
Italok

FAB Forever Active Boost
Természetes növényi kivonatokat tartalmazó energiaital

Mindannyian tudjuk, milyen fárasztó az az 
aktív, mozgalmas életmód, amely a munkából 
fakadó határidőket, az iskolai követelménye-
ket, a futball edzéseket, a bevásárlást és a házi 
munkát is magában foglalja. Hogyan lehetne 
energiánk ezekre minden alkalommal?  Az 
FLP megalkotta a megoldást, a FAB-et, egy 
természetes növényi kivonatokat tartalmazó 
energiaitalt, amely energiát biztosít, amikor 
a legnagyobb szükségünk van rá.
A FAB „lendülete” különbözik más ener-
giaitaloktól, mert azonnali és hosszantartó 
hatást biztosít. Az azonnali lendület forrása 
a guarana, egy természetes összetevő, amely 
Brazíliában nagyon népszerű. A FAB hosz-
szantartó hatását az ADX7 technológiának 
köszönhetjük, amely természetes növényi 
kivonatok szabadalmazott keverékét és más 
tápanyagokat tartalmaz. Kifejlesztője egy 
vezető orosz sporttudós és kutató. Az ADX7 
technológia orosz atlétákat segített, így több 
mint 130 érmet szereztek már az olimpiai 
játékokon. 
A FAB egy gyors és üdítő módja annak, 
hogy egész nap energikus és éber maradj. 
Revitalizál, hogy legyen álló- és koncentráci-
ós képességed azokhoz a dolgokhoz, amiket 
elterveztél és amiket még pluszban szeretnél 
elvégezni.

FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT:
18 éven aluliak, várandós nők és szoptatós 

anyák, valamint koffein érzékenyek és magas 
vérnyomásban szenvedők számára fogyasz-
tása nem ajánlott. Alkohollal együtt nem 
fogyasztható. Felhasználás előtt óvatosan 
rázza össze. Hidegen fogyasztandó.
Nettó térfogat: 250ml

Trópusi gyümölcs ízű szénsavas ital cukorral 
és édesítőszerrel, vitaminokkal.
Magas koffeintartalom. (28 mg/100ml)

*RDA a felnőttek számára ajánlott napi bevitel %-a.

ÖSSZETEVŐK: szénsavas víz, cukor, 
dextróz, étkezési sav (E330), mesterséges 
édesítőszer (xylit E 969), stabilizált aloe 
vera gél, savanyúságot szabályozó anyag 
(E 331, E332), taurin, guarana mag kivo-
nat, glükoronolakton, aroma, L-glutamin, 
gyógynövénykivonat (Eleutherococcus S., 
Schizandra Chinensis), inozit, vitaminok 
(B3, B5, B6, B12), színezék (E 160e)

A fenti megállapítások nem az Országos Gyógyszerészeti Intézet szakvéleményei. A termékek nem szolgálnak betegségek kezelésére, gyógyítására.

• a guarana biztosítja a természetes 
   lendületet
• természetes növényi kivonatok 
   szabadalmaztatott keveréke a 
   hosszantartó energiáért
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Tápérték                100 ml italban 250 ml italban
Energia tartalom      167kJ/40Kcal 419kJ/100Kcal
Fehérje g                      0                          0
Szénhidrát g                    9,6         24
  ebből cukor g                 9,6         24
Zsír g                      0           0
Élelmi rost g                     0           0
Nátrium mg                    70       175
Taurin mg                  240                       600
Koffein mg                    28                         70
Glükronolakton mg       244                       600
Inozit mg                     16                         40
Vitaminok                       RDA* %                RDA*%
B3 mg                6,4           25         16 100
B5 mg                2,4           40           6 100
B6 mg               0,56          40        1,4 100
B12 μg                 2           80           5 200


