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Ştim cu toţii câtă epuizare presupune un stil de 
viaţă extrem de activ: să fii veşnic ocupat, să te 
afli într-o continuă alergătură între 
îndeplinirea sarcinilor de serviciu, preluarea 
copiilor de la şcoală, treburile gospodăreşti, 
efectuarea cumpărăturilor şi practicarea 
sporturilor preferate.
Cum poate avea cineva suficientă energie 
pentru toate aceste activităţi?
FLP a găsit soluţia pentru a vă ajuta atunci când 
resursele voastre de energie s-au epuizat: FAB - 
Forever Active BOOST ™, o băutură cu efect 
energizant!

FAB se deosebeşte de alte băuturi energizante, 
deoarece furnizează atât energie pentru 
utilizare imediată, cât şi pe termen lung. 
Eliberarea imediată de energie este furnizată de 
guarana, ingredient natural extrem de popular 
în Brazilia, iar efectul de lungă durată se 
datorează tehnologiei complexului ADX7, 
amestec brevetat obţinut din plante 
adaptogene şi nutrienţi de către un cercetător şi 
conducător ştiinţific sportiv rus. 
ADX7 a ajutat atleţii ruşi să câştige (în curse) 
peste 130 de medalii la competiţiile olimpice!

FAB constituie o modalitate rapidă şi 
răcoritoare de a vă menţine plin de energie, 
ager, vioi şi sprinten, pe tot parcursul zilei!

Informa]ii despre produs
250 ml

FAB vă revitalizează pentru a avea puterea de 
concentrare şi răbdarea de a face tot ce aveţi de 
făcut, precum şi tot ce aţi mai dori să faceţi!

MOD DE UTILIZARE: se pot consuma 1-3 
doze (cutii)/zi. A se agita uşor. A se consuma 
după răcire. Produsul nu este recomandat 
copiilor sau femeilor însărcinate. În cazul unor 
stări de boală, consultaţi medicul înainte de 
utilizarea acestui produs. 

INGREDIENTE: apă carbogazoasă, zahăr, 
dextroză, acid citric, îndulcitor (xylitol), gel 
stabilizat** de Aloe vera, regulatori de aciditate 
(citrat de sodiu şi citrat de potasiu), taurină (600 
mg), extract din seminţe de guarana, 
glucuronolactonă, arome, L-glutamină, amestec 
de plante adaptogene (Eleutherococcus s., 
Schisandra), inozitol, vitamine (B3, B5, B6, 
B12), colorant (beta-caroten).

Tehnologie ADX7 – metodă brevetată pentru 
obţinerea amestecului de plante adaptogene, 
vitamine, aminoacizi şi electroliţi.

! Guarana este un stimulent natural

! Efectul energizant este amplificat de 
amestecul brevetat de plante 
adaptogene

COD #321

Energie

Proteine

Total carbohidra]i

Zaharuri

Lipide totale

Fibre

Sodiu

Sare (clorur\ de sodiu) 

419 kj/100calorii

0 g

24 g

24 g

0 g

0 mg

175 mg

0 mg

Vitamina B3 *100 %

Vitamina B5 *100 %

Vitamina B6 *100 %

Vitamina B12 *100 %

16 mg

6 mg

1,4 mg

2,5 µg

* Doza Zilnic\ Recomandat\ conform Directivei 

2008/100/EC.

Produsele din aceast\ categorie nu sunt medicamente, deoarece nu au fost concepute pentru a fi utilizate în scop diagnostic, terapeutic, simptomatic 
sau preventiv al unor afec]iuni sau grupe de afec]iuni, de aceea nu fac subiectul evalu\rilor FDA.

Pentru orice problem\ de ordin medical se impune consult efectuat de medic.


