
Forever Fast Break Energy Bar, baton 
hipocaloric cu gust delicios, ideal substituent 
al unei mese, conţine minim 50% din 
necesarul zilnic de vitamine şi minerale 
recomandat în SUA, plus aminoacizi, enzime 
şi fosfor. Fosforul contribuie la metabolismul 
energetic normal. Potasiul contribuie la 
funcţionarea normală a sistemelor muscular şi 
nervos, precum şi la menţinerea tensiunii 
arteriale normale.

Forever Fast Break Energy Bar, substituentul 
ideal al unei mese pentru persoanele active 
aflate mereu pe drum, într-o lume care se 
mişcă din ce în ce mai repede.

INGREDIENTE
Unt de arahide, amestec de proteine (proteine 
izolate din soia, cazeinat de calciu, proteine 
izolate din lapte, concentrat proteic din zer), 
glazură de roşcove (zahăr nerafinat, ulei de 
palmier parţial hidrogenat, zer pulbere, 
roşcove pulbere, lecitină din soia), sirop de 
porumb, fructoză din sirop de porumb, sirop 
de malţ, fructoză, arahide, fosfat tricalcic, 
fibre din soia, soia, fosfat dipotasic, oxid de 
magneziu, arome naturale, gel de Aloe vera, 
miere, fosfat dicalcic, bitartrat de colină, acid 
para-aminobenzoic, acid ascorbic, fumarat 
feros, vitamina E-acetat, oxid de zinc, 
gluconat de mangan, gluconat de cupru, 
vitamina A-palmitat, pantotenat de calciu, 
molibden chelatat cu aminoacizi, crom 
chelatat cu aminoacizi, seleniu chelatat cu 
aminoacizi, clorhidrat de piridoxină, 
riboflavină, mononitrat de tiamină, acid folic, 
biotină, iodură de potasiu, cianocobalamină.
Conţine: arahide, lapte şi soia.

Forever Fast Break
®

!

! Este o sursă de vitamine şi minerale

! Gustare delicioasă, substituent ideal al 
unei mese

! Doar 220 Kcal per baton

CONŢINE ALUNE

COD #267

Controlul greut']ii corporale

Informa]ii nutritive
Dozaj: 1 baton (57 g)

Cantitate / doz\

Kcal  220       Kcal din lipide 80
         *Necesarul zilnic

Lipide totale 8 g                       

   Lipide saturate 3,5 g

   0 g       

Colesterol 0 mg                          

Sodiu 115 mg                             

Potasiu 350 mg                          

Total carbohidra]i 28 g                     

   Fibre vegetale 2 g                                 

   Zaharuri 18 g

Proteine 11 g            

Vitamina A                             

Vitamina C                               

Calciu                                         

Fier                                                                           

Vitamina E                                 

Tiaminã                                     

Riboflavinã                               

Niacin\                             

Vitamina B6                               

Fola]i                                           

Vitamina B12                             

Biotinã                                       

Acid pantotenic                          

Fosfor                                         

Iod                                              

Magneziu                                   

Zinc  

Seleniu                                          

Cupru  

Mangan

Crom 

Molibden                                       

ADMINISTRARE
A nu se substitui cu batoane Forever Fast Break 
mai mult de două mese pe zi. A treia masă 
trebuie să fie echilibrată nutriţional.

Batoanele Fast Break pot contribui la controlul 
greutăţii corporale dacă vă monitorizaţi numărul 
de calorii consumate şi urmaţi un program de 
exerciţii fizice.
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* Necesarul zilnic este stabilit pentru o diet\ de 2.000 

kcal/zi.

** Doza Zilnic\ Recomandat\ conform Directivei 

2008/100/EC.
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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.


