Forever I Weight Care

Clean 9 & Weight Care box
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Gezonder en slanker
Reinigingskuur
Gewichtsbeheersing

Clean 9 box

Forever Weight Care box

van dit programma is om u te laten zien dat u

art. 6006 Vanille

art. 6008 Vanille

uw gewicht kunt beheersen door simpelweg te

art. 6007 Chocolate

art. 6009 Chocolate

matigen en uw eethoeveelheden te beperken.

art. 6010 Vanille/Chocolate

Op www.foreverweightcare.com kunt u aanvul

De eerste stap van het Forever Weight Care

lende informatie vinden, recepten, tips en kennis

programma is de reiniging van het spijsverte

Na het populaire Clean 9, uw ‘quick-start’

over voeding en bewegen. Wij helpen u graag

ringsstyeem met de Clean 9. Het innemen van

programma voor gewichtsbeheersing, volgt de

goed naar uw lichaam te luisteren.

onderstaande producten, met natuurlijke ingredi

ideale aansluiting met het Forever Weight Care

ënten, gedurende de eerste twee dagen helpt u

Box. Dit programma zal u leiden naar gewichtsbe

De Forever Weight Care box bestaat uit:

meteen al op weg naar uw ideale streefgewicht en

heersing en gezonde bewegingsgewoonten voor

• 3 Aloe Vera Gel (15)

een gezonde levensstijl. Het doorkomen van deze

de rest van uw leven.

• 2 Forever Lite Ultra (324/325)

twee dagen wordt als het moeilijkste beschouwd.

Onthoud, er is geen snelle methode voor

• 1 Forever Lean (289)

U zult gemotiveerd moeten zijn om uw levensstijl

gewichtsmanagement. Juist daarom is het

• 1 Forever Garcinia Plus (71)

te verbeteren en uw gewicht te willen beheersen.

Forever Weight Care Programma ontwikkeld.

• 1 Forever Active Probiotic (222)

Gelukkig zijn de resultaten de inspanningen meer

Een van de meest fundamentele doelstellingen

dan de moeite waard! Het volgen van het Clean 9
Programma zal uw lichaam zuiveren van schade
lijke stoffen en overtollig vet helpen te verbranden.
In deze fase zult u al de eerste resultaten ervaren.
De Clean 9 box bestaat uit:
• 3 Aloe Vera Gel (15)
• 1 Forever Lite Ultra (324/325)
• 1 Forever Garcinia Plus (71)
• 1 Forever Bee Pollen (26)
• 1 Shaker
• 1 Dagplanner
• 1 Meetlint
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