Regulácia
hmotnosti

Forever Fast Break®

Tyčinka Forever Fast Break je výborná, chutná,
nízkokalorická náhrada bežného jedla, obsahujúca
viac ako 50 % odporúčaného množstva denného
príjmu vitamínov a minerálnych látok, ako aj
aminokyseliny, enzýmy a fosfor. Fosfor zvyšuje
energiu urýchlením metabolizmu tukov
a sacharidov a pomáha tak lepšiemu zotaveniu pri
preťažení. Draslík nie je potrebný len pre správnu
funkciu kardiovaskulárneho, svalového
a nervového systému, ale pomáha tiež lepšie
znášať psychický a fyzický stres.
Energetická tyčinka Forever Fast Break
predstavuje výbornú náhradu jedla pri dnešnom
uponáhľanom životnom štýle. Je to ideálny
spôsob pre aktívnych ľudí, ktorí sa snažia udržať
krok s rýchlym tempom dnešného sveta!
ZLOŽENIE:
arašidové maslo, zmes bielkovín (izolovaná
sójová bielkovina, kazeinát vápenatý, izolovaná
mliečna bielkovina, koncentrát bielkovín
srvátky), náterkový svätojánsky chlieb (hnedý
cukor, frakcionovaný palmojadrový olej, sušená
srvátka, sušený svätojánsky chlieb, sójový lecitín),
kukuričný sirup, kukuričný sirup obohate¬ný
fruktózou, maltitolový sirup, fruktóza, arašidy,
fosforečnan vápenatý, sójová vláknina, sójové
oriešky, fosforečnan draselný, oxid horečnatý,
prírodné príchute, aloe vera gel, med, bitartarát
cholínu, kyselina paraaminobenzoová, kyselina
askorbová, fumarát železnatý, glukonát meďnatý,
nikotínamid, acetát vitamínu E, oxid zinoč¬natý,
glukonát horečnatý, biotín, palmitát vitamínu
A, pantotenát vápenatý, aminokyselinový
chelát molybdénu, chrómu a selénu, pyridoxín
hydrochlorid, tiamín mono¬nitrátu, riboflavín,
kyselina listová, jodid draselný
a kyanokobalamín.Obsahuje arašidy, mlieko
a sóju.

Nutričné údaje

Dávka: 1 tyčinka (57 g)
Množstvo na dávku
kalórie 230
% ODP*
tuky celkom 8 g
nasýtené tuky 3,5 g

12%
18%

nenasýtené tuky 0
cholesterol 0 mg

0%

sodík 110 mg

5%

draslík 300 mg
uhľohydráty celkom 30 g
vláknina 2 g

POKYNY:
Tyčinkami Forever Fast Break nahradzujte
najviac dve jedlá denne. Denne by ste okrem
toho mali zjesť aspoň jedno plnohodnotne
vyvážené jedlo.
Tyčinky Fast Break pomáhajú kontrolovať váhu
len ako súčasť kaloricky obmedzenej diéty
a programu cvičení.

9%
10%
8%

cukry 16 g
bielkoviny 11 g

22%

vitamín A

50%

vitamín C

50%

vápnik

60%

železo

50%

vitamín E

50%

tiamín

50%

riboflavín

50%

niacín

50%

vitamín B6

50%

folát

50%

vitamín B12

50%

biotín

50%

kyselina pantoténová

50%

fosfor

35%

jód

50%

horčík

50%

Zinc

50%

selén

15%

meď

50%

mangán

30%

chróm

10%

Molybdenum

35%

• OBSAHUJE ORECHY
• poskytuje 50% odporúčaného množstva
denného príjmu vitamínov a minerálnych
látok

PRODUKT #267

*Percentá odporúčaného množstva denného príjmu
(ODP) sú založené na diéte s hodnotou 2 000 kcal.

Predstavené výrobky obsahujú vitamíny a minerálne látky, dopĺňajú ich nedostatok vo výžive a tým pomáhajú posilňovať zdravie. Nemajú za účel diagnostikovať, zmierňovať, liečiť, uzdravovať
alebo predchádzať špecifickým chorobám alebo skupinám ochorení. Ak máte zdravotný problém, konzultujte ho so svojím lekárom.
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