
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
חוקרים מצאו כי לצריכה של חלבון, המשולבת עם תזונה נכונה ופעילות גופנית 

סדירה יש תפקיד חשוב בשמירה על משקל בריא.  Forever PRO X2 מספקת 
בכל חטיף את התערובת הבלעדית הקרויה ™ PRO X2 שבה חלבון סויה מבודד 

וחלבון מי גבינה )איזולט ותרכיז( יחד עם שני גרם של סיבים תזונתיים, פועלים כדי 
לעזור בבניית השריר בכדי להגיע ליעדי המשקל שלכם.

חלבון עוזר לכם להגיע לתחושת שובע, וכך לשלוט בתיאבון. בנוסף, מאחר ולשריר 
רזה יש פעילות חילוף – חומרים רבה יותר מאשר לרקמות שומן, שליטה במסת 

גוף נמוכה על ידי צריכת חלבון הולמת יכולה לתמוך בחילוף החומרים וכך לשמור 
על המשקל.

בנוסף לתפקידו כמדכא תיאבון, החלבון גם חיוני לבניית שריר, במיוחד אם אתם 
מגבירים את האינטנסיביות של פעילותכם הגופנית. ישנם כאלה שידאגו שמא 

שילוב של דיאטה ופעילות גופנית נמרצת עלול לגרום לירידה במסת השריר. 
מאחר והחלבון מהווה את אבן הבניין של רקמת השריר, צריכה הולמת של 

חלבון יכולה לעזור להגן מפני אובדן שריר בעקבות דיאטה ופעילות גופנית בזמן 
שנמצאים בתוכנית בריאה של הפחתת משקל. חלבון איכותי עוזר לכם לבנות 

ולאמן רקמת שריר רזה, להפחית את זמן ההתאוששות לאחר אימונים ולשפר את 
כושר השריר במהלך ההתעמלות. בנוסף, הגברת צריכת החלבון יחד עם אימונים 
הכוללים תרגילי התנגדות יכולים לעזור בתמיכה במסת השריר כשאנו מתבגרים.

סויה ומי-גבינה הם חלבונים באיכות גבוהה שבוצעו עליהם מחקרים רבים על 
התועלת שיש בהם בבנייה ותמיכה ברקמות שריר.

Forever PRO X2 מספקת 15 גרם של חלבון באיכות גבוהה בחטיף שמגיע 
בשני טעמים נהדרים: קינמון ושוקולד, כל אחד מהם מהווה דרך נפלאה להגברת 

צריכת החלבון שלכם בכל יום!

רכיבים
חלבון סויה, חלבון מי גבינה מרוכז, חלבון מי גבינה מבודד )תערובת חלבונים(, 

סורביטול )חומר מייצב(, סוכר,ליקר שוקולד,חמאת קקאו, לציטין סויה, 
וניל, )שבבי שוקולד(, שמן דקל, מים, שמן סויה, מלח, חלבון מי גבינה, מונו 

  A ודיגליצרידים, לציטין סויה, חומר טעם טבעי חמאה )מרגרינה רכה( ויטמין
פלמיטט )צבע מאכל טבעי-בטא קרוטן(, אינולין )סיבים תזונתיים(, ג'לטין )חומר 

מסמיך(, סוכר, שמן דקל, חלב דל שומן, קקאו, לציטין סויה, ונילה )ציפוי שוקולד(, 
פוטסיום סורבאט )חומר טעם- אבקת קקאו,סוכר,מים,חומרי טעם וריח טבעיים, 

מלח, סודה לשתיה, חומר משמר(, סוכרלוז )ממתיק(.

מכיל
10 חטיפים בכל קופסה

שימוש מומלץ
אפשר לאכול את Forever PRO X2 בתור חטיף בין הארוחות לעזרה על 

שליטה בתיאבון ותשוקה למאכלים. ניתן להשתמש בו גם כמקור נוסף לחלבון 
 Forever-בטעם קינמון ו Forever PRO X2 .לפני או אחרי אימון גופני

PRO X2 בטעם שוקולד הם בחירות נפלאות כחטיף בוקר או כחלק מארוחת 
הבוקר לתוספת חלבון כדי להתחיל את היום, ואפשר להשתמש בו גם כחטיף 

בריא וטעים המספק תוספת חלבון בכל שעה של היום.

אחסון
שימרו במקום קריר ויבש, שמרו הרחק מהישג ידם של ילדים.

חשוב לדעת
15 גרם חלבון בכל חטיף	 
2 גרם סיבים תזונתיים בכל חטיף	 
שילוב חלבונים באיכות גבוהה 	 

מסויה ומי-גבינה
טעמים נפלאים של קינמון )466( 	 

או של שוקולד )465(

PRO X² פוראור
חטיף חלבונים נטול גלוטן בטעם קינמון או שוקולד עם 15 גרם חלבונים ו- 2 גרם של סיבים תזונתיים

Forever PRO X #465/466

מידע תזונתי:

חטיפים בטעם שוקולד לא בוצעו ניסויים על בע״חאינו מכיל גלוטןחטיפים בטעם קינמון15 גרם חלבון + 2 גרם סיבים

תזונה ומשקל

100 גר׳כמות לחטיף 45 גר׳יחידותסימון תזונתי
165367קק"לאנרגיה

1533גר'חלבונים
1941.8גר'פחמימות

511גר'מתוכן סוכרים
511גר'שומנים

24.4גר'מתוכם רווים
24.4גר'חד בלתי רוויים
12.2גר'רב בלתי רוויים

>00.2גר'שומן טראנס
24.4גר'סיבים תזונתיים

400900מ"גמלח


