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Þyngdarstjórnun

Í samræmi við niðurstöður breskrar rannsóknarstofu, National Food Survey, 

sem fæst við athuganir á fæðuneyslu Breta, neytir sérhver einstaklingur 

um það bil 20% minna af matvælum nú en árið 1970. Tímaskortur 

fólks og tilkoma „ruslfæðis“ veldur því hins vegar að mörg okkar 

velja fæðuna ekki sérlega skynsamlega. Af þeim ástæðum er nú svo 

komið að yfir helmingur Breta er of þungur og einn af hverjum sjö 

telst vera allt of feitur — það er tvisvar sinnum meira en reyndist 

vera í könnun sem gerð var árið 1980. Offita kostar breska 

heilbrigðiskerfið a.m.k. 200 milljónir punda á ári hverju. Þar af fara 

um 30 milljónir í að meðhöndla hina ofur feitu, sem telja um 7,5 

milljónir manna, og því sem þá er eftir er varið í meðhöndlun ýmissa 

sjúkdóma og kvilla sem stafa af offitu. 

Tölfræðirannsóknir sýna að jafnvel þótt fólk sé einungis 20% yfir kjörþyngd 

sinni hefur það ýmsa heilsufarslega áhættu í för með sér. Þar á meðal 

aukast líkur á hjartasjúkdómum um 50% og hættan á sykursýki um 40%.

Þrátt fyrir að fúlgum fjár sé varið til rannsókna á neysluvenjum og mataræði og 

ekkert lát sé á birtingu tímaritagreina sem lýsa „nýjum og stórkostlegum megrunarkúr“ 

er öldungis ljóst að engum hefur tekist að setja saman örugga og áhrifaríka áætlun um 

þyngdarstjórnun sem er nægilega auðvelt að fylgja til þess að hún geti hentað öllum 

almenningi. 

Sífellt fleiri láta sér annt um útlit sitt og gæta að líkamsþyngd sinni. Raunar má segja að á okkar tímum fari fram hljóðlát 

heilsuræktarbylting. Þó er það augljóst að þrátt fyrir að sífellt meiri áhersla sé lögð á reglulega líkamsþjálfun og 

þyngdarstjórnun fjölgar þeim sífellt sem eru of þungir.

Ofþyngd er nú víða talin meðal helstu heilsufarsvandamála sem fólk á við að etja. Forever Living Products hefur því mótað 

næringarkerfi sem sérstaklega er miðað að þyngdarstjórnun og er það sveigjanlegt að það getur hentað öllum þorra fólks. 

Kerfið tryggir notendum næringu við hæfi og er sérstaklega auðvelt í notkun.
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Clean 9
Lýsing og notkunarsvið

Clean 9 hjálpar þér áleiðis til hreinni og heilbrigðari líkama og aukinnar vellíðunar sem fæst þegr þú losar líkama þinn við ýmis 

tilbún efni. Auðvelt er að fylgja þessu 9 daga prógrammi sem mun þegar í stað koma þér á rétta braut í átt að því markmiði að 

hafa stjórn á líkamsþyngd þinni og heilsufari. Þegar þú hefur komist að því hversu auðvelt það er að ná árangi með Clean 9 

mun þér veitast létt að byrja að nota Forever Nutri Lean næringarkerfið sem er sérhannað til að skila árangri í ævilangri 

þyndarstjórnun.

Clean 9 pakkinn inniheldur:

Aloe Vera Gel (3 líters-brúsar)

Forever Lite (1 dós, vanillubragð)

Forever Garcinia Plus (70 hylki)

Forever Bee Pollen (100 töflur)

Drykkjar hristari

Málband

Nutri Lean leiðbeiningabæklingur

Í sviphendingu...

• 9 daga næringarríkt hreinsiprógramm

• - kemur þér á fullan skrið í 

þyngdarstjórnunarprógramminu

• - notið á undan Forever Nutri Lean

Efni þessa rits er einungis ætlað til fróðleiks en ekki í auglýsingaskyni, til útbýtingar eða í tengslum við vörukynningar. Til að koma í veg fyrir að 
upplýsingarnar verði teknar úr samhengi er lagt bann við fjölföldun þessa efnis eða notum á útdrætti úr því nema fyrir liggi skriflegt leyfi Forever Living 
Products. Leitaðu læknis áður en þú hefur neyslu á einhverjum af þeim vörum sem hér er fjallað um, ef þú hefur þörf fyrir læknisfræðilegar ráðleggingar.
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Forever Nutri-Lean
Lýsing og notkunarsvið

Forever Nutri-Lean næringarkerfið er hannað til að veita haldgóðar upplýsingar um það hvernig þú getur bætt mataræði þitt og 

lifað lífi þínu án þess að vera sífellt að eltast við megrunarkúra og forðast ýmis konar hindurvitni um mataræði og 

líkamsþjálfun. Þetta prógramm tekur við af Clean-9. það felur í sér breytingar á lífsstíl og mun hjálpa þér til að koma lífsvenjum 

þínum í haldgott jafnvægi.

Í Forever Nutri-Lean næringarkerfinu er:

Aloe Vera Gel eða Aloe Berry Nectar (3 líters-brúsar)

Forever Lite Ultra prótein-drykkur (2 dósir, vanillu- eða súkkulaðibragð)

Forever Garcinia Plus (70 hylki)

Forever Lean (120 hylki)

Forever Active Probiotic (30 perlur)

Nutri-Lean leiðbeiningabæklingur

Í sviphendingu...

• þyngdarstjórnun fyrir lífið

• - styður náttúrulega hæfileika líkamans til 

að hreinsa sig

• - náðu þeirri þyngd sem þú óskar og 

viðhaltu henni

Efni þessa rits er einungis ætlað til fróðleiks en ekki í auglýsingaskyni, til útbýtingar eða í tengslum við vörukynningar. Til að koma í veg fyrir að 
upplýsingarnar verði teknar úr samhengi er lagt bann við fjölföldun þessa efnis eða notum á útdrætti úr því nema fyrir liggi skriflegt leyfi Forever Living 
Products. Leitaðu læknis áður en þú hefur neyslu á einhverjum af þeim vörum sem hér er fjallað um, ef þú hefur þörf fyrir læknisfræðilegar ráðleggingar.
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Forever Lite
Lýsing og notkunarsvið

Forever Lite næringarkerfið er grunnurinn undir lífsstíls- og næringarkerfi okkar. Þessi leið til betri lífsstíls mun gera líkama 

þínum kleift að öðlast rétta líkamsþyngd með því að efla og styrkja stoðkerfi hans (vöðvar og bein) á öruggan hátt. Með því 

eykst líkamlega geta þín og heilsan batnar.

Forever Lite er einkar bragðgóð og næringarrík blanda í duftformi sem inniheldur rétt hlutföll vítamína, steinefna, prótína og 

kolvetna og er notuð til að búa til hristing sem kemur í stað máltíðar. Einn hristingur með mjólk inniheldur að minnsta kosti 

50% af ráðlögðum dagsskammti. Engin efni til að hindra upptöku mjölva (sterkju) eru í Forever Lite.

Í sviphendingu...

• Tveir drykkir (með mjólk) láta í té 100% af ráðlögðum dagsskammti 

af vítamínum og steinefnum.

• Notist við heilsusamlega þyngdarstjórnun, hvort sem fólk þarf að 

léttast eða þyngjast.

• Býður upp á hárrétta blöndu af prótínum og kolvetnum.

• Hollur skyndibiti — gott að blanda við ávaxtasafa, ávexti eða mjólk.

• Um það bil 21 skammtur í hverri dós.

• Engin rotvarnarefni.

Efni þessa rits er einungis ætlað til fróðleiks en ekki í auglýsingaskyni, til útbýtingar eða í tengslum við vörukynningar. Til að koma í veg fyrir að 
upplýsingarnar verði teknar úr samhengi er lagt bann við fjölföldun þessa efnis eða notum á útdrætti úr því nema fyrir liggi skriflegt leyfi Forever Living 
Products. Leitaðu læknis áður en þú hefur neyslu á einhverjum af þeim vörum sem hér er fjallað um, ef þú hefur þörf fyrir læknisfræðilegar ráðleggingar.

Innihald
Soja, prótín, ávaxtasykur, kalsíum, kaseinat, hollenskt kakó, fínkristallað tréni, Jóhannesarbrauð*, sojalesitín, náttúruleg litarefni*, 

kalsíumfosfat, mysuduft, magnesíumoxíð, náttúruleg og tilbúin litarefni, sojaolía, efni úr fjörugrösum, pektín, askorbínsýra (C-vítamín), 

ferrófúmarat, ölger, gúargúmmí, D-alfa tókóferólsýra (E-vítamín), nikótínamíð (B3-vítamín) (níasín), sinkoxíð, kalsíumpantótenat, A-vítamín 

palmitat, koparsúlfíð, bromelín, B6-vítamín, ribóflavín (B2-vítamín), þíamín-hýdróklórið (B1-vítamín), D-vítmín, fólínsýra, bíótín, kalíumjoð, 

beta-karótín, krómbætt ölger, selenbætt ölger, spirulina-þörungar, B12-vítamín.

Magn
525g — um það bil 21 skammtur í hverri dós.

Leiðbeiningar
Þessi auðleysanlega blanda er heppilegur staðgengill máltíðar. Hristið dósina ávallt fyrir notkun. Hrærið eða hristið 1 sléttfulla skeið (25g) 

út í 300ml af undanrennu. Notið mæliskeiðina sem fylgir dósinni. Gott er að breyta til með því að bæta við muldum klaka eða ávöxtum. 

Athugið. Aðeins skal láta Forever Lite koma í stað tveggja máltíða á dag. Þriðja máltíðin á að vera venjulegur næringarríkur matur. Forever 

Lite kemur ekki að gagni við þyngdarstjórnun nema inntöku hitaeininga sé stjórnað. Við mælum einnig með því að þú drekkir 8–10 glös af 

vatni á dag á meðan þú ert í Forever Lifestyle næringarkerfinu.
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Forever Lite – framhald
Lýsing og notkunarsvið

Nota ætti Forever Lite í stað tveggja máltíða á degi hverjum en þriðja máltíðin ætti að vera venjuleg hitaeiningasnauð máltíð að 

eigin vali. Með þessu móti léttist fólk með öruggum hætti, án þess að ganga á vöðva sína, en losnar við fitu sem hefur safnast 

á líkamann. Drykkurinn er næringarríkur og býður upp á fullan dagsskammt af vítamínum. Hann hentar því vel þeim sem eru 

önnum kafnir.

Hægt er að nota Forever Lite drykkina sem hluta af þyngdarstjórnunarkúr, hvort sem fólk þarf að leggja af eða bæta á sig þyngd 

með heilsusamlegum og náttúrulegum hætti. Einnig geta bæði börn og fullorðnir sem þurfa að ná sér eftir veikindi eða aðgerð 

á sjúkrahúsi nýtt sér drykkina sem og húsmæður og kaupsýslufólk sem oft þurfa að matast á hlaupum. Drykkirnir henta einnig 

fyrir sjúkt fólk sem á erfitt með að nærast, fólk á elliheimilum o.s. frv. 

Einnig er hægt að blanda Forever Lite út í ávaxtasafa, hrísmjólk eða sojamjólk. Það getur átt vel við ef fólk á erfitt með að 

nærast vegna veikinda eða er að jafna sig eftir skurðaðgerð því kúamjólk veldur talsverðri slímmyndun. Hægt er að bæta 

ávöxtum og hunangi í blönduna og auka þannig fjölbreytni braðgtegunda og áferðar.

Næringargildi

Forever Lite Protein Blend — sérstök próteinblanda sem sér notandanum fyrir háu próteingildi, 2,5 í hverjum skammti. 

Hentugt fyrir vöðvasöfnun, viðhald vöðva og þegar lagfæra þarf skemmda vöðva.

Vítamín og steinefni — Úr tveimur skömmtum með mjólk fást 100% af ráðlögðum dagsskammti.

Amínósýrur — inniheldur 18 gerðir amínósýra, þar á meðal hinar átta lífsnauðsynlegu sem líkaminn getur ekki framleitt 

sjálfur úr öðrum næringarefnum.

Trefjar — í tveimur skömmtum er ríkulegur dagsskamtur af bæði uppleysanlegum og óuppleysanlegum trefjum sem líkaminn 

hefur þörf fyrir til að miðla næringarefnum í blóðrásina og viðhalda góðri og reglulegri meltingarstarfsemi.

Beta-karótín — (A-vítamín) og E-vítamín — þetta eru andoxandi vítamín sem hamla gegn áhrifum sindurefna og eru því 

mikilvægur hluti fæðunnar.

Ávaxtasykur (frúktósi) — náttúrulegur ávaxtasykur sem leggur sitt af mörkum til að halda blóðsykrinum stöðugum.

Snefilefni — þar meðal járn, selen, króm og joð. Þessi efni stuðla að réttri starfsemi ýmissa ferla í líkamanum.

Efni þessa rits er einungis ætlað til fróðleiks en ekki í auglýsingaskyni, til útbýtingar eða í tengslum við vörukynningar. Til að koma í veg fyrir að 
upplýsingarnar verði teknar úr samhengi er lagt bann við fjölföldun þessa efnis eða notum á útdrætti úr því nema fyrir liggi skriflegt leyfi Forever Living 
Products. Leitaðu læknis áður en þú hefur neyslu á einhverjum af þeim vörum sem hér er fjallað um, ef þú hefur þörf fyrir læknisfræðilegar ráðleggingar.
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Forever Lite Ultra
Lýsing og notkunarsvið

Forever Lite Ultra er tilvalin viðbót við Forever Living lífsstílskerfið. Í því er 55% meira af prótíni og minna en 50% af kolvetnum 

heldur en í venjulegu Forever Lite dufti. Forever Lite sameinar nýja tækni og nýja hugsun í því skyni að aðstoða þig við að næra 

þig á réttan hátt og viðhalda heilsusamlegum lífsstíl.

Tveir skammtar á dag af Forever Lite Ultra sem blandað er út í (300ml) af undanrennu innihalda fullan ráðlagðan dagsskammt 

af vítamínum og steinefnum, sbr. næringarefnatöflu á næstu síðu. Forever Lite Ultra inniheldur meira magn af amínósýrunum 

18, bæði þær sem við verðum að fá úr fæðu okkar og hinar einnig og auk þess amínósýrur úr kvíslkeðjum. Þegar þú notar 

Forever Lite Ultra getur því gengið að því vísu að þú nýtur þess besta sem nýjasta þekking í næringarfræði býður upp á án þess 

að það komi niður á bragðgæðunum.

Forever Lite Ultra er hluti af Forever Clean 9 og Lifestyle 30 næringar- og líkamsræktarkerfunum. Það mun veita þér lið við að 

hugsa vel um heilsufar þitt og koma þér áleiðis í árangursríkri og endingargóðri þyngdarstjórnun.

Efni þessa rits er einungis ætlað til fróðleiks en ekki í auglýsingaskyni, til útbýtingar eða í tengslum við vörukynningar. Til að koma í veg fyrir að 
upplýsingarnar verði teknar úr samhengi er lagt bann við fjölföldun þessa efnis eða notum á útdrætti úr því nema fyrir liggi skriflegt leyfi Forever Living 
Products. Leitaðu læknis áður en þú hefur neyslu á einhverjum af þeim vörum sem hér er fjallað um, ef þú hefur þörf fyrir læknisfræðilegar ráðleggingar.

Innihald dufts með vanillubragði
Prótínblanda Forever Living (samanstendur af mysuprótíni, sojaprótíni, og kalsíumkaseinati), ávaxtasykur, náttúruleg og tilbúin bragðefni, 

gúargúmmí, sojaolía, A-vítamín, kalsíumpantótenat, D3-vítamín, Askorbínsýra (C-vítamín), D-alfa tókóferólsýra, sojalesítín, nikótínamíð, 

sinkoxíð, pýridoxín-hýdróklóríð, þíamín-hýdróklórið, ribóflavín, fólínsýra, bíótín, kalíumjoð, beta-karótín, ölger, krómbætt ölger, spirulina-

þörungar, selenbætt ölger, sýanókóbalamín.

Innihald dufts með súkkulaðibragði er hið sama og dufts með vanillubragði fyrir utan kakóduft og ekki er neitt beta-karótín.

Magn
525g — um það bil 21 skammtur í hverri dós.

Leiðbeiningar
Hrærið eða hristið eina sléttfulla mæliskeið af dufti út í 300ml af undanrennu (notið mæliskeiðina sem fylgir dósinni). Til útafbreytni má 

blanda ávöxtum og muldum klaka saman við. Ef fólk vill forðast að neyta kolvetna er hægt að blanda duftinu út í vatn í stað mjólkur. Bragðið 

helst jafngott! Hristið dósina ávallt fyrir notkun.

http://hugtakasafn.utn.stjr.is/hugtak.adp?id=234936399&leitarord=cyanocobalamin&tungumal=oll
http://hugtakasafn.utn.stjr.is/hugtak.adp?id=234936399&leitarord=cyanocobalamin&tungumal=oll
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Forever Lite Ultra – framhald
Lýsing og notkunarsvið

Upplýsingar um næringargildi

    % af ráðlögðum dagsskammti*

    Duft  Með 300ml af undanrennu

A-vítamín   40%  50%

C-vítamín   50%  50%

Kalsíum   20%  55%

D-vítamín   30%  50%

E-vítamín   50%  50%

Þíamín   40%  50%

Ríbóflavín   15%  50%

Níasín (nikótínsýra)  50%  50%

B6-vítamín   50%  50%

Fólat    50%  50%

B12-vítamín   30%  50%

Bíótín   50%  50%

Pantótensýra   40%  50%

Fosfór   20%  50%

Joð    35%  50%

Sink    40%  50%

Selen   50%  50%

Króm   50%  50%

300ml af undanrennu bæta 110 hitaeiningum við.

* Ráðlagður dagsskammtur miðaður við að neytt sé 2000 hitaeininga á dag.

Efni þessa rits er einungis ætlað til fróðleiks en ekki í auglýsingaskyni, til útbýtingar eða í tengslum við vörukynningar. Til að koma í veg fyrir að 
upplýsingarnar verði teknar úr samhengi er lagt bann við fjölföldun þessa efnis eða notum á útdrætti úr því nema fyrir liggi skriflegt leyfi Forever Living 
Products. Leitaðu læknis áður en þú hefur neyslu á einhverjum af þeim vörum sem hér er fjallað um, ef þú hefur þörf fyrir læknisfræðilegar ráðleggingar.
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Fast Break Energy Bar
Lýsing og notkunarsvið

Forever Lite er samsett af kostgæfni til að henta sem liður í þyngdarstjórnunarkerfi og koma í stað daglegrar fæðu. En hvað er 

til ráða þegar þú hefur ekki tök á að blanda þér Forever Lite-hristing? Svarið er einfalt! Þú grípur Fast Bar, sem er framleiddur í 

anda Forever Lite þyngdarstjórnunarkerfisins. Fast Bar-stöngin inniheldur fáar hitaeiningar og er tilbúin til neyslu hvenær sem 

er án nokkurrar fyrirhafnar. 

Fast Bar inniheldur aukaskammt af kalíum og fosfór sem eru nauðsynleg efni fyrir þá sem hreyfa sig mikið og sinna erilsömum 

störfum. Fosfór eykur orkur okkar og lífskraft með því að ýta undir fitubrennslu og kolvetnabrennslu auk þess að hjálpa 

líkamanum við að ná sér eftir ofreynslu. Kalsíum er ekki bara mikilvægt til að viðhalda eðlilegri starfsemi blóðrásarinnar og 

hjartans, taugakerfisins og vöðvastarfsemi því það hjálpar okkur einnig við að ná okkur eftir mikið andlegt og líkamlegt álag. 

Fast Break inniheldur a.m.k. 50% af ráðlögðum dagsskammti af vítamínum og steinefnum og auk þess amínósýrur og ensím 

sem innihalda mikilvæg næringarefni.

Enda þótt Fast Bar væri upphaflega þróaður sem hluti af Forever Lite þyngdar- og næringarstjórnunarkerfinu var þetta í rauninni 

ein fyrsta „orkustöngin“ sem sást á markaðnum. Vinsældirnar byggðust ekki síst á því hversu vel þessi aðferð við að léttast 

bragðaðist!

Í sviphendingu...

• INNIHELDUR HNETUR

• Aðeins 230 hitaeiningar í hverri stöng.

• Inniheldur 50% af ráðlögðum dagsskammti af vítamínum og steinefnum.

• Hollur og bragðgóður aukabiti — hentar vel þegar tíminn leyfir ekki fulla 

máltíð.

• Hentar vel í nesti barnanna.

Efni þessa rits er einungis ætlað til fróðleiks en ekki í auglýsingaskyni, til útbýtingar eða í tengslum við vörukynningar. Til að koma í veg fyrir að 
upplýsingarnar verði teknar úr samhengi er lagt bann við fjölföldun þessa efnis eða notum á útdrætti úr því nema fyrir liggi skriflegt leyfi Forever Living 
Products. Leitaðu læknis áður en þú hefur neyslu á einhverjum af þeim vörum sem hér er fjallað um, ef þú hefur þörf fyrir læknisfræðilegar ráðleggingar.

Innihald
Hnetusmjör, [hnetur, sykur, hertar jurtaolíur (repjuolía, baðmolía og sojaolía), salt], prótínblanda (sojaprótín, kalsíumkaseinat, mjólkurprótín, mysuprótínþykkni) 

karóbssírópshjúpur (brúnn sykur, pálmaolía hert að hluta til, mysuduft, karóbduft, sojalesitín), maíssýróp, maltítólsíróp, fruktósi, jarðhnetur, þríkalsíumfosfat, sojatrefjar, 

sojahnetur, kalífosfat, magnesíumoxíð, náttúruelgt bragðefni, aloe vera safi, hunang, kólin-bítartrat, paraaminóbensósýra, askorbínsýra (C-vítamín), niacinamíð, járnfúmar, E-

vítamín, sinkoxíð, manganglúkonat, A-vítamín palmitat, kalsíumpantótenat, klóbundnar molybden amínósýrur, klóbundnar króm amínósýrur, klóbundnar selen amínósýrur, 

píridoxín hýdróklóríð, ríbóflavín, þíamín mónónítrat, fólínsýra, joðkalíum, sýanókóbalamín. Inniheldur jarðhnetur, mjólk og soja.

Magn
57 g.

Leiðbeiningar
Borðist með glasi af vatni eða fitulítilli mjólk sem aukabita eða sem hluta af Forever Lifestyle

lífsstíls- og þyngdarstjórnunarkerfinu.


