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Forever     
FAB

Έκρηξη ενέργειας με διάρκεια!

Πώς συνδυάζονται τα αρχαία μυστικά της φύσης με τη
σύγχρονη επιστήμη σε ένα ενεργειακό ποτό; Ας υποδεχτούμε
το FAB, το νέο ενεργειακό ποτό από την  Forever που θα σας
προσφέρει άμεσα ενέργεια με μεγάλη διάρκεια για να σας
βοηθήσει να αντεπεξέλθετε σε όλες τις απαιτήσεις της
καθημερινότητάς σας!

Τι είναι η 
τεχνολογία ADX7;
Είναι ένα αποκλειστικό μείγμα φυσικών
προσαρμοσιογόνων βοτάνων, βιταμινών,
αμινοξέων και ηλεκτρολυτών που
προσφέρουν ενέργεια που διαρκεί. Η
τεχνολογία ADX7 δημιουργήθηκε από
έναν κορυφαίο Ρώσο επιστήμονα και
ερευνητή για τα αθλήματα και έχει
προσφέρει στους Ρώσους περισσότερα
από 130 μετάλλια στο στοίβο σε
Ολυμπιακούς Αγώνες. 
Επιπλέον, το Forever FAB προσφέρει
βιταμίνες του συμπλέγματος Β που
βοηθούν στη μετατροπή των
υδρογονανθράκων σε γλυκόζη η οποία
συντελεί στις καύσεις του οργανισμού και
δίνει ενέργεια. Ο οργανισμός μας
χρειάζεται καθημερινά μια επαρκή
ποσότητα βιταμινών Β, οι οποίες εκτός
των άλλων βοηθούν στην αποφυγή του
στρες. Πιο συγκεκριμένα το Forever FAB
περιέχει βιταμίνες Β3, Β5, Β6 και Β12.

Φυσικά, δεν θα μπορούσαμε να παραλείψουμε το
σταθεροποιημένο ζελέ Αλόης Βέρα που περιέχει αυτό το
ενεργειακό ποτό. Το ζελέ Αλόης Βέρα της Forever περιέχει
περισσότερα από 200 θρεπτικά συστατικά, όπως βιταμίνες,
αμινοξέα, μέταλλα, ιχνοστοιχεία, σάκχαρα, πεπτικά ένζυμα,
αντιφλεγμονώδη ένζυμα, φυτικές στερόλες, σαπωνίνες,
ανθρακινόνες και λιγνίνη.

Από τα καθημερινά μας ψώνια μέχρι και την επαγγελματική
καριέρα, από τις δουλειές στο σπίτι μέχρι και την παραλαβή των
παιδιών από το σχολείο και το φροντιστήριο, από το διάβασμα
για τις εξετάσεις μέχρι και τις αθλητικές μας δραστηριότητες και
το γυμναστήριο, τις καθημερινές μας απολαύσεις και τα χόμπι
μας, το Forever FAB μπορεί να γίνει σύμμαχος όλων μας, για να
απολαμβάνουμε τη ζωή στο έπαρκο. Μία συσκευασία αρκεί: 
� Για να μας προσφέρει άμεσα την ενέργεια που
χρειαζόμαστε
� Για να είμαστε σίγουροι πως αυτή η ενέργεια δεν θα είναι
πρόσκαιρη αλλά αντίθετα  θα έχει διάρκεια
� Ώστε η έκρηξη ενέργειας στον οργανισμό μας να γίνει με
φυσικό και υγιεινό τρόπο!

Στα προτερήματα του FAB συγκαταλέγεται και η υπέροχη γεύση
του που προσφέρει λαχταριστή απόλαυση κάθε στιγμή της
ημέρας, όπου και αν βρίσκεστε.

Forever FAB – αναζωογονηθείτε, ανανεωθείτε
και απολαύστε τη μέρα σας!

◆◆◆
Τα προϊόντα που αναφέ-
ρονται δεν προορίζονται
να διαγνώσουν, κατευ-
νάσουν, θεραπεύσουν ή
αναστείλλουν μια συ-
γκεκριμένη ασθένεια ή
μια κατηγορία ασθε-
νειών. Θα πρέπει να
συμβουλεύεστε τον οι-
κογενειακό σας γιατρό,
εάν αντιμετωπίζετε κά-
ποιο ιατρικό πρόβλημα.

Α
ς εξετάσουμε όμως ένα από τα
κύρια συστατικά του Forever
FAB το γκουαρανά, ένα αρχαίο
βότανο ευρέως διαδεδομένο στη

Βραζιλία. Το γκουαρανά είναι ένα φυτό
που ευδοκιμεί στα δάση του Αμαζονίου.
Τα εκχυλίσματα από τους καρπούς του
φυτού αυτού χρησιμοποιούνται ευρέως
εδώ και αιώνες για τις αναζωογονητικές
τους ιδιότητες. 
Το γκουαρανά αποτελεί μια καλή πηγή
καφεΐνης, βελτιώνει την αντοχή και την
απόδοση, ενώ χρησιμοποιείται με σκοπό
την πνευματική διέγερση και διαύγεια. 
Μέσω του φυτού αυτού, το  Forever FAB
προσφέρει άμεσα ενέργεια με φυσικό
τρόπο για να σας βοηθήσει να
αντεπεξέλθετε σε όλες τις απαιτήσεις της
καθημερινότητάς σας, αλλά συγχρόνως
για να έχετε την ενέργεια να ζήσετε όλες
τις απολαύσεις της ζωής.
Σε αυτό το ενεργειακό ποτό όμως η φύση
συνδυάζεται με τη σύγχρονη επιστήμη
και το φυτό γκουαρανά με την
τεχνολογία ADX7. Στον συνδυασμό αυτόν
έγκειται και η μοναδικότητά του.


