
המוצרים המוצגים של חברת Forever אינם תחליף לטיפול רפואי ואין בשימוש בהם בגדר המלצה להפסיק טיפול רפואי קיים או לשנותו. אין למוצרים אלו תכונות רפואיות או סגולות ריפוי. המוצרים הינם תוספי תזונה וטיפוח ואינם תרופות. 
יש להיוועץ עם רופא לפני נטילת תוספי תזונה: נשים בהיריון, נשים מניקות, אנשים הנוטלים תרופות מרשם וילדים.

תיאור ומטרה
פוראור לין מעניקה שני רכיבים מהפכניים היכולים לסייע בצמצום קליטת קלוריות 

שמקורן בשומנים ופחמימות בגוף האדם. הרכיב הראשון מבין השניים הוא 
סיב ייחודי המופק מצמח הצבר השואב לתוכו את השומנים. מחקרים שבוצעו 
מצביעים על כך שסיב ייחודי זה מתאפיין ביכולת גבוהה לספוג לתוכו שומנים 

בהשוואה לחומרים צמחיים אחרים.

המרכיב הייחודי הנוסף במוצר פוראור לין הוא חלבון שמקורו בשעועית הלבנה 
– חלבון זה מפחית את קליטת הסוכרים במעי הדק על ידי בלימת פעילותם של 
אנזימים ההופכים את העמילן לסוכרים. פעולתם המשותפת של שני מרכיבים 

חדשניים אלו יכולה לסייע לכם להשיג את המשקל המיטבי עבורכם, על ידי 
חסימתם של חלק מן השומנים והפחמימות אותם אתם צורכים.

המרכיב היעיל השלישי במוצר פוראור לין הוא טריכלוריד הכרום. כרומיום הינו 
מינרל קורט חשוב מאוד שמסייע לגוף באיזון רמת הסוכר בדם. כרומיום מהווה 
את המרכיב הפעיל בקומפלקס. תפקיד זה חשוב במיוחד בכל הנוגע לפעילותו 

התקינה של חילוף החומרים.

עם זאת, כדי לקבל את ההשפעה המרבית של תוסף זה, להשיג ולשמר את 
משקל הגוף הרצוי לכם, חשוב לזכור כי יש צורך לשלב אותו עם הרגלי אכילה 

בריאים ופעילות גופנית קבועה.

רכיבים
מיצוי מצבר )מהעלה באבקה(, מיצוי משעועית )אבקה(, כרום )ככרום 

טריכלוריד(. 

רכיבים נוספים: 
מיקרוקריסטליין צלולוז, מי הידרוקסיפרופיל מטילצלולוז, חומצה 

סטיאריט, נתרן קרוסקרמלוז, סיליקון דיאוקסיד, גאלאן גום, פוטסיום 
אצטאט.

מכיל
120 כמוסות

שימוש מומלץ
יש ליטול כמוסה אחת עם מים )ולא יותר מ– 4 כמוסות ליממה( מיד לפני 

הארוחות או חטיפים.

חשוב לדעת
מסייע בחסימת ספיגת הקלוריות שמקורן 	 

בשומנים ופחמימות
הכרום מסייע לגוף לווסת את כמות הסוכר 	 

בדם, כמו גם בשמירה על מטבוליזם תקין
מעכב זמנית את קליטת הקלוריות שמקורן 	 

בסוכר בגוף

פוראור לין
שני רכיבים מהפכניים המסייעים להקטין את ספיגת הקלוריות שמקורן בשומנים ופחמימות
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מידע תזונתי:
 לטבליה ערךסימון תזונתי

)1.3 גרם(
אחוז 

מהתצרוכת 
היומית

2.1קלוריותפחמימות
0.250.5גרםסה"כ פחמימות

2.75מ״גנתרן
0.252גרםסיבים תזונתיים

3050מק״גכרום )כרום טריכלוריד(
525מ״גמיצוי מעלה צבר )אבקה(
222.5מ״גמיצוי משעועית )אבקה(

חסימת ספיגת קלוריות בעזרת 
שני רכיבים מהפכניים

הכרום מסייע 
במטבוליזם תקין

לא בוצעו ניסויים 
על בע״ח

תוספי תזונה

אינו מכיל מוצר 
מן החי

"מהדרין" 
בהשגחת הרב בנימין פרוייבירט 

 KSA כשר בהשגחת
באישור הרבנות הראשית לישראל


