
ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΌΜΩΣ ΤΌ C9 
ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΕΧΕΙ ΑΠΌΤΕΛΕΣΜΑΤΑ;

C9
Αυτό το πρόγραμμα εννέα ημερών περιλαμβάνει 
προτεινόμενες οδηγίες διατροφής και άσκησης που 
θα σας βοηθήσουν να πετύχετε και να φτάσετε στο 
προσωπικό σας στόχο με τους δικούς σας όρους. 
Συνήθως, χρειάζονται έως και τρεις εβδομάδες 
για να ξεφύγετε από μια συνήθεια, οπότε το C9 
έχει σχεδιαστεί για να σας βοηθήσει να αλλάξετε 
τη νοοτροπία σας και να βάλετε τη διατροφή σας 
σε καλό δρόμο, ώστε να μπορείτε να προκαλέσετε 
τον ίδιο σας τον εαυτό ώστε να δείχνει πραγματικά 
αλλά και να αισθάνεστε καλύτερα και να αναπτύξετε 
μακροχρόνιες συνήθειες που θα σας βοηθήσουν να 
επιτύχετε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής.

Το C9 δεν είναι απλώς ένα πρόγραμμα εννέα 
ημερών. Είναι μια επαναφορά για το σώμα σας που 
θα βοηθήσει να αναπτύξετε υγιεινές συνήθειες τις 
οποίες θα υιοθετήσετε και μετά την ολοκλήρωση του 
προγράμματος. Σκεφτείτε τι θέλετε να επιτύχετε με 
αυτό το πρόγραμμα και ορίστε τους στόχους σας 
γραπτώς, έτσι θα μπορείτε να τσεκάρετε καθώς 
προχωράτε. Θυμηθείτε, θέστε στόχους σας για ΕΣΑΣ.

Για στήριξη κατά την επαναφορά σας και για να σας 
βοηθήσουμε να αξιοποιήσετε στο έπακρο τις υγιεινές 
επιλογές σας, χρειάζεστε πολλά θρεπτικά συστατικά 
και αυτό το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί ειδικά για να 
τροφοδοτήσει το σώμα σας με αυτά, ενώ παράλληλα 
θα σας βοηθήσει να αλλάξετε τη νοοτροπία σας για 
να καταπολεμήσετε τις λιγούρες και να παραμείνετε 
αφοσιωμένοι στους στόχους σας. Πέντε προϊόντα 
αποτελούν το θεμέλιο αυτού του προγράμματος 
και κάθε ένα έχει σχεδιαστεί για να παρέχει 
συμπληρωματική υποστήριξη:
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ΤΑ ΠΡΌΪΌΝΤΑ 

Οι χυμοί της Forever Aloe Vera Gel αποτελούν το θεμέλιο μιας υγιεινής 
καθημερινότητας και περιέχουν έως και 99,7% καθαρό τζελ αλόης απόντο 
εσωτερικό του φύλλου. Η αλόη είναι ιδανική για το δέρμα, το ανοσοποιητικό 
σύστημα και είναι το ιδανικό βοήθημα για το πεπτικό. Αυτό το καθαρτικό τζελ 
περιέχει επίσης βιταμίνη C που συμβάλλει στη φυσιολογική λειτουργία του 
ανοσοποιητικού συστήματος και στον φυσιολογικό μεταβολισμό που προσφέρει 
ενέργεια. Στο πρόγραμμα μπορείτε να επιλέξετε είτε το κλασικό χυμό Forever Aloe 
Vera Gel είτε να δοκιμάσετε το Forever Aloe Peaches ή το Forever Aloe Berry 
Nectar για μια έκρηξη από cranberries, γλυκό μήλο και βιταμίνη C.

Το Forever Lite Ultra είναι ένα υπέροχο ρόφημα που παρέχει στο 
σώμα σας την απαραίτητη πρωτεΐνη για τη δημιουργία μυών μαζί 
με ένα σύμπλεγμα βιταμινών, μετάλλων και αμινοξέων. Έχει χαμηλή 
περιεκτικότητα σε υδατάνθρακες και θερμίδες, αλλά έχει υψηλή 
περιεκτικότητα σε θρεπτικά συστατικά για να καλύψει το αίσθημα 
της πείνας και να ικανοποιήσει τους γευστικούς σας κάλυκες με 
νόστιμη γεύση σοκολάτας ή βανίλιας.

Το Forever Therm είναι μια προσεκτικά σχεδιασμένη σύνθεση που περιέχει 
έναν ειδικό συνδυασμό βιταμινών, συμπεριλαμβανομένων των Β6 και Β12, οι 
οποίες συμβάλλουν στη μείωση της κούρασης και της κόπωσης. η βιταμίνη C 
συμβάλει επίσης και στον φυσιολογικό μεταβολισμό που παράγει ενέργεια. Το 
Forever Therm περιέχει επίσης καφεΐνη από φυσικές πηγές, όπως γκουαράνα 
και πράσινους κόκκους καφέ.

Το Garcinia Cambogia είναι ένα δέντρο, το οποίο προέρχεται από 
τη Νοτιοανατολική Ασία, το οποίο παράγει φρούτα τα οποία είναι 
γνωστά στη μαγειρική αλλά και για τις ευεργετικές τους ιδιότητες. 
Εκτός από το εκχύλισμα φρούτων, το Forever Garcinia Plus 
περιέχει χρώμιο που συμβάλλει στον φυσιολογικό μεταβολισμό των 
μακροθρεπτικών συστατικών και στη διατήρηση των φυσιολογικών 
επιπέδων γλυκόζης στο αίμα.

Οι φυτικές ίνες είναι απαραίτητο μέρος κάθε διατροφής. Υποστηρίζει την πέψη και την 
ανάπτυξη υγιών βακτηρίων για να διατηρήσει το έντερο σας δυνατό. Κάθε φακελάκι 
Forever Fiber παρέχει την ίδια ποσότητα ινών με ενάμιση φλιτζάνι καστανό ρύζι ή δύο 
φέτες τοστ ολικής άλεσης χωρίς τις θερμίδες ή τους υδατάνθρακες!

ΤΌ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ C9 ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΠΙΛΌΓΕΣ:
Forever Lite Ultra Chocolate / Forever Aloe Vera Gel | κωδ.:476
Forever Lite Ultra Vanilla / Forever Aloe Vera Gel | κωδ.: 475
Forever Lite Ultra Chocolate / Aloe Berry Nectar | κωδ.:626

Forever Lite Ultra Vanilla / Aloe Berry Nectar | κωδ.:625
Forever Lite Ultra Chocolate / Aloe Peaches | κωδ.:630
Forever Lite Ultra Vanilla / Aloe Peaches | κωδ.:629



Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΌ ΤΑΞΙΔΙ
Τα προϊόντα αποτελούν μέρος του 
προγράμματος. Το C9 παρέχει έναν οδηγό 
για να σας καθοδηγήσει βήμα προς βήμα 
καθώς θα αλλάζετε τις κακές συνήθειες και 
θα αποκτάτε καλύτερες επιλογές.

Οι δύο πρώτες μέρες είναι μια πρόκληση, 
αλλά θα ανταμειφθείτε. Ξεκινήστε τη 
διαδικασία εξάλειψης των αποθηκευμένων 
τοξινών και προετοιμάστε τον οργανισμό σας 
για το επόμενο στάδιο του προγράμματος. 
Θα αντικαταστήσετε μερικά από τα γεύματά 
σας με το ρόφημα Forever Lite Ultra και θα 
έχετε μια λίστα με υγιεινές ελεύθερες σε 
κατανάλωση τροφές για να διαλέξετε και 
να διαχειριστείτε τις λιγούρες μεταξύ των 
γευμάτων.

Από την τρίτη ημέρα έως την ένατη, θα 
αρχίσετε πραγματικά να χτίζετε την πρόοδό 
σας και θα αισθάνεστε πιο δυνατοί και πιο 
υγιείς. Αυτό συμβαίνει όταν εισάγετει στο 
πρόγραμμα υγιεινά, ισορροπημένα γεύματα 
και ελαφριά άσκηση.

Μετά την εννέα ημέρα, όχι μόνο θα 
αισθανθείτε ανανεωμένοι, αλλά θα έχετε τα 
εργαλεία που χρειάζεστε για να συνεχίσετε. 
Το πρόγραμμα C9 διαθέτει όλα όσα 
χρειάζεστε για να ξεκινήσετε το ταξίδι 
σας. Από νόστιμες, υγιεινές συνταγές έως 
ασκήσεις και συμπληρώματα, θα έχετε 
όλα τα εργαλεία που χρειάζεστε για να 
παρακολουθείτε την πρόοδό σας και να μην 
χάνετε το κίνητρό σας.

Έτσι, αν θέλετε να ξεκινήσετε το ταξίδι 
της φυσικής κατάστασης ή απλώς να 
προκαλέσετε τον εαυτό σας να απομακρύνει 
τις κακές συνήθειες, ο καθορισμός 
στόχων που είναι προσωπικοί για εσάς θα 
βοηθήσουν πραγματικά στην πρόοδο και τα 
κίνητρά σας. Ανεξάρτητα από το επίτευγμά 
σας - είτε αυξάνετε την ποσότητα φρούτων 
και λαχανικών που τρώτε, είτε κατακτάτε 
την σωματική άσκηση που δεν πιστεύατε 
ότι θα μπορούσατε - κάθε στόχος που 
ολοκληρώνεται είναι επιτυχία.

Τα συμπληρώματα διατροφής σε αυτό το πρόγραμμα έχουν 
σχεδιαστεί για να παρέχουν συμπληρωματική υποστήριξη:

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

•  Οι βιταμίνες C, B2, B6 και B12 βοηθούν στη μείωση της 
κούρασης και της κόπωσης.

•  Οι βιταμίνες C, B6, B12 περιλαμβάνονται στο Forever 
Therm.

ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΌΥ ΜΕΤΑΒΌΛΙΣΜΌΥ

•  Η νιασίνη και το παντοθενικό οξύ υποστηρίζουν τη 
φυσιολογική απόδοση του μεταβολισμού.

•  Η βιταμίνη Β6 βοηθά στον φυσιολογικό μεταβολισμό των 
πρωτεϊνών και στη ρύθμιση των ορμονών.

•  Η ριβοφλαβίνη υποστηρίζει τον φυσιολογικό μεταβολισμό 
του σιδήρου.

•  Το φολικό οξύ βοηθά στην υγιή σύνθεση αμινοξέων

•  Το Forever Garcinia Plus περιέχει χρώμιο που συμβάλλει 
στον φυσιολογικό μεταβολισμό των μακροθρεπτικών 
συστατικών.

ΑΝΤΙΌΞΕΙΔΩΤΙΚΑ

•  Βιταμίνη C για προστασία των κυττάρων από οξειδωτική 
βλάβη.

•  Η βιταμίνη Β2 συμβάλλει στην προστασία του DNA, των 
πρωτεϊνών και των λιπιδίων από οξειδωτική βλάβη.

ΑΠΌΔΌΣΗ

• Παντοθενικό οξύ για φυσιολογική ψυχική απόδοση.

•  Το Forever Lite Ultra περιέχει πρωτεΐνες που συμβάλλουν 
στη διατήρηση και την ανάπτυξη της μυϊκής μάζας.

ΣΤΗΡΙΞΗ ΑΝΌΣΌΠΌΙΗΤΙΚΌΥ

•  Η βιταμίνη C, το B12 και το φολικό οξύ βοηθούν στην 
υποστήριξη της λειτουργίας του ανοσοποιητικού.

•  Οι χυμοί της Forever Aloe Vera Gel περιέχουν έως και 
99,7% καθαρή αλόη. Η αλόη βέρα βοηθά στην υποστήριξη 
της λειτουργίας του ανοσοποιητικού.

ΥΓΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ

•  Η βιταμίνη C, το B12 και το φολικό οξύ βοηθούν στην 
υποστήριξη της ανοσολογικής λειτουργίας της υγείας.

•  Οι χυμοί της Forever Aloe Vera Gel περιέχουν έως και 
99,7% καθαρή αλόη. Η αλόη βέρα βοηθά στην υποστήριξη 
της λειτουργίας του ανοσοποιητικού.

ΠΕΨΗ

•  Το Forever Fiber έχει σχεδιαστεί για την υγεία του 
πεπτικού, καθώς έχει υψηλή περιεκτικότητα σε φυτικές 
ίνες και περιέχει χαμηλά κορεσμένα λιπαρά.

•  Οι χυμοί της Forever Aloe Vera Gel περιέχουν έως και 
99,7% καθαρή αλόη.. Η αλόη βέρα είναι ένα λαμπρό 
πεπτικό βοήθημα που βοηθά στη διαδικασία καθαρισμού.


