v EU: Forever Direct EU
www.foreverliving.com Čistá hmotnost: 390 g 

[CZ]

Cantidad aportada por dosis diaria:
 1 cucharada rasa (26 g) % VRN*

Proteína de Guisante 13 g 26%
Proteína de Calabaza 4 g 8%
Aloe vera - zumo en polvo 18 mg -

*RI= Valores de referencia de nutrientes, - VRN no determinada

Forever Plant Protein™
Complemento alimenticio con edulcorante a base de plantas
Forever Plant Protein™ es el complemento para un estilo de vida saludable. Forever Plant Protein™ brinda un 
enfoque holístico para complementar tu consumo de proteínas a lo largo del día. Con polvo de aloe vera y 
sabor a vainilla, este batido sabe delicioso cuando se mezcla con una bebida vegetal o agua.

Ingredientes: Aislado de proteína de guisante (Pisum sativum L., fruto) (59%), proteína de calabaza en polvo (Cucurbita 
pepo L., fruto) (26%), aroma (aroma de vainilla), maltodextrina, fructooligosacáridos, triglicéridos de cadena media en polvo, 
espesante (goma guar), aroma, antiaglomerante (óxido de magnesio), edulcorante (glucósidos de esteviol), zumo en polvo de 
aloe vera (Aloe barbadensis Mill., hojas) en polvo. Alérgenos: Puede contener trazas de cereales y sulfitos.
Modo de empleo: Mezclar 1 cucharada rasa con 240 ml de agua u otra bebida. Mezclar bien. Mantener bien cerrado en un 
lugar fresco y seco.
Advertencias: Mantener fuera del alcance de los niños más pequeños. No superar la dosis diaria expresamente 
recomendada. Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustitutos de una dieta variada y equilibrada y un 
modo de vida saludable.
Lote y Consumir preferentemente antes del fin de: ver envase.

Fabricado en USA. Importado en EU por: Forever Direct EU. 
Distribuido por: FOREVER LIVING, Av. Comandante Franco, 4 - 28016 Madrid.     
www.foreverliving.com Peso Neto: 390 g 

[ES]

Quantidade contribuída por dose diária:
 1 colher rasa (26 g) % VRN*

Proteína de ervilha 13 g 26%
Proteína de abóbora 4 g 8%
Aloe vera - sumo em pó 18 mg -

*VRN = Valores de referência do nutrientes , - VRN não establecido

Forever Plant Protein™
Suplemento alimentar com edulcorante à base de plantas
Forever Plant Protein™ é o complemento perfeito para o seu estilo de vida saudável. Forever Plant Protein™ 
fornece uma abordagem holística para complementar sua ingestão de proteínas ao longo do dia. Com aloe vera 
em pó e sabor de baunilha, este batido tem um ótimo sabor quando misturado com com leite vegetal ou água.

Ingredientes: Isolado de proteína de ervilha (Pisum sativum L., fruta) (59%), proteína de abóbora (Cucurbita pepo L., fruta) 
pó (26%), aroma (aroma baunilha), maltodextrina, frutooligossacarídeos, triglicerídeos de cadeia média em pó, espessante 
(goma de guar), aroma, antiaglomerante (óxido de magnésio), edulcorante (glicosídeos de esteviol), sumo de aloe vera (Aloe 
barbadensis Mill., folha) em pó. Alérgenos: Pode conter vestígios de cereais e sulfitos.
Modo de emprego: Misture 1 colher rasa com 240 ml de água ou outra bebida. Misture bem. Manter bem fechado em local 
fresco e seco.
Advertência: Manter fora do alcance das crianças de tenra idade. Não superar a dose diária expressamente recomendada. 
Os suplementos alimentares não devem ser utilizados como substitutos dum regime alimentar variado e equilibrado, nem de 
um estilo de vida saúdavel.
Lote e Consumir de preferencia antes do fim de: ver embalagem.

Fabricado na EUA. Importado pela EU: Forever Direct EU. 
Distribuído pela: FOREVER LIVING, Av. Comandante Franco, 4 - 28016 Madrid, Espagne.    
www.foreverliving.com Quantidade líquida: 390 g 
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