Nápoje

FAB Forever Active Boost™
Prírodný energetický nápoj
Všetci vieme, ako nás môže aktívny životný štýl
a zaneprázdnenosť vyčerpať – či už ide o dodržiavanie termínov v práci, vyzdvihnutie detí zo
školy na futbalový tréning, nakupovanie potravín alebo plnenie povinností v domácnosti. Ako
môže mať niekto na to všetko neustále dostatok
energie? Spoločnosť FLP našla riešenie, ktoré vás
povzbudí, keď trpíte akútnym nedostatkom energie – prírodný energetický nápoj FAB Forever
Active Boost™.
Podporný prostriedok FAB je iný ako ostatné
energetické nápoje, pretože vám poskytuje tak
okamžitú, ako aj dlhodobú energiu. Okamžitý
povzbudzujúci účinok má guarana, prírodná
látka, ktorá je veľmi populárna v Brazílii, a dlhodobú energiu získate vďaka technológii ADX7 –
patentovanej zmesi rastlín s adaptogénnym účinkom a iných výživných prvkov, ktoré vyvinul
popredný ruský vedec a bádateľ v oblasti športu. Zmes ADX7 pomohla ruským atlétom získať
počas olympijských súťaží vyše 130 medailí!
FAB predstavuje rýchly a občerstvujúci prostriedok, pomocou ktorého si zachováte energiu
a bdelosť počas celého dňa. Osvieži vás, takže
si zachováte vytrvalosť a koncentráciu, aby ste
mohli robiť veci, ktoré musíte, ako aj veci, ktoré
chcete robiť.
ODPORÚČANÝ SPÔSOB POUŽITIA:
Konzumujte raz až tri razy denne. Jemne zatraste.
Podávajte chladené. Neodporúča sa deťom a
tehotným ženám. Ak trpíte nejakým ochorením,
pred použitím sa poraďte s lekárom.

N U T R I Č N É

Ú D A J E

OBSAH:
250 ml

Dávka: 1 plechovka (cca 250 ml)
Množstvo
na dávku

% ODD*

Energetická hodnota 419 kJ/100 kcal

5%

Tuky

0g

0%

Sodík

175 mg

7%

Vláknina

0g

0%

24 g
24 g

10 %

Bielkoviny

0g

0%

Soľ

0g

0%

Sachridy
z toho cukry

Vitamín B3

16 mg

100 %

Vitamín B5

6 mg

100 %

Vitamín B6

1,4 mg

100 %

Vitamín B12

2,5 µ

100 %

• guarana je prírodná látka s povzbudzujúcim účinkom
• učinný vďaka patentovanej zmesi rastlín s
adaptogénnym účinkom

PRODUKT #321

* % odporúčanej dennej dávky

Technológia ADX7 – patentovaná zmes rastlín
s adaptogénnym účinkom vitamínov, aminokyselín a elektrolytov.
OSTATNÉ ZLOŽKY:
Cukor, dextróza, xylitol, kyselina citrónová, prírodné príchute, stabilizovaný Aloe Vera Gel, taurín, citran sodný, citran draselný, glukuronolaktón, L-glutamín, výťažok zo semien guarany, rastliny s adaptogénnym účinkom (Eleutherococcus
Senticosus, Schisandra), prírodný betakarotén
ako farbivo.

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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