
™

مظهر أفضل وشعور رائع
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يساعدك برنامج كلني 9 يف بدء رحلتك للحصول عىل جسم أنحف وأكرث 
صحة. إن الربنامج الفعال إلزالة السموم من الجسم والذي يعد سهل لألتباع 

و يوفر لك األدوات التي تحتاج إليها لبدء عملية تشكيل جسمك اليوم!

بعض األشياء التي تستحق بذل مزيٍد من املجهود. كلني 9 هو الخطوة 
األوىل يف اتباع عادات تدوم طوال الحياة تساعدك يف فقدان الوزن 

والحصول عىل جسم رشيق. إن هذا النظام املثبتة فاعليته والذي يعمل 
عىل تخليص الجهاز الهضمي من السموم هو أساس برنامج فوريفر فيت، 

حيث يساعدك يف التمتع بصحة أفضل، ويخلص جسمك من السموم
ويجعله أكرث نحافًة ورشاقًة. *

* يرجى استشارة طبيب لديه ترخيص أو أخصائي رعاية صحية مؤهل لمزيٍد من المعلومات 
المفصلة قبل اتباع أي برنامج تمرينات أو تناول أي مكمل غذائي.

ابة وشعور رائع، حيث يبدأ جهازك الهضمي  ستحصل عىل إطاللة جذَّ
يف التخلص من السموم التي قد متنع امتصاص أكرب كمية من العنارص 

الغذائية املتوفرة يف الطعام الذي تتناوله. وتشعر أيضاً بأن جسمك 
أصبح أكرث خفًة وحيويًة، إذ إنك تستطيع التحكُّم يف شهيتك وتالحظ أن 

جسمك بدأ يف التغري إىل األفضل.

ما الذي تتوقعه عىل مدار األيام التسعة التالية؟

هل تستطيع الحصول 
عىل مظهر أفضل 

وشعور رائع يف تسعة 
أيام فقط؟ نعم.

ليس من السهل
اتباع منط حياة صحي 
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فوريفر اليت ألرتا® 

 كيس يحتوى عىل 15 حصًة

فوريفر األلوفريا جل® 

 زجاجتان × 1 لرت

يتضمن برنامج 
كلني 9 املنتجات 

التالية:

يعمل عىل تنظيف الجهاز الهضمي، إىل جانب الوصول بعملية امتصاص 
العنارص الغذائية إىل أعىل مستوياتها.

مزيج متميز يشتمل عىل 5 كجم من األلياف التي تذوب يف املاء 
لتساعدك يف الشعور باالمتالء.

يحتوي منتج فوريفر ثريم™ عىل مزيج فعال من الخالصات النباتية 
والفيتامينات التي تساعد يف دعم عملية األيض.

يساعد الجسم يف حرق الدهون عىل نحو أكرث فاعلية، كام يساعد 
أيضاً يف تقليل الشهية من خالل زيادة مستويات السريوتونني.

مخفوق غني بالفيتامينات واألمالح املعدنية ميد الجسم مبا 
يعادل 17 جم من الربوتني يف كل وجبة.

فوريفر األلوفريا جل®

فوريفر فايرب®

فوريفر ثريم®

فوريفر جارسينيا بلس®

فوريفر اليت ألرتا®

تم اختيار املنتجات التي يشتمل عليها برنامج كلني 9 بعناية 
فائقة للعمل معاً يف تآزر "سرنجي".

يتم تناول كل منتج وفقاً ملا هو موضح يف الجدول الزمني 
الخاص باملكم`الت الغذائية للحصول عىل أفضل النتائج!

فوريفر ثريم®

18 قرصاً 

 فوريفر
جارسينيا بلس®

عدد 54 كبسولًة هالميًة

فوريفر فايرب™

تشمل 9 أكياس 
رشيط قياس
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أنت تستحق الحصول عىل نتائج مثالية.
اتبع النصائح التالية للحصول عىل أفضل النتائج.

ثِق بقدرتك عىل تحقيق ذلك.

ِقْس وزنك وطولك قبل بدء الربنامج.
سجل القياسات يف هذا الُكتيب واحسب الفارق عند انتهاء برنامج كلني 9.

ارشب كمية كافية من املاء.
رُشب مثانية أكواب من املاء )64 أونصًة( يومياً يساعدك يف الشعور 
باالمتالء، ويخلص جسمك من السموم، ويحافظ عىل مظهر برشتك 

الصحي للتمتُّع بصحة أفضل.

تخفيض كمية امللح.
يؤدي تناول امللح إىل احتباس السوائل داخل الجسم. أِضف األعشاب 

والتوابل إىل الطعام بدالً من امللح.

ال تتناول املرشوبات الغازية واملُكَْربََنة.
تسبب املرشوبات املكربنة انتفاخات، أما املرشوبات الغازية فتزيد 

السعرات الحرارية ونسبة السكر عىل نحٍو غري مرغوب فيه.

سجل التامرين الرياضية وكمية الطعام الذي تتناوله يومياً، 
وشعورك أثناء اتباع الربنامج املوضح يف الكتيب املرفق بكلني 9.

يساعدك شعورك باملسؤولية تجاه نفسك يف عدم اإلخالل بالربنامج.
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 هل أنت مستعد؟
فلنحدد األهداف التي يجب 
تحقيقها من برنامج كلني 9.

ما الخطة التي ستتبعها لتحقيق ذلك؟

حدد هدفاً واحداً تخطط لتحقيقه أثناء اتباع 
برنامج كلني 9. قد يتمثل هذا الهدف يف 

فقدان بعض الوزن أو حتى صعود درجات 
السلم كل يوم.



وزن الجسم وقياساته.
كيفية القياس:

كيفية الصدر: ِقس من تحت اإلبطني حول مقدمة الصدر بحيث يكون 
الذراعان يف وضع اسرتخاء عىل جانبي جسمك.

عضلة الذراع: قس منتصف املسافة بني مفصل الكوع وتحت اإلبط بحيث 
يكون ذراعك يف وضع اسرتخاء عىل جانب جسمك.

الخرص: قس محيط خرصك العادي – من أعىل عظمتي الحوض مبقدار بوصتني تقريباً.

محيط األرداف: قس حول أكرب جزء يف منطقة األرداف واملؤخرة.

الفخذان: قس أوسع نقطة عىل الفخذ وهي أعىل نقطة عىل الفخذ من الداخل.

عضلة الساق الخلفية: قس األجزاء األكرث ُسمكاً من عضلة الساق من الخلف، 
وهي عادة ما تكون يف منتصف املسافة بني الركبة والكاحل، بحيث تكون عضلة 

الساق يف وضع اسرتخاء.

توضح تجربتنا أن 
احتامل التزامك بربنامج 
كلني 9 وتحقيق أهدافك 

يكون أكرث إذا سجلت التقدم 
اليومي الذي تحرزه.

توضح تجربتنا أن 
احتامل التزامك بربنامج 
كلني 9 وتحقيق أهدافك 

يكون أكرث إذا سجلت التقدم 
اليومي الذي تحرزه.
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القياسات قبل اتباع برنامج كلني 9:

الصدر

الصدر

محيط األرداف

محيط األرداف

الفخذان

الفخذان

الوزن

الوزن

عضلة الساق الخلفية

عضلة الساق الخلفية

عضلة الذراع

عضلة الذراع

الخرص

الخرص

القياسات بعد اتباع برنامج كلني 9:



       لطلب كتيب كلين 9 كامل
 
 
   انتقل الي متجر منتجات فوريفر
 
 
واطلب الكتيب عبر الواتس اب من هنا
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