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Looge aLus   
paremaLe väLimuseLe ja 
enesetundeLe.



eLustiiLi 
muutmine   
ei oLe kerge ...
...kuid paljud väärtuslikud asjad ei ole kergesti saavutatavad. 
Programm „CLean 9ˮ on esimene samm, et juurutada igaveseks 
harjumused, mis aitavad saavutada soovitud kehakaalu ja seda 
säilitada. Tegu on programmi „Forever F.i.t.ˮ alusega. See 
puhastusprogramm on suurepärane algus, kui soovite olla terve, 
puhastada oma organismi ja nautida saledamat keha. †

kas kõigest 9 
päevaga saab end 
paremini tunda ja 
kenam väLja näha? 
jah.

Programm „Clean 9ˮ võib olla esimene samm saledama ja 
tervema keha poole. See lihtne, ent tõhus programm sisaldab kõiki 

vajalikke vahendeid, et saaksite muutumist alustada juba täna!

„Forever 
Lite ultra“®

1 kott

„Forever 
Fiber“™

9 pakki

komplekti 
„CLean 9“ 
moodustab:

aaloemahl 
kaks 1-liitrist 

pudelit

mõõdulint

„Forever  
thermi“™

18 tabletti

„Forever 
garcinia plusi“®

54 kapslit

†Enne trenni alustamist või 
mõne toidulisandi tarvitama 
hakkamist pidage nõu arsti 

või muu kvalifitseeritud 
tervishoiuspetsialistiga ja küsige 

rohkem teavet.

mida järgmisest 9 
päevast oodata?  

 te näete kenam väLja ja tunnete end 
paremini. teie organism hakkab 

väLjutama kehasse kogunenud mürke, 
mis võivad takistada toidus sisaLduvate 

toitainete maksimaaLset omastamist. 
peaLe seLLe muutub enesetunne 

kergemaks ja energiLisemaks. te 
tõestate endaLe, et suudate oma isu 

ohjeLdada ning märkate, kuidas keha 
hakkab muutuma.
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enne aLgust kaaLuge end ja võtke 
kehamõõdud.
Tulemused märkige sellesse brošüüri ja pärast 
programmi „CLean 9ˮ lõppu arvutage vahe. 

ärge kaaLuge end iga päev, vaid 
ainuLt 1., 3., 6. ja 9. päevaL.
Keha reaktsioonina programmi „Clean 9ˮ eri 
etappidele võib kaal kõikuda.

seadke endaLe koLm reaaLset 
eesmärki, miLLe soovite järgmise 9 
päevaga saavutada. 
Eesmärgid võivad olla väga erinevad, alates 
soovist olla energilisem kuni lubaduseni 
kasutada lifti asemel treppi.

jooge paLju vett. 
Kaheksa klaasi vett päevas võib leevendada 
söögiisu, pesta organismist välja mürgid ning 
tagada terve naha ja hea enesetunde. 

Märkige „Clean 9ˮ brošüüri iga 
päev, miLLiseid treeningharjutusi 
teete, kui paLju sööte ja kuidas end 
programmi ajaL tunnete. 
Enda kontrollimine aitab programmist kinni 
pidada.

unustage sooLatops. 
Sool hoiab kehas vedelikke kinni. Maitsestage 
toitu parem maitsetaimedega.

võimeLge iga päev.
Programmi alguses on tähtis mitte üle 
pingutada. Alustage lihtsakoelistest, kergetest 
harjutustest ja suurendage järk-järgult koormust.

väLtige gaseeritud jooke ja 
karastusjooke.  
Gaseeritud joogid põhjustavad kõhupuhitust. 
Karastusjoogid sisaldavad ebavajalikke kaloreid 
ja suhkrut.

te väärite 
maksimaaLset 
tuLemust
siinkohaL mõni näpunäide, 
kuidas saavutada parimat 
tuLemust.

oLge veendunud,   
et teiL 

õnnestub.
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1. ja 2. päev
PrograMMi „Clean 9ˮ 
esimesed kaks päeva  
on organismi ja 
mõtteviisi 
ümberhääLestuseks.

Organismi 
puhastamise ajal on 
tähtis juua rohkem 

vett!

Vesi on kasulik 
seedetraktile, see peseb 

kehast välja mürgid ja 
ebavajalikud ained. Parima 
tulemuse saavutamiseks 
jooge päevas vähemalt 8 

klaasi vett.

seLLes etapis 
hakkavad mürgid 

organismist väLjuma. 
programmist tuLeb 

kinni pidada. kaks 
esimest päeva on 
kõige raskemad.  

ärge unustage oma 
eesmärke ja pidage 

meeLes, et raskused 
on ajutised.

Vähemalt 
30 min kerget 

võimlemist
Vt  15. ja 16. lk

2 kapslit
„Forever Garcinia 

Plusi“® 
20 min enne aaloemahla 

tarvitamist

1 kulbitäis 
kokteili „Forever 

Lite Ultra“®

segatuna 300 ml vee, 
mandlipiima, lahja sojapiima 

või kookospiimaga

2 kapslit 
„Forever Garcinia 

Plusi“® 
20 min enne aaloemahla 

tarvitamist

2 kapslit 
„Forever Garcinia 

Plusiˮ® 
20 min enne aaloemahla 

tarvitamist

1 pakk  
„Forever Fiber“™ 

segatuna 240–300 ml 
vee või muu joogiga

Võtke toidulisandit 
„Forever Fiberˮ™ muudest 
igapäevaselt tarvitatavatest 

toidulisanditest eraldi. 
Kiudained võivad teatud 

toitaineid siduda ja nende 
omastamist mõjutada.

120 ml 
aaloemahla

vähemalt 240 ml veega

120 ml 
aaloemahla

vähemalt 240 ml veega

120 ml 
aaloemahla

vähemalt 240 ml veega

120 ml 
aaloemahla

vähemalt 240 ml 

veega

1 tablett 
„Forever 

Thermi“™

1 tablett 
„Forever 

Thermi“™
Lubatud 

toiduainete loendi 
leiate 11. lk. Sööge 

neid nälja 
kustutamiseks, ent 

pidage mõõtu.
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hommikusöök

suupiste

Lõunasöök õhtusöök õhtul

Oodake 20 
minutit

Oodake 20 
minutit

Oodake 20 
minutit



Programmi 
„Clean 9ˮ menüü 
võib kohandada teie 

elustiiliga.

Kui soovite 600 kcal roa 
süüa hoopis lõunaks ja 
toidulisandiga „Forever 
lite Ultraˮ® valgukokteili 
juua õhtuks, võite need 
omavahel ära vahetada.

viimaseL päevaL, 
kui Lõpetate 

programmi 
„Clean 9ˮ ja 
vaLmistute 
järgmiseks 

sammuks, oLete 
tuLviL energiat 

ja jõudu!

Vähemalt 
240 ml vett

2 kapslit 
„Forever Garcinia 

Plusiˮ®

Vähemalt 30 min 
keskmise 

intensiivsusega 
võimlemist
Vt 15. ja 16. lk

2 kapslit 
„Forever Garcinia 

Plusiˮ®

20 min enne aaloemahla 
tarvitamist

120 ml 
aaloemahla

vähemalt 240 ml veega

1 tablett 
„Forever 

Thermiˮ™

3. – 9. päev
pidage meeLes, et teie kehakaaL 
võib kõikuda. kaaLuge end ainuLt 
1., 3., 6. ja 9. päevaL ning ärge 
Laske pead norgu! näidaku kaaL 
mida tahes, te märkate toredaid 
muutusi, nagu näiteks Lamedamat 
kõhtu ja paremat enesetunnet.

1 kulbitäis 
kokteili „Forever 

Lite Ultraˮ®

segatuna 300 ml vee, 
mandlipiima, lahja sojapiima 

või kookospiimaga

2 kapslit 
„Forever Garcinia 

Plusiˮ®

Eesmärk on 
peaaegu saavutatud! 

9. päeval sööge kokteili 
„Forever lite Ultraˮ® 

asemel lõunaks 
300 kcal roog. See 

hõlbustab üleminekut 
programmile „Forever 

F.i.T.1ˮ.

1 tablett 
„Forever 

Thermiˮ™

1 kulbitäis 
kokteili „Forever 

Lite Ultraˮ® 
segatuna 300 ml vee, 

mandlipiima, lahja sojapiima 
või kookospiimaga 0807

1 pakk 
„Forever 
Fiberitˮ™ 

segatuna 240–300 ml 
vee või muu joogiga

mehed võivad 
3.–8. päeval 

tarvitada kuni 200 
kcal rohkem.

Nad võivad juua ühe 
lisakokteili või süüa roa, 

milles on 200 kcal 
rohkem.

hommikusöök

suupiste

Lõunasöök

õhtusöök

õhtul

Oodake 20 
minutit

9. päev

600 kcal roog 
Vt soovitusi 13. ja 14. lk



te teate head retsepti? 
jagage seda meiega. 
www.FaCebook.Com/Forever.eestis

kreemjas virsikukokteiL
kerges, kreemja konsistentsiga värskendavas 
kokteilis on koos kõik võrratud suvemaitsed.

Segage kannmikseris kokku 1 kulbitäis 
vanillikokteili „Forever Lite Ultraˮ®, 240 ml 
magustamata mandlipiima, 1 tass külmutatud 
suhkruta virsikuid, ½ tl kaneeli ja 4–6 väikest 
jääkuubikut. Segage suurel kiirusel 20–30 sekundit 
ja serveerige kohe.

kirsi-ingveri 
jõutaastuse kokteiL
suurepärane keskpäevakokteil. aitab 
lõdvestada väsinud lihaseid ja tõhustada 
treeningu kasulikkust. 

Segage kannmikseris kokku 1 kulbitäis 
vanillikokteili „Forever Lite Ultraˮ®, 240 ml 
magustamata kookospiima, ½ tassi külmutatud 
kirsse, ½ tl peenestatud ingverit ja 4–6 väikest 
jääkuubikut. Segage suurel kiirusel 20–30 
sekundit ja serveerige kohe.

šokolaadi-vaarikakokTeil
rikkaliku šokolaadi ja magusate vaarikate 
dekadentlik kooslus sobib suurepäraselt hetke, 
mil ihkate midagi magusat. 

Segage kannmikseris kokku 1 kulbitäis vanillikokteili 
„Forever Lite Ultraˮ®, 240 ml magustamata 
kookospiima, 1 tass värskeid vaarikaid, 1 tl 
kakaopulbrit ja 4–6 väikest jääkuubikut. Segage 
suurel kiirusel 20–30 sekundit ja serveerige kohe.

energiapommist 
roheLine kokteiL
see kordumatult hõrk ja toitev kokteil on hea 
viis saada veel üks portsjon aed- ja puuvilja. 

Segage kannmikseris kokku 1 kulbitäis 
vanillikokteili „Forever Lite Ultraˮ®, ½ tassi 
värskeid spinatilehti, ½ tassi külmutatud 
mustikaid, 5 külmutatud maasikat, 60 ml 
magustamata kookospiima ja 4–6 väikest 
jääkuubikut. Segage suurel kiirusel 20–30 
sekundit ja serveerige kohe.

vaniLLi-maasikakokteiL
maitsev moodus varustada organismi kasulike 
rasvadega, tarvitamata rohkelt kaloreid.

Segage kannmikseris kokku 1 kulbitäis 
vanillikokteili „Forever Lite Ultraˮ®, 240 ml vett, 1 
tass külmutatud maasikaid, 1 tl linaseemneõli ja 
4–6 väikest jääkuubikut. Segage suurel kiirusel 
20–30 sekundit ja serveerige kohe.

kokTeil „ÕUnakookˮ
sügise hõnguline kokteil sisaldab kaneeli ja 
antioksüdandirikkaid õunu. 

Segage kannmikseris kokku 1 kulbitäis vanillikokteili 
„Forever Lite Ultraˮ®, 240 ml magustamata 
kookospiima, 120 ml õunapüreed, ½ tl kaneeli ja 4–6 
väikest jääkuubikut. Segage suurel kiirusel 20–30 
sekundit ja serveerige kohe.

mustika jõud
kokteil sisaldab hulgaliselt figuurisõbralikke 
kiudaineid ja antioksüdante, mis aitavad 
näljatunde pikaks ajaks unustada. 

Segage kannmikseris kokku 1 kulbitäis 
vanillikokteili „Forever Lite Ultraˮ®, 240 ml 
magustamata kookospiima, ¾ tassi mustikaid ja 
4–6 väikest jääkuubikut. Segage suurel kiirusel 
20–30 sekundit ja serveerige kohe.

Kokteili „Forever Lite 
Ultraˮ® saab lubatud 
toiduainete loendis 

olevate puu- ja 
aedviljadega (11. lk) 
kokku segada väga 

paljudel viisidel.

„Forever 
Lite uLtra“®  
kokteiLiretseptid
Järgmiste maitsvate retseptide järgi saate valmistada 
mitmekesiseimaid „Forever lite Ultraˮ® kokteile. Need 
sisaldavad rohkelt valke ja antioksüdante, et luua 
täiskõhutunne ja anda energiat mitmeteks tundideks. Neid 
kokteile võite ka pärast trenni juua kogu aja, mil järgite 
programmi „Forever F.i.T.ˮ. See on tervislik ja maitsev viis 
kustutada nälga ning hellitada end siis, kui tekib vajadus toitva, 
ent kalorivaese ampsu järele.

kõikide nende kokteiLide 
vaLmistamiseL võite 
kasutada riisipiima, 

magustamata mandLipiima, 
magustamata kookospiima 

või magustamata sojapiima.  
kontroLLige etiketi 

andmete järgi, et 240 mL 
teie vaLitud piima 

energiaväärtus oLeks 
umbes 50–60 kCaL.
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Üks portsjon 
sisaldab

kcal

Kõikides retseptides 
võib vanillikokteili 

„Forever lite Ultraˮ® 
asendada 

šokolaadikokteiliga. 
Samuti võite 

eksperimenteerida ja 
luua enda retsepti.

Üks portsjon 
sisaldab

kcal

Üks portsjon 
sisaldab

kcal

Üks portsjon 
sisaldab

kcal

Üks portsjon 
sisaldab

kcal

Üks portsjon 
sisaldab

kcal

Üks portsjon 
sisaldab

kcal



aprikoos
apeLsin
vaarikas
maasikas
kuivatatud pLoom
viigimari
murakas
greip
kiivi
pirn
mustikas
õun
virsik
punane ja LiLLa 
viinamari
pLoom
kirss

kurk
arTišokk
baklažaan
brokoLi
rukoLa
roheLine sibuL
Lehtkapsas
hariLik sigur
paprika (igat Liiki)
porru
seLLer
saLat (igat Liiki)
spargeL
LiLLkapsas

Kõikidel siin loetletud toiduainetel on madal 
glükeemiaindeks (sellega mõõdetakse skaalal 
1–100 teatud toiduaine mõju vere 
glükoositasemele). Toiduaineid 
glükeemiaindeksiga alla 55 peetakse madala 
glükeemiaindeksiga toodeteks. Vähese 
kalorsuse tõttu on ka nende mõju vere 
glükoositasemele minimaalne ning nendega 
võib igal ajal nälga kustutada.

Lubatud 
toiduainete Loend.

programmi
„Clean 9ˮ ajal 
võib neid puu- ja 
aedviLju 
mõõdukaLt süüa 
igaL ajaL.
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aedvili (välja 
arvatud artišokk ja soja) 

on kõige kasulikum 
kuumtöötlemata kujul, samuti 

aurutatuna ilma rasva või 
õlita. Soovi korral lisage 
aedviljale maitsetaimi 

või lemmikvürtse.



Nende kiiresti ja kergesti valmistatavate roogadega saate oma 
menüüd programmi „Clean 9ˮ ajal mitmekesisemaks muuta. 
Kõikide roogade energiaväärtus on ligikaudu 500–600 kalorit. 
Ainevahetuse soodustamiseks koosnevad need toiduainetest, 
milles on palju valke ja vähe süsivesikuid. Pealegi on kõikide 
roogade toitained tasakaalus, nii et täiskõhutunne püsib kauem 
ja energiat jätkub rohkem, samas mürke on organismist lihtsam 
väljutada. Roogi võib valmistada suvalises järjekorras.

3.–9. päevaL tarvitate 1000 kCaL 
päevas. mehed võivad vajaduse 
korraL päevas tarvitada 100–200 kCaL 
rohkem – süüa enam Lahjasid vaLke 
või juua ühe LisakokteiLi „Forever 
liTe UlTraˮ®.

kana riisiga
150 g ahjus küpsetatud naha ja luudeta 
kanarinda, ¾ tassi pruuni riisi, 2 tassi erinevat 
aedvilja (lubatud toiduainete loendist), 15 
röstimata mandlit

Lihtne Lõheroog
120 g küpsetatud lõhe, 1 spl oliiviõli (küpsetamiseks), 
1 keskmises suuruses kaneeliga üle puistatud 
maguskartul, pakk mikrolaineahjus valmistatavat 
aedvilja (ühe inimese portsjon) 

praekaLkun 
aedviLjaga
120 g ahjus küpsetatud nahata kalkunirinda, 1 
keskmise suurusega ahjukartul 1 tl sulavõi ja 
hakitud murulauguga, ½ tassi spinatit ja 2 
purustatud küüslauguküünt, mis on praetud 2 tl 
ülipuhtas oliiviõlis, 1 väike pirn, mis on keedetud 
vees koos 1 tl vanilliekstraktiga ja puistatud üle 
kaneeliga

mehhikopärane roog
Asetage suurde kaussi kihiti järgmised ained: 1 tass 
pruuni riisi, ½ tassi keedetud musti või kirjusid ube, 90 
g ahjus küpsetatud või grillitud naha ja luudeta 
kanarinnaviile, ¼ tassi hakitud sibulat ja ¼ tassi 
teravat kastet (salsat), ¼ tassi kuubikuteks lõigatud 
avokaadot või guacamole’t, 1 spl värsket koriandrit. 
Maitsestage laimimahlaga. 

makaroniroog
1 tass keedetud (riisi- või kinoajahu-) makarone, 
millesse on segatud 1 tass kastet „Marinaraˮ ja ½ 
tassi seeni, 90 g ahjus küpsetatud või grillitud naha 
ja luudeta kanaviile, 2 tassi tomati ja kurgiga Rooma 
salatit, millele on lisatud 2 tl ülipuhast oliiviõli ja 2 tl 
palsamiäädikat

seaLiha ubadega
Grillitud või ahjus küpsetatud sealiha (120 g), ½ 
tassi keedetud musti ube, ½ tassi kinoad, 1 tass 
erinevaid salatilehti ja ½ tassi kuubikuteks lõigatud 
kurki, millele on lisatud 2 tl ülipuhast oliiviõli ja 2 tl 
palsamiäädikat

FriikartuLitega 
kaLkuniburger
Lahjast kalkunirinna-hakklihast (120 g) kotlet 
sinepimäärdega gluteenivabal kuklil, 120 g pruunistatud 
maguskartulilõike (piserdage need üle küpsetusõliga, 
maitsestage näpuotsatäie tšillipulbri või kaneeliga ning 
küpsetage 200 °C ahjus 30 minutit või kuni kartul 
muutub pehmeks), 2 tassi tomati ja punase sibulaga 
erinevaid salatilehti, millele on lisatud 2 tl ülipuhast 
oliiviõli ja 2 tl palsamiäädikat

maitsvad 
500–600 kaLoriga   
Lõunaroad

jooge rohkem vett. 
Vesi täidab magu ja 

võib aidata leevendada 
näljatunnet või isu 

millegi maitsva järele. pärastlõunast 
näljatunnet 

leevendage värske 
tükeldatud aedviljaga 
lubatud toiduainete 

loendist.

õhtul sööge tükk 
puuvilja lubatud 

toiduainete loendist.
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PrograMM „Clean 9ˮ nÕUab sihikindlUsT ja 
tahtejõudu. õnneks täheLdavad paLjud, et 
näLjatunne muutub iga päevaga aina nõrgemaks. 
kui aga tunnete end väga näLjasena ja soovite 
midagi Lisaks süüa, proovige järgmisi nippe.

kas ma 
saan 
piisavaLt 
toitu?

Umbes

kcal

Umbes

kcal

Umbes

kcal

Umbes

kcal

Umbes

kcal

Umbes

kcal

Umbes

kcal



Trenni võib jagada kahte 
15-minutilisse ossa, aga et 

organism hakkaks rasvu 
põletama, on parem võimelda 

30 minutit järjest.

kui kaua 
võimelda? pühendage 

iga päev 30 minutit 
väikese koormusega 

kehalistele 
harjutustele.

1.–2. päev
Kahel esimesel päeval tarvitate väga vähe kaloreid. 
Sellepärast võib tunduda, et teil on tavalisest vähem 
energiat. See on normaalne ilming, mille pärast ei tasu 
muretseda.
Veidi on siiski vaja võimelda. Programmi „Clean 9ˮ 
selles etapis peaks aga füüsiline trenn olema kerge või 
keskmise intensiivsusega. Kõndige 30 minutit aeglases 
või keskmises tempos, tehke kergeid venitusharjutusi 
või osalege algajate joogatunnis. See stimuleerib 
ainevahetust ning aitab ühtlasi keskenduda ja muutuste 
protsessi alguses rahulikuks jääda.

3.–9. päev
Aeg karmimaks tööks! Te tarvitate rohkem kaloreid, seega 
peaksite olema energilisem ja valmis suuremaks kehaliseks 
koormuseks. Programmi „Clean 9ˮ selles osas tuleks kõige 
enam tähelepanu pöörata kaloreid põletavatele harjutustele 
(vt loendit allpool). Uuringute andmetel põletavad jooks ja 
tants rohkem kaloreid kui mis tahes muu kehaline trenn.

kui muutute energiLisemaks,  
pühendage nendeLe 

tegevusteLe rohkem aega 
ja jõudu – nii saavutate 

paremaid tuLemusi!

väikese ja keskmise 
intensiivsusega harjutused
kiirkõnd
jõuharjutused
ujumine
vesiaeroobika
jooga
elliPsTrenažöör
rattasõit

step-aeroobika
jaLgsimatkad
aLpinism
tants
ruLLuisutamine
jooksurada

enne 30-minutilist 
trenni pühendage 2 minutit 

venitusharjutustele ja 5 minutit 
soojendusele. kui keha ja lihased 
on ette valmistatud, mõjub trenn 

tõhusamalt ja pärast seda 
taastub jõud kiiremini.

päeva jooksul on mitmeid 
võimalusi põletada täiendavalt 

kaloreid. Liftiga sõitmise 
asemel kasutage treppi või 

parkige auto sihtkohast 
kaugemale ja kõndige jala.

kuidas  
võimeLda?
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Uuringud on näidanud, et inimesed, kes panevad kirja, mida 
söövad ja kui kaua kehalisi harjutusi teevad, võtavad rohkem 
kaalust alla. Nende jaoks, kes märgivad iga päev üles, mida nad 
tegid, on kogu programmi „Clean 9ˮ läbimine kaks või kolm 
korda tõenäolisem.

jäLgige, kuidas muutub teie 
keha – kaaLuge end 
ettenähtud päevadeL ja 
märkige tuLemus üLes. 

pange kirja, mida te 
täiendavaLt sööte, kuidas 
teete kehaLisi harjutusi, 
kuidas magate ja end 
tunnete.

see annab teiLe mitte 
üksnes võimaLuse jäLgida 
oma edusamme, aga ka 
koguda inFot, mis on kasuLik 
edasiseL teeL terve ja 
saLeda keha pooLe. 

1

2

3

kas oLete vaLmis? 
pange kirja koLm 
eesmärki, miLLe soovite 
PrograMMiga „Clean 9ˮ 
saavutada.

kava    
igaks päevaks
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kuupäev: /     //     / /     / /     / /     /

käsi

vöökoht

puusad

reied

rind

kehakaaL

1. päev on Läbi! jäänud 8 päeva.

kuidas keha mõõta?

rinnaümbermõõt / asetage mõõdulint 
rindkere kõige laiemale kohale (käed on 
lõdvalt külgedel).

kakspeaLihas / mõõtke lõdvalt rippus 
oleva käsivarre ümbermõõt selle keskosast 
(kaenla ja küünarnuki vahel).

vöökoht / võtke mõõdud vöökohalt 
(umbes 5 cm puusadest kõrgemal).

puusad / mõõtke puusade ja tuhara kõige 
laiemat kohta, vedades mõõdulindi ümber 
puusaluude.

reied / asetage mõõdulint ümber reie kõige 
laiema koha (sealhulgas reie sisekülje kõrgeim 
joon).

sääred / mõõtke sääri lõdvestunud säärelihastega 
kõige laiemast kohast (tavaliselt umbes põlve ja 
kannakõõluse vahelise lõigu keskel).

1. päev 3. päev 6. päev 9. päev kehaosa kokku vähem

Meie kogemus on 
näidanud, et kui märgite 

oma edusammud iga päev 
üles, on suurem tõenäosus, et 
teete programmi „Clean 9ˮ 

lõpuni ja saavutate enda 
eesmärgid.

+ hommikusöök

+ Lõunasöök

+ suupiste

+PrograMM „Clean 9ˮ: 1. Päev

2 kapslit „Forever 
Garcinia Plusiˮ®

2 kapslit „Forever 
Garcinia Plusiˮ®

120 ml aaloemahla

120 ml aaloemahla

1 kulbitäis kokteili 
„Forever Lite Ultra“®

1 pakk 
„Forever Fiberitˮ™ 

1 tablett „Forever 
Thermiˮ™

Vähemalt 30 min kerget 
võimlemist

1 tablett „Forever 
Thermiˮ™

+toit

kaaLumine ja  
mõõtmine

2019

+ õhtusöök

+ õhtuL

2 kapslit „Forever 
Garcinia Plusi“®

120 ml aaloemahla

 120 ml aaloemahla

harjutuste 
Loend

2 minutit 
venitushar-
jutusi

5 minutit 
soojendus-
harjutusi

30 min 
kehaList 
koormust

8 
kLaasi 
vett

trenni Liik märkused kestus
(intensiivsus, hantlid,

mitu korda harjutust tegin jne)



+toit

tubLi töö! oLete 
Läbinud juba kaks 
„Clean 9ˮ Päeva.  
edasi! te saate 
hakkama!

ärge unustage, et pärast kahte päeva programm 
muutub – vaadake 3.–8. päeva üLesandeid!

2. päev on Läbi! 
peaaegu 25% teest on Läbitud!21

trenni Liik märkused kestus
(intensiivsus, hantlid,

mitu korda harjutust tegin jne)

+ hommikusöök

+ Lõunasöök

+ suupiste

+ PrograMM „Clean 9ˮ: 2. Päev

+ õhtusöök

+ õhtuL

2 kapslit „Forever 
Garcinia Plusiˮ®

2 kapslit „Forever 
Garcinia Plusiˮ®

120 ml aaloemahla

120 ml aaloemahla

1 kulbitäis kokteili 
„Forever Lite Ultra“®

1 pakk 
„Forever Fiberitˮ™

1 tablett „Forever 
Thermiˮ™

Vähemalt 30 min kerget 
võimlemist

1 tablett „Forever 
Thermiˮ™

2 kapslit „Forever 
Garcinia  Plusi“®

120 ml aaloemahla

 120 ml aaloemahla

harjutuste 
Loend

2 minutit 
venitushar-
jutusi

5 minutit 
soojendus-
harjutusi

30 min 
kehaList 
koormust

8 
kLaasi 
vett



+PrograMM „Clean 9ˮ: 4. Päev

+toit

3. päev on Läbi! 1/3 teest on Läbitud! 4. päev on Läbi! peaaegu 
pooL on möödas!

2423

+toit

trenni Liik märkused kestus
(intensiivsus, hantlid,

mitu korda harjutust tegin jne)

+ hommikusöök

+ Lõunasöök

+ suupiste

+PrograMM „Clean 9ˮ: 3. Päev

+ õhtusöök

+ õhtuL

trenni Liik märkused kestus
(intensiivsus, hantlid,

mitu korda harjutust tegin jne)

+ hommikusöök

+ Lõunasöök

+ suupiste + õhtusöök

+ õhtuL

2 kapslit „Forever 
Garcinia Plusiˮ®

2 kapslit „Forever 
Garcinia Plusiˮ®

120 ml aaloemahla

1 tablett 
„Forever Thermiˮ™

vähemalt 30 min 
keskmise intensiivsusega 
võimlemist

1 pakk 
„Forever Fiberitˮ™  

1 tablett „Forever 
Thermiˮ™
1 kulbitäis kokteili 
„Forever Lite Ultraˮ®

1 kulbitäis kokteili 
„Forever Lite Ultraˮ®

2 kapslit „Forever 
Garcinia Plusiˮ®

600 kcal roog

240 ml vett

2 kapslit „Forever 
Garcinia Plusiˮ®

2 kapslit „Forever 
Garcinia Plusiˮ®

120 ml aaloemahla

1 tablett 
„Forever Thermiˮ™

vähemalt 30 min 
keskmise intensiivsusega 
võimlemist

1 pakk 
„Forever Fiberitˮ™

1 tablett 
„Forever Thermiˮ™

1 kulbitäis kokteili 
„Forever Lite Ultraˮ®

1 kulbitäis kokteili 
„Forever Lite Ultraˮ®

2 kapslit 
„Forever Garcinia Plusiˮ®

600 kcal roog

240 ml vett

harjutuste 
Loend

2 minutit 
venitushar-
jutusi

5 minutit 
soojendus-
harjutusi

30 min 
kehaList 
koormust

8 
kLaasi 
vett

harjutuste 
Loend

2 minutit 
venitushar-
jutusi

5 minutit 
soojendus-
harjutusi

30 min 
kehaList 
koormust

8 
kLaasi 
vett



+PrograMM „Clean 9ˮ: 6. Päev+PrograMM „Clean 9ˮ: 5. Päev

5. päev on Läbi! vaid 4 päeva veeL. 6. päev on Läbi! 2/3 teest! 2625

märkused kestus
(intensiivsus, hantlid,

mitu korda harjutust tegin jne)

trenni Liik märkused kestus
(intensiivsus, hantlid,

mitu korda harjutust tegin jne)

+toit+toit

+ hommikusöök

+ Lõunasöök

+ suupiste + õhtusöök

+ õhtuL

+ hommikusöök

+ Lõunasöök

+ suupiste + õhtusöök

+ õhtuL

2 kapslit „Forever 
Garcinia Plusiˮ®

2 kapslit „Forever 
Garcinia Plusiˮ®

120 ml aaloemahla

1 tablett 
„Forever Thermi“™

vähemalt 30 min 
keskmise intensiivsusega 
võimlemist

1 pakk 
„Forever Fiberit“™ 

1 tablett  
„Forever Thermi“™

1 kulbitäis kokteili 
„Forever Lite Ultraˮ®

1 kulbitäis kokteili „Forever 
Lite Ultraˮ®

2 kapslit „Forever 
Garcinia Plusiˮ®

600 kcal roog

240 ml vett

2 kapslit „Forever 
Garcinia Plusi“®

2 kapslit „Forever 
Garcinia Plusi“®

120 ml aaloemahla

1 tablett „Forever Thermi“™

vähemalt 30 min 
keskmise intensiivsusega 
võimlemist

1 pakk 
„Forever Fiberit“™ 

1 tablett  
„Forever Thermi“™

1 kulbitäis kokteili 
„Forever Lite Ultraˮ®

1 kulbitäis kokteili 
„Forever Lite Ultraˮ®

2 kapslit „Forever 
Garcinia Plusi“®

600 kcal roog

240 ml vett

trenni Liik 

harjutuste 
Loend

2 minutit 
venitushar-
jutusi

5 minutit 
soojendus-
harjutusi

30 min 
kehaList 
koormust

8 
kLaasi 
vett

harjutuste 
Loend

2 minutit 
venitushar-
jutusi

5 minutit 
soojendus-
harjutusi

30 min 
kehaList 
koormust

8 
kLaasi 
vett



7. päev on Läbi! jäänud 2 päeva. 8. päev on Läbi! jäänud on üks päev! 2827

+PrograMM „Clean 9ˮ: 8. Päev+PrograMM „Clean 9ˮ: 7. Päev

+toit+toit

trenni Liik kestus
(intensiivsus, hantlid,

mitu korda harjutust tegin jne)

trenni Liik märkused kestus
(intensiivsus, hantlid,

mitu korda harjutust tegin jne)

märkused

+ hommikusöök

+ Lõunasöök

+ suupiste + õhtusöök

+ õhtuL

+ hommikusöök

+ Lõunasöök

+ suupiste + õhtusöök

+ õhtuL

2 kapslit „Forever 
Garcinia Plusi“®

2 kapslit „Forever 
Garcinia Plusi“®

120 ml aaloemahla

1 tablett 
„Forever Thermiˮ™

vähemalt 30 min 
keskmise intensiivsusega 
võimlemist

1 pakk 
„Forever Fiberit“™ 

1 tablett  
„Forever Thermi“™

1 kulbitäis kokteili 
„Forever Lite Ultraˮ®

1 kulbitäis kokteili 
„Forever Lite Ultraˮ®

2 kapslit „Forever 
Garcinia Plusiˮ®

600 kcal roog

240 ml vett

2 kapslit „Forever 
Garcinia Plusiˮ®

2 kapslit „Forever 
Garcinia Plusiˮ®

120 ml aaloemahla

1 tablett 
„Forever Thermiˮ™

vähemalt 30 min 
keskmise intensiivsusega 
võimlemist

1 pakk 
„Forever Fiberitˮ™ 

1 tablett 
„Forever Thermiˮ™

1 kulbitäis kokteili 
„Forever Lite Ultraˮ®

1 kulbitäis kokteili 
„Forever Lite Ultraˮ®

2 kapslit „Forever 
Garcinia Plusiˮ®

600 kcal roog

240 ml vett

harjutuste 
Loend

2 minutit 
venitushar-
jutusi

5 minutit 
soojendus-
harjutusi

30 min 
kehaList 
koormust

8 
kLaasi 
vett

harjutuste 
Loend

2 minutit 
venitushar-
jutusi

5 minutit 
soojendus-
harjutusi

30 min 
kehaList 
koormust

8 
kLaasi 
vett



paLju õnne! 
oLete edukaLt 
Läbinud 
programmi 
„Clean 9ˮ.
te saite 
hakkama!

9. päev on Läbi! te saite hakkama!29

+PrograMM „Clean 9ˮ: 9. Päev

trenni Liik kestus
(intensiivsus, hantlid,

mitu korda harjutust tegin jne)

märkused

+toit

+ hommikusöök

+ Lõunasöök

+ suupiste + õhtusöök

+ õhtuL

2 kapslit „Forever 
Garcinia Plusiˮ®

2 kapslit „Forever 
Garcinia Plusiˮ®

120 ml aaloemahla

1 tablett 
„Forever Thermiˮ™

1 pakk 
„Forever Fiberitˮ™ 

300 kcal roog

2 kapslit 
„Forever Garcinia Plusiˮ®

600 kcal roog

240 ml vett

harjutuste 
Loend

2 minutit 
venitushar-
jutusi

5 minutit 
soojendus-
harjutusi

30 min 
kehaList 
koormust

8 
kLaasi 
vett

vähemalt 30 min 
keskmise intensiivsusega 
võimlemist

1 tablett  
„Forever Thermi“™

1 kulbitäis kokteili 
„Forever Lite Ultraˮ®



koMPlekTisT „Forever F.i.T.1ˮ 
Leiate rohkeLt teavet,  
mis aitab muuta nii keha kui ka 
teie suhtumist toidusse ja 
treeningusse.

edasi  
programmiga 
„Forever F.i.T.1ˮ
Olete puhastanud oma organismi ja ladunud suurepärase 
vundamendi parema välimuse ja enesetunde jaoks. Seega 
on õige hetk liikuda edasi! Programm „Forever F.i.T.1ˮ 
õpetab teid loobuma halbadest harjumustest ning aitab 
saavutada parema välimuse ja enesetunde.

võtke ühendust 
inimesega, kes 
jutustas teiLe 
programmist 

„Clean 9ˮ... 
 ...ja soetage kompLekt 

„Forever F.i.T.1ˮ – järgMine 
samm parema 

väLjanägemise ja 
enesetunde pooLe.
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korduma 
kippuvad   
küsimused.

programmi „Forever 
F.i.T.1ˮ kohTa saaTe rohkeM 
teavet koduLeheL:  
www.disCoverForever.Com

kui paLju ma programmiga 
„Clean 9ˮ TÕenäoliselT kaalU 
Langetan?
Kui palju te programmiga „CLean 9ˮ kaalu 
langetate, sõltub teie algandmetest, sealhulgas 
kehakaalust ja eluviisist programmi alguse 
hetkel.

kas PrograMM „Clean 9ˮ on 
ohutu?
jah. Et programm kestab vaid üheksa päeva, on 
see enamikule inimestest täiesti ohutu. Kui teil on 
aga mingeid terviserikkeid või olete arsti 
järelevalve all, tuleks enne „CLEAN 9ˮ või mis 
tahes muu kõhnumisprogrammi ette võtmist 
arstiga nõu pidada.

kas muL on programmi 
„Clean 9ˮ ajal näljaTUnne?
Teil võib esineda näljatunnet, eriti kahel esimesel 
päeval. See on normaalne. Tühja kõhu tunne 
peaks aga vähemaks jääma. Toidulisand „Forever 
Fiberˮ™ ja kokteil „Forever Lite Ultraˮ® aitavad 
tekitada täiskõhutunnet ja nälga leevendada.

programmi kaks esimest 
päeva tunduvad rasked. kas 
ma pean kindLasti toimima 
täpseLt nii, nagu kirjas?
jah. Programmi „CLEAN 9ˮ eesmärk on panna 
alus tervisliku kõhnumise protsessile ja aidata 
organismist väljutada teatud mürke, mis võivad 
teie tervisele halvasti mõjuda. Kahel esimesel 
päeval toimub keha ümberhäälestamine (et 
organism hakkaks toksiine väljutama) ja 
ettevalmistamine 3.–9. päevaks. Kui jätta 1. ja 2. 
päev vahele, võib see mõjutada selle 
programmietapi lõpptulemust.

miLLine on toiduLisandi 
„Forever garCinia PlUsˮ® 
otstarve?
Gummigutipuul on väikesed kõrvitsalaadsed 
viljad, mis sisaldavad ainet nimega 
hüdroksüsidrunhape. Uuringute andmetel aitab 
hüdroksüsidrunhape (koos tervisliku toitumise ja 
kehalise koormusega) säilitada normaalset 
kehakaalu. Täpsemalt, gummigutt võib 
organismil aidata efektiivsemalt rasvu põletada. 
Lisaks võib see kehas tõsta serotoniinitaset, 
aidates nõnda isu vähendada.

miLLe pooLest on 
organismiLe kasuLik 
toiduLisand „Forever 
TherMˮ™?
Toidulisand „Forever Thermˮ™ on tõhus 
taimeekstraktide ja vitamiinide kompleks, mis 
võib soodustada termogeneesi ja sellisel viisil 
stimuleerida ainevahetust.

miks ma vajan vaLke?
Valgud on peamine rakkude ehitusmaterjal. 
Kudede ja lihaste kasvuks ning taastumiseks 
vajab keha aminohappeid, mida leidub vaid 
valkudes. Uuringud on näidanud, et tõhusaks 
kõhnumiseks tuleb valke tarvitada. Kui 
tarvitame vähem kaloreid ja saame 
ebapiisavalt valke, võib lihasmass väheneda 
veel enne, kui hakkab langema rasvamass. 
Kokteil „Forever Lite Ultraˮ® võib aidata 
vabaneda rasvadest, mitte aga lihastest (kui 
selle tarvitamine ühitada tervisliku toitumise ja 
kehalise koormusega).

miks ma peaksin päevas 
jooma vähemaLt 8 kLaasi 
vett?
Umbes 72% meie kehast moodustab vesi. 
Selle varusid tuleb kogu aeg täiendada. Vesi 
aitab ainevahetuse korras hoida, sest see 
osaleb peaaegu kõikides organismi 
biokeemilistes protsessides. Pealegi, piisavas 
koguses vett juues ei teki söögikordade vahel 
nii kergesti näljatunnet.

kas võin süüa mida tahes, 
kUi järgin „Clean 9ˮ 
põhitingimust mitte 
üLetada 1000 kCaL 
päevanormi?
Üks tähtsamaid asju kõhnumise juures on 
muuta suhtumist toidusse. Parima tulemuse 
saavutamiseks tehke kõik täpselt nii, nagu 
selles brošüüris kirjas. Kalorivaesetes 
toiduainetes ei saa olla kõiki organismi 
puhastamiseks ja kõhnumiseks vajalikke 
toitaineid.
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