
Gërimai

„FAB X Forever Active Bo-
ost™“ – energinis gėrimas, kuria-
me nėra kalorijų, angliavandenių 
ir cukraus, tačiau gausu vitaminų, 
aminorūgščių ir elektrolitų. Ar 
kada nors svajojote turėti dau-
giau laiko tikslams įgyvendinti? 
Laikas – brangiausias turtas, ir 
jei turėsite energijos visą dieną, 
galėsite nuveikti viską, ką supla-
navote. Sukūrėme FAB X, kad 
padėtume jums gyventi aktyviai ir 
mėgautis puikiu skoniu ir kokybe, 
kurie jau tapo išskirtiniu „Forever“ 
požymiu. 

Kartais reikia ne tik greitai 
atgauti jėgas, bet ir pasirūpinti, 
kad energijos užtektų ne tik visai 
rūpesčių kupinai dienai, bet ir 
turiningam vakarui ar valandai 
sporto salėje. Energinis gėrimas 
FAB X neturi kalorijų ar cukraus, 
todėl puikiai tinka norintiems 
atsigaivinti. Guarana – natūralus 
ingredientas, kurio dėka jėgų ant-
plūdį pajuntame akimirksniu. Ilgai 
nesenkančia energija organizmą 
aprūpina patentuotas ingredientų 
kompleksas, kurį sukūrė žinomas 
sporto mitybos mokslininkas.  

FAB X – tai ištvermė, susikau-
pimas, energija ir vitaminai, todėl 
jūs galite atgauti jėgas ir našiau 

FAB X Forever Active Boost™  kodas 440

dirbti, neapkraudami organizmo 
nereikalingu cukrumi ir kalorijo-
mis. Kiekvienam iš mūsų kartais 
reikia greitai atgauti jėgas. FAB 
X – sveikas pasirinkimas, kuriuo 
galite pasitikėti. 

Kiekis vienoje skardinėje (250 ml)

Natris  175 mg

Niacinas (nikotinamidas) 16 mg

Pantoteno rūgštis (kalcio D-pantotenatas) 6 mg

Vitaminas B6 (piridoksino hidrochoridas)   1,4 mg

Vitaminas B12 (cianokobalaminas) 2,5 μg

SUDEDAMOSIOS DALYS: ga-
zuotas vanduo, stabilizuota alavijų 
(Aloe barbadensis) želė, rūgštingumą 
reguliuojanti medžiaga citrinos 
rūgštis, rūgštingumą reguliuojanti 
medžiaga natrio citratas, taurinas 
(600 mg), rūgštingumą reguliuojanti 
medžiaga kalio citratas, rūgštingumą 
reguliuojanti medžiaga obuolių 
rūgštis, guaranos (Paullinia cupana) 
sėklų ekstraktas, gliukuronolakto-
nas, skoninės medžiagos (egzotinių 
vaisių), L-Glutaminas,  juodojo eleu-
terokoko (Eleutherococcus senticosus) 
šaknų ir lapų ekstraktas, kininių 
citrinvyčių (Schisandra chinensis) 
uogų ekstraktas, saldiklis sukralozė, 

inositolis, nikotinamidas, dažiklis 
beta karotenas, kalcio D-pantote-
natas, piridoksino hidrochoridas, 
cianokobalaminas.

KIEKIS: 1 skardinė (250 ml).

REKOMENDUOJAMA: nuo vie-
nos iki trijų skardinių per dieną. 
Gerkite atšaldytą.

Nerekomenduojama vaikams ir nėš-
čioms bei maitinančioms moterims. 
Jei skundžiatės sveikatos sutriki-
mais, prieš vartodami pasitarkite su 
gydytoju.

• Be kalorijų, angliavandenių ir 
cukraus.

• Jėgų antplūdis akimirksniu ir 
ilgai nesenkanti energija.


