
 

tel. 17 225 01 23 zamowienia@dlapacjenta.pl
 
 

Forever C9 Lite Ultra Vanilla - program oczyszczający
 

Cena: 555,00 pln

Opis słownikowy

Producent Forever Living Products

Opis produktu
 

Clean 9 to program odżywczy zawierający starannie dobrane produkty, których synergiczne działanie rozpoczyna proces przemiany
ciała i przynosi widoczne efekty już po 9 dniach stosowania. Zauważyć można wtedy różnicę w wyglądzie i samopoczuciu.

Program pomaga zapoczątkować działanie mające na celu osiągnięcie lepszej kondycji i szczuplejszej sylwetki. Dzięki eliminowaniu
nagromadzonych toksyn z organizmu, pozwala zyskać więcej energii i pomaga poczuć się lżej i ułatwia panowanie nad apetytem

Jest to sprawdzony program oczyszczający będący również podstawą programu Forever F.I.T., który nada odpowiedni kierunek w
dążeniu do optymalnego zdrowia, uzyskania wymarzonej sylwetki i oczyszczenia organizmu.

Skład zestawu:
- Forever Aloe Vera Gel – 2 x 1 litr
pomaga stymulować metabolizm i oczyścić przewód pokarmowy

- Forever Lite Ultra Vanilla - 1 opakowanie (ok. 15 porcji po 25 g)
koktajl, którego porcja dostarcza 24 g białka dająca na długo poczucie sytości i energię

- Forever Therm - 18 tabletek
mieszanka witamin i ekstraktów roślinnych, wspierających efektywną redukcję masy ciała

- Forever Fiber - 9 saszetek
dostarczy 5 g firmowej mieszanki rozpuszczalnego błonnika, wspierającego optymalną pracę jelit

- Forever Garcinia Plus - 54 kapsułek
uzupełnia dietę w substancje wspierające proces redukcji tkanki tłuszczowej
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Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Zamieszczone w serwisie zdjęcia, opisy itp. produktów nie
są reklamą i mają charakter wyłącznie informacyjny. Nie zastępują konsultacji z lekarzem i nie mogą być podstawą do stosowania
jakichkolwiek wyrobów medycznych, środków farmaceutycznych czy form terapii. Wszelkie decyzje w w/w kwestii należy konsultować z
lekarzem. Dokładamy wszelkich starań aby publikowane dane techniczne nie zawierały braków lub błędów i rzeczywisty wygląd produktów nie
różnił się od produktów prezentowanych na zdjęciach. W przypadku błędów w opisie lub różnic w prezentowanych produktach prosimy o
informacje.
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