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+Argi הוא הבחירה שלי למשקה ספורט מנצח, 
מלא בויטמינים. מושלם לשתייה לפני כל אימון 
או במהלכו. +Argi יספק לכם מנה יומית 
מומלצת של חומצת אמינו הידועה גם בשם 
L-ארגינין, אבן בניין של חלבונים, אשר 
פופולרית במיוחד בקרב אנשים שעוסקים 
בפעילות גופנית. +Argi בטעם פירות 
יער מחוזק בויטמינים סינרגטיים, לרבות 
ויטמין F אשר תורם לשמירה על תפקוד 
תקין של עצמות ושרירים.
)פירוט נוסף בעמ׳ 27(

מייק טאק, שחקן כדורסל מקצועי בשפילד, אנגליה ממליץ:

״

״



תוכן
Forever F.I.T.

4  הדרך לסגנון חיים בריא
Forever F.I.T. עושים שינוי בסגנון החיים עם

F.I.T. -6  מדוע לבחור ב
תוכנית בינ״ל יחודית ביחס לתוכניות מתחרות

7  איזה F15 מתאים לך
כמה אימונים אתם עורכים בשבוע? באיזו עצימות? ומה לגבי 

התפריט שלכם? בוחרים את התוכנית הנכונה 

8  אתגר ה-.F.I.T הכפול
 יוצאים לאתגר שבסופו תיראו ותרגישו טוב יותר  

סיפורי אלופים
12  המסע של שרה מטיאסיק

ההוכחה שגיל, משקל או תחום עיסוק – לא צריכים לעצור בעדכם, 
במיוחד כאשר מדובר בכושר גופני

24  בן כהן - עושה שינוי
ראיון מרגש עם כוכב העבר בנבחרת הרוגבי של אנגליה שנאלץ 

להתמודד עם הרבה בחייו: חירשות, רצח אביו ומשברים נוספים...

28  מרכוס ליץ׳ - מכוון להצלחה
עם המטרה מגיעה המחויבות לעשות את כל מה שנדרש

אימון אישי
10  אימון עם מייק

כמה עצות על הדרך 

14  אימון עם שרה מטיאסיק
אימון בחדר כושר

22  אימון עם כריסטינה ריהנוף
אימון בעזרת עגלת תינוק

סיפורי הצלחה
16  הסיפור של ד״ר יעל צורגיל

כבר ביומיים הראשונים של התהליך חל מהפך

 17  הסיפור של ד״ר מרק ז'ולקובסקי
רזה 25 ק״ג ב-3.5 חודשים

 18  הסיפור של דל טאנר
ההרגלים של דל השפיעו לא רק על משקלו. הוא מספר על כך 

שהרגיש חלש ועייף עד שהחליט לעשות שינוי.

 20  הסיפור של שון קופר
שון עשה כמה שינויים בחייו ושינה את הגישה שלו לתזונה.

מוצרים ומתכונים
 ARGI+ 27  נפלאות ה

עם חומצת האמינו - L ארגינין

 29  פוראור לייט אולטרא
משקה חלבונים צמחי

 30  מתכוני חטיפים
מתכונים לעוגיה עם אגוזים וחטיפי חלבון ללא אפייה.

 31  עוצמה מלטפת
המוצרים שאנו אוהבים לשלב בשייקים שלנו

 36  הוסיפו סיבים
הנשק הסודי בשמירה על תזונה סדירה

 37  מתנות לגבר ולאישה
ההצעות למתנה מושלמת לו ולה

 39  ג׳ל האלו ורה לשתייה
הדבר הקרוב ביותר לג׳ל הניגר ישירות מהצמח



C9 מאתחלים
C9 תוכנן כשלב ׳מאתחל׳ כדי לעזור להתניע את הגוף וליצור 
הרגלים בריאים.  C9 ינחה אותך כיצד לקחת שליטה על הגוף 

ועל סגנון החיים. משך התוכנית תשעה ימים כאשר כל יום כולל 
לוח תכנון יומי, הנחיות תזונה ברורות בשילוב תוכנית אימונים 

במטרה לאפשר לך להתניע את התהליך ולהגיע למטרות 
שהגדרת לעצמך.

.F15 -ואז לעבור ל C9 אנו ממליצים ברוב המקרים להתחיל עם

F15 מתחילים
שמירה על כושר ותזונה נכונה זרה לך? תוכנית F15 למתחילים 

תעזור לך ללמוד את יסודות השמירה על כושר עם אימונים 
גופניים מותאמים, הכרת התנועות ואימונים אירובים בסיסיים. 

בניית הבסיס שלך באמצעות הנחיות שקל לעקוב אחריהן, 
מתכונים בריאים, טיפים לאורח חיים וכמובן, ערכת המוצרים 

המדהימה שלנו.

F15 ביניים
אם פעילות גופנית אינה זרה לך, אך אינה מתבצעת בתדירות 

או בעצימות מירבית, באפשרותך להתחיל עם F15 ביניים. 
עם מבחר של מתכונים, אימונים מותאמים, ביצוע תרגילים 

באינטרוואלים, אימונים בעצימות גבוהה ומוצרים לניהול משקל, 
תוכנית F15 ביניים תעזור לך להתקדם לשלב הבא.

F15 מתקדמים
פעילות גופנית היא חלק משגרת יומך, אבל יש לך רצון 

להתקדם? זה הזמן לנסות F15 מתקדמים! תוכנית הכוללת 
פעילות גופנית בעצימות גבוהה יותר יחד עם תוספי תזונה 

שהותאמו במיוחד, תוכנית F15 מתקדמים מספקת משטר 
אינטנסיבי יותר עבור אלה שמחפשים לאתגר את עצמם וללמוד 

עוד על תזונה מתקדמת.

Vital5 תזונה מתקדמת בדרך הקלה
אין זה משנה מהם היעדים שהצבת, האתגר האמיתי מתחיל לאחר 

שהגעת אל היעד- שימור ההרגלים החדשים ומניעת הנסיגה לאחור. 

לעשות שינוי בסגנון החיים אינו דבר פשוט לביצוע, לשם כך יצרנו את .Forever F.I.T – תוכנית בינלאומית 
המורכבת משלושה מארזי מוצרים חזקים ויעילים שיספקו לכם את כל הדרוש על מנת ליצור סגנון חיים 

בריא יותר ולתמוך בכל מקום בו אתם נמצאים במסע שלכם להיראות טוב יותר ולהרגיש טוב יותר:

הדרך לסגנון חיים בריא 
FOREVER F.I.T.

תוכנית בינלאומית
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מתחילים

ביניים

מתקדמים

הדרך להכיר את 
עצמך באופן הכי 

נקי ובריא, במשך 9 
ימים.

שילוב המוצרים 
היחודי שיספק את 
הויטמינים החיוניים 
והתוספים המזינים 
שגופך זקוק להם 

מידי יום.

כל תוכנית מגיעה בתוך מארז קומפקטי, קל 
לשימוש הכולל את כל המוצרים הדרושים לך 

למשך התוכנית בצירוף הסברים , הנחיות, הדרכות, 
הצעות למתכונים, הסברים לתרגילי אימון גופני 

והפניות לסרטוני וידאו. 
שינוי התזונה לצד אימונים גופניים מסודרים יעלו 

אותך על דרך המלך במסלול למראה טוב יותר, 
לגוף חזק יותר, חטוב יותר וכמובן, בריא יותר.



הדרך לסגנון חיים בריא 
FOREVER F.I.T.

האם אפשרי להיראות טוב יותר ולהרגיש טוב יותר תוך 9 ימים בלבד? כן! בזכות התוכנית שהמומחים שלנו 
יצרו במיוחד אשר כוללת תפריט דיאטה קלורית ותוכנית אימונים. 

C9 יוצאים לדרך עם
תוכנית Clean 9 - הבסיס לתוכנית .Forever F.I.T תנקה את גופך ותקנה דפוסי חשיבה חדשים. זוהי נקודת הפתיחה המושלמת ליצירת שינוי 

אמיתי בהרגלי התזונה והפעילות הגופנית. התוכנית בנויה על איזון תזונתי שיבטיח תוצאות כבר לאחר 9 ימים! במרכז התוכנית מוצר הדגל של 
Forever: ג׳ל האלו ורה לשתייה )ראו פירוט בעמ׳ 39(. לאחר סיום תוכנית C9 מומלץ להתקדם לשלב הבא:

F15 משפרים את דרך החשיבה על תזונה ופעילות גופנית בעזרת

F15 מעלים הילוך עם

Vital5 שימור הרגלים עם

״משטר דיאטה״ עלול להשמע מאיים, אך תוכנית F15 בנויה בצורת שלבים. תוכנית פשוטה 
ונוחה למעקב שתוכננה לעזור לך להשיג את היעדים שהצבת לעצמך בדרך יציבה ובריאה. 

F15 מציעה התאמה אישית לתוכנית שלך בדרך למשקל הרצוי. מארז F15 מכיל תוספי תזונה 
ואבקה להכנת שייקים בכמות המספיקה למשך 15 ימי התוכנית. זאת בנוסף למדריך שמנחה 
צעד-אחר-צעד במטרה לשמר ולשפר את הדרך שנסללה, תוך השרשת הרגלים בריאים שילוו 

אותך הלאה. לאחר סיום התוכנית אנו ממליצים להמשיך לשלב הבא שמטרתו שימור ההרגלים 
החדשים ומניעת הנסיגה לאחור: 

הגעתם ליעד שלכם? כל הכבוד! אבל האתגר האמיתי מתחיל עכשיו. איך מונעים נסיגה לאחור?
Vital5 משלב בין חמישה מוצרים הפועלים יחדיו במטרה לגשר על הפערים התזונתיים, ומספק חומרים מזינים מרכזיים להם זקוק גופכם על 

Vital5-מנת לסייע לכם להיראות טוב יותר ולהרגיש טוב יותר. בנוסף לג'ל האלו ורה לשתייה שהכרתם בתוכניות שקדמו ל
תקבלו בערכה זו גם: פרוביוטיקה אקטיבית - תערובת-על זו של שישה זנים פרוביוטיים יכולה לשפר את בריאות מערכת העיכול, להגביר את 
יכולת ספיגת החומרים המזינים ולתמוך בתפקוד המערכת החיסונית. סופר אומגה-3 - תערובת אולטימטיבית ובלעדית של שמנים אשר יחד 

יוצרים תוסף אשר מספק תמיכה למערכות מרכזיות בגוף כגון מערכת הלב וכלי הדם, מערכת העיכול והמערכת החיסונית, ותומך גם בבריאות 
המוח והעיניים. +ARGI - תערובת המספקת לכם את המינון היומי המומלץ של "מולקולת הפלא", המוכרת גם בשם L-Arginine, חומצת 

אמינו חשובה. מולקולת ה-L-Arginine ממלאת תפקידים חשובים רבים בגוף, החל מתמיכה בתפקוד התאים ועד להמרצת ייצור החנקן 
החמצני, המסייע להגביר את זרימת הדם לאיברים החשובים בגוף.

5 | F.I.T.  
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.F.I.T היא תוכנית בינלאומית שנוצרה 
ע״י חברת Forever. יש בה מרכיבים 

רבים שהופכים אותה ליחודית ביחס 
לתוכניות מתחרות:

מוצרים איכותיים
המוצרים של Forever פותחו תוך הקפדה על שימוש במרכיבים 
בטוחים וטבעיים שלא נערכו בהם שינויים גנטיים. כל מוצר עובר 

בדיקת איכות קפדנית בשלבים שונים, ו- Forever יכולה להבטיח את 
האיכות של כל מוצריה מאחר שהיא עורכת תהליכי בקרה קפדניים 

החל משדות האלו ורה דרך המפעל, המחקר והפיתוח, וכלה באריזה, 
במשלוח ובהפצה. למעשה, ב-Forever כה בטוחים במוצרים שלהם 

שמציעים לכל הלקוחות החזר כספי תוך 30 ימים אם אינם מרוצים.

איכות האלו ורה שלנו
 Forever גאה בכך שרשמה כפטנט את תהליך הייצוב של ג'ל 

האלו ורה שלה. בדיקות HPLC הוכיחו כי הפעילות של הג׳ל שלנו 
זהה כמעט לחלוטין לזו של הג׳ל המקורי. ג׳ל האלו ורה לשתייה של  
Forever התעלה על התקן הגבוה של המועצה הבינלאומית למדעי 

האלו ורה )IASC( והוא מכיל 96% של אלו ורה. מרבית המוצרים 
.IASC -גם קיבלו את חותם האישור של ה Forever האחרים של

מתכונים מאוזנים תזונתית
Forever עבדה קשה כדי לכלול מתכונים בתוכנית ה- .F.I.T שהינם 

זולים, ברי ביצוע ויעילים. כל המתכונים הינם מאוזנים תזונתית, 
טעימים, ומותאמים למי שעושה את התוכנית כאן ובכל מקום בעולם.

תרגילים קלים לביצוע
Forever הפכה את האימונים לקלים בכך שמציעה למי שנמצא 

בתוכנית גישה לסרטוני הדרכה שמסבירים כיצד לבצע את התרגילים 
באופן יעיל. כל רמה ב- F15 מכילה תרגילים שונים במקצת כדי להתאים 

ליכולות המשתתפים בתוכנית, ותרגילים בעלי עצימות נמוכה-בינונית 
המוצעים ב- C9 הופכים את התוכנית למספיק קלה עבור כל אחד.

תוכנית מותאמת אישית
היופי בתוכנית ה- F15 הוא שניתן לבנות אותה סביב רמת הכושר 

ואורח החיים של כל אחד ואחת ממשתתפי התוכנית. כל רמה 
מכילה שני שלבים: לדוגמה, מתחילים 1 ומתחילים 2, כך שמשתתפי 

התוכנית יוכלו לבחור את התוכנית שמתאימה להם.

 F15 -ו C9   אשר מרכיבים את Forever חמשת מוצרי הליבה של
ומאושרים ע״י משרד הבריאות הישראלי כוללים:

ג'ל אלו ורה לשתייה:
ג'ל אלו ורה לשתייה עוזר לעיכול ולבריאות מערכת העיכול.

פוראור פייבר :
הסיבים התזונתיים הינם חלק חיוני בכל תזונה בריאה 

ומאוזנת ופוראור פייבר יוסיף לכל כוס משקה 5 גר' של 
סיבים תזונתיים – מה ששווה כמעט לשתי חתיכות של 

צנים מחיטה מלאה, רק בלי הקלוריות.

פוראור גרסיניה פלוס:
פוראור גרסיניה פלוס מכיל כרום אשר תורם למטבוליזם 
תקין של מאקרו-נוטריאנטים ולשמירה על רמות גלוקוז 

תקינות בדם.

בי פולן :
פולן )אבקני פרחים(, ״המזון המושלם״ מהכוורת ידוע 
כמגביר חילוף חומרים וספק אנרגיה.  מכיל מגוון של 

ויטמינים ומינרלים.

פוראור לייט אולטרא:
פוראור לייט אולטרא מכיל ויטמינים ומינרלים חיוניים 

)ויטמין C, D, A, סידן, ברזל, מגנזיום, ואבץ( ו- 24 ג' של 
חלבון. החלבון תורם לגדילה של מסת השריר ולשמירה 

על מסת השריר ועצמות בריאות.

F.I.T.-מדוע לבחור ב
#IAmForeverFIT
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איזה F15 מתאים לך?
איזו תוכנית הכי מתאימה לך?  

כמה אימונים אתם עורכים בשבוע? באיזו עצימות האימונים 
נערכים? ומה לגבי התפריט היומי שלכם? בואו ניבחר את 

התוכנית הנכונה 
סמנו את המשפטים שמתאימים לכם מהרשימה משמאל, וראו 

לפי סימון הצבע שמימין למשפט מהי התוכנית שמתאימה לכם. 
לאחר מכן ערכו בדיקה נוספת בעזרת התרשים שלמטה, כמה 

אימונים אתם עושים כיום במהלך השבוע, לדוגמה: 0 אימונים = 
F15 מתחילים / 1-2 אימונים, בעצימות נמוכה =  F15 מתחילים 
/ 1-2 אימונים, בעצימות גבוהה =  F15 מתחילים או ביניים / 1-2 

אימונים, בעצימות מירבית =  F15 ביניים, וכן הלאה.

F15     מתחילים       ביניים     מתקדמים

7 | F.I.T.  
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 התפריט היומי שלי מבוסס בעיקר על אוכל מעובד או ״ג׳נק פוד״ 

 פעמים רבות יש לי תחושות של נפיחות או עייפות

 אני בקושי שותה מים

 התפריט היומי שלי לא רע, אבל הייתי רוצה לשפר אותו.

 למרות ההשתדלות, לא אוכל לומר בביטחה אם התפריט שלי מאוזן

 די מבלבל אותי כל הנושא של כמה לאכול מכל דבר  

 ידוע לי שהתזונה שלי לא רעה בכלל, אבל הייתי רוצה להשתפר

 התזונה שלי בריאה, אבל הייתי רוצה דרך שונה או פשוטה יותר.

 יש לי תזונה יחסית מאוזנת ואורח חיים אקטיבי אך לא אופטימלי   

 דרושה לי דיאטה שתתאים לאורח החיים המאוד פעיל שלי

 אני בשליטה מלאה, אבל אני רוצה לקבל עוד מידע.

 הכושר שלי מצויין; עכשיו אני רוצה להתמקד בבניית שריר

כיום אני עושה __  אימונים בשבוע
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נמוכה

רגילה

גבוהה

מירבית

5-37-6

F.I.T.-אל תסיימו את המסע שלכם בסיום ה
יש יתרון גדול ברכישת ערכות ה-.F.I.T שלנו אבל ניתן לרכוש גם את כל 

אחד מהמוצרים שבערכות כמוצרים בודדים בנוסף למוצרים נוספים! 
Forever מציעה מגוון רחב של תוספים לתמיכה בתזונה מתקדמת 

ובמשקל תקין, כך שתוכלו לתפור לעצמכם את התוכנית שהכי מתאימה 
לאורך חייכם.



אין זמן טוב יותר מ״עכשיו״ כדי לצאת לאתגר שבסופו תיראו ותרגישו טוב יותר 

תוכנית ה- .F.I.T של Forever מייצרת 
התלהבות רבה מסביב, רבים מתחילים 
בתוכנית, אך לא רבים ממשיכים מעבר 

לחלק הראשון של התוכנית, ולכן החלטנו 
לצאת באתגר ״ה-.F.I.T הכפול״ שיעזור לכם 

לעלות הילוך, ולתת דגש לכושר הגופני.
האתגר, אם אתם בוחרים לקבל אותו, אומר 

שאתם צריכים למצוא שותף או שותפה 
לאימונים כדי שביחד תוכלו לתת השראה 

אחד לשני ולעודד להשלים את התוכנית 
.Forever F.I.T.

לפי מחקר שפורסם לאחרונה בבריטניה, 
אנשים שמתאמנים עם חברים לעתים 
קרובות מתאמנים במשך זמן רב יותר 

ושורפים יותר קלוריות, ו- 25% הודו בכך 
שהם נהנים מזה שהם יכולים להתחרות 

נגד מישהו אחר. אם אתם מעוניינים להשיג 
את מטרות הירידה במשקל או את מטרות 

הכושר שלכם, שפרו את הסיכויים בכך 
שתפסיקו לדחות ותמצאו חבר לאימונים!

  אחריות
אחד היתרונות במציאת חבר אשר ישתתף 

לצדכם באתגר ״ה- .F.I.T, הכפול״ הוא שזה 

מוסיף לרמת האחריות. אתם פחות צפויים 
לאכזב את שותפכם לאימונים מאחר שסביר 

להניח שאכפת לכם ממה שהוא חושב 
ואתם רוצים להרשים אותו, והרעיון הזה 

למעשה מתחזק כשאתם מתאמנים יחד. 
ניסוי שנערך על-ידי אוניברסיטת סטנפורד 

הנחה זוגות לבצע תרגיל בטן סטטי, אך 
ברגע שהשותף שלהם עצר הם גם היו 

צריכים לעצור. התוצאות הצביעו על כך 
שאלה שהתאמנו בדרך הזו הצליחו לעשות 

תרגיל בטן סטטי במשך זמן שארוך ב- 160% 
מאלה שפשוט התאמנו בנפרד אך עם בן 

זוג, ובמשך זמן שארוך ב- 200% מאלה שהיו 
לגמרי לבד.

  תיעוד ושיתוף
רגע לפני התחלת התוכנית מיצאו זמן 

לצלם זה את זה. צלמו את עצמכם מלפנים 
ובפרופיל. כל אחד בנפרד. עשו כך גם בסיום 

התוכנית.

במהלך התוכנית ערכו יומן אשר מכיל את כל 
הארוחות, החטיפים והאימונים שלכם. היו 

כנים עם עצמכם, כדי שזה יעבוד בצורה יעילה.
ההמלצה שלנו היא להכין מסמך מקוון אותו 
ניתן לשתף עם שותפכם לאימונים תאריכים 

| שמות | אוכל | כוסות מים | פעילות גופנית
כשאתם חולקים את כל המידע באופן 

קבוע עם חברכם, אתם יותר צפויים לדבוק 
בשגרה הנוקשה. 

כאשר אתם נפגשים, דברו באופן גלוי על 
הקשיים שאיתם אתם מתמודדים, אך גם 

על התחומים שמהם אתם נהנים – זה יעזור 
לכם לבנות אמון. כמו כן, אתם יכולים לנסות 

לשלוח הודעה אחד לשני בסוף כל יום כדי 
לדעת איך השני הסתדר.

בנוסף, אתם יכולים ליצור ולוג יומי )תיעוד 
בוידאו( שבו אתם משתפים בהתקדמות 

ובחוויה שלכם. אתם יכולים לשתף אותו רק 
עם חברכם או שאתם יכולים לשתפו ברשת 

החברתית – אתם לעולם לא יכולים לדעת 
כמה מועיל הוא עשוי להיות עבור מישהו אחר.

שיתוף התהליך עם חברכם יצמצם 
את הפיתוי לסטות מהמסלול!

בסיום התהליך היכנסו לקישור הבא וספרו 
לנו על התהליך שעברתם, צרפו תמונת 

״לפני ואחרי״ - נשמח לשתף את הצלחתכם!
flpil.com/fit-stories
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ה-.F.I.T הכפול
אתגר



“המחשבה מובילה את הגוף, כך שאני יכול 
לבצע את מלוא הפוטנציאל שלי אך ורק 

כאשר אני נמצא בהלך הרוח הנכון.”

ההכנה היא דבר חיוני
בכמה מהמשובים שקיבלנו כמה 

משתתפים שיתפו בכך שהם מתכננים 
את הארוחות שלהם ביום ראשון 

למשך כל השבוע כדי שידעו שיש להם 
ארוחות מגוונות שמצפות להם. ככל 
שתהיו יותר מוכנים תיתקלו בפחות 

מכשולים בדרך.

שינוי בריא
שינוי אורח החיים וניקיון התזונה 

הם אף פעם לא קלים, אך שינויים 
בריאים יכולים להיות דרך נהדרת 

להתחלה. נסו לעבוד עם המתכונים 
 F.I.T.-שפרסמנו כאן ובחוברות ה

שלנו, או צרו לכם את רשימת 
המתכונים שמתאימה לכם.

חישבו מחוץ לחדר 
הכושר

אין סיבה לכלוא את עצמכם בין 
ארבעה קירות. בין אם זה טיול באזור 
הנחל או הליכה בפארק, צאו החוצה 

והתחילו לזוז!

חוברת עבודה
לכל שלב בתוכנית יש חוברת שמלווה 

אותו. וודאו שהחוברת הרלוונטית 
)או הספרון שמאגד בתוכו את כל 

התוכניות( נמצאת במקום בולט ונגיש. 
לפני שאתם יוצאים לדרך, עירכו 
מדידות והגדירו מטרות )עמודים 
6-7 בכל חוברת(. מטרות ברורות 

יסייעו להשאר עם מוטיבציה במהלך 
ההתקדמות ב״אתגר ה- .F.I.T הכפול״ 

מחר מתחיל יום חדש
כאשר מתחילים בשינוי אורח החיים, 

חשוב לזכור שאתם בסך הכל בני 
אדם! מעת לעת, לכל אחד יש מעידות 

בשגרת התזונה והאימונים, אך אל 
תתנו לזה לעכב אתכם! מחר יהיה יום 
חדש אז הרימו את עצמכם והמשיכו 

לנוע קדימה.

עוד כמה עצות לפני 
שיוצאים לדרך…

  מוטיבציה כפולה
אתם הכח המניע שלכם ושל השותף שלכם. 

עודדו אחד את השני והחמיאו על העבודה 
הקשה. הגבירו את הביטחון האחד של השני 

במהלך האימונים, וגם מחוץ לזמן האימון 
המשותף, אתם יכולים גם לשלוח ציטוטי 

מוטיבציה באמצעות הודעות טקסט. חשוב 
שתבינו מהו הגורם המניע שעומד מאחורי 

הסיבה לכך שאתם רוצים להשתתף ב״אתגר 
ה- .F.I.T הכפול״. האם זה מסיבות בריאותיות? 

כדי שתוכלו לשפר את הכושר שלכם למען 
הילדים שלכם? האם זה כדי שתוכלו להיכנס 
לבגד שאתם אוהבים? לא משנה מה הסיבה, 

ספרו עליה לשותף שלכם לאתגר, כדי שהוא ידע 
להזכיר לכם אותה באופן קבוע. הניחו תמונת 

ה-'לפני' על המראה באמבטיה ועל המקרר – זה 
יגרום לכם להמשיך להתקדם!

  דפוס חשיבה
הידעתם שדפוס החשיבה שלכם יכול להשפיע 

בצורה ישירה על התוצאות של הפעילויות שבהן 
אתם משתתפים? ספורטאים מקצועיים יודעים 

שכדי להצליח הם מוכרחים לדמיין הצלחה ולתת 
לכל ההיבטים השליליים לצאת מהגוף שלהם. 

שחקן הכדורסל המקצועי, מייק טאק אומר, 
"המחשבה מובילה את הגוף, לכן אני יכול לממש 
את מלוא הפוטנציאל שלי במשחק כשאני נמצא 
בהלך רוח נכון" )חפשו את המאמר המלא במגזין 

נובמבר 2017 (.
מסיבה זו, חשוב להיות מודעים לדפוס החשיבה 

שלכם, כדי לגשת לתוכנית בצורה חיובית, ולבחור 
שותף או שותפה שחולקים עמכם את הגישה 
הזו. שבו עם השותף שלכם וכיתבו רשימה של 
כל המילים והביטויים החיוביים שמתארים את 

מה שאתם עושים. השתמשו בהסברים הללו 

כשאתם מדברים עם אחרים על החוויה. לא 
כל מי שתפגשו יבין מדוע אתם בוחרים להגיד 
'לא' לחתיכה של עוגת שוקולד, אך התיאורים 

האלה יעזרו לכם להתמודד עם הביקורת. שתפו 
סיפורי הצלחה ואירועים מעודדים אחד עם השני 

על בסיס יומי והיו בטוחים בכך שאתם יודעים 
שאתם לא היחידים שמאמינים בכך שאתם 

יכולים להצליח.

  הצבת מטרה
בתחילת תוכנית ה- C9 או ה- F15 מעודדים 

אתכם לתעד את המטרות שלכם, מאחר 
שהצבת מטרה עוזרת לכם לשמור על מוטיבציה 

ועוזרת להבין מדוע אתם עושים זאת מלכתחילה. 
במאמר של הירחון האמריקאי החשוב 

Psychology Today נאמר כי "כתיבת 
מטרות, שיתופן עם חברים, ושליחה של עדכונים 
קבועים לחבריכם על ההתקדמות שלכם יכולים 

לשפר את הסיכויים להצלחה. מחקר הראה כי 
אנשים שרק חשבו על המטרות שלהם ועל דרכי 

השגתן, הצליחו בפחות מ- 50% מהמקרים, בעוד 
שאנשים שרשמו את המטרות וגייסו חברים כדי 

שיעזרו להם בכך ששלחו להם דיווחים קבועים 
על התקדמות, הצליחו בכ- 75% מהמקרים."

כתיבת המטרות שלכם תעזור לכם לדמיין את 
ההצלחה וזו גם דרך נהדרת למדוד התקדמות 

ולהימנע מדחייה. אף על פי שזה בסדר שיש 
לכם מטרה כללית, חשוב גם להציב מטרות 

קטנות יום-יומיות, מאחר שתחושה מתמדת 
של הישג תעזור לכם להישאר ממוקדים. שתפו 
את המטרות שלכם עם שותפכם לאתגר, וודאו 

שהן ממוקדות, מדידות, ברות השגה, מציאותיות 
ומוגבלות בזמן.

)חלק מהמאמר נכתב בלשון זכר אך פונה כמובן לשני המינים(

מייק טאק, שחקן כדורסל מקצועי

9 | F.I.T.  

Forever | מגזין תזונה וספורט

מוכנים?



5

הקפדה על 
התוכנית תגביר את 

הסיכויים שלכם 
להצלחה והמבנה 
ישאיר אתכם עם 
שתי הרגליים על 

הקרקע

מייק באטרוורת', מכיר אתגרי כושר גופני מקרוב, הוא התמודד באתגרים רבים שקשורים לכושר גופני 
 F.I.T. -לרבות מרתונים וטריאתלונים. העצות של מייק יעזרו לכם בין אם אתם משתתפים ב״אתגר ה

הכפול״ או עושים את אחת מתוכנית ה-.F.I.T לבדכם.

1. מיצאו את הקצב שלכם:
חשוב להיות מציאותיים כשמדובר במחויבות לתוכנית אימונים מאחר שמאמץ יתר יעכב אתכם 

בהמשך. שיקלו בזהירות איזו תוכנית של F15 מתאימה עבורכם ואם אתם לא בטוחים, התחילו עם 
F15 למתחילים והתקדמו משם. אנשים רבים מוצאים שביצוע תוכנית ה- C9 תחילה, עוזר להם 

להיכנס למסגרת החשיבה הנכונה, כך שאם אתם מתקשים להיכנס להילוך, נסו את ה- C9. אם אתם 
עושים את התוכנית עם שותף, זיכרו שזו לא תחרות וחברכם נמצא לידכם כדי לתמוך בכם, ולא לנצח 

אתכם!

2. שתו מים באופן קבוע:
לעתים קרובות כשאנחנו מרגישים רעבים, למעשה הגוף שלנו צמא, לכן חשוב תחילה לקחת בקבוק 
מים ולא חטיף. תחילה שתו כ- 240 מ"ל מים כדי לראות אם זה מרגיע את הרעב שלכם וודאו שאתם 

שותים לפחות 3 ליטר ביום )2.5 ליטר עבור נשים(.

3. בחרו בחופש:
כל הרמות בתוכנית של .F.I.T דורשות מכם לצרוך ג'ל אלו ורה לשתייה, מאחר שהוא מסייע 

בעיכול, אך אם אתם לא חובבים של הטעם המקורי, נסו להחליפו במשקה אחר ממבחר 
משקאות האלו ורה של Forever . מייק מציע לנסות את משקה ״פרידום״ מאחר שהוא מכיל תוסף 

MSM, גלוקוזמין וכונדרויטין– שלושה מרכיבים פופולריים בקרב ספורטאים ואלה שמנהלים אורח 
חיים פעיל.

4. תרגול מביא לשלמות:
אל תדאגו אם אתם לא שולטים ישר בתרגילי הכושר משום שייקח זמן להתרגל לתנועות, במיוחד אם 

עבר זמן מאז שהתאמנתם. המשיכו להתמיד ולהעזר בסרטונים, שיעזרו לכם לשלוט בתנועות. לצפייה 
www.flpil.com/flpil-fit :בסרטונים

5. זכרו לעשות מתיחות:
מתיחות לפני ואחרי אימון הן דבר חיוני משום שהן שומרות על גמישות, חוזק ובריאות של השרירים 

ומפחיתות את הסיכויים למתיחת שרירים. שרירים מתוחים יכולים לעכב את משטר האימונים שלכם 
בכמה שבועות לכן חשוב לא לחסוך בתחום הזה.

6. הקפידו על התוכנית שלכם:
כשאתם מתחילים את תוכנית ה- C9 או ה- F15 אתם תשימו לב שהתוכניות מציעות לכם להקפיד 
על תוכנית מוגדרת כדי לשמור על איזון של שגרת התזונה, התוספים והאימונים שלכם. אל תמעיטו 

בערך החשיבות של התוכנית הזאת מאחר שהקפדה עליה תגביר את הסיכויים שלכם להצלחה 
והמבנה ישאיר אתכם עם שתי הרגליים על הקרקע. כל רמה ב- F15 מציעה שתי תכניות והן נבדלות 

במקצת כאשר מדובר בתוכנית תוספים או במשטר אימונים, כך שבאפשרותכם לבחור בתוכנית 
שמתאימה עבורכם בצורה הטובה ביותר.

Forever | מגזין תזונה וספורט

F.I.T. | 10 

אימון עם 
מייק



6

1

2

3

4

בחרו את התוכנית שלכם
חשוב שתשקלו בזהירות איזו תוכנית מתאימה לכם, זה יעזור לכם להתחיל בצורה הטובה ביותר! 

הנה תזכורת לגבי מה שכל תוכנית כוללת:

       מאתחלים
C9 מתאימה לכל אחד מאחר שהיא מעוצבת כשלב איתחול, כדי לעזור 
להטמיע הרגלים בריאים. ברוב המקרים אנחנו ממליצים להתחיל עם ה- 

.F15 -לפני המעבר ל C9

       מתחילים
חדשים בתחום הכושר והתזונה? F15 למתחילים תעזור לכם ללמוד את 

יסודות הכושר הגופני עם פעילות גופנית מותאמת אישית, תנועות בסיסיות 
ואימון קרדיו בסיסי. אתם תבנו את התשתית שלכם בעזרת קווים מנחים 

שקל להקפיד עליהם, מתכונים בריאים, מוצרים לבקרת משקל ועצות 
לאורח חיים בריא.

        ביניים
אתם מתאמנים בצורה מסודרת אך רוצים לשדרג את שגרת האימונים 

שלכם? עיברו ל- F15 ביניים עם מבחר של מתכונים, אימונים מותאמים 
אישית, אימונים במחזורים, אימונים בעצימות גבוהה ומוצרים לבקרת 

משקל. תוכנית F15 ביניים תעזור לכם ללכת צעד אחד קדימה.

        מתקדמים
אתם בכושר טוב, אך מחפשים תוכנית שיותר מתאימה לכם, למה לא 

לנסות את F15 למתקדמים? עם אימונים בעצימות יותר גבוהה ותמיכה של 
תוספי תזונה, ה- F15 למתקדמים מספקת משטר אינטנסיבי יותר עבור 

אלה שמחפשים אתגר.

11 | F.I.T.  
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עשיתי את כל השלבים ב- .F.I.T והרגשתי נהדר לאחר מכן. הייתי 
נחושה בדעתי למצוא זמן כדי שאוכל להשתמש במוצרים כראוי; 

רציתי לשלב אותם בשגרת האימונים שלי ובאורח החיים שלי.

המסע של 
שרה מטיאסיק

Forever | מגזין תזונה וספורט
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שרה מטיאסיק בת 43 אם לבת 
מתבגרת ולילד בן עשר, היא בעלת 
עסק ב-Forever המנהלת אורח 

חיים תובעני ומחייב. עם זאת, 
למרות הדרישות של חיי היום-

יום, שרה מהווה השראה לכל אלו 
שרוצים לשנות את אורח חייהם, 

לחטב את גופם, ולרדוף אחר 
תשוקה חדשה, שרה מוכיחה שזה 
אפשרי! כמובן שצריכים להתקיים 
תנאים מסוימים לצורך התרחשות 

של כל סוג של שינוי משמעותי, אך 
ברגע שהם קיימים ויציבים, ניתן 

להשיג הצלחה, ללא ספק.

כיצד נכנסת לתחום הכושר הגופני?
גדלתי בדרום אפריקה בסביבה שמעודדת 

פעילויות ספורטיביות - אהבתי בלט, ריקוד 
על הקרח, משחקים ספורטיביים שונים 

בבית הספר ובחיק המשפחה, ושחיתי כל 
יום בבריכה שלנו. מאחר ששחייה הייתה 

חלק משמעותי מחיי בדרום אפריקה, בחרתי 
לקבל הכשרה בתחום זה, ולעבוד כמצילה 

בזמן לימודיי בקולג'. בהמשך החלטתי ללמוד 
הדרכת כושר ומאוד נהניתי מהאימונים 

בחדר הכושר. הכרתי חברים רבים ששיתפו 
אותי בידע ובתשוקה שלהם לכושר גופני.

אחרי שהתחתנתי וילדיי נולדו, הורדתי 
הילוך, אך עדיין הצלחתי לשלב כושר גופני 

בחיי, גם אם לא היה על בסיס יומי. באותה 
תקופה גיליתי את Forever וראיתי עד כמה 

מוצרים כמו ג׳ל האלו ורה לשתייה ופוראור 
גרסיניה משפרים את איכות חיי. החלטתי 
להצטרף לעסק; חיכיתי בקוצר רוח לשתף 

את ההצלחה עם אנשים אחרים בעלי צורת 
חשיבה דומה.

בזכות Forever עשיתי את כל השלבים של 
.F.I.T והרגשתי נהדר לאחר מכן. הייתי נחושה 

בדעתי למצוא זמן כדי שאוכל להשתמש 
במוצרים כראוי; רציתי לשלב אותם בשגרת 

האימונים שלי ובאורח החיים שלי. 
במהלך התקופה ההיא חלום ישן שנדחק 

ונשכח, כשהקמנו את המשפחה שלנו, התעורר 
שוב לחיים. החלטתי שעכשיו זה הזמן הנכון 

להתמקד בעצמי ונרשמתי לתחרות פיתוח גוף.

מה היה החלק המאתגר בחזרה לכושר?
החלק הקשה ביותר, אחרי שקיבלתי את 

ההחלטה והייתי נחושה בדעתי לדבוק בה, 
היה התכנון. בכל יום הייתי צריכה למצוא 

מספיק זמן לאימונים. הייתי צריכה למצוא 
זמן לביצוע מחקר כדי ללמוד על המזון 

שמתאים לי, והייתי צריכה למצוא זמן כדי 
להכין אוכל ולארוז כמות נכונה של מנות לכל 

יום שבו התכוונתי להתאמן הרחק מהבית.

לאילו הישגים הגעת?
השגתי הרבה יותר ממה שחשבתי שאי פעם 
אשיג! כושר גופני וחיטוב הגוף הובילו אותי 
להבנה והכרה של עצמי ברמה עמוקה יותר. 

הייתי די מופתעת מהאופן שבו הסתדרתי 

עם רמת המשמעת העצמית והסדר שנדרשו 
להשתתפות בתחרות הראשונה שלי ב-2015, 

וזה הוביל לאפשרות להתחרות בתחרויות 
הגמר בבריטניה ב-2016.

מה מניע אותך?
אני מאמינה שזה מאוד חשוב שיש לי מטרה 
שבה אני מתמקדת; מטרה משמעותית אשר 
תניע אותך לפעולה בימים שבהם את עייפה, 

רעבה או שפשוט אין לך כוח. כמו כן, מאוד 
עוזר כשיש מאמן או מדריך אליו אפשר לפנות 
לקבלת עצה. המאמן שלי נותן לי עצות ובאופן 

כללי דואג שלא אסטה מהמסלול.

היעד שלי הוא להתחרות ברמה הבינלאומית, 
אך עד לשם סימנתי כמטרה להתחרות 

ולהצטיין במספר תחרויות שבהן תכננתי 
להשתתף השנה. התחושה שהייתה לי על 

הבמה במהלך התחרות הראשונה שלי הייתה 
פשוט מדהימה, וזה מרגש לדעת ששוב אהיה 

על הבמה בקרוב; בנוסף אהיה במצב אפילו 
יותר טוב הודות לאימונים שלי במהלך ששת 

החודשים האחרונים. במהלך התחרות אני 
נשפטת בעומדי על הבמה. בניית הסיטואציה 

בדימיוני זהו כלי יעיל שעוזר למקד את 
המחשבה!

בסופו של יום מה שגורם לי להמשיך 
להתקדם זו אמונה. אני מאמינה שהישגים 

כאלה נמצאים בהישג יד של כל אחד מאתנו; 
כל אחד וכל אחת יכולים להיראות ולהרגיש 
כפי שהם בוחרים, ולא משנה באיזה 'שלב' 

בחיים הם נמצאים.

המסע של 
שרה מטיאסיק

שרה מטיאסיק ממליצה: 
אם אתם חדשים בתחום הכושר הגופני, ואתם להוטים להפוך 

את זה להרגל, התחילו את המסע שלכם עם Clean 9 אשר 
יעזור לכם להשיג את הגישה הנכונה. פיתוח של דפוס חשיבה 

נכון הינו הכרחי מאחר שהוא יעזור לכם להתמיד בשגרת 
 האימונים שלכם בהמשך. 

F15-אל תעצרו שם! המשיכו ל ?C9 סיימתם עם

שרה מטיאסיק היא ההוכחה לכך שקטגוריה של גיל, משקל או תחום עיסוק – 
לא צריכה לעצור בעדכם, במיוחד כאשר מדובר בכושר גופני. 

  סיפורי אלופים | 13
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מדרגה
אזור בגוף:

רגליים

השרירים שבהם נעשה שימוש: 
שריר הירך הארבע ראשי, שרירי 

העכוז ושרירי מיתר הברך.

שמרו על עמוד השדרה במצב 
טבעי ועל ראשכם בקו ישר 

עם כפות הרגליים. השתמשו 
במדרגה שהיא בגובה 

המושלם עבורכם ועלו עליה 
עם כף רגלכם הימנית. שמרו 

על הברך בקו אחד עם כף 
הרגל שלכם ולאחר מכן הרימו 
את כף הרגל השמאלית וצרפו 

אותה אל הימנית. הורידו את 
כף הרגל הימנית קודם ולאחר 

מכן את השמאלית.

למתקדמים: שנו את גובה 
המדרגה ושלבו משקולות.

הרמת משקולות
אזור בגוף:

כתפיים

השרירים שבהם נעשה שימוש: 
שרירי הדלתא

עמדו בפישוק ברוחב המותניים, רדו לשפיפה תוך שמירה על גב ישר וראש 
זקוף. הרימו את המשקולות שלכם ודחפו את הרצפה עם העקבים שלכם כדי 
לעבור למצב עמידה; הברכיים שלכם צריכות להישאר משוחררות. הרימו את 

המשקולת שאותה אתם מחזיקים בזרועות ישרות אל מול גופכם ושמרו על 
המרפקים משוחררים. הורידו את הזרועות בחזרה ועשו חמש עשרה חזרות. 

חדשו את רמות החלבון שלכם על-ידי 
שתייה של פוראור לייט אולטרא אחרי 

האימון כדי לסייע בהתאוששות.

+Argi הוא הבחירה המושלמת של משקה 
ספורט מזין, מלא בויטמינים. מושלם לשתייה 

לפני האימון או במהלכו.

לא אוהבים חדרי כושר? נצלו את מזג האוויר הישראלי, צאו 
לאוויר הפתוח ובצעו תרגילים הפשוטים האלה מחוץ לבית. 
במרבית הפארקים בארץ ניתן למצוא מכשירי ספורט, וגם 
אם אין, ניתן למצוא תחליפים, למשל, ספסלי הפארק יהיו 

מושלמים לביצוע תרגיל מדרגה! Forever | מגזין תזונה וספורט
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שכיבות סמיכהכפיפות בטן

גוונו

כפיפות מרפקים
אזור בגוף:

בטן

השרירים שבהם נעשה שימוש: 
שרירי הבטן

שכבו על הגב כאשר רגליכם מכופפות בזווית 
של 90 מעלות; השאירו את כפות רגליכם על 

הרצפה. הרימו את הראש והכתפיים כלפי 
מעלה וכופפו את עמוד השדרה שלכם בערך 
ב- 20 או 30 מעלות. יתכן שאנשים מסוימים 

יצטרכו לתמוך בראשם בעזרת יד אחת או 
שתי ידיים מאחר שזה ימנע מתיחה של 
שרירי הצוואר. הימנעו ממתיחת הראש.

למתקדמים: ניתן להשתמש בתנוחות ידיים 
שונות כדי לשנות את עוצמת התרגיל; זה 

יכול להיות כרוך בהחזקה של כדור כוח.

אזור בגוף:
פלג גוף עליון

השרירים שבהם נעשה שימוש: 
שריר תלת-ראשי ושרירי החזה

כופפו את המרפקים כדי 
להוריד את גופכם אל הרצפה. 

ישרו את המרפקים, מבלי 
ליישרם עד הסוף, כדי להרים 

את הגוף. עשו ארבע עשרה 
חזרות.

למתחילים: הורידו ברכיים 
למזרון.

אזור בגוף:
יד אחורית

השרירים שבהם נעשה שימוש: 
השריר התלת-ראשי

שבו על ספסל או כיסא 
והחזיקו את הקצה שלו. הניחו 

את ידיכם ברוחב הכתפיים 
ודחפו את הכיסא בעזרת 

ידיכם כדי שתוכלו להרים את 
עצמכם מהכיסא; ישרו את 
הזרועות אך שמרו על מצב 

טבעי ומשוחרר של המרפקים. 
עשו חמש עשרה חזרות כאלה.

למתקדמים: שנו את גובה 
המדרגה.

את כל התרגילים האלה ניתן לגוון כדי לשנות את העצימות ואתם יכולים למדוד את זמנכם 
בכל תרגיל במקום לספור את כמות הפעמים; זה יהפוך את התרגילים לשגרת אימון הפוגות 

בעצימות גבוהה. לדוגמה, תרגיל של שלושים שניות רציפות, אשר מלווה בעשר שניות של 
מנוחה, ניתן להפוך לקשה יותר על-ידי הגדלת המספר הכולל של הדקות של האימון שלכם 

)למשל, שמונה, שתיים עשרה, או עשרים דקות בסך הכל(. שרה ממליצה לעשות שלושה סטים 
של כל תרגיל, או לבצע את כל חמשת התרגילים ואז לעשות שני סיבובים נוספים, או לעשות 

כל תרגיל שלוש פעמים לפני המעבר לתרגיל הבא.

15 | F.I.T.  
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להיראות טוב יותר. להרגיש טוב יותר.
להתקדם לסגנון חיים בריא יותר אינו דבר פשוט לביצוע, אבל אתם ההוכחה שזה אפשרי! 
בעזרת  .Forever F.I.T – תוכנית בינלאומית המורכבת משלושה מארזי מוצרים חזקים 

ויעילים, שמספקים את כל הדרוש על מנת ליצור סגנון חיים בריא יותר ולתמוך בכל מקום 
בו אתם נמצאים במסע שלכם להיראות טוב יותר ולהרגיש טוב יותר. אנחנו שמחים להציג 

מקבץ קטן של סיפורי הצלחה מהארץ ומהעולם. 

״כבר ביומיים הראשונים של 
התהליך חל מהפך. הפסיקו לי 

הצרבות כבמטה קסם״

ד״ר יעל צורגיל התנתקה מארון הממתקים 
והתחברה לתשעה ימים של ניקוי גוף עם 

C9 תוכנית
המטרה שלי  היתה בראש ובראשונה להרגיש טוב יותר עם עצמי. כבר זמן 

ארוך מאד סבלתי מצרבות איומות ומכאבי בטן שגם האלו ורה ששתיתי בכל 
בוקר וגם כדורים שנטלתי לא הקלו. ידעתי שאני צריכה לעשות ניקוי יסודי של 

הגוף ולא מצאתי את כוחות הנפש להתחיל לעשות דיאטה או איזה צום מיצים. 
כל הזמן אמרתי שברגע שאנקה את עצמי מבפנים ואוריד במשקל ארגיש טוב 

יותר )ולא ששקלתי כל כך הרבה(. האמת, שהעבודה מהבית גרמה לי להיות 
מחוברת לארון הממתקים שבביתנו ובכל פעם שהתעייפתי, השתעממתי או 

שהייתי עצבנית - נהגתי ללכת ולקחת עוגיה או שתיים. לא הצלחתי להפסיק 
עם ההרגל הזה. ואז הגיעה ערכת C9 לניקוי הגוף. כל כך שמחתי ולקחתי על 
עצמי לעמוד ב 9 ימים אלו ויהי מה. למרות שזה היה ממש לפני ראש השנה 

עמדתי בזה בכבוד. 
כבר ביומיים הראשונים של התהליך חל מהפך. הפסיקו לי הצרבות כבמטה 

קסם. ואח"כ התחלתי להרגיש נפלא בכל הגוף. הרגשתי קלה יותר, אנרגטית 
יותר וחייכנית יותר. בסוף 9 הימים הראשונים ראיתי שבנוסף להרגשה הטובה 

ירדתי במשקל כ-2.5 קילו ואף הצטמצמתי קצת בהיקפים, אז החלטתי 
להמשיך. בתקופת החגים עם האוכל הנפלא והמגרה, הדבר המדהים היה 

שהעמידה בפני הפיתויים לא היתה קשה. התוכנית כל כך נוחה למרות 
שמצמצמים בה את כמות האוכל בצורה משמעותית. בהמשך לקחתי לתקופה 

נוספת את הגרסיניה לפני כל ארוחה ולאחר כחודשיים מתחילת התוכנית 
חזרתי לאכול "כרגיל". אבל בזכות התוכנית היום אני לא שותה בכלל ׳נס קפה׳, 

לא נוגעת במוצרי קמח למיניהם, מסוגלת להסתפק בהרבה פחות אוכל ממה 
שהייתי רגילה ואני כמעט לא מנשנשת בין הארוחות. ואם כן, זה פרי או ירק או 

איזה תמר או שניים.
ממליצה מכל הלב למי שרוצה לעשות ניקוי רציני של הגוף )ובמידה מסויימת 
של הראש( ובדרך גם להשיל קצת מהעודפים - להצטרף לתוכנית. קשה מאד 

להכשל בה. כיום אני תומכת בלא מעט אנשים שהתחילו את התהליך וכל 
מה שהם צריכים זו מילה טובה מידי פעם. כי את השאר עושה כבר התוכנית 

)Vital5 -ו F15( והתוכניות שבאות אחריה ,Clean 9 המעולה של

אחרילפני
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האם זה מוכר לכם: אתם נהנים מהחיים, אוכלים מזון טעים ומגוון, ויום אחד 
מתעוררים ומגלים כי יש לכם משקל עודף, סוכר גבוה בדם, לחץ דם גבוה ובעיות 

בריאותיות אחרות...? זהו הסיפור של ד״ר מרק ז׳ולקובסקי.

שנים רבות סבלתי מעודף משקל, היה לי לחץ דם גבוה, ובשלוש 
השנים האחרונות התווספה גם מחלת הסוכרת. בהתחלה הזרקתי 4 

זריקות אינסולין ביום, ולאחר מכן עברתי לכדורים – נטלתי 3 תרופות 
שונות! כל יום! מצב הבריאות שלי  לא התאים  לגילי. דיאטות 

ופעילות ספורטיבית תכופה לא הצליחו לסייע לי. ניסיתי מספר רב 
של תוכניות מסובכות ויקרות, אך לצערי אף אחת מהן לא נתנה 

תוצאות מבוקשות.
כשנודע לי על  F.I.T.  - התוכנית של  Forever, לא היססתי! החלטתי 

לתת לה את הסיכוי לתקן את מצב הבריאות שלי, והתחלתי למלא 
באופן מדויק אחר דרישות התוכנית. 

 כתוצאה מזה רזיתי ב-25 קילוגרם ב-3.5 חודשים 
)המשקל שלי ירד מ-103.7 ק"ג ל-78.7 ק"ג(!

נתוני לחץ הדם השתפרו. רמת הסוכר בדם הגיעה לנורמה. הצלחתי 
לוותר כמעט על כל התרופות נגד הסוכרת למעט אחת שאני נוטל 

בהמלצת הרופא במטרת מניעה.
אני ניראה צעיר יותר, מרגיש אנרגטי ונמרץ במשך כל היום. המכרים 

שלי מתלהבים מהשינויים שחלו בי.
אני ממליץ לכולם להצטרף לתוכנית F.I.T. כי עכשיו אני יודע 

בוודאות: היא לא רק מנקה את הגוף אלא גם מסייעת בהורדת משקל 
עודף ומובילה ליעדים שהצבתם!

התוכנית תעזור לכם לשכוח מהרגלים מזיקים ותסייע לכם לרכוש 

הרגלים מועילים, אשר ישפיעו באופן חיובי על ההצלחה בתחומים 
רבים, למשל- בעבודה, ספורט, עסקים, יחסים עם האנשים בסביבה 

וכיו״ב, וגם תילמדו לתכנן את היום שלך ולחסוך זמן יקר.
עם F.I.T. התחושה שלכם תשתפר ותרגישו הרבה יותר נמרצים 

ואקטיביים ותשפרו את מצב הבריאות שלכם!!!

ד״ר מרק ז'ולקובסקי: 
סיפור ההצלחה

בסוף מרץ הרגשתי  "כבד מדי" ומניסיון 
העבר )אני בן יותר מ-70( ידעתי שכאשר 
אני עובר את רף 90 הק"ג מופיעות אצלי 

בעיות בריאותיות, ולפחות שלוש פעמים זה 
הסתיים באשפוז בבית חולים.

החלטתי להתחיל בניקוי רעלים בעזרת 
תוכנית clean 9. לקחתי בעבר בי פולן 

וגרסיניה ואני שותה 7 שנים ברציפות ג׳ל אלו 
ורה לשתייה ואפילו התנסיתי בשייקים עוד 
קודם. ביום שהחלטתי לצאת לדרך דאגתי 
לרכוש את המוצרים החסרים לי להשלמת 

הערכה, בנוסף נסעתי לסופר וקניתי את כל 
הירקות המומלצים שאהובים עלי.

מרוב חשש איך אעבור את תשעת ימי 
״ההרעבה" קראתי את כל החוברת פעמיים!

למחרת התחלתי לבצע בהקפדה את 
ההוראות וההדרכה שבחוברת שמגיעה עם 

הערכה. התרשמתי מכך שכל הערה היא 
במקומה, כך שהיועצת הכי טובה שלי הייתה 
החוברת. רשמתי כחזון בחוברת את המטרה 

לרדת לפחות 5 ק"ג בתוך תשעת הימים! 
התהליך הפתיע אותי- לא הייתי רעב ולמדתי 

להכין לעצמי אוכל בתנור )סלמון ואמנון( 
בנוסף למה שאני מכיר.

מהשייקים עשיתי חגיגה- בכל בוקר, שייק 
משולב עם ירקות ירוקים שאני אוהב! בערב 

עם תות שדה!
בתום תשעת הימים עליתי למשקל והוא 

הראה ירידה של 6.2 ק"ג.
לחץ הדם השתפר והתייצב על רמה טובה 

מאוד, החשק ללכת ולעלות מדרגות גבר עם 
הימים והשימוש בקלנועית הפך להיות כמעט 

מיותר. 
במקרה הצורך לא אהסס לעשות שוב תשעת 

ימי ניקוי רעלים.
ממליץ לכל אחד להתנסות.

בשבילי זו היתה חוויה.

אברהם שמע

אחרילפני



  F.I.T.
בדרך 
של 
דל

דל טאנר לא 
נראה כמו מישהו 

שאי פעם נאלץ 
להתמודד עם 
בעיות משקל, 

כשלמעשה, ההפך 
הוא הנכון- לאחר 

שדל התבגר, הקים 
משפחה ובנה 

קריירה מצליחה, 
נאלץ לוותר 

על משהו - על 
ההיקפים שלו.
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ההרגלים של דל השפיעו 
לא רק על משקלו. הוא 

מספר על כך שהרגיש 
חלש ועייף – עד לנקודה 

שבה הוא חשב לקחת 
תרופות מרשם כדי 

שיעזרו לו לישון בלילה.

הרגלים לא בריאים
 "לא חשבתי שיש לי באמת משקל עודף", 

דל אומר. "היו לי כמה הרגלים מאוד לא 
בריאים ועם הזמן הם גרמו לנזק בריאותי 

שלא הייתי מודע אליו." מה ההרגלים הרעים 
האלה? משקאות אנרגיה ונשנושים לא 

בריאים. דל מודה במבוכה בכך שהוא שתה 
עד עשרה משקאות אנרגיה ביום. כל-כך 
הרבה, עד שהתחיל להסתיר את ההרגל 

ממשפחתו.
"נהגתי לקנות אותם בתחנת הדלק בדרך 

לעבודה, וזה הגיע לנקודה שעל מנת שאף 
אחד לא ישים לב כמה כסף אני מבזבז על 

ההרגלים הלא בריאים שלי, רכשתי כרטיסי 
מתנה לקניית משקאות האנרגיה שלי"

ההרגלים של דל השפיעו לא רק על משקלו. 
הוא מספר שהרגיש חלש ועייף – עד לנקודה 
שבה הוא חשב לקחת תרופות מרשם שיעזרו 

לו לישון בלילה. "לא משנה כמה משקאות 
אנרגיה שתיתי במהלך היום, עדיין הרגשתי 

עייף וחסר אנרגיה," דל משתף. "זה גם 
השפיע על חיי המשפחה שלי. אשתי וילדיי 

רצו לצאת החוצה או ללכת לטייל ופשוט לא 
הייתה לי אנרגיה לעשות את זה."

הגיע הזמן לעשות שינוי
בהיותו אב לשלוש בנות, הקריאה להתעורר 
הגיעה לאחר כשבתו הבכורה הגיעה לקולג'. 
"בתנו הביעה דאגה לגבי בריאותו והבחירות 

הלא בריאות שלו," ג'ן מסבירה. "היא התחילה 
להתעניין מאוד בתזונה ובאמת הייתה מודאגת 

ממה שאביה עושה לגוף שלו."

כשג'ן הגיעה הביתה ושיתפה את הסיפור עם 
דל בהתחלה הוא צחק. "לא חשבתי שהיא 

מודאגת מהבריאות שלי – חשבתי שהיא 
פשוט מצביעה על כך שאני שמן," הוא נזכר. 

אבל אחרי שחשב על זה במשך כמה ימים, 
דל הבין שהוא צריך לעשות שינוי.

”חבר סיפר לי על התוכנית .F.I.T  של 
Forever ומייד החלטתי ללכת על זה. 

הפסקתי עם משקאות האנרגיה והקפדתי על 
התוכנית והתוצאות היו די מידיות," דל אומר. 

"במהלך התוכנית הורדתי 23 ק"ג!"
אך השינויים שהיו בעלי ההשפעה הרבה 
ביותר היו מעבר למראה שלו בלבד. ללא 

משקאות האנרגיה והסוכר, דל גילה 
שלמעשה יש לו יותר אנרגיה לאורך היום. 

הוא ישן יותר טוב בלילה וחשק יותר 
במאכלים בריאים. "למען האמת, היה מאוד 

קל להקפיד על התוכנית ברגע שנכנסתי 
אליה. עם תוספי התזונה ועם המאכלים 
הבריאים יותר שאכלתי, הצלחתי להוריד 

משקל במהירות," הוא מודה.

F.I.T. -מצא את הדרך שלו ל
"החלק הטוב ביותר בתוכנית מבחינתי היה 
 F.I.T. -תוספי התזונה שבאים עם מארז ה
אני באמת הרגשתי שהם עשו שינוי ועזרו 

לי לראות תוצאות. אני מאמין בהם ומוודא 
שאני לוקח אותם לכל מקום שאני נוסע כדי 

שאוכל לשמור על השגרה שלי," דל משתף.
אף על פי שהוא מצא שתוספי התזונה של 

Forever מאוד מועילים ונותן לתוכנית 
את הקרדיט על כך שעזרה לו לאכול בריא 

ולעשות שינוי לטובה, יש דבר אחר שדל קצת 
מהסס להודות בו – הוא לא מרבה להתאמן, 

לפחות לא עפ״י התוכנית.
"אני פשוט אדם שלא אוהב להתאמן," דל 

מודה. "אשתי מתאמנת בכל יום והיא אוהבת 
את זה. אבל זה פשוט לא בשבילי." למרות 

זאת, דל כן נהנה מחיים פעילים. הוא מסביר 
שאורח חייו הפעיל הוא יותר תוצר של השינוי 

שלו ולא חלק מהסיבה לכך.
"עכשיו אחרי שהורדתי במשקל, אני יכול 

לראות הבדל ברמת הכושר שלי כשאני 
משחק טניס או עושה סקי מים. יש לי הרבה 

יותר אנרגיה ואני יכול לזוז יותר טוב בגלל 
שאני יותר קל. אני יכול לבלות יותר זמן 

בביצוע פעילויות עם משפחתי, מה שאני 
מאוד אוהב."

"אני חושב שהעובדה שהצלחתי להשיג כל 
כך הרבה ללא התעמלות יומיומית מהווה 
עדות להצלחת התוכנית ולכוח המוצרים 

והאכילה הבריאה," הוא אומר.

לסיום דל מבקש להעביר מסר: 

“האמינו בתוכנית. מיצאו 
דרכים לגרום לה לעבוד 
בחייכם. כל העניין הוא 

איזון נכון“
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המהפך של
שון קופר

שון היה שוטר במשך עשור עד שהחליט לעשות כמה שינויים 
בחייו: לעזוב את המשטרה, להפוך לאב במשרה מלאה 

ולבחון מחדש את כל נושא התזונה בחייו. שון תמיד אהב 
ללכת לחדר הכושר, וכעת, תוכנית Forever F.I.T שינתה 

את הגישה שלו לתזונה.

?F.I.T.  איך הרגשת לפני שהתחלת לעשות את התוכנית
נתתי לבחירות גרועות ליצור הרגלים רעים בחיים שלי. תמיד הייתה לי הרבה מוטיבציה ללכת לחדר הכושר 

ולהתאמן קשה ובאופן תדיר, אך הפן התזונתי תמיד אכזב אותי. זה נבע בעיקר מחוסר מבנה. בחרתי כל 
הזמן מאכלים לא נכונים והרגשתי די מאוכזב מעצמי, וזה גרם לי להשמין. 

מה היתה המטרה שלך?
המטרה שלי היתה לרדת במשקל ולהיראות יותר טוב, כדי שבסופו של דבר ארגיש יותר טוב. מטרתי 

לטווח הקצר הייתה לרדת במשקל, אך מטרתי לטווח הביניים הייתה לשמור על המשקל לאחר 
הירידה ולשפר את רמות הכושר שלי, ומטרתי לטווח הארוך הייתה להצליח לעשות פעילויות עם הבן 

שלי, וויליאם, כאשר הוא יתבגר.

מה היה החלק הקשה ביותר?
להיות עקבי, וזה היה קשה במיוחד באירועים חברתיים. ביצוע של שינוי חיובי דורש הקרבה ואף 

פעם אין זמן מושלם במהלך השנה להתחיל את השינוי. במהלך התוכנית הייתי בחופשה שבמהלכה 
היו לי מסיבות ימי הולדת, אירועים משפחתיים, כמו גם דברים אחרים שהציבו אתגרים. נאלצתי 
למצוא דרך להתגבר על המצבים האלה. הייתי צריך לבחור אם לוותר על המנה הראשונה או על 

הקינוח, האם לקחת פסק זמן כדי ליהנות מאירוע או האם פשוט לדבוק בתוכנית. מצאתי שחשיבה 
על הסיבות לכך שאני עושה את זה, מאוד עזרה.

מאיזה חלק הכי נהנית?
תמיד אבחר אימון בחדר כושר על פני הפן התזונתי, אך כן נהניתי לפתוח ספר מתכונים ולנסות 

מתכונים בריאים.

איך אתה מרגיש עכשיו אחרי שהשלמת את התוכנית?
אני מרגיש נהדר, התחלתי ב-C9 והמשכתי ל-F15 מתקדמים והגוף שלי השתנה בצורה דרסטית 
והדבר הכי טוב הוא שאני מרגיש שזאת רק ההתחלה. הטמעתי הרגלים טובים באורח החיים שלי 

ואני יודע מה ניתן להשיג אם אמשיך לחיות כך.

?F.I.T. איזו עצה היית נותן לאלה שמתחילים בתוכנית
עיקבו אחר ההנחיות ואל תרימו ידיים. שום מוצר לא יניב תוצאות בן לילה, אך הדבר החשוב מכל 

הוא שתיהנו מהמסע שלכם! 
בנוסף, מצאתי שזה מאוד מועיל לעבור את התוכנית עם קבוצה של אנשים. יהיו לכם ימים קשים 

ויהיו תוצאות שאולי לא תיראו בעצמכם, אך אם אתם עושים את הדרך עם חברים, אתם יכולים לתת 
אחד לשני מוטיבציה והשראה לאורך הדרך. יצירה של קבוצות ברשתות חברתיות זו דרך יעילה כדי 

לעשות זאת ומשהו שעזר לי להשיג את התוצאות שלי.
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אחרילפני

״תמיד הייתה לי הרבה מוטיבציה ללכת לחדר 
הכושר ולהתאמן קשה ובאופן תדיר, אך הפן 

התזונתי תמיד אכזב אותי. ״
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סקווטים
בעודכם מחזיקים את זרועות העגלה, עימדו בפיסוק מעט 

יותר רחב מאשר ברוחב הכתפיים, כשהזרועות מקבילות 
לקרקע. רכזו את מרכז הכובד על העקבים. בצעו שפיפה 

וקימה ע״י הוצאת האגן כלפי חוץ וכיפוף הברכיים עד 
שהנקודה הכי נמוכה בירך יורדת מתחת לגובה הברך. חזרו 

על הפעולה כ-15 פעמים.

אימון עם כריסטינה
הרמת עקב

החזיקו בחוזקה את ידית העגלה, הרימו רגל 
אחת כלפי מעלה ולאחור על ידי כיפוף הברך. 

רכזו את המשקל באצבעות והרימו בעדינות 
את העקב מעל הקרקע. המשיכו להעלות 

ולהוריד את העקב במשך 40 שניות. חזרו על 
הפעולה עם רגל השניה.

כריסטינה ריהנוף, רקדנית )״רוקדים עם כוכבים״, אנגליה( לא נחה גם אחרי לידת בתה, 
מילנה. גם אתם הורים חדשים? אתם מוזמנים לעקוב אחר תרגילי ההתעמלות הפשוטים 

של כריסטינה, שניתנים לביצוע בעזרת עגלת התינוק.
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הנפת רגל הצידה
החזיקו את העגלה לתמיכה ועמדו על רגל אחת. 

שמרו על הרגל השנייה ישרה והרימו אותה 
הצידה גבוה ככל שתוכלו. החזירו את הרגל, אך 
אפשרו לה לעבור את הרגל השנייה ולא להעצר 

 על הקרקע. חזרו על תנועת הנדנדה הזו
15 פעמים.

לאנג׳ קדימה
ודאו שהמעצור מונע מהעגלה להתקדם. עימדו זקופים, 

כשהבהונות פונות קדימה, אחזו את העגלה, כשכפות ידיכם פונות 
כלפי מטה. בצעו צעד קדימה עם רגל אחת וכופפו את הברכיים 

עד ששתי הברכיים כפופות בסביבות 90°. חשוב לוודא שהברך 
הקדמית נשארת מעל הקרסול, ושהברך השנייה לא נוגעת ברצפה. 

חזרו למנח מוצא וחיזרו 15 פעמים לכל רגל.

 כריסטינה ממליצה על:
אלו פירסט

"זה זמן רב שאני מכירה את נפלאות ״האלו פירסט״ המכיל לא רק אלו 
ורה, אלא גם פרופוליס ו-11 תמציות צמחים, שאני מרססת על גבי חבלות 

ושריטות. לאחרונה התאהבתי בו מחדש, ואני מרססת אותו על עורה של 
בתי - זה מרגיע את העור שלה מבלי להשאיר שום סימן״
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 “אני לא רואה את
 עצמי כאדם ספורטיבי

ולמעשה התחלתי לשחק 
רוגבי ממש במקרה...”

בן כהן - עושה שינוי
נפגשנו עם בן כהן, כוכב רוגבי בעברו, ובהווה יזם וסלב אנגלי 

לשיחה על רוגבי, התמודדות עם אתגרים והנעה של שינוי תרבותי
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איך גילית את הכישרון שלך לרוגבי?
אני לא רואה את עצמי כאדם ספורטיבי 

ולמעשה התחלתי לשחק רוגבי ממש במקרה 
כשהייתי בן 12. באחד מערבי שישי נשארתי 
לישון בבית של חבר והוא שיחק רוגבי ביום 

המחרת. הלכתי לראות אותו משחק, אך לא 
היו להם מספיק שחקנים, והמאמן שאל 

אותי אם אני רוצה לשחק – זאת הייתה 
הפעם הראשונה שבה שיחקתי רוגבי ומאוד 

נהניתי מזה. 
כשהתחלתי את לימודיי בתיכון הבחנתי 

על לוח המודעות של בית הספר, שהיה יום 
פתוח במועדון הרוגבי של נורת' המפטון 

והחלטתי להירשם.
אבי החליט להצטרף אלי ולתמוך בי, למרות 

שבדיוק פשט את הרגל. באותם ימים לא היה 
כסף בבית וחיינו על דגני בוקר במשך מחצית 

מהשבוע, פשוטו כמשמעו, ובכל זאת הוא 
החליט לבוא ולעזור עם הכושר הגופני והפן 

הרפואי. התחלנו את המסע יחד וזאת הסיבה 
לכך שהתקופה שבה שיחקתי רוגבי בקבוצת 

הצעירים היא אחד הזיכרונות הטובים 
ביותר שלי. באותם ימים לא חשבתי להפוך 

לספורטאי מקצועי, פשוט אהבתי לשחק 
עם חבריי לקבוצה. לאף אחד לא היה משנה 
מאיזה רקע הגעתי, כך שהרוגבי הפך למקום 

מיפלט עבורי. 

ספר על נקודת הפריצה בקריירה שלך
נקודת התפנית הגדולה ביותר שלי הייתה 

ב-1999, כמה מחבריי לקבוצה נסעו לשחק 
באליפות העולם. אני לא הייתי בכושר ולא 

הוזמנתי לשחק. הייתי בן 21 באותה התקופה 
ואבי הושיב אותי ואמר לי, "אם אתה הולך 
לתת הזדמנות לרוגבי, אתה צריך ללכת עד 

הסוף." הבנתי שאני צריך להתחזק והחלטתי 
לקחת מאמן אישי משלי. נתתי לו את כל 

משכורתי, ובתוך חודשיים שיחקתי בצורה 
הטובה ביותר ששיחקתי מימיי; בהמשך 

העונה, הקבוצה שלי זכתה בגביע היינקן, ואני 
הבטחתי בהצלחה את מקומי בנבחרת אנגליה!

דמות שהשפיעה על הקריירה שלך?
בנובמבר 2000 אבי נקלע לקטטה והוכה 

למוות בשעה שהגן על מישהו אחר. לאחר 

מותו, אני ׳ירדתי מהפסים׳, והייתי על סף 
פרישה מהקבוצה. יום אחד ויין סמית׳,שהיה 

אחראי על גיוס השחקנים, לקח אותי 
הצידה ואמר לי שהוא צריך לקבל את אחת 
ההחלטות הגדולות של חייו; להרחיק אותי 

או להשאיר אותי בקבוצה. הוא שאל מה אני 
רוצה שהוא יעשה, ואני עניתי שאני רוצה 
לשמור על העבודה שלי, אז הוא הבטיח 

שיעזור לי. יחד הגדרנו מחדש את המטרות 
שלי: להיות השחקן הטוב ביותר בעמדתי 

בעולם ולנצח באליפות העולם. רציתי להשיג 
את הדברים האלה לזיכרו של אבי. וזה אכן 
קרה, גם אם לא במהירות כפי שקיוויתי, אי 

אפשר לנצח בן לילה.

כיצד דפוס החשיבה תורם לניצחון?
ניצחון מצריך מנטליות מסויימת; זה להבין 

לעומק את המשחק שלך, להתמודד עם 
החולשות שלך, לדעת איך אתה יכול לחזק 

אותן ואיך אתה יכול להפוך את המשחק 
שלך למשהו בלתי ניתן להריסה. שום ניצחון 
לא מגיע בקלות וצריך לעבוד קשה. נאלצתי 
לשנות את כל תפיסת החיים שלי. התחלתי 

להגיע ראשון לאימונים ולעזוב אחרון, עבדתי 
על האזורים החלשים ביותר שלי ווידאתי 

שאני מכיר את אסטרטגיית המשחק ואת 
הקבוצה שלי. כמו כן, ווידאתי שאני מכיר את 
היריבים שלי. ידעתי באיזו רגל שחקן ישתמש 

כדי לבעוט וידעתי כמה צעדים הוא יעשה, 
הכרתי את החולשות שלהם, כדי שאוכל 

לגשת למשחק תוך כדי שאני יודע מה בדיוק 
לעשות ולמה בדיוק לצפות.

נבחרת אנגליה חוותה הפסדים גדולים 
רבים לפני שהיא הגיעה לנקודה של ניצחון 

באליפות העולם, כך שהבנו כיצד להגיע 

לנקודת הניצחון רק אחרי שחווינו את כל 
ההפסדים לפני כן. ניצחון באליפות העולם 

היה ללא ספק אחד הדברים הבולטים 
בקריירה שלי, אך זה היה יותר מזה. כמו כל 
הבחורים בקבוצה ההיא, התחלתי בתחתית 
הסולם ועשיתי את דרכי למעלה. בכל פעם 

שבה אתה עולה שלב אתה לומד משהו חדש 
על הענף שלך. כן, זה נהדר לנצח באליפות 
העולם, אך היו גם תקופות לאורך הקריירה 

שלי שבהן השגתי דבר מה שלדעתי היה 
הרבה יותר קשה להשיג מניצחון. אלו הן 

אבני הדרך שמעצבות ומייצבות אותך ברגע 
שהשגת את המטרות שלך.

ספר על העמותה שהקמת ב- 2011: 
StandUp ״לעמוד כנגד האלימות״ 

ב- 2007 לא השתתפי באליפות העולם 
כדי להיות בבית לקראת לידתן של בנותיי 

התאומות. במהלך תקופה זו, גיליתי 
עמוד פייסבוק על שמי שהוקם ע״י אחד 

המעריצים. היו לו יותר מ- 37,000 עוקבים. 
גיליתי שאני דמות נערצת בקהילה 
הלהט״בית. התחלתי לקבל הודעות 

ממעריצים ולשמוע סיפורים על בחורים שחוו 
התעללות, חלקם עד למצב של התאבדות. 
החלטתי שאני צריך לעשות עם זה משהו. 

“נאלצתי לשנות את 
כל תפיסת החיים שלי. 
התחלתי להגיע ראשון 

לאימונים ולעזוב 
אחרון...”

כוכב העבר בנבחרת הרוגבי של אנגליה נאלץ להתמודד עם הרבה בחייו:
חירשות, רצח אביו ומשברים נוספים... בראיון המרגש הזה, בן כהן משתף 

את האופן שבו המשברים שבחייו הפכו להזדמנויות ולמימוש התשוקה שלו.
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הייתי אז אלוף עולם בענף ספורט שנחשב 
למאוד גברי וחשבתי שאוכל להשתמש 

במעמדי כדי לגשר על הפער בין הקהילה 
הגאה להטרוסקסואלית– רציתי לשבור את 

הסטראוטיפים. 
ב- 2011, הציעו לי לחדש את החוזה לשלוש 

שנים נוספות, אך החלטתי שהגיע הזמן 
לפרוש. החלטתי להקים עמותה שתעסוק 

בהתמודדות עם אפליה ובריונות. העמותה 
נותנת מענקים לארגונים שעושים עבודה 

בשטח ולארגונים בעלי ערך. 
קשה לי להבין כיצד אהבה ללא תנאים 

הופכת לאהבה מותנית כאשר הורה מגלה 
שהילד שלו מעדיף את בן או בת מינו. 

StandUp עוזרת להניע שינויים תרבותיים 
באמצעות מתן חינוך ראוי לדור הבא בכל 

הקשור למניעת בריונות בכלל ונושאים 
להט“בים בפרט.

ההשתתפות ב-״רוקדים עם כוכבים״ 
הייתה אתגר חדש עבורך, 

למה החלטת להשתתף?
רציתי לקדם את העמותה, אך גם היות ואני 

חירש מבחינה רפואית )איבדתי 53% מהשמיעה 
בכל אוזן(, רציתי להראות לאנשים שחירשות 

לא צריכה לעצור בעדך. כשהשתתפתי בתוכנית 
הצלחתי לשמוע רעשים בלבד, לא שמעתי 

את הקצב, לכן האימונים היו קשים, אך לא 
נתתי לזה לעצור בעדי. לעשות תוכנית ריקודים 

הופכת אותך למאוד פגיע, בכל דרך ובכל צורה. 
זו הייתה עקומת למידה מאוד משמעותית, אך 

זאת הייתה חוויה טובה.

ספר על החיבור שלך למוצרים 
Forever של

זה פשוט מאוד, אני אוהב את המוצרים! במשך 
שנים, אנשים שאלו אותי על תוכנית הכושר 

שלי, אך למען האמת, לא היה משהו שאהבתי 
או משהו שנתן לי את התוצאות שרציתי בדרך 

בריאה ובטוחה. כשגיליתי את Forever ניסיתי 
את המוצרים והתרשמתי עד כדי כך שצייצתי 
עליהם. עם יד על הלב, המוצרים נהדרים ואני 

אוהב לדבר עליהם עם כולם. אני משתמש 
בגרסינייה ואוהב גם את הסרום המזין. אני 
משתמש בקרם ההגנה ועל בסיס קבוע אני 
 .Argi+-משתמש בפוראור לייט אולטרא וב

למען האמת, אני אוהב את כל המוצרים, אך 
לפני הכל אני פותח את היום שלי עם ג'ל 

לצחצוח שיניים- פוראור ברייט!

לאחרונה השלמת פעם נוספת את 
התוכנית C9, איך הייתה החוויה?

השלמתי את ה- C9 כבר חמש פעמים. אני 
חושב שזה מדהים בגלל שתשעה ימים זו 

לא תקופה ארוכה אך התוצאות שמקבלים 
הן מדהימות. ה- C9 בונה התנהגות בריאה 

בנושא אוכל ופעילות גופנית, וקל ופשוט 
מאוד להקפיד על המיבנה. היומיים 

הראשונים מעט קשים, אך זה הולך ונהיה קל 
וזה שווה את זה.

כששיחקתי רוגבי, אכלתי כמו סוס מרוצים, 
אבל צריך לאכול ככה רק כדי לשמור על 

משקל ואנרגיה. כשפרשתי, נאלצתי ללמוד 
גישה חדשה לאכילה, לכן מצאתי שהתוכנית 

של C9 מאוד יעילה.
יש לי חדר כושר בבית שבו אני משתמש על 
בסיס קבוע לצורך התעמלות ועכשיו עושה 

ריצה בכל יום. אני כבר לא זקוק לזרועות 
הכי גדולות בעולם, אני פשוט רוצה להצליח 

להרים את בנותיי…

קל מידי ליפול למקום שבו אתה תמיד דוחה 
את האימונים לכן חשוב להיות מודעים 

למלכודת הזו. C9 מושלמת לצורך חזרה 
למסלול הנכון.

כעת אני  בעיצומה של תוכנית F15 . אימון 
יומי קצר יכול לעשות פלאים לבריאות שלך, 

אך אתה מוכרח לבחור לעשות את זה.

“השלמתי את ה- C9 כבר חמש פעמים. אני חושב 
שזה מדהים, בגלל שתשעה ימים זו לא תקופה 
ארוכה אך התוצאות שמקבלים הן מדהימות... 

כעת אני  בעיצומה של תוכנית F15 . אימון יומי 
קצר יכול לעשות פלאים לבריאות שלך, אך אתה 

מוכרח לבחור לעשות את זה.”
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 בן כהן ממליץ על
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נפלאות ה-

 +Argi יספק לכם מנה יומית מומלצת של חומצת אמינו 
הידועה גם בשם L-ארגינין ומכונה ‘מולקולת הפלאים’ 

L – ארגינין היא חומצת אמינו, אבן בניין של חלבונים, והיא פופולרית במיוחד בקרב אנשים 
שעוסקים בפעילות גופנית. +Argi - ׳משקה ספורט׳ בטעם פירות יער חוזק בויטמינים 
סינרגטיים, לרבות ויטמין F אשר תורם לשמירה על תפקוד תקין של עצמות ושרירים.

+Argi הורכב בנוסחה ייחודית לאורח חיים אקטיבי כדי לספק תמיכה בחלבון וחומצת 
אמינו )B6(, חומרים מזינים בריאים לבניית הדם )B6, B12 וחומצה פולית(, 

.)C , B6, B12( ועל אנרגיה )D3( במטרה לשמור על תפקוד בריא של השרירים
ישנם כל-כך הרבה יתרונות נהדרים בכוס של +Argi, לפניכם כמה מהיתרונות 

המרכזיים עליהם אנחנו רוצים לספר:

 Argi+ -ארגינין הינה חומצת אמינו מוכרת ואבן בניין של חלבונים – לכן ה – L  + 
הוא כה פופולרי בקרב ספורטאים.

+  הויטמין C שבו תורם ליצירה תקינה של קולגן לצורך תפקוד בריא של כלי הדם, 
העצמות, הסחוס, החניכיים, העור והשיניים. כמו כן, ויטמין C תורם למטבוליזם אשר 

מניב אנרגיה תקינה, תפקוד תקין של המערכת החיסונית והפחתה של עייפות 
ותשישות.

+ הויטמין K שבו תורם לקרישת דם תקינה ולשמירה על עצמות 
בריאות.

+  ויטמין D תורם לשמירה על תפקוד תקין של עצמות 
ושרירים.

+  ויטמין B6 תורם לתפקוד תקין של מערכת 
העצבים ומטבוליזם תקין של חלבון וגליקוגן.

+  ויטמין B12 תורם לתפקוד פסיכולוגי תקין 
והיווצרות תקינה של תאי דם אדומים.

+ +Argi מכיל גם חומצה פולית אשר 
תורמת לסינתזה תקינה של חומצות 

אמינו, התגבשות תקינה של דם, והיא 
משחקת תפקיד בתהליך חלוקת התא.

+ +Argi מכיל פירות יער כהים 
בריאים לרבות ענבים אדומים, 

אסנה, דומדמניות שחורות, 
אוכמניות, פירות סמבוק, פטל 

ודובדבנים חמוצים. 
+ +Argi אינו מכיל גלוטן ויש לו 

אישור ״בהשגחה למהדרין״.

+Argi אינו כלול בתוכניות 
C9 ו-F15. ניתן לרכוש אותו 

בנפרד.



המטרה: להשתתף בג'ירו ד'איטליה, בטור דה פראנס ובוואלטה אספניה, בסך הכל 
כ- 11,000 ק"מ. המסלולים עוברים ברחבי ההרים הכי חסרי-רחמים באירופה אשר 

נערצים בשל הקושי שלהם, עד כדי כך שבהיסטוריה של הספורט, רק שלושים 
ותשעה רוכבי אופניים מקצועיים השלימו את שלושתם בשנה אחת.

לכולנו יש רצון להצליח, זהו הטבע האנושי, ובכל זאת לכמה מאתנו יש רצון לעשות 
את כל מה שנדרש כדי להשיג ניצחון כזה? ההבדל בין הצלחה לכישלון הוא לעתים 

קרובות המוכנות להשקיע מאמץ נוסף, להקריב עכשיו כדי ליהנות מההישגים בעתיד. 
קל יותר להגיד מאשר לבצע כאשר אין צופים שמעודדים אותך לאורך הדרך, אך זהו 

הנתיב היחיד שמוביל להצלחה מתמשכת בחיים ובעסקים שלנו.
לא קל להתעורר ב- 5 בבוקר בכל יום, אך זו הקרבה שאותה אני עושה בגלל שאני 

יודע שהיא הכרחית כדי להפגין ביצועים מעולים. וזה לא רק בספורט, אותו עיקרון חל 
על חיינו המקצועיים. לא תמיד אנו רוצים לבצע את כל המטלות הנדרשות מאיתנו, 

אך עושים מה שהכרחי לצורך השגת המטרות.
תחושת המחויבות למטרה שלנו היא כוח מניע, היא ממריצה אותנו ונותנת לנו 

מוטיבציה ופועלת כמצפן כדי לכוון אותנו. עבורי זה בא לידי ביטוי בכך שאני כל הזמן 
עושה את כל מה שביכולתי כדי להיות הטוב ביותר שאני יכול, ולדעת שהחיים שאותם 

אני מנהל הם מורשת שבזכותה יום אחד יזכרו אותי; זו הדוגמה שאותה בני הקטן 
יעריץ וישאף ללכת בעקבותיה.

ההצלחה שלנו אינה נובעת ממזל, אלא משובל הניצוצות שנוצר מהאבן המשחזת של 
עבודה קשה ומתמדת ומסירות חסרת פשרות למטרות שלנו. כמה מאתנו מוכנים 

לרתום את הכוח לגלות סבלנות, להחזיק מעמד לנוכח מצוקה, להתמודד עם תבוסה 
בלתי פוסקת מבלי לוותר? זה הסימן של אלוף אמיתי; זה הסימן של הצלחה.

מכוונים
להצלחה

אני לא תמיד רוצה לקום מהמיטה 
ב- 5 בבוקר ולהעביר חמש שעות על 

האופניים שלי, אבל, בסופו של דבר 
הצבתי מטרה, ואיתה מגיעה המחויבות 

לעשות את כל מה שנדרש.

“ההבדל בין הצלחה 
לכישלון הוא לעתים 

קרובות המוכנות 
להשקיע מאמץ נוסף, 

להקריב עכשיו כדי 
ליהנות מההישגים 

בעתיד.”

מאת: מרכוס ליץ’
רוכב אופניים, מטפס הרים ושף

אתם מוזמנים לעקוב אחרי האתגרים 
של מרכוס בבלוג שלו

marcusleach.co.uk/blog
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מכוונים
פוראור לייט להצלחה

אולטרא
״נערו את שיגרת יומכם, והכניסו עניין 
לתזונה ולשגרת האימונים שלכם עם 
משקה חלבונים צמחי בעל טעם טבעי״

פוראור לייט אולטרא מכיל ויטמינים ומינרלים חיוניים אשר זמינים 
בשני טעמים. במוצר הרב-גוני הזה ניתן להשתמש אם אתם 
מקפידים על צריכת קלוריות, או בתור שייק חלבון לאחר אימון 
בעצימות גבוהה. 

 מרכוס ליץ’ ממליץ על
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מרכיבים:
3 כפות מדידה פוראור לייט אולטרא

4 כפות חמאת אגוזים )אנחנו השתמשנו בחמאת 
קשיו, אגוזי לוז ובוטנים(

2 כפות קמח קוקוס
1 כף דבש 

150 מ"ל חלב
35 ג' אגוזים קצוצים 

35 ג' שוקולד מריר 85% קצוץ

הכנה:
חממו את התנור מראש ל- 160 מעלות צלזיוס.

הניחו ביחד את כל המרכיבים הרשומים לעיל בקערה 
וערבבו באמצעות כף עד שתקבלו תערובת דביקה 

וסמיכה של בצק עוגיות.
כאשר אתם מרוצים מהתערובת שלכם, הניחו נייר 

אפיה על מגש לאפיה והפרידו את התערובת לשמונה 
מנות, תוך יצירת צורה של עוגיות מחתיכות הבצק.

הניחו בתנור )אשר חומם מראש ל- 160 מעלות( בערך 
ל- 20 דקות, הוציאו ותנו לעוגיות להתקרר.

מרכיבים:
2 כפות מדידה פוראור לייט אוטרא

140 ג' שיבולת שועל
60 ג' זרעי פשתן טחונים 

35 ג' שקדים חתוכים
1 כף חמאת בוטנים

1 כף דבש
שבבי שוקולד מריר לציפוי

הכנה:
בהסתמך על המרקם שאותו אתם רוצים לקבל, אתם יכולים להשתמש 

בשיבולת שועל כפי שהיא, או לטחון אותה באמצעות שימוש בבלנדר שתקבל 
מרקם דמוי קמח.

הניחו את כל המרכיבים )מלבד לשבבי השוקולד המריר( בקערה וערבבו עד 
שאתם מקבלים בצק בעל מרקם אחיד.

רפדו תבנית אפיה בגודל של 12.7 ס"מ בנייר אפיה ומזגו את התערובת בעזרת 
כף, תוך כדי שאתם משטחים אותה עד שהיא מכסה את תחתית התבנית.

פזרו שבבי שוקולד על פני השטח, תוך כדי שאתם לוחצים עליהם קלות על 
מנת להכניסם אל תוך הבצק.

הכניסו למקפיא למשך 30 דקות. הוציאו מהמקפיא והוציאו את התערובת 
ביחד עם נייר האפיה. על-ידי שימוש בסכין חדה חתכו בערך לשמונה חתיכות.

עטפו כל חטיף בנפרד בניילון נצמד כדי שישמש כחטיף לדרך, או אחסנו 
בקופסה בתוך המקרר.

עצה: החליפו את השקדים בדובדבנים קצוצים, צימוקים או תמרים לקבלת 
חטיף חלבון יותר פירותי.

עוגיה עם אגוזים

חטיפי חלבון ללא אפיה
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עוצמה
מלטפת

שילוב של מגוון רחב של פירות, ירקות, אגוזים וזרעים בתזונה שלכם הינו 
דבר הכרחי ומהווה דרך טעימה לקבל את הויטמינים, המינרלים והחומרים 
המזינים הנדרשים כדי לשמור על תפקוד יעיל של הגוף והנפש שלכם. אם 
אתם רוצים להבטיח שאתם צורכים שפע של טּוב, נסו לשלב תערובת של 
המרכיבים הבריאים האלה בבלנדר. כך תיצרו שייק פירות ייחודי, צבעוני 

ובריא, ואתם כמובן מוזמנים להוסיף תוספי תזונה של Forever, שהם 
מושלמים להוספת ניצוץ של טעם ובריאות לשייק שלכם!
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דבש דבורים
הממתיק הטבעי והטעים הזה 

גדוש בכל טוב שאותו מציע 
הטבע והוא מהווה תחליף 

מושלם לסוכר מעובד בתזונה 
שלכם. הוא קל לעיכול ומלא 

בפרוקטוז, גלוקוז, וכמות 
גדולה של מיקרונוטריאנטים.

תמרי מג’הול
הוא מוכר בכינוי "מלך 
התמרים“ וישראל היא 

היצואנית הגדולה בעולם שלו. 
התמרים הם דלי שומן אך 

מלאים בחלבון ופחמימות. 
יש בהם אשלגן, אשר מסייע 

באיזון ה- pH בגוף והוא עשיר 
בסיבים תזונתיים.

Argi+
משקה הספורט הטעים והמזין 

הזה מכיל חמישה גרם של 
L-Arginine בכל מנה ובנוסף 

 C ויטמינים, לרבות ויטמין
אשר תורם להפחתת עייפות 

ותשישות וויטמין D אשר 
תורם לשמירה על תפקוד 

תקין של השרירים.

אבקת מאצ’ה
הטרנד היפני הכיר לעולם כמה 

מוצרים חדשים, כמו אבקה 
זו, שנמכרת בחנויות לממכר 
תה, ושמשמשת להכנת תה 

ירוק. היא זוכה לשבחים הודות 
לתכונות נוגדות החמצון שלה. 
כמו כן, אבקת מאצ'ה מכילה 
סיבים, קפאין, וחומצת אמינו 

.L-theanine

סלק
ירק השורש הזה מלא בסידן, 

 .C -ו A בברזל ובויטמינים
כמו כן הוא מהווה מקור טוב 

לחומצה פולית, סיב, מנגן 
ואשלגן.

בננות
מרבית האנשים יודעים 

שבננות מלאות באשלגן אך 
האם ידעתם שבננות )אשר לא 
בשלות מדי( מכילות גם מקור 

טוב של פקטין, סיב שתורם 
)כאשר נצרך בכמות מספקת( 

לשמירה על רמות כולסטרול 
תקינות בדם.

מיץ גזר
המיץ המתוק הזה הוא דל 
 .A קלוריות ומלא בויטמין

ויטמין A תורם לשמירה על 
עור בריא וראיה תקינה, ועל 

תפקוד תקין של המערכת 
החיסונית.
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אבוקדו
פרי האבוקדו מהווה מקור 
 ,E ,B6 ,K נהדר לויטמין
C, נחושת, חומצה פולית 

ואומגה 3.

חלב שקדים
חלב השקדים הוא דל שומן 

ודל כולסטרול והוא מלא 
בויטמינים, כמו גם בברזל, 

סידן ואבץ.

אגוז מוסקט
בתבלין החם והעדין הזה 

צריך להשתמש בצמצום אך 
הוא בכל זאת מלא בחומרים 
מזינים, לרבות מנגן, מגנזיום 

ותיאמין.

קינמון
תבלין טעים נוסף אשר 

פופולרי הן במאכלים מתוקים 
והן במאכלים מלוחים.

ישנן עדויות על שימוש 
בקינמון כבר אלפי שנים, בגלל 

ערכו הרב, הוגש למלכים 
ולשליטים.

אוכמניות
פירות היער הקטנים האלה 

מלאים בחומרים מזינים 
לרבות חומצה פולית, ויטמין 

C, ו- B6. בין יתרונותיו, ויטמין 
B6 תורם לתפקוד פסיכולוגי 
תקין; זה אומר שהאוכמניות 
מצוינות לשמירה על תודעה 

בריאה. אם כי יתכן שתצטרכו 
לאכול לא מעט מהן.

קייל )כרוב עלים(
בהיותו מכונה 'כרוב על׳, ירק 

עלים דל קלוריות זה מלא 
בסיבים ובמגוון של ויטמינים, 

חומרים מזינים וחומצות שומן 
חיוניות נהדרות.

לבנדר
הידעתם שלבנדר הוא גם 

עשב אכיל? הוספת הלבנדר 
למשקאות שלכם לא רק 

תגרום לכם להרגיש רעננים 
ופרחוניים, אך הפינוק הסגול 
המיובש הזה מהווה גם מקור 

לויטמין A, סידן וברזל.

זרעי צ’יה
זרעי הצ׳יה מופקים מצמח 

מסוג מרווה ממשפחת 
השפתניים; אשר מוצאו 

ממקסיקו ומגואטמלה.
זרעי הצ׳יה מהווים מקור נהדר 

לאומגה 3 ולחלבון.

תאהבו את גופכם מבפנים בכך שתמלאו אותו במרכיבים טריים ובריאים. 
כל השייקים שלנו מכילים מגוון של מוצרים מלאים בויטמינים, אשר רובם 

טריים ומוכנים לאכילה, בדיוק כפי שהטבע רצה! אספנו מבחר של כמה 
מהמרכיבים הנהדרים שאנחנו אוהבים לשלב בשייקים שלנו:
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שייק הכל זהב

שייק נינג‘ה ג‘ינג’ר

שייק תשוקה אדומה

מנגו בשל חתוך לקוביות
1/2 בננה בשלה, קלופה

חצי כוס חלב שקדים
חצי כוס יוגורט דל שומן

 2 כפיות אבקת מאצ'ה לא ממותקת
)ניתן לקנות בחנויות לממכר תה(

1 כף מדידה פוראור לייט אולטרא  )וניל(
עד שתי כפיות דבש

חופן של קוביות קרח

חצי כוס מיץ גזר
1 כף ג'ינג'ר טרי )חתוך גס(

בננה 1
1 כף מדידה פוראור לייט אולטרא  )וניל(

כוס קוביות קרח

סלק בינוני, קלוף וחתוך לקוביות
כוס תותים, טריים או קפואים

3 תמרים מג׳הול, מגולענים
פרוסות תפוח )אופציונלי(

Argi+ 1  שקית
200 מ"ל חלב שקדים
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פרץ אוכמניות

שייק עוצמה ירוקה

שייק חלבונים ואגוזים

240 מ"ל חלב שקדים
100 ג' אוכמניות קפואות
בננה
1/2 כפית לבנדר לבישול
1 כפית קליפת לימון

שלבו ויטמינים C ו- D, ואבץ 
על-ידי הוספת שתי טבליות 
של אימובלנד  - תערובת 
FOS ולקטופרין 

3/4 כוס אננס קפוא
כוס מי קוקוס
חופן קטן של עלי קייל
1/2 מלפפון גדול, קלוף
1/2 אבוקדו, קלוף
1 כפית זרעי צ'יה

הפכו את השייק הזה לירוק אף יותר על-
ידי הוספת טבלית של ״עשב דגנים״. 

חצי גביע גבינת קוטג' דלת שומן
 תמר מצוי מגולען
)השרו במים חמים למשך 5 דקות(
1 כפית תמצית וניל
1/4 כפית של תמצית שקדים
1/2 כפית קינמון
1/2 כפית אגוז מוסקט
כף מדידה פוראור לייט אולטרא  )וניל(
200 מ"ל חלב שקדים לא ממותק

כולנו יודעים כמה זה חשוב לאכול מאכלים 
טריים וירוקים. בעוד שאינכם יכולים לאכול 

סלט בכל ארוחה, אתם יכולים ליטול 
תוסף יומי המכיל עשב שעורה, עשב חיטה 
ואספסת. שפע זה של מזונות ירוקים יכול 

לעזור להשלים את הפערים בתזונה, יחד עם 
פלפל קאיין לשמירה על מחזור דם בריא 

ודבש להגברת האנרגיה.

תוסף מקיף זה לתמיכה 
במערכת החיסונית מכיל 

 ,)FOS( פרוקטואוליגוסכרידים
לקטופרין, פטריות מאי-טאקי 

ושיטאקי, ויטמין C, ויטמין 
D ואבץ. תערובת סינרגטית 

הפועלת כדי לשמור על 
המערכת החיסונית שלכם 

בשיא תפקודה. מאי-טאקי, 
פטריה יפנית פופולרית, הוכחה 

כמשפרת את יעילות התאים 
החיסוניים ומזרזת את התגובה 

החיסונית. החיים עסוקים 
דיים ואין לכם זמן להאט את 

הקצב. בצעו פעולת מנע ותמכו 
במערכת החיסונית שלכם.

פוראור עשב דגנים 

אימובלנד - תערובת 
FOS ולקטופרין 
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הסיבים התזונתיים חיוניים לכל אחת ואחד ויכולים לשמש ככלי הנשק הסודי שלכם 
בשמירה על תזונה סדירה וספיגת מזון תקינה.

אם נסתכל על כמה מהחומרים החיוניים 
לגופנו כעל שחקנים בהצגה; החלבון ללא כל 
ספק יככב כ”גיבור”, השומן יוכתר כ- “רשע” 

והפחמימות יקבלו את תפקיד  “שחקני 
המישנה”. והסיבים? כיוון שאינם מכילים 

חומרים מזינים כמו שאר משתתפי ההצגה, 
ככל הנראה יקבלו את תפקיד של דמות 

שמופיעה לרגע קט ברקע וזוכה להתעלמות 
עקב כך שאינה מעניינת ולא רלוונטית. עיצרו 

הכל!  לקרוא לסיבים “לא מעניין ולא רלוונטי” 
לא יכול להיות רחוק יותר מהאמת!

הסיבים כוללים שני מרכיבים חשובים מאוד 
לעיכול תקין:

1. מסייעים בספיגת החומרים המזינים.
2. מתחברים למוצרי המזון ולרעלנים המצויים 

במעיים שלכם ומסייעים להם לעבור דרכם. 

אין זו משימה פשוטה. ברגע שמערכת העיכול 
שלנו נמתחת היא יכולה להגיע לאורך של יותר 
מ-9 מטרים, והיא נדחסת לחלל של בקושי 0.5 

מטר! ללא הסיבים, הגוף שלנו היה מתקשה 
להעביר את המזון אותו אנו צורכים דרך גופינו 

ביעילות. חישבו על הסיבים כעל כדור דביק גדול 
המתגלגל דרך המעי הדק והמעי הגס שלכם 

תוך שהם אוספים שאריות מזון ורעלנים, ולאחר 
מכן מוציאים אותם כפסולת מהגוף.

הסיבים יכולים גם לסייע בתמיכה בתחושת 
מלאות, כך שתאכלו פחות: צריכת תוסף של 

סיבים תזונתיים חצי שעה לפני הארוחה יכולה 
לסייע לכם להרגיש שבעים, ובכך לצמצם את 
צריכת הקלוריות שלכם בזמן ארוחה. הסיבים 

הנלקחים בין הארוחות עשויים לסייע לכם 
לרסן את תחושות הרעב וזו הסיבה, שהסיבים 
מהווים חלק מצויין בתוכנית דיאטה ואימונים 

נכונה שמטרתה לסייע לכם להוריד במשקל 
או לשמור על משקל בריא. ובנוסף, מחקרים 
הראו שצריכת סיבים בכמות מתאימה הינה 

דרך לתמיכה בבריאות מערכת הלב והריאות, 
בכך שהם מסייעים בתמיכה ברמות תקינות 

של כולסטרול ושל לחץ דם בגוף.

שלא תטעו: הסיבים מהווים חלק מרכזי 
בתפריט המזון שלנו ואפילו משרד הבריאות 

בארץ ממליץ להעדיף מזונות המכילים סיבים 
בכמות של 21 גרם ליום לנשים ו-30 גרם ליום 

לגברים. 
)מתוך אתר משרד הבריאות(

המלצה דומה חוזרת במרבית המדינות. 
בארה״ב למשל, כמות הצריכה היומית 

המומלצת של סיבים תזונתיים היא 25 גרם 
ביום עבור נשים ו-38 גרם עבור גברים.

כך או כך, מסתבר כי אנו צורכים כמחצית 
מכמות זו בממוצע בלבד.

הסיבה העיקרית למחסור בסיבים בתפריט 
המזון שלנו נובעת מצריכה לא מספיקה של 

פירות, ירקות ודגנים מלאים.
ניתן למצוא סיבים רק במזונות המגיעים 

מצמחים. מזונות כגון בשר, דגים ומוצרי חלב 
אינם מכילים סיבים. 

קיימים שני סוגים של סיבים– מסיסים ולא 
מסיסים. כל אחד ממיני הסיבים מסייע לגוף 
שלכם בדרכים שונות, כך שתפריט מזון בריא 

ותקין אמור לכלול את שני סוגי הסיבים.
פוראור פייבר הינה תערובת חזקה ויעילה של 

ארבעה סוגי סיבים תזונתיים ייחודיים המגיעים 
באריזות אישיות שכל אחת מספקת לכם 5 

גרם של סיבים תזונתיים לתמיכה בבריאותכם.  
ערבבו אריזה אישית של סיבים במים, בג’ל אלו 

ורה של Forever או במשקה אחר- זו כמות 
שוות ערך לכמות שישנה בכמעט שתי פרוסות 
של טוסט מחיטה מלאה, אך ללא הפחמימות 

והקלוריות!
האריזות האישיות מהוות דרך נוחה להשיג 

תוספת סיבים לתפריט התזונה היומי שלכם 
ולשפר את בריאותכם, במיוחד בזמן שאתם 

בעבודה או בדרכים.

הוסיפו סיבים לתזונה
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פוראור דיילי 
מולטי-ויטמין עוצמתי ויעיל זה, המיועד לצריכה יומית, 

מעניק את המערכת המתקדמת ביותר שקיימת לאספקת 
החומרים המזינים לגוף. הנוסחה הבלעדית שלנו 

מכילה 55 חומרים מזינים עטופים באלו ורה, המאוזנים 
באופן מושלם, וכוללת ויטמינים ומינרלים חיוניים בכמות 

התואמת לערכים היומיים המומלצים. כללנו בו גם תערובת 
פירות וירקות שתסייע לספק חומרים מזינים חשובים. 

הבאתי ָלך במתנה...
כי כשהיא מתאמנת בבית 
היא אוהבת ליצור אווירה 

מתאימה

כי זה משלים את כל מה 
שלא הספיקה

כי זה מתוק ויפה - ממש כמוה!

כי אף אחת לא 
אוהבת להשתמש 

במיזרון של חדר 
הכושר

כי כבר הרבה זמן היא 
מדברת על ניקוי גוף

ותזונה נכונה
כי זה נח ואופנתי

כי זה עוזר לשמור על כושר

כי למרות הכל, על 
הקפה של הבוקר היא 

לא מוותרת

כי לפני הכל היא 
אשת עסקים
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כי תמיד אפשר להראות 
קצת יותר אופנתי

כי הוא לא מוותר 
 ARGI+ על מנת

לפני כל אימון

הבאתי לך במתנה...

כי זה הכי קרוב לטבע

כדי שיוכל להתאמן גם בבית

כי הוא אוהב לנסות ליצור שייקים 
בטעמים שונים

כי מזמן זה לא רק שעון

כי זה מעולה לשרירים תפוסים

כי הגיע הזמן לתיק 
אימונים חדש

אלו היט לושן 
לאלו היט יש רכיבים מחממים וגם ג'ל אלו ורה מקרר. 

הוא בעל רמת pH מאוזנת, מכיל שלושה שמנים, מעולה 
לעיסוי עמוק ולהרגעת שרירים עייפים. למרות שהוא נספג 

במהירות, החום המעקצץ ממשיך להיות מורגש הרבה 
לאחר שהעיסוי מסתיים.

 MSM ג׳ל אלו ורה עם
ג'ל אלו ורה עם  MSM מכיל תמצית עלי רוזמרין, חומר 
מייצב שמושך מים אל העור. ג'ל זה נספג במהירות, קל 

למרוח אותו אבל קשה לעזוב אותו כשמרגישים את השפעתו 
המרגיעה. MSM היא תרכובת אורגנית של גופרית והמינרל 

השלישי בתפוצתו בגוף. שילבנו זאת עם אלו ורה טהורה 
ומיוצבת, ויטמין E ותמציות צמחים ויצרנו ג'ל מרגיע. 

כדי להכניס 
אותו לשיגרת 

אימונים ותזונה 
נכונה
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דמיינו לעצמכם שאתם חותכים עלה של אלו ורה ומשתמשים בג’ל 
הניגר ישירות מהצמח מוצר הדגל של Forever הינו ג’ל האלו ורה 

לשתייה שהוא הדבר הקרוב ביותר לדבר האמיתי!
בהיותו הראשון מסוגו אשר קיבל את חותם המועצה הבינלאומית 

למדעי האלו ורה, ג׳ל האלו ורה שלנו מספק את היתרונות המדהימים 
של אלו ורה, בדיוק כפי שהטבע ייעד אותו להיות.

אין זה פלא שבמשך אלפי שנים היללו את האלו ורה בזכות תכונותיה המרגיעות, המקררות והמלחחות.
אנשים רבים משתמשים באלו ורה כדי לשכך כוויות קלות או להרגיע ולהוסיף לחות לעור יבש, אך האם ידעתם שיש 

:Forever יתרונות רבים נוספים אשר הוכחו על-ידי המדע? הנה רק כמה מהסיבות שיגרמו לכם להתאהב באלו ורה של

תמיכה בעיכול בריא 
לאלו ורה יש יכולות טיהור טבעיות שמסייעות למערכת העיכול 

לספוג חומרים מזינים מהמזון שאנו אוכלים למחזור הדם, 
ובמקביל לעודד התפתחות של חיידקים ידידותיים.

האלו ורה מספקת הרגעה מהירה 
האלו ורה מהוללת בצדק הודות ליכולותיה המהירות לשכך כוויות 

קלות, חתכים, שריטות וגירויי עור.

תמיכה במערכת החיסונית ובתפקודה 
אלו ורה מכילה רב-סוכרים ייחודים וחומרים מזינים נוספים 

המסייעים לווסת את המערכת החיסונית ולתמוך בה.

היגיינה ובריאות דנטלית 
אלו ורה מועילה במיוחד לאזור הפה והחניכיים. נסו את משחת 

השיניים שלנו לצד מנה או שתיים ביום של ג'ל האלו ורה לשתייה 
לתמיכה בהיגיינת פה בריאה.

תמיכת קולגן ואלסטין 
אלו ורה מספקת חומרי בניין ליצירת עור בריא ושמירה עליו 

ולסיוע במאבק נגד סימני הזדקנות
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הכי קרוב לטבע

כי זה הכי קרוב לטבע
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מאז Forever ,1978 הראתה את מחויבותה לחיפוש בכל רחבי העולם אחר המרכיבים 
הטהורים ביותר מהטבע והתאמתם להתקדמויות המדעיות החדשות ביותר, למען 

מטרה אחת: לעזור לך ולמשפחתך להיראות טוב יותר ולהרגיש טוב יותר.

הבטחת האיכות הגבוהה ביותר

מוצרי האלו ורה שלנו היו הראשונים שקיבלו את חותם האישור מהמועצה הבינלאומית 
למדעי האלו ורה, עבור כמות הג׳ל והטוהר שלו. כמו כן מרבית המוצרים שלנו קיבלו  

אישור ״למהדרין״ / כשרות של הרבנות הראשית לישראל ואישור חלאל. 

חותמת
הארנב

Forever קיבלה את חותמת ״הארנב״ בזכות אהדתה כלפי בע״ח. 
אתם יכולים להיות בטוחים שאף אחד מהמוצרים שלנו  לא נוסה על 
בעלי חיים בשום שלב בתהליכי הייצור, ואין אנו משתפים פעולה עם 

אף מעבדה המבצעת ניסויים בבעלי חיים. 

100% אחריות ללקוח ל-30 יום ללא תנאי.

משרד הבריאות הנחה אותנו לשתות ממשקאות האלו ורה 5 מ"ל ביום עם כוס מים.  התכניות השונות, F15 , C9 ו – Vital 5 הן תכניות בינלאומיות. 
כל פרטי התכניות והכמויות המוגדרות בתכניות אלו הם תרגום של התכניות הבינלאומיות. בארץ, הנחיות משרד הבריאות מחייבות.

אם הנכם נוטלים תרופות או שיש לכם בעיה רפואית אנא היוועצו עם רופא מוסמך או איש מקצוע מוסמך אחר בתחום הרפואה לקבלת מידע מפורט יותר 
לפני תחילת כל תוכנית אימונים או שימוש בתוסף מזון.


