В Ъ ЗС ТА Н О В Е Т Е
се с ФОРЕВЪР ФИЗ

Енергия с ФОРЕВЪР ФИЗ
Обяд ли е вече? Обзема ли ви леност между
храненията? Имате ли нужда от алтернатива
на скъпите и калорични енергийни напитки?

Форевър физ идва на помощ!

Тази вкусна ефервесцентна таблетка с аромат на манго
и без кофеин се разтваря във вода, за да достави на
организма бързо и лесно хранителни вещества за енергия. Всяка разтворима таблетка е опакована поотделно
и е удобна за носене навсякъде и по всяко време. Перфорацията позволява лесно разчупване, за да пуснете
таблетката в бутилка минерална вода и да „презаредите
батериите“ винаги, когато имате нужда. Разтворената
напитка ще ви освежи и изпълни с жизненост.

Повишете енергията си

Мнозина от нас посягат към кафе, сладкиши
или скъпи калорични енергийни напитки,
за да получат временно облекчение и
да се заредят с енергия за кратко. Това
обаче ни струва скъпо, защото организмът ни прекарва следващите няколко
часа в опити да елиминира химикалите
и да усвои захарите и калориите, което ни
изтощава още повече и ни затваря в омагьосан кръг на
енергийни пикове и спадове. Вместо да натоварвате
тялото си, за да постигнете краткотрайни резултати,
заредете го с питателния Форевър физ.
Полезните съставки на тези удобни таблетки могат
да повишат нивото ви на енергия, и същевременно да
подобрят вашата продуктивност. Благодарение на своята формула от В витамини, Форевър физ притежава
потенциала да облекчава умората и раздразнителността,
както и да възстановява енергията. Когато калорийният
прием е нисък, тялото се нуждае от витамините от В
комплекса, защото те помагат за превръщане на складираните въглехидрати и други хранителни вещества в
глюкоза. Глюкозата е основното гориво за нашите клетки и е единствен източник на енергия за мозъка. Като
разтворите една таблетка Форевър физ в чаша вода,
вие предоставяте на тялото си енергията и баланса, от
които то се нуждае в тежкото ежедневие.

Богат на полезни хранителни вещества

Формулата на Форевър физ е специално създадена за
подобряване на умствената концентрация. Тя съдържа
ниацин (витамин В3), който допринася за подобряване
на кръвообращението. Пантотеновата киселина се бори с инфекции, като създава антитела. Пиридоксинът
(витамин В6) е нужен за метаболизма на червените
кръвни телца. А витамин В12 помага за поддържане на
здрава нервна система. Според „Американския журнал
по клинично хранене“, e доказано, че изброените съставки имат свойството да предотвратяват загубата на
пространствено мислене и да допринасят за съсредоточаването. Тази комбинация също така може да помогне
за поддържане на здравословни нива на глюкозата.
Форевър физ ви зарежда с жизненост от природата,
благодарение на аминокиселините, които съдържа. Те

помагат на организма да използва найпълноценно протеините, даряващи го
с необходимата му енергия. Тауринът
подкрепя мозъчните и клетъчни функции.
Левцинът допринася за поддържане на
здравословни нива на кръвната захар и
действа като гориво. Според изследванията глюкоронолактонът подпомага паметта
и концентрацията, а коренът от женшен е много ефикасна билка, която допринася за увеличаване на кръвния
поток и помага на организма да се възстановява след
натоварване.
Каква комбинация! В една таблетка Форевър физ
се крие потенциалната енергия, която може да ви възстанови и зареди с жизненост.

Пазете се от дехидратация

Неоспоримо е доказано, че приемането на течности е жизненоважно за правилната работа на почти всички органи
в тялото. Не забравяйте, че дори лекото обезводняване
може да наруши способността на тялото да функционира
оптимално. Всеки телесен процес, като се започне от
работата на клетките и се стигне до храносмилането, е
в пряка зависимост от водата. Човек може да оцелее
без вода едва няколко дни, защото организмът му не е
пригоден да я съхранява. Течностите трябва редовно
да се набавят и да се поддържат в баланс. Затова не
пренебрегвайте водата и енергията, от които тялото ви
се нуждае. Разтворимите таблетки Форевър физ ще
му помогнат да е във форма.
Независимо дали работите усилено или спортувате,
защо не осигурите на организма си енергията и течностите, от които то се нуждае? Всеки ден носете със себе
си една таблетка Форевър физ и я разтваряйте в чаша
или бутилка вода. Цялото ви семейство ще се влюби
във вкусния натурален аромат на манго. Оставете по
една от индивидуално опакованите таблетки в чекмеджето на бюрото си, в колата и в сака със спортния си
екип, за да ви бъде Форевър физ винаги под ръка. Не
посягайте към пълните със захар енергийни напитки, а
се заредете с жизненост с вкусния и питателен Форевър
физ. Вашето тяло ще ви благодари!
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