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BUĎME  
F.I.T.!
ČI UŽ STE ŠPORTOVEC 
NA VRCHOLE FORMY, 
ALEBO NIEKTO VEĽMI 
AKTÍVNY KTO HĽADÁ 
NOVÝ PROGRAM, 
KTORÝ BY VÁŠ VÝKON 
DOSTAL NA ĎALŠIU 
ÚROVEŇ, PROGRAM 
ADVANCED JE TU PRE 
VÁS.

ADVANCED 1
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Skôr, než začnete akýkoľvek cvičebný program, alebo užijete akýkoľvek 
doplnok stravy, kontaktujte prosím, svojho lekára alebo iného kvalifikovaného 

zdravotníckeho pracovníka, aby ste získali bližšie informácie.

Forever  
Lite Ultra™ 
1X vrecúško 

s 15 porciami

Forever Fiber™

15 dávok

Čo obsahuje 
váš balíček

:

Forever  
Aloe Vera Gel™

2X 1 litrový 
Tetrapak

Forever Therm™

30 tabliet

Forever  
Garcinia Plus™

90 gélových kapsúl

FOREVER ALOE VERA GEL™  
pomáha čistiť tráviaci systém

a maximalizovať vstrebávanie živín.

FOREVER FIBER™  
poskytuje patentovanú zmes 5 g vo vode rozpustnej 

vlákniny, ktorá pomáha podporovať pocit sýtosti.

FOREVER THERM™ 
ponúka účinnú kombináciu rastlinných výťažkov 

a vitamínov, ktoré môžu pomôcť podporiť metabolizmus. 

FOREVER GARCINIA PLUS™ 
môže pomôcť telu spaľovať tuk účinnejšie a pomáha 
potláčať chuť do jedla zvyšovaním hladín serotonínu.

FOREVER LITE ULTRA™  
je bohatý zdroj vitamínov a minerálov 

so 17 g proteínov v jednej porcii. 
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ZAČÍNAME

ABY STE 
DOSIAHLI TIE 

NAJLEPŠIE 
VÝSLEDKY, 

POSTUPUJTE 
PODĽA TÝCHTO 

TIPOV.

ZAZNAČTE SI 
SVOJE MERANIA. 

Hoci je váha užitočná informácia, 
nepodá vám úplný obraz o vašom 

pokroku. Zaznamenajte si svoje miery 
pred a po každom z programov , 

aby ste plne pochopili spôsob, 
akým sa mení vaše telo.

ZAZNAČTE SI 
SVOJE KALÓRIE. 

Keď začnete, tak je dôležitý prehľad 
o vašom príjme kalórií. Zaznamenajte 

si svoje kalórie do zošitu, alebo použite 
svoju obľúbenú aplikáciu na sledovanie 

kalórií, keď sa učíte určovať zdravé 
veľkosti porcií a učíte sa novým 

stravovacím návykom.

FOREVER  JE 
ŠPECIÁLNE NAVRHNUTÝ 
TAK, ABY VÁM POSKYTOL 
NÁSTROJE PRE ZDRAVŠÍ 
ŽIVOT, KTORÉ VÁS BUDÚ 
SPREVÁDZAŤ NA VAŠEJ 
ÚSPEŠNEJ CESTE 
K ÚBYTKU VÁHY. 
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PITE VEĽA VODY. 
Pitie aspoň ôsmich pohárov (2 l) 
vody denne vám môže pomôcť 
cítiť sa plnšie, odplavovať toxíny 

a podporiť zdravú pokožku.

ODLOŽTE SOĽNIČKU. 
Soľ prispieva k zadržiavaniu 

vody, môže spôsobiť, že sa budete 
cítiť spomalení a vyvolá dojem, 

že nerobíte pokroky. Namiesto toho 
ochuťte jedlá rôznymi bylinkami, 

alebo koreninami.

VYHNITE SA 
OCHUTENÝM 

A SÝTENÝM NÁPOJOM. 
Sýtené nápoje podporujú nadúvanie 

a pitie ochutených nápojov môže 
pridať nechcené kalórie. Zvýšená 

hladina cukru navodzuje 
pocit pomalosti.
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STANOVTE 
SI CIELE
Počas programu  ADVANCED si stanovte realistické 
ciele a majte ich neustále na pamäti. Môže to byť 
čokoľvek od nového osobného rekordu v tlaku na lavičke, 
až po prekonanie vlastného rekordu v maratóne.

JASNÉ CIELE VÁM POMÔŽU 
UDRŽAŤ SI MOTIVÁCIU 
NA VAŠEJ CESTE.
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MIERY PRED PROGRAMOM  ADVANCED 1:

BICEPS

HRUDNÍK

PÁS LÝTKA

STEHNÁ

VÁHA

BOKY

MIERY PO ABSOLVOVANÍ  INTERMEDIATE 1:

BICEPS

HRUDNÍK

PÁS LÝTKA

STEHNÁ

VÁHA

BOKY

MIERY PO ABSOLVOVANÍ  INTERMEDIATE 2:

BICEPS

HRUDNÍK

PÁS LÝTKA

STEHNÁ

VÁHA

BOKY

TELESNÁ VÁHA 
A MIERY

AKO MERAŤ:
HRUDNÍK / Merajte pod pazuchami okolo prednej časti 

hrudníka s rukami uvoľnenými po stranách.
BICEPSY / Merajte v polovici medzi podpazuším 

a lakťom s rukami uvoľnenými po stranách.
PÁS / Merajte svoj prirodzený pás približne 

6 cm nad bokmi.
BOKY / Merajte okolo najširšej 

časti bokov a zadku.
STEHNÁ / Merajte v najširšej časti 
stehna v mieste najvyššieho bodu 

vášho vnútorného stehna.
LÝTKA / Merajte najširšiu časť 

lýtka, väčšinou v polovici medzi 
kolenom a členkom, pričom 

sú lýtka uvoľnené.
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VÁŠ ROZVRH DOPLNKOV
RIAĎTE SA KAŽDÝ DEŇ TÝMTO 
ROZVRHOM DOPLNKOV, ABY STE DOSIAHLI 
MAXIMÁLNE VÝSLEDKY S PROGRAMOM 

 ADVANCED 1.

NEZABUDNITE POČKAŤ ASPOŇ 30 MINÚT MEDZI 
FOREVER GARCINIA PLUS™ A FOREVER ALOE VERA 
GELOM™ ALEBO JEDLOM, ABY STE DOSIAHLI PLNÝ 
ÚČINOK A OSOH Z FOREVER GARCINIE PLUS™!

Desiata

1X balenie 
Forever Fiber™ 
Zmiešané 
s 250 – 300 ml vody 
alebo iného nápoja

Uistite sa, že ste užili
Forever Fiber™ oddelene 
od vašich každodenných 

doplnkov. Vláknina môže viazať 
niektoré živiny, ovplyvňujúc tak 

ich vstrebávanie v tele.

2X kapsuly 
Forever 
Garcinia Plus™

2X kapsuly 
Forever 
Garcinia Plus™

2X kapsuly 
Forever 
Garcinia Plus™

120 ml  
Forever Aloe 
Vera Gel™
Minimálne 
s 250 ml vody

Obed 

Minimálne 
250 ml vody

Skôr než užijete 
Forever Aloe Vera Gel™

Počkajte 
30 minút

Skôr než si dáte 
obed

Počkajte 
30 minút

Večera Skôr než si dáte 
večeru

Počkajte 
30 minút
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1X tableta 
Forever  
Therm™

Raňajky 

F.I.T. TIP
Ak budete jesť 30 minút až 2 hodiny 
pred cvičením, môže vám to pomôcť 
podporiť vašu energiu, zvýšiť výkon, 
zachovať svalové tkanivo a pomôcť 

uľahčiť regeneráciu. Ak chcete 
dosiahnuť optimálne výsledky, skôr, 

než vybehnete do fitka, užite si 
občerstvenie, ktoré obsahuje 
proteíny a sacharidy. Recepty 

na desiatu nájdete 
na strane 44.

1X tableta 
Forever  
Therm™
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REGENERÁCIA 
PO CVIČENÍ

VEDELI STE, 
ŽE TO, ČO JEME, 

JE ROVNAKO 
DÔLEŽITÉ AKO TO, 

KEDY TO JEME? 
Bežná chyba, ktorú robia mnohí 

ľudia keď zvýšia aktivitu, alebo ich 
cvičenia začnú byť intenzívnejšie 
je, že nezabezpečia dostatočnú 

výživu, ktorú ich telo 
potrebuje.

IDEÁLNA 
VÝŽIVA 

PO CVIČENÍ BY 
MALA OBSAHOVAŤ 

TAK SACHARIDY 
AKO AJ PROTEÍNY. 

Hľadajte komplexné sacharidy ako sú ovocie, 
ovsené vločky alebo zelenina, ktoré spôsobujú 

skôr mierne zvýšenie hladín cukru v krvi ako 
jeho prudký nárast, ktorý nastane, keď jete 

jednoduché (rafinované) sacharidy bez 
proteínov. Proteíny pomáhajú 

zmierniť nárast 
cukru v krvi.
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REGENERÁCIA 
PO CVIČENÍ

KOKTAIL FOREVER LITE 
ULTRA™ S OVOCÍM 30-45 
MINÚT PO CVIČENÍ 
PREDSTAVUJE OPTIMÁLNU 
KOMBINÁCIU SACHARIDOV 
A PROTEÍNOV, KTORÁ VÁS 
PODPORÍ NA CESTE VPRED.

PROTEÍNY 
V KOMBINÁCII 

SO SACHARIDMI 
MAXIMALIZUJÚ OBNOVU 

SVALOV A MÔŽU 
POMÔCŤ ZNIŽOVAŤ 

BOLESŤ.
Hodnotným zdrojom proteínov na 

zotavenie po cvičení môžu byť 
potraviny ako sú mlieko, sója, 

kuracie mäso, ryby, 
quinoa a vajcia.

DOPLNENIE 
ŽIVÍN DO VÁŠHO 

TELA PO TRÉNINGU JE 
NEVYHNUTNÉ PRE 

REGENERÁCIU SVALOV 
A POMÔŽE VÁM 

DOSIAHNUŤ MAXIMÁLNE 
VÝSLEDKY. 

Odborníci odporúčajú jesť 30-45 minút 
po cvičení, podporíte tak rozvoj 

svalovej hmoty a pomôže to 
vyhnúť sa bolestiam 

svalov.
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RECEPTY NA KOKTAILY 
FOREVER LITE ULTRA™
Tieto chutné recepty prinesú obmenu do vašich nápojov 
Forever Lite Ultra™. Plné proteínov a s vysokým obsahom 
antioxidantov sú špeciálne navrhnuté tak, aby ste mali pocit 
sýtosti a energie na celé hodiny. 

Počas programu  ADVANCED si na dodanie energie 
vypite svoj nápoj po cvičení alebo uprostred dňa.

+ MUŽI 450 kcal+ ŽENY 300 kcal

Čerešňovo
- zázvorové 
eso

1 odmerka Forever Lite Ultra™ / 200 až 250 ml 
nesladeného kokosového mlieka / ¹⁄3 šálky 2 % bieleho 

gréckeho jogurtu / ½ šálky mrazených čerešní / 
½ čajovej lyžičky mletého zázvoru / 1 čajová lyžička 

medu / 4 – 6 kociek ľadu

(274 kcal)

1 odmerka Forever Lite Ultra™ / 250 až 300 ml 
nesladeného kokosového mlieka / 2⁄3 šálky 2 % bieleho 

gréckeho jogurtu / ¾ šálky mrazených čerešní / 
½ čajovej lyžičky mletého zázvoru / ½ polievkovej 

lyžice medu / 4 – 6 kociek ľadu 
(447 kcal)

Broskyne 
a smotana

1 odmerka Forever Lite Ultra™ / 200 až 250 ml 
nesladeného mandľového mlieka / 1 šálka mrazených 

nesladených broskýň / ½ čajovej lyžičky škorice / 
15 g rozomletých vlašských orechov / 4 – 6 kociek ľadu 

(295 kcal)

1 odmerka Forever Lite Ultra™ / 250 až 300 ml 
nesladeného mandľového mlieka / 1½ šálky mrazených 

nesladených broskýň / ½ čajovej lyžičky škorice / 
40 g rozomletých vlašských orechov / 4 – 6 kociek ľadu 

(452 kcal)

Zelená 
dobrota

1 odmerka Forever Lite Ultra™ / 100 až 150 ml 
nesladeného sójového mlieka / 2 listy zimnej kapusty / 

½ šálky špenátu / 1 malý mrazený banán / 2 ďatle /
½ polievkovej lyžice ľanových semienok 

(318 kcal)

1 odmerka Forever Lite Ultra™ / 150 až 250 ml 
nesladeného sójového mlieka / 3 listy zimnej kapusty /
 ½ šálky špenátu / 1 veľký mrazený banán / 3 ďatle / 

¾ polievkovej lyžice ľanových semienok

(476 kcal)

Čučoried-
kový 
mafin

1 odmerka Forever Lite Ultra™ / 150 až 250 ml 
odtučneného mlieka alebo jeho alternatíva / ¹⁄3 šálky 
0 % bieleho gréckeho jogurtu / ½ šálky mrazených 
čučoriedok / ¹⁄8 šálky ovsených vločiek / ¹⁄8 čajovej 

lyžičky škorice / ¹⁄8 čajovej lyžičky vanilkového 
extraktu / 1 polievková lyžica müsli na posypanie 

(320 kcal)

1 odmerka Forever Lite Ultra™ / 150 až 250 ml 
odtučneného mlieka alebo jeho alternatíva / ½ šálky 
0 % bieleho gréckeho jogurtu / ¾ šálky mrazených 
čučoriedok / ¼ šálky ovsených vločiek / ¹⁄8 čajovej 

lyžičky škorice / ¹⁄8 čajovej lyžičky vanilkového extraktu 
/ 1 polievková lyžica müsli na posypanie

(489 kcal)

Čokoládovo 
malinové 
potešenie

1 odmerka Forever Lite Ultra™ / 200 až 250 ml 
nesladeného kokosového mlieka / 1 šálka čerstvých 

alebo mrazených malín / ½ polievkovej lyžice 
kakaového prášku / 1 polievková lyžica mandľového 
masla / 1 polievková lyžica čokoládových lupienkov / 

4 – 6 ľadových kociek 

(305 kcal)

1 odmerka Forever Lite Ultra™ / 250 až 300 ml 
nesladeného kokosového mlieka / 1½ šálky čerstvých 

alebo mrazených malín / 1 polievková lyžica kakaového 
prášku / 1½ polievkovej lyžice mandľového masla / 

1 polievková lyžica čokoládových lupienkov /
4 – 6 ľadových kociek 

(470 kcal)

Jahodový 
koláč

1 odmerka Forever Lite Ultra™ / 100 g vanilkového 
gréckeho jogurtu / 1 šálka jahôd / ¹⁄8 šálky čistých 
ovsených vločiek bez príchute / ¼ čajovej lyžičky 

vanilkového extraktu / 4 – 6 kociek ľadu 

(278 kcal)

1 odmerka Forever Lite Ultra™ / 200 g vanilkového 
gréckeho jogurtu / 1½ šálky jahôd / ¼ šálky čistých 
ovsených vločiek bez príchute / ¼ polievkovej lyžice 

vanilkového extraktu / 4 – 6 kociek ľadu 

(440 kcal)

Jablkové 
chrumky

1 odmerka Forever Lite Ultra™ / 200 až 250 ml 
nesladeného sójového mlieka / 100 ml nesladeného 

jablkového pyré / 1 malé jablko, nakrájané / ¹⁄8 kávovej 
lyžičky škorice a muškátového orieška / 2 malé ďatle/
1 kávová lyžička chia semienok / 4 – 6 kociek ľadu 

(300 kcal)

1 odmerka Forever Lite Ultra™ / 250 až 300 ml 
nesladeného sójového mlieka / 100 ml nesladeného 

jablkového pyré / 1 malé jablko, nakrájané / ¹⁄8 kávovej 
lyžičky škorice a muškátového orieška / 3 malé ďatle/
2 kávové lyžičky chia semienok / 4 – 6 kociek ľadu

(461 kcal)
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MÁTE ÚŽASNÝ RECEPT? 
PODEĽTE SA OŇ S NAMI 
NA STRÁNKE 
facebook.com/foreverczechslovak

F.I.T. TIP
Vytvorte si svoj vlastný koktail 

kombináciou 1 odmerky Forever 
Lite Ultra™ s 250 až 300 ml 

odtučneného, kokosového, sójového 
alebo ryžového mlieka, ½ – 1 šálky 
ovocia alebo zeleniny, 1 polievkovej 

lyžice zdravých tukov ako chia 
semienka, ľanové semienka, 
orechové maslo, avokádo, 
alebo kokosový olej a ľadu, 

vody alebo zeleného 
čaju.

V ktoromkoľvek z týchto 
receptov môžete použiť 

ryžové mlieko, nesladené 
mandľové mlieko alebo nesladené 

sójové mlieko. Skontrolujte 
príbalový leták aby ste sa uistili, 

že náhrada mlieka, ktorú si 
vyberiete poskytuje približne 

50 až 60 kcal na 250 ml.
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POČÍTANIE KALÓRIÍ A MERANIE JEDÁL JE 
NEVYHNUTNOU SÚČASŤOU PRI TVORBE 
STRATÉGIE VÝŽIVY. VYMERIAVANÍM A VÁŽENÍM 
DÁVOK JEDLA SI BUDUJETE POVEDOMIE, KTORÉ 
POMÁHA PRI VEDOMOM ROZHODOVANÍ O TOM 
KEDY, PREČO A ČO JETE. 
Rozumný prístup ku jedlu sa stáva celoživotným návykom, hneď ako si uvedomíte 
zdravé prvky správania sa a urobíte z nich súčasť životného štýlu. Namiesto počítania 
kalórií vás program  ADVANCED naučí ako merať svoje porcie podľa veľkosti ruky, 
aby ste mali istotu, že prijímate správne množstvo výživy pre vaše telo. 

PORCIE 
VO VAŠICH 
DLANIACH

TUK: 
VEĽKOSŤ 
PALCA

PROTEÍNY: 
VEĽKOSŤ DLANE

SACHARIDY: 
PLNÁ HRSŤ

ZELENINA: 
VEĽKOSŤ PÄSTE
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F.I.T. TIP
K tomu, aby ste vyzerali a cítili sa lepšie je 

dôležité, aby ste venovali pozornosť všetkým 
aspektom zdravého životného štýlu. Môžete 

plniť tréningový plán do bodky, no 
nevšimnete si, že vaša nie celkom dokonalá 
výživa je príčinou toho, že nevidíte výsledky. 

 
K tomu, aby ste dosiahli maximálne výsledky 

je treba, aby ste dbali vo svojom životnom 
štýle na zdravú výživu, zvyšovali si záťaž pri 

cvičení na rozvoj sily, a držali sa rozpisu 
doplnkov  ADVANCED 

na stranách 8-9.

ABY STE SI UROBILI LEPŠIE JEDLÁ NA RAŇAJKY, 
OBED A VEČERU, DRŽTE SA TÝCHTO ZÁSAD.

PRE ŽENY

1 DLAŇ 
PROTEÍNOV

1 PLNÁ HRSŤ 
KOMPLEXNÝCH 

SACHARIDOV

1 PÄSŤ 
ZELENINY

1 PALEC 
ZDRAVÉHO 

TUKU

PRE MUŽOV

2 DLANE 
PROTEÍNOV

2 PLNÉ HRSTE 
KOMPLEXNÝCH 
SACHARIDOV

2 PÄSTE 
ZELENINY

2 PALCE 
ZDRAVÉHO 
TUKU

PRÍKLADY 
KAŽDÉHO TYPU 
POTRAVÍN 
NÁJDETE NA 
STRANE 46.
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TRÉNINGOVÝ 
PLÁN  
ADVANCED 1

ZAČNIME SA HÝBAŤ
Trvalá zmena vychádza zo spojenia optimálnej výživy a doplnkov 
stravy navrhnutých tak, aby podporili vaše telo pri cvičení
a ktoré môžu pomôcť spáliť kalórie a budovať štíhle svalstvo.

Program  ADVANCED spája tri cielené cvičenia s vlastnou váhou, 
s dvoma kardio cvičeniami, ktoré vás rozhýbu.

DEŇ 3
 CVIČENIE NA 
PREDNÚ, 

VNÚTORNÚ 
A VONKAJŠIU 

STRANU STEHIEN 
JEDEN

DEŇ 2
 TABATA 

KARDIO JEDEN 
 

DEŇ 7
KARDIO PODĽA 

VÝBERU 
 

DEŇ 6
 CVIKY NA 

KVADRICEPSY 
A TRUP 
JEDEN

DEŇ 11
 CVIČENIE NA 
PREDNÚ, 

VNÚTORNÚ 
A VONKAJŠIU 

STRANU STEHIEN 
JEDEN

DEŇ 10
 TABATA 

KARDIO JEDEN 
 

DEŇ 15
KARDIO PODĽA 

VÝBERU 
 

DEŇ 14
 CVIKY NA 

KVADRICEPSY 
A TRUP 
JEDEN

DEŇ 1
 CVIČENIE 

NA CHRBÁT 
JEDEN

DEŇ 5
 BEŽECKÝ PÁS 

KARDIO JEDEN 
 

DEŇ 9
 CVIČENIE 

NA CHRBÁT 
JEDEN

DEŇ 13
 BEŽECKÝ PÁS 

KARDIO JEDEN 
 

DEŇ 4
ODDYCH 

 

DEŇ 8
ODDYCH 

 

DEŇ 12
ODDYCH 
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NAŠTARTUJTE 
KARDIO 

V tomto bode vašej cesty už chápete 
význam kardiovaskulárneho tréningu ako 

súčasti zdravej stratégie regulácie váhy. 
Kardio tréningy môžu pomôcť podporiť 

metabolizmus, podporiť zdravé srdce a môžu 
pomôcť rýchlejšej regenerácii po namáhavom 

cvičení.

Počas programu  ADVANCED 1 si dajte 
záväzok, že budete robiť 3 dni kardio aktivít 

týždenne. Počas týchto cvičení by ste sa mali 
snažiť, aby ste z nich vyťažili maximum. Ak sú 

príliš ľahké, necvičíte dostatočne tvrdo.  

MEDZI 
ODPORÚČANÉ KARDIO 

CVIČENIA PATRIA:
Chôdza, pomalý beh, 

chodenie po schodoch, 
eliptické cvičenie, veslovanie, 
plávanie, joga, bicyklovanie, 

turistika, aerobik, tanec 
a kickbox.
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ROZCVIČKA. 
 
VAŠE TELO JE STROJ.  
Skôr, ako sa pustíte do cvičenia, je dôležité 
pripraviť sa. Rozcvička umožní vašim kĺbom, 
aby krúžili v celom rozsahu ich pohybu, 
môže pomôcť zlepšiť kvalitu vášho cvičenia 
a zároveň zníži pravdepodobnosť 
zranenia. Berte to ako generálku 
pred hlavnou udalosťou. Rozcvičku si 
urobte pred každým cvičením 
v programe  ADVANCED.

ÚKROKY
16X

SUMO DREPY 
S VZPAŽENÍM 

8X

ZAKOPÁVANIE 
16X

STRIEDAVÉ 
ZDVÍHANIE 

KOLIEN 
16X

BOČNÉ 
VÝPADY  
16X

ZDVÍHANIE 
KOLIEN DO 

VÝPADU VZAD  
16X

VÝSKOKY S 
ROZPAŽENÍM 

20X
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SKĽUDNENIE
Vyhraďte si pár minút na konci každého cvičenia, 

na skľudnenie a vydýchanie. To prispeje 
k rýchlejšiemu vyrovnaniu vášho tepu a zároveň 

sa váš dych a krvný tlak vrátia do normálu.
Tiež to pomáha zlepšiť ohybnosť 

a predchádzať zraneniam. Skľudnenie by ste 
mali vykonať plynulo, radšej sériou 

pohybov než jednotlivými cvikmi.

AK SI CHCETE POZRIEŤ 
VŠETKY ROZCVIČKY 

A CVIČENIA, NAVŠTÍVTE STRÁNKU: 
FOREVERFIT15.COM

VZPAŽENIA 
V STOJI
16X

BOČNÉ 
VÝPADY 

S OPOROU  
16X

SUMO DREPY  
8X

NAŤAHOVANIE 
KOLENNÝCH 
VÄZOV VĽAVO 

16X

VÝPAD 
S DREPOM 
VZPAŽENIE 

VPRAVO  
16X

VÝPAD 
S DREPOM 
VZPAŽENIE

VĽAVO  
16X

NAŤAHOVANIE 
KOLENNÝCH 

VÄZOV VPRAVO  
16X

ROZPÍNANIE 
HRUDNÍKA 

8X
KRÚŽENIE 
RAMENAMI  

8X
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Zopakujte 
8x na 

kompletný 
tréning!

Oddych 60 
sekúnd

  
TABATA  
KARDIO  
JEDEN
Toto kardio prináša cvičenie v štýle Tabata. 
Štýl cvičenia Tabata kombinuje krátke intervaly 
aktivity s vysokou intenzitou s krátkymi úsekmi 
oddychu. Pri tomto tréningu budú cviky 
vykonávané kruhovou metódou. 

Robte každé cvičenie 20 sekúnd najväčšou 
intenzitou a oddychujte 10 sekúnd. Keď skončíte 
všetkých 8 cvikov, oddychujte 60 sekúnd a opäť 
začnite s cieľom dokončiť celkovo 8 kôl.

+ drepy   
+ kľuky   
+ korčuľovanie   
+ doska s rozkročenými nohami    
+ výkop vpred do výpadu vzad ľavá strana
+  tricepsové kľuky   
+ výkop vpred do výpadu vzad pravá strana 
+ doska do drepového výpadu

10 
sekúnd
oddych

20 
sekúnd 
každé

F.I.T. TIP
Cvičenia vysokej intenzity, ako 
kardio tréningy  ADVANCED 

vám umožňujú maximalizovať vaše 
výsledky v kratšom čase, ako by 
vám to trvalo s tradičným kardio 

cvičením.
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BEŽECKÝ PÁS    

JEDEN
Toto kardio cvičenie vám umožňuje budovať 

výdrž, silu a rýchlosť využitím intervalov 
chôdze, pomalého a rýchleho behu.

Kráčajte po bežeckom páse pri 1 % sklone
 60 sekúnd. Potom zvýšte rýchlosť na pomalý 

beh pri 2 % sklone bežeckého pásu ďalších 
60 sekúnd. Nakoniec zvýšte rýchlosť na rýchly 

beh na 60 sekúnd. Zopakujte 6-10 krát bez 
prestávky medzi nimi, aby ste dokončili 

tréning.

KARDIO PODĽA 
VÝBERU  

Váš záverečný kardio tréning je každý týždeň na 
vás. Ak máte pocit, že máte vaše svaly napäté, 

skúste posilňujúcu jogu. Hľadáte niečo nové? 
Skúste zumbu alebo hodiny kickboxu. Možnosti 

kardio tréningu sú nekonečné. Vytvorte a objavte 
kardio tréning, ktorý vás bude baviť, aby ste si 

vybudovali celoživotné návyky.

Každé kardio cvičenie by malo trvať 
30-60 minút a ideálne by ste ho 
mali vykonávať bez prerušenia.

Zopakujte 
6-10x na 

kompletný 
tréning!

60 
sekúnd 
1% sklon 
chôdza

60 
sekúnd

2% sklon
pomalý 

beh

60 
sekúnd 

2% sklon 
beh

F.I.T. TIP
Tréning môžete urobiť aj bez 

bežeckého pásu, ak ku nemu nemáte 
prístup. Vyberte si trasu, ktorú môžete 
urobiť v jednom 3-minútovom okruhu, 

potom si dajte cieľ dokončiť každé 
kolo rýchlejšie, ako to 

predchádzajúce, pričom 
zvyšujete intenzitu.
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F.I.T. TIP
Začnite s činkami, pri ktorých budete 

pociťovať na konci opakovaní v 
každom kole cvičenia únavu svalov. 
Nevládzete dokončiť kolo cvičení? 
Skúste to znova s ľahšími činkami. 

Dokončili ste každé kolo 
s ľahkosťou? Je čas skúsiť 

to s ťažšími činkami. 

  
CVIČENIE ZADNÉHO 
SVALSTVA  
JEDEN
 

 POTREBNÉ VYBAVENIE: ČINKY

Tento tréning ponúka sériu 10 cielených cvikov, 
ktoré posilňujú vaše svaly zadku, chrbta ale aj bicepsy. 
Urobte 2-3 série dvoch cvikov bez prestávky, potom 
oddychujte 30-60 sekúnd a pustite sa do ďalších 
dvoch cvikov.

Keď ste urobili 10 cvikov, oddychujte 30 sekúnd 
a pustite sa do skľudňujúcich cvikov.

+ mŕtvy ťah      16x
+ príťah činiek v sede ku prsiam    16x
+ oddych     30-60 sekúnd
+ zdvihnutie činiek švihom    16x
    v stoji ku prsiam    
+ bicepsový zdvih    16x
+ oddych     30-60 sekúnd
+ hlboké výpady s činkami    16x / každá strana
+ príťah činky ku prsiam     16x / každá strana
    v predklone     
+ oddych     30-60 sekúnd
+ hlbkový drep s činkou     16x
    uchopenou pred telom                
+ bočné bicepsové zdvihy    16x
+ oddych     30-60 sekúnd
+ let supermana       16x
+ príťah činky ku prsiam v kliku     16x

Oddych 
30-60 

sekúnd

30-60 

sekúnd
oddych

2-3 

série
2  

sekvenčné 
cvičenia 

PUSTITE 
SA DO 

ĎALŠÍCH 
2 CVIČENÍ
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CVIČENIE PREDNÝCH 
A BOČNÝCH SVALOV   

JEDEN 
    POTREBNÉ VYBAVENIE: ČINKY,  

ODPOROVÉ GUMY, STOLIČKA 
 

Tento tréning ponúka sériu 12 cielených cvikov, ktoré posilňujú 
predné a bočné svalstvo vášho tela vrátane hrudníka, ramien, 

tricepsov a krížnych svalov. Urobte 2-3 série troch cvičení 
bez prestávky skôr, než si urobíte prestávku na 60 sekúnd 

a pustíte sa do ďalšieho tria cvikov.

Keď ste urobili 12 cvikov, oddýchnite si na 
60 sekúnd a pustite sa do skľudňovacích cvikov.

+ tlak na lavičke  16x
+ brucho 45 stupňov  16x / každá strana
+ francúzsky tlak na lavičke 16x
+ oddych  60 sekúnd
+ kľuky  16x
+ šikmé brušné svaly   16x
+ francúzsky tlak    16x / každá strana
+ oddych  60 sekúnd
+ bočné zdvihy   16x
    na deltový sval              
+ pretáčanie kolien v ľahu 16x
+ zakopávanie  16x
+ oddych  60 sekúnd
+ vojenské tlaky  16x
+ drevorubač  16x / každá strana
+ kľuky na bradlách  16x

Oddych 
30-60 

sekúnd

2-3 

série
60 

sekúnd
oddych

3  
sekvenčné 
cvičenia

PUSTITE 
SA DO 

ĎALŠÍCH 
3 CVIČENÍ

F.I.T. TIP
Cvičíte mimo domu? Buďte kreatívni. 

Lavička v parku alebo čokoľvek 
stabilné, čo je niekoľko centimetrov 
nad zemou vám môže poslúžiť, keď 

robíte zhyby a iné cviky, na ktoré 
potrebujete stoličku.
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Oddych 
30-60 

sekúnd

+ výkrok, výpad s gumou 16x / každá strana
+ sklápačka 16x
+ oddych 30-60 sekúnd
+ drep s rukami za hlavou 16x
+ z ľahu dosiahnutie rúk  16x
 ku nohám cez sed 
+ oddych 30-60 sekúnd
+ 180 stupňové drepy s gumou 16x
+ striedavé dotýkanie sa palcov v chôdzi 16x
+ oddych 30-60 sekúnd
+ statické pomalé výpady 8x / každá strana
+ priťahovanie kolien v kľuku  16x
 k vonkajšej strane lakťov 
+ oddych 30-60 sekúnd
+ pulzujúce drepy 32x
+ šikmé skracovačky v stoji 16x / každá strana

30-60 

sekúnd
oddych

2-3 

série
2 

sekvenčné 
cvičenia

PUSTITE 
SA DO 

ĎALŠÍCH 
2 CVIČENÍ

  
CVIKY NA 
KVADRICEPSY 
A TRUP JEDEN  

  POTREBNÉ VYBAVENIE: ČINKY,  
 ODPOROVÉ GUMY, STOLIČKA

Tento tréning ponúka sériu 10 cielených cvikov, ktoré 
posilňujú vaše kvadricepsy a svalstvo trupu. Urobte 2-3 
série dvoch cvikov bez prestávky, potom oddychujte 
30-60 sekúnd a pustite sa do ďalších dvoch cvikov.

Keď ste urobili 10 cvikov, oddychujte 30 sekúnd a pustite 
sa do skľudňujúcich cvikov.
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GRATULUJEME 
K UKONČENIU 

PROGRAMU
 FOREVER   
ADVANCED 1! 

POKRAČUJTE!  
 ADVANCED 2 JE 

ĎALŠÍM KROKOM NA 
VAŠEJ CESTE K LEPŠIEMU 

VZHĽADU 
A POCITU.
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ADVANCED 2
UROBTE 
ĎALŠÍ 
KROK!
V programe  ADVANCED 1, sme vám predstavili nové 
spôsoby, akými môžete merať porcie a nové, cielené 
cvičenia. Posuňte tieto vedomosti na ďalšiu úroveň 
s programom  ADVANCED 2.

Ak ste tak ešte neurobili, určite si zaznamenávajte svoju 
váhu a miery na 7. strane, dokumentujte svoj pokrok 
fotkami a sledujete tak svoje výsledky. Overte si svoje 
ciele a sústreďte sa na to, čo ešte musíte urobiť počas 
programu  ADVANCED 2, aby ste ich dosiahli.
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STE 
MOTIVOVANÍ? 
PUSTIME SA 

DO TOHO!



28

D
es

ia
ta

O
be

d
Ve

če
ra

Ve
če

r
R

aň
aj

ky

Skôr než užijete 
Forever Aloe Vera Gel™

Počkajte 
30 minút

1X balenie 
Forever Fiber™
Zmiešané 
s 250 – 300 ml vody 
alebo iného nápoja

Uistite sa, že ste užili
Forever Fiber™ oddelene 
od vašich každodenných 

doplnkov. Vláknina môže viazať 
niektoré živiny, ovplyvňujúc tak 

ich vstrebávanie v tele.

2X kapsuly 
Forever 
Garcinia Plus™

2X kapsuly 
Forever 
Garcinia Plus™

2X kapsuly 
Forever 
Garcinia Plus™

120 ml  
Forever Aloe 
Vera Gel™
Minimálne 
s 250 ml vody

Minimálne 
250 ml vody

Desiata

Obed 

VÁŠ ROZVRH DOPLNKOV
RIAĎTE SA TÝMTO ROZVRHOM DOPLNKOV 
KAŽDÝ DEŇ, ABY STE DOSIAHLI MAXIMÁLNE 
VÝSLEDKY S PROGRAMOM  ADVANCED 2.

NEZABUDNITE POČKAŤ ASPOŇ 30 MINÚT MEDZI 
FOREVER GARCINIA PLUS™ A FOREVER ALOE VERA 
GELOM™ ALEBO JEDLOM, ABY STE DOSIAHLI PLNÝ 
ÚČINOK A OSOH Z FOREVER GARCINIE PLUS™!

Večera Skôr než si dáte 
večeru

Počkajte 
30 minút

Skôr než si dáte 
obed

Počkajte 
30 minút
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1X tableta 
Forever  
Therm™

Raňajky 

1X tableta 
Forever  
Therm™
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ODHAĽTE 
MÝTY NA 
ETIKETÁCH
 
Už ste sa naučili ako sa orientovať medzi mnohými 
nebezpečenstvami manažmentu váhy, no vedeli ste, že existujú 
bežne zaužívané mylné koncepty, ktoré vás môžu zdržiavať?

+ Potraviny s nízkym obsahom alebo 
bez tuku
Môžete si myslieť, že ak siahnete po potravinách s nízkym 
obsahom tuku alebo bez tuku, pomôže vám to udržať sa na 
správnej ceste. Pravdou je, že ingrediencie skryté v týchto 
potravinách, ako sú pridaný cukor, zahusťovadlá, soľ atď. (bežne 
pridávané na zlepšenie chuti), môžu v skutočnosti brániť vášmu 
napredovaniu. 

Vaše telo tuk potrebuje. Vyberte si potraviny so zdravým tukmi 
a jedzte ich s mierou ako súčasť vašich bežných jedál a olovrantov.

+ Význam počítania kalórií
V programe  ADVANCED 1 sme vám predstavili nový spôsob 
ako merať vaše porcie. Aj keď je sledovanie porcií dôležité, 
rovnako dôležité je počítanie kalórií, nie všetky kalórie sú 
rovnocenné. 

No okrem toho, že rátate kalórie, vyberajte si plnohodnotné jedlá, 
proteíny, celozrnné potraviny, ovocie, zeleninu, ako aj zdravé tuky 
a sacharidy, aby ste mali istotu, že prijímate živiny, ktoré potrebujete, 
aby ste sa dlhšie cítili plní.

+ Znížte príjem sacharidov
O negatívnych vplyvoch, ktoré môžu mať sacharidy na zdravú 
výživu, je k dispozícii veľa informácií. Existuje skutočne niekoľko 
diét, ktoré podporujú úplné vylúčenie sacharidov. Dbajte, aby ste 
si vyberali zdravé, zasycujúce sacharidy, ktoré podporia 
regeneráciu svalov, energiu a budú súčasťou vašej vyváženej 
stravy.

Zoznam zdravých tukov a sacharidov nájdete na strane 46.  
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Popri tom ako si plánujete svoj zdravý životný štýl prípravou 
menu alebo jedál vopred a vydelením si času na cvičenie, 

vyskytnú sa chvíle, keď je plánovanie oveľa ťažšie, ako 
napríklad keď jete vonku, idete na párty alebo iné spoločenské 

udalosti.

Dobré správy? Trochu príprav vám môže zabezpečiť, že 
vás tieto cesty za zábavou nevykoľaja na vašej ceste.  

+ Pozrite si menu
Väčšina reštaurácií zverejňuje svoje menu online, 

čo vám umožňuje pozrieť si menu vopred. Hľadajte 
také ponuky v menu, ktoré vás priťahujú a vyhovujú 
vám veľkosťou porcie a typom jedla. Keď si vopred 

naplánujete, čo si objednáte, pravdepodobne sa budete 
držať zdravého výberu, na rozdiel od priameho výberu niečoho 

nezdravého, pretože to v danej chvíli znie dobre.

+ Nebojte sa opýtať
Váš čašník by vám mal byť schopný povedať, ako je 

pripravované každé z jedál v menu. Ak to nevie, poproste 
ho, aby to overil u šéfkuchára, aby ste sa uistili, že tá chutná 

grilovaná zelenina nie je restovaná na masle alebo nie je 
pripravovaná inou metódou, ktorú by ste nečakali. Nebojte sa 

vyžiadať si šalát ako prílohu namiesto prílohy, z ktorej by ste 
pribrali. Mnohé reštaurácie to urobia zadarmo.    

+ Ponúknite sa, že niečo prinesiete
Idete na stretnutie k priateľom či rodine a nie ste si istí, čo sa 

bude podávať? Ponúknite, že prinesiete zdravé jedlo. 
Vďaka tomu tam bude niečo, čím sa môžete zasýtiť 

a vychutnať si s mierou iné jedlá.

ZDRAVÉ 
JEDLO VONKU

F.I.T. TIP
BUĎTE KREATÍVNI. 

Existuje mnoho 
spôsobov ako sa tešiť 

z cestovania, stravovania 
vonku a vo všetkých 
tipoch prostredia bez 

kompromisov vo vašom 
zdravom spôsobe 

života.
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VÝŽIVA PODĽA 
TYPU TELA

V programe  ADVANCED 1, sme hovorili 
o používaní dlane na určenie tej správnej veľkosti 
porcií. V programe  ADVANCED 2, sa 
posunieme na vyššiu úroveň, pomôžeme vám 
maximalizovať výživu na základe typu vášho tela.

Určenie vášho telesného typu vám môže pomôcť 
doladiť vašu výživu tak, aby ste urobili ten 
posledný krok vo vašich zdravotných a fitness 
cieľoch. Typ vášho tela odhaľuje viac než len to, 
do akej fyzickej kategórie spadá vaše telo. Môže 
tiež ukázať , ktoré fitness aktivity budú najlepšie 
pre zlepšenie vašej postavy.

JE DÔLEŽITÉ UVEDOMIŤ SI, 
ŽE VÄČŠINA ĽUDÍ 
NEZAPADÁ PRESNE DO 
JEDNÉHO TELESNÉHO 
TYPU, ALE ODZRKADĽUJE 
RÔZNE ASPEKTY 
Z KAŽDÉHO. EXISTUJÚ 
TRI TELESNÉ TYPY: 
EKTOMORFNÝ, 
ENDOMORFNY 
A MEZOMORFNÝ.
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EKTOMORFOVIA
Ektomorfovia sú väčšinou štíhlej postavy, 
s malými kĺbmi a rýchlym metabolizmom. 
Rýchlo sa zasýtia a často majú problém 
s priberaním alebo rastom svalov.

 

TIPY NA TRÉNING
Endomorfom prospieva tréning 
s menším počtom opakovaní cvikov, 
no väčšími činkami a dlhším 
oddychovým časom medzi sériami 
(na kompenzáciu ťažších činiek) 
a krátkych intervalov vysoko 
intenzívneho cvičenia namiesto 
zdĺhavých kardio tréningov.

STRAVOVACIE ODPORÚČANIA
Pre ektomorfov je vhodná striedmosť 
pri proteínoch, viac sacharidov a menej 
tuku. Nižšie sú odporúčané porcie pre 
ektomorfov pri určení veľkosti porcií 
podľa ruky zo strany 15.

Jedlá: 

MUŽI ŽENY
2 dlane chudých 1 dlaň chudých 
proteínov  proteínov
2 päste zeleniny  1 päsť zeleniny 
3 hrste 2 hrste 
komplexných  komplexných    
sacharidov  sacharidov   
1 palec tuku ½ palca tuku

Desiata: 
 
MUŽI ŽENY
1 hrsť ½ hrsti 
komplexných  komplexných     
sacharidov  sacharidov       
1 dlaň proteínov alebo  ½ dlane proteínov  
1 palec tuku alebo  
  ½ palca tuku 
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ENDOMORFOVIA
Endomorfovia sú charakteristickí väčšími tukovými 
zásobami, väčšími kĺbmi a pomalším metabolizmus. 
Sú často hladní, majú málo vyrysované svaly, ľahko sa 
unavia a ťažko sa im chudne. 

TIPY NA CVIČENIA
Pre endomorfov môže byť 
prospešný tréning 
s odporúčanými 
opakovaniami cviku, 
ale s ťažšími činkami, 
kratším časom na 
zotavenie medzi sériami 
a krátkymi intervalmi 
cvičenia vysokej intenzity 
ako doplnku úplného 
kardio tréningu.

STRAVOVACIE ODPORÚČANIA
Endomorfom prospieva vyšší príjem 
proteínov a tukov s menšími porciami 
výberových sacharidov. Nižšie sú 
odporúčané porcie pre endomorfov 
pri určení veľkosti porcií podľa ruky zo 
strany 15.

Jedlá: 

MUŽI ŽENY
2 dlane chudých 1 dlaň chudých 
proteínov  proteínov
2 päste zeleniny  1 päsť zeleniny 
1 hrsť  ½ hrsti 
komplexných        komplexných 
sacharidov   sacharidov     
3 palce tuku  2 palce tuku 

Desiata: 
 
MUŽI ŽENY
1 dlaň proteínov  1 dlaň proteínov 
alebo  alebo 
2 palce tuku 1 palec tuku
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MEZOMORFOVIA
Mezomorfovia sú typicky symetrického vzhľadu, 
majú málo telesného tuku a vyzerá to tak, že ľahko 
spaľujú tuky. Majú športovú figúru, často ploché 
brucho a ľahko naberajú svaly.

TIPY NA TRÉNING
Mezomorfom prospieva tréning 
s priemerným množstvom opakovaní 
a časom na zotavenie, na dôvažok ku 
zdravej kombinácii kardiovaskulárnych 
cvičení. 

STRAVOVACIE ODPORÚČANIA 
Pre mezomorfov je vhodné zmiešaná 
výživa s dobre vyváženými proteínmi, 
sacharidmi a tukmi. Nižšie sú odporúčané 
porcie pre mezomorfov pri určení veľkosti 
porcií podľa ruky zo strany 15.

Jedlá: 

MUŽI ŽENY
2 dlane chudých 1 dlaň chudých 
proteínov  proteínov
2 päste zeleniny  1 päsť zeleniny  
2 hrste 1 hrsť 
komplexných  komplexných       
sacharidov  sacharidov      
2 palce tuku 1 palec tuku

Desiata: 
 
MUŽI ŽENY
1 dlaň chudých 1 dlaň chudých 
proteínov alebo       proteinov alebo      
2 palce tuku  1 palec tuku  
1 hrsť komplexných ½ hrsti   
sacharidov komplexných
 sacharidov 
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TRÉNINGOVÝ 
PLÁN  
ADVANCED 2

DEŇ 3
 CVIČENIE NA 
PREDNÚ, 

VNÚTORNÚ 
A VONKAJŠIU 

STRANU STEHIEN 
DVA

DEŇ 2
 TABATA  

KARDIO DVA 
 

DEŇ 7
KARDIO PODĽA 

VÝBERU 
 

DEŇ 6
 CVIKY NA 

KVADRICEPSY 
A TRUP 

DVA

DEŇ 11
 CVIČENIE NA 
PREDNÚ, 

VNÚTORNÚ 
A VONKAJŠIU 

STRANU STEHIEN 
DVA

DEŇ 10
 TABATA  

KARDIO DVA 
 

DEŇ 15
KARDIO PODĽA 

VÝBERU 
 

DEŇ 14
 CVIKY NA 

KVADRICEPSY 
A TRUP 

DVA

DEŇ 1
 CVIČENIE 

NA CHRBÁT 
DVA

DEŇ 5
 BEŽECKÝ PÁS 
KARDIO DVA 

 

DEŇ 9
 CVIČENIE 

NA CHRBÁT 
DVA

DEŇ 13
 BEŽECKÝ PÁS 
KARDIO DVA 

 

DEŇ 4
ODDYCH 

 

DEŇ 8
ODDYCH 

 

DEŇ 12
ODDYCH 

 

DOSTAŇTE VAŠU 
KONDÍCIU NA 
ĎALŠIU ÚROVEŇ
Program  ADVANCED 2 sa zakladá na 
cielených cvičeniach s vlastnou váhou tela 
v štýle Tabata cvikoch a na kardio tréningoch 
s využitím bežiaceho pásu na rozhýbanie sa.
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ROZCVIČKA 
 
V programe  ADVANCED 1
sme sa venovali významu 
rozcvičky vzhľadom ku najlepšej 
kvalite tréningu a minimalizácií 
pravdepodobnosti zranenia. 
Začnite rozcvičkou vždy pred 
každým z tréningov programu
  ADVANCED 2. Cviky určené 
pre rozcvičku nájdete na 18. strane 
alebo vo videách na webstránke 
foreverfit15.com. 

KARDIO 
ĎALŠEJ 
GENERÁCIE 
 
Program  ADVANCED 2 je 
budovaný na cvičení Tabata a kardio 
tréningu na bežeckom páse, ktoré ste 
sa naučili počas programu  

 ADVANCED 1. Počas programu 
 ADVANCED 2, si dajte záväzok 

cvičiť kardio tri dni v týždni. Počas 
týchto tréningov by ste si mali 
zvyšovať obtiažnosť, aby ste zo 
svojho tréningu vyťažili maximum. 
Ak je tréning príliš ľahký, netrénujete 
dostatočne usilovne.
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TABATA  
KARDIO  
DVA
Tento kardio tréning je stavaný na cvičeniach Tabata 
z programu  ADVANCED 1. Pri tomto cvičení sa 
budú cviky vykonávať v tradičnom opakovacom 
formáte Tabata. 

Vykonávajte každé cvičenie 20 sekúnd s najväčšou 
intenzitou a oddychujte 10 sekúnd. Zopakujte každý 
cvik 8 krát. Keď ste skončili všetkých 8 opakovaní, 
oddychujte 60 sekúnd a prejdite na ďalší cvik.

+ drep s vlastnou váhou 20 sek. max / 10 sek. oddych  8x
+ oddych  60 sekúnd
+ kľuky  20 sek. max / 10 sek. oddych  8x
+ oddych  60 sekúnd
+ korčuliar  20 sek. max / 10 sek. oddych  8x 
+ oddych  60 sekúnd
+ doska s roznožkami    20 sek. max / 10 sek. oddych  8x
+ oddych  60 sekúnd
+ výkop vpred    20 sek. max / 10 sek. oddych  8x 
    do výpadu vzad ľavá strana 
+ oddych  60 sekúnd
+ tricepsové kľuky 20 sek. max / 10 sek. oddych  8x
+ oddych  60 sekúnd
+ výkop vpred    20 sek. max / 10 sek. oddych  8x 
    do výpadu vzad pravá strana 
+ oddych  60 sekúnd
+ doska do drepového   20 sek. max / 10 sek. oddych  8x
 výpadu

F.I.T. TIP
Ak máte problém dokončiť 8 kôl 

cviku za sebou naraz, skúste 
použiť ľahšie činky, aby ste si 

vybudovali výdrž.

10 
sekúnd
oddych

60
sekúnd
oddych

8 
sérii

PUSTITE 
SA DO 

ĎALŠÍCH 
3 CVIČENÍ

20 
sekúnd
každé
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+  Chôdza 2% sklon 2 minút
+  Beh 1% sklon 2 minút
+  Chôdza 0% sklon 1 minúta
+  Chôdza 4% sklon 2 minút
+  Beh 1% sklon 2 minút
+  Chôdza 0% sklon 1 minúta
+  Chôdza  6% sklon 2 minút
+  Beh 1% sklon 2 minút
+  Chôdza 0% sklon 1 minúta
+  Chôdza 8% sklon 2 minút
+  Beh 1% sklon 2 minút
+  Chôdza 0% sklon 1 minúta
+  Chôdza 10% sklon 2 minút
+  Beh 1% sklon 2 minút
+  Chôdza 0% sklon 1 minúta

 
BEŽECKÝ PÁS    

DVA
Toto kardio cvičenie využíva zmeny sklonu na 

bežiacom páse na vybudovanie výdrže, sily a svalov 
využívaním intervalov chôdze a behu pri rôznych 

sklonoch. 

Vyberte si rýchlosť, ktorá pre vás predstavuje výzvu 
a pracujte na zvýšení vašej rýchlosti počas cvičenia.

KARDIO PODĽA 
VÝBERU 

Voľba záverečného kardio tréningu je každý 
týždeň na vás. Ak máte pocit, že sú vaše 

svaly napäté, skúste posilňujúcu jogu. 
Hľadáte niečo nové? Vyskúšajte zumbu 
alebo hodiny kickboxu. Možnosti kardio 

cvičení sú nekonečné. Vytvorte a objavte 
kardio program, ktorý vás baví, aby ste si 

vybudovali celoživotné návyky.

Každý zvolený kardio tréning by mal trvať 
30 - 60 minút a v ideálnom prípade by ste 

ho mali robiť bez prerušenia.
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CVIČENIE ZADNÉHO 
SVALSTVA  
DVA
 

 POTREBNÉ VYBAVENIE: KETTLEBELL

Séria 10 cielených cvičení, ktoré posilňujú zadnú 
časť vášho tela ako zadok, hamstringy a chrbát, 
no zahŕňajú aj bicepsy. Urobte dva cviky bez prestávky, 
zotavujte sa 30 – 60 sekúnd a potom pokračujte 
na ďalšiu kombináciu cvičení.

Keď ste už urobili všetkých 10 cvikov, oddýchnite 
si na 30 sekúnd a začnite robiť ochladzujúce cviky.

+ mŕtvy ťah 16x
+ príťah kettlebellu na prsia          30 sekúnd
+ oddych  30-60 sekúnd
+ bicepsové zdvihy           16x
+ zdvihnutie kettlebellu švihom   30 sekúnd
    v stoji ku prsiam 
+ oddych  30-60 sekúnd
+ hlboký výpad  s príťahom  16x
    kettlebellu ku prsiam v predklone ľavá strana 
+ drep vo výkroku ľavá strana 30 sekúnd
+ oddych  30-60 sekúnd
+ hlboký výpad  s príťahom  16x
    kettlebellu ku prsiam v predklone pravá strana
+ drep vo výkroku pravá strana 30 sekúnd
+ oddych  30-60 sekúnd
+ hlboký drep s kettlebellom 16x 
    uchopeným pred telom 
+ zdvihnutie kettlebellu švihom   16x
    v stoji ku prsiam s prestriedaním rúk

Oddych 
30-60 

sekúnd

30-60 

sekúnd
oddych

2-3 

série
2   

cviky v 
sekvencii 

PUSTITE 
SA DO 

ĎALŠÍCH 
2 CVIČENÍ
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+ tlak na lavičke               16x
+ brucho 45 stupňov       16x / každá strana
+ francúzsky tlak na lavičke    16x
+ oddych        60 sekúnd
+ kľuky       16x
+ šikmé brušné svaly     8x / každá strana
+ pozícia na kolenách    16x
    príťah/odťah lopty po zemi   
+ oddych   60 sekúnd
+ bočná doska    16x / každá strana 
    so zdvíhaním ramena  
+ podávanie lopty         16x
+ triceps tlak v ľahu na boku   16x / každá strana 
+ oddych       60 sekúnd
+ švih ku prsiam,   16x / každá strana
    zarovnanie ku ramenu, 
    vystretie nad hlavu s kettlebellom   
+ bočná doska s loptou   16x / každá strana
+ kľuky na bradlách    16x
    do obrátenej dosky 

Oddych 
30-60 

sekúnd

  
CVIČENIE NA 

PREDNÚ, VNÚTORNÚ 
A VONKAJŠIU STRANU 

STEHIEN DVA
     POTREBNÉ VYBAVENIE: ČINKY, ODPOROVÉ GUMY, STOLIČKA, 

STABILIZAČNÁ LOPTA 
 

Toto cvičenie stavia na programe  ADVANCED 1 
s malými zmenami a pridaním stabilizačnej lopty, aby sa zapojilo 

aj telesné jadro. Otestujte sa na tomto cvičení, ktoré ponúka sériu 
12 cielených cvikov, ktoré posilňujú predné a bočné časti vášho tela, vrátane 

hrudníka, ramien, tricepsov a krížnych svalov. Urobte tri cvičenia 
bez prestávky a potom oddychujte 60 sekúnd a prejdite 

na ďalšie trio cvikov.

 Keď urobíte 12 cvikov, oddychujte 60 sekúnd 
a začnite robiť skľudňujúce cviky.

2-3 

série
60 

sekúnd
oddych

3   
cviky v 

sekvencii 

PUSTITE 
SA DO 

ĎALŠÍCH 
3 CVIČENÍ
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30-60 

sekúnd
oddych

2-3 

série
3 

sekvenčné 
cvičenia

PUSTITE 
SA DO 

ĎALŠÍCH 
3 CVIČENÍ

+ výkroky  s gumou      16x / každá strana
+ plyometrické výpady   45 sekúnd
+ sklápačky  16x
+ oddych  30-60 sekúnd
+ drepy s rukami za hlavou         16x
+ vysoké výskoky alebo vysoké kolená      45 sekúnd
+ z ľahu dosiahnutie rúk ku nohám cez sed         16x
+ oddych  30-60 sekúnd
+ 180-stupňové drepy s gumou   16x
+ 180-stupňové skoky     45 sekúnd
+ striedavé dotýkanie sa palcov v chôdzi   16x
+ oddych  30-60 sekúnd
+ statické pomalé výpady  8x / každá strana
+ začiatok šprintu   45 sekúnd
+ priťahovanie kolien v kľuku   16x    
    k vonkajšej strane lakťov             
+ oddych  30-60 sekúnd
+ pulzujúce drepy        32x
+ poskoky do hviezdice     45 sekúnd
+ šikmé skracovačky v stoji      16x / každá strana

Oddych 60 
sekúnd

 
CVIČENIA NA 
KVADRICEPSY A BRUCHO  
DVA  

  POTREBNÉ VYBAVENIE: ČINKY,   
 ODPOROVÉ GUMY, STOLIČKA

Toto cvičenie ponúka sériu 15 cielených cvikov, ktoré posilňujú vaše kvadricepsy 
a telesné jadro s dodatočnými 45 sekundami plyometrických intervalov. 
Toto cvičenie obsahuje aj počítané opakovania aj opakovania na čas. 
Urobte tieto tri cvičenia s intervalom bez prestávky, potom sa zotavujte 
30 – 60 sekúnd a posuniete sa na ďalšie trio cvikov.

Keď skončíte všetkých 15 cvičení, zotavujte sa 30 – 60 sekúnd a začnite robiť 
ochladzujúce cviky.
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facebook.com/
ForeverCzechSlovak

 

@FLP_CzechSlovak @forever_czech_slovak_hq
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GRATULUJEME 
K UKONČENIU 
PROGRAMU 
FOREVER  
ADVANCED 2! 

DOKÁZALI 
STE TO!

ČO ĎALEJ?  
Program Vital5™ spája päť úžasných 

produktov od spoločnosti Forever, ktoré 
spolupracujú na tom, aby vám pomohli 

vyplniť výživové medzery a poskytli živiny, 
ktoré vaše telo potrebuje. Vital5™ pokračuje 
v zdravých návykoch suplementácie, ktoré 

ste sa naučili v programe  s ďalšími 
nápomocnými informáciami o životnom štýle, 

aby ste vyzerali lepšie a lepšie sa aj cítili! 

Ešte nie ste pripravení pohnúť sa ďalej?  
Opakujte program  ADVANCED, až kým 

nedosiahnete maximálne výsledky.

Nezabudnite si zaznamenávať hmotnosť 
a miery na strane 7, aby ste sledovali 

svoj pokrok.

Podeľte sa o svoj úspech s programom   
na sociálnych sieťach pomocou hashtagu  
#IAmForeverFIT. Nemôžeme sa dočkať, 

kedy sa dozvieme o vašej úspešnej 
premene a cieľoch, ktoré ste dosiahli.
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Čisté müsli

Ženy
25 pistácií
1 polievková lyžica 
slnečnicových
semienok 
1 polievková lyžica 
hrozienok
1 polievková lyžica 
lupienkov tmavej 
čokolády

Muži
30 pistácií
2 polievková lyžica 
slnečnicových
semienok 
2 polievkové lyžice  
hrozienok
1 polievková lyžica 
lupienkov tmavej 
čokolády

Zmiešajte všetky ingrediencie spolu, aby ste získali super 
desiatu so sebou.                                         

Avokádovo vajíčkový toast

Ženy
1 krajec celozrnného 
chleba
 ¼ avokáda, popučené 
1 vajce uvarené natvrdo

Muži
1 krajec celozrnného 
chleba
 ¼ avokáda, popučené 
2 vajcia uvarené natvrdo

Celozrnný chlieb opečte. Navrch rozotrite popučené avokádo. 
Vajíčka natvrdo môžete posekať a pridať navrch alebo si ich 
vychutnať  spolu s chlebom.

Škoricová hruška a syr 

Ženy
½ šálky 2% syra cottage 
cheese
1 hruška, nakrájaná
2 polovice vlašského 
orecha, nasekané

Muži
¾ šálky 2% syra cottage 
cheese
1 hruška, nakrájaná 
1 polievková lyžica 
vlašských orechov, 
nasekaných

Zmiešajte  cottage cheese s hruškou a posypte vlašskými 
orechmi.

Forever PRO X2™ tyčinka, 
zelenina a humus

Ženy
1 Forever PRO X2™ High 
Protein Bar (predáva sa 
samostatne)
uhorky a brokolica, 
nasekané
1 polievková lyžica 
hummusu

Muži
1 Forever PRO X2™ High 
Protein Bar (predáva sa 
samostatne)
uhorky a brokolica, 
nasekané
2 polievkové lyžice 
hummusu
230 g odtučneného 
kokosu, kokosové, 
sójové alebo ryžové 
mlieko

Proteíny so sebou 

Ženy
30 g natrhané morčacie 
mäso
30 g syru Mozzarella 
2 klementínky

Muži
30 g natrhané morčacie 
mäso
30 g syru Mozzarella 
1 klementínka

Energetická gulička z arašidového 
masla

Ženy
½ šálky arašidového 
masla
¼ šálky medu
1 odmerka Vanilla  
Forever Lite Ultra™

¾ šálky ovsených 
vločiek
½ kávovej lyžičky 
vanilkového extraktu
¼ kávovej lyžičky soli

Muži
½ šálky arašidového 
masla
¼ šálky medu
1 odmerka Vanilla  
Forever Lite Ultra™

¾ šálky ovsených 
vločiek
½ kávovej lyžičky 
vanilkového extraktu
¼ kávovej lyžičky soli

Zmiešajte spolu arašidové maslo, med, vanilku a soľ. 
Primiešajte proteínový prášok, potom ovsené vločky 
a vyformujte 14 guľôčok. Skladujte v chladničke alebo 
v mrazničke. Veľkosť porcie pre ženy sú 2 guľôčky a porcia pre 
mužov sú 3 guľôčky.

Edamam s vanilkovým sójovým 
mliekom                                                            

Ženy
2/3 šálky edamamu
1 šálka vanilkového 
sójového mlieka
morská soľ podľa chuti

Muži
11/3 šálky edamamu
1 šálka vanilkového 
sójového mlieka
morská soľ podľa chuti

Morská soľ podľa chuti. Pripravte edamam podľa požiadaviek 
v mikrovlnke alebo varením. Jemne ochuťte soľou a vychutnajte 
si ho s vanilkovým sójovým mliekom.

Desiata
Dobre vyvážená desiata vám môže pomôcť mať pocit plnosti, bojovať 
proti mlsnému jazýčku a dodáva vám energiu po celý deň. Uistite sa, 
že vaša desiata obsahuje aspoň dve potravinové položky a spája 
sacharidy s proteínami resp. zdravým tukom na podporu rovnováhy.
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Ryžové chlebíky s mandľovým 
maslom

Ženy
2 obyčajné hnedé ryžové 
chlebíky
1 polievková lyžica 
mandľového masla
2 veľké jahody, 
nakrájané

Muži
2 obyčajné hnedé ryžové 
chlebíky
1½ polievkovej lyžice  
mandľového masla
2 veľké jahody, 
nakrájané

Natrite mandľové maslo na každý ryžový chlebík a posypte 
jahodami.

Zdravý ryžový puding 

Ženy
½ šálky varenej hnedej 
ryže
½ šálky redukovaného 
plnotučného kokosového 
mlieka 
1 polievková lyžica 
hrozienok
1 polievková lyžica 
nasekaných vlašských 
orechov
štipka škorice

Muži
2⁄3 šálky varenej hnedej 
ryže
2⁄3 šálky redukovaného 
plnotučného kokosového 
mlieka 
1 polievková lyžica 
hrozienok
1 polievková lyžica 
nasekaných vlašských 
orechov
štipka škorice

Zalejte uvarenú ryžu kokosovým mliekom. Zohrievajte 
v mikrovlnke 60 sekúnd. Posypte hrozienkami, škoricou 
a nasekanými vlašskými orechmi.

Kokosové banány

Ženy
1 malý banán
1 polievková lyžica 
mandľového masla
1 polievková lyžica 
nesladených kokosových 
vločiek

Muži
1 obyčajný banán
2 polievkové lyžice  
mandľového masla
1 polievková lyžica 
nesladených kokosových 
vločiek

Nakrájajte banán na trojcentimetrové kúsky. Kvapnite trochu 
mandľového masla na každý jeden kúsok a posypte po vrchu 
nesladenými kokosovými vločkami.

Syrové pukance

Ženy
4 šálky pripravených 
pukancov
4 polievkové lyžice  
nastrúhaného
syra Parmezán
1 kávová lyžička 
olivového oleja
soľ podľa chuti
kajenské korenie (nemusí 
byť)

Muži
6 šálok pripravených 
pukancov
6 polievkové lyžice  
nastrúhaného
syra Parmezán
1½ kávovej lyžičky 
olivového oleja
soľ podľa chuti
kajenské korenie (nemusí 
byť)

Pripravte popcorn a premiešajte ho s olivovým olejom, 
Parmezánom a kajenským korením. Jemne posoľte podľa 
chuti.

Prekvapenie z gréckeho jogurtu 

Ženy
½ šálky obyčajného 
odtučneného gréckeho 
jogurtu
1 polievková lyžica 
orechového masla
1 balíček stévie
1 polievková lyžica 
malých čokoládových 
lupienkov
1⁄8 kávovej lyžičky 
vanilkového extraktu
štipka soli

Muži
2⁄3 šálky obyčajného 
odtučneného gréckeho 
jogurtu
1½ polievkovej lyžice  
orechového masla
1 balíček stévie
1½ polievkovej lyžice  
malých čokoládových 
lupienkov
1⁄8 kávovej lyžičky 
vanilkového extraktu
štipka soli

Zmiešajte spolu všetky ingrediencie a dobrú chuť!

Arašidové maslo a želé jogurt

Ženy
250 ml obyčajného 
odtučneného gréckeho 
jogurtu
1 polievková lyžica 
hroznového želé so 
zníženým obsahom 
cukru
¼ šálky červeného 
hrozna
1 polievková lyžica 
arašidového masla
1 kávová lyžička 
nesolených arašidov, 
nasekané

Muži
250 ml obyčajného 
odtučneného gréckeho 
jogurtu
1 polievková lyžica 
hroznového želé so 
zníženým obsahom 
cukru
¼ šálky červeného 
hrozna
1½ polievkovej lyžice 
arašidového masla
1 kávová lyžička 
nesolených arašidov, 
nasekané

Jemne zamiešajte želatínu s arašidovým maslom do jogurtu. 
Nakrájajte hrozno na polovičky a posypte ho po vrchu. Pridajte 
nasekané oriešky a dobrú chuť!

Pita chipsy s hummusom a zeleninou

Ženy
14 pita chipsov
2 polievkové lyžice  
hummusu
1 šálka surovej zeleniny 

Muži
14 pita chipsov
2 polievkové lyžice  
hummusu
1 šálka surovej zeleniny 
90 g morčacieho mäsa

Do humusu namáčajte zeleninu a pita chipsy. Muži by mali 
pridať k svojej desiate 90 g morčacieho mäsa. Dobrú chuť!
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KATEGÓRIA TYP

RYBY losos, halibut, tilapia, treska, tuniak, 
Hoplostethus atlanticus

MÄKKÝŠE krevety, krab, homár

MORČACIE 
MÄSO morčacie prsia

morčacia klobása

morčacia šunka

mleté chudé morčacie mäso

KURACIE MÄSO           kuracie prsia

HOVÄDZINA roštenka

sviečková

chudé mleté hovädzie mäso

DIVINA byvol, los, srnčie mäso

VAJCIA vajcia

náhrada vajec

MLIEČNE 
VÝROBKY obyčajný grécky jogurt

2% Cottage cheese

1% mlieko

srvátkový doplnok

VEGETARIÁNSKE šošovica

tofu

Seitan

Veggie burger

Forever Lite Ultra™

sója

quinoa

PROTEÍNY

KATEGÓRIA TYP

OBILNINY ovos

ryža (divá alebo hnedá) 

kuskus

kashi

bulgur

jačmeň 

quinoa

CHLIEB celozrnný chlieb

celozrnná tortila

kukuričná tortila

CESTOVINY soba rezance pohánkové

celozrnné cestoviny

cestoviny (quinoa, hnedá ryža, edamam)

STRUKOVINY čierna fazuľa, cícer, pinto

OVOCIE
jablko

marhule

bobuľoviny

citrusy

hrozno

melón

broskyňa

hruška

slivka

tropické ovocie

paradajka

SACHARIDY
Pre ženy, vyberte si porciu 
ktoréhokoľvek z nasledujúcich 
proteínov vo veľkosti dlane. Pre mužov, 
vyberte si dve porcie vo veľkosti dlane.

Pre ženy, vyberte si porciu  
ktoréhokoľvek z nasledujúcich 
sacharidov vo veľkosti jednej hrste. 
Pre mužov, vyberte si dve porcie 
vo veľkosti hrste.
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SACHARIDY

ZELENINA
Pre ženy, vyberte si porciu akejkoľvek 
z nasledovnej zeleniny vo veľkosti 
päste. Pre mužov, vyberte si dve porcie 
vo veľkosti päste.

TUKY

KATEGÓRIA TYP

ORECHY orechové maslo (arašidy, mandle, kešu) 

mandle (celé a nesolené)

vlašské orechy (polovice) 

kešu (celé a nesolené) 

pistácie

OVOCIE  avokádo

kokosové vločky (nesladené)

olivy

SEMIENKA tekvicové semienka

slnečnicové semienka

chia semienka

ľanové semienka

OLEJ olivový olej

kokosový olej

olej z ľanových semien

slnečnicový olej

MLIEČNE 
VÝROBKY syr

tmavá čokoláda (aspoň 70 % kakaa)

Pre ženy, vyberte si porciu akéhokoľvek 
z nasledovných tukov vo veľkosti palca. 
Pre mužov, vyberte si dve porcie vo 
veľkosti palca.

KATEGÓRIA TYP

ZELENINA 
(čerstvá alebo 

mrazená)

Surová alebo na pare

artičoky

mrkva

špargľa

ružičkový kel

cuketa

paprika

 brokolica

kapusta

zeler

uhorka

zelené fazuľky

kel

šalát (všetky typy)

 špenát

karfiol

KATEGÓRIA TYP

ŠKROBOVÁ 
ZELENINA  zemiaky

kukurica

hrášok

tekvica (sladké zemiaky, cukina)



Výhradne distribuuje:
Na Slovensku Forever Living Products Slovak Republic s.r.o.
V Českej republike Forever Living Products Czech Republic spol. s r.o.
foreverliving.com ©2018 Aloe Vera of America, Inc.

*Všetky tu uvedené informácie sú poskytované výlučne na edukačné účely a nie sú určené 
na diagnostiku, liečenie, uzdravovanie alebo prevenciu konkrétnych chorôb. Predtým, 
než začnete akýkoľvek cvičebný program alebo užijete akýkoľvek doplnok stravy, 
kontaktujte prosím lekára, alebo iného kvalifikovaného zdravotníckeho pracovníka. aby ste 
získali ďalšie podrobnejšie informácie, najmä ak práve užívate lieky, alebo podstupujete 
liečbu kvôli nejakému zdravotnému problému.


