
Tyčinka Forever Fast Break je výborná, chutná, 
nízkokalorická náhrada běžného jídla obsahující 
více než 50 % doporučeného množství denního 
příjmu vitaminů a minerálních látek a také 
aminokyseliny, enzymy a fosfor. Fosfor zvyšuje 
energii urychlením metabolizmu tuků a sacharidů 
a pomáhá tak k lepšímu zotavení při přetížení. 
Draslík není potřebný jen pro správnou funkci 
kardiovaskulárního, svalového a nervového 
systému, ale pomáhá také lépe snášet psychický 
a fyzický stres. Energetická tyčinka Forever Fast 
Break představuje výbornou náhradu jídla při 
dnešním uspěchaném životním stylu. Je to ideální 
způsob pro aktivní lidi, kteří se snaží udržet krok s 
rychlým tempem dnešního světa! 

TENTO PRODUKT OBSAHUJE OŘECHY.

SLOŽENÍ:
arašídové máslo, směs bílkovin (izolované sójové 
bílkoviny, kaseinát vápenatý, izolované mléčné 
bílkoviny, koncentrát bílkovin syrovátky), poleva 
z karobu - svatojánského chleba (hnědý cukr, 
částečný hydrogenát palmojádrového tuku, prášek 
ze syrovátky, prášek z karobu, sójový lecitin), 
obilninová melasa, vysoce fruktózový obilninový 
sirup, maltitol, fruktóza, arašídy, fosforečnan 
vápenatý, sójová vláknina, sójové boby, 
fosforečnan draselný, oxid hořečnatý, přírodní 
aroma, aloe vera gel, med, cholinditartát, kyselina 
paraaminobenzoová, kyselina askorbová (vitamin 
C), niacinamid, fumarát železnatý, acetát vitaminu 
E, oxid zinečnatý, glukonát hořečnatý, glukonát 
měďnatý, palmitát vitaminu A, pantotenát 
vápenatý, aminokyselinový chelát molybdenu, 
chrómu a selenu, pyridoxin hydrochlorid (vitamin 
B6), riboflavin (vitamin B2), tiaminnitrát, kyselina 
listová, biotin, jodid draselný, kyanokobalamin 
(vitamin B12). Obsahuje arašídy, mléko a sóju.

Nutriční údaje
Dávka: 1 tyčinka (57 g)
Množství na dávku

kalorie  230

                                                              % DDD*

tuky celkem  8 g                                             12%

 nasycené tuky  3,5 g                                   18%

    nenasycené tuky  0 

cholesterol  0 mg                                               0%

sodík  110 mg                                                   5%

draslík  300 mg                                                  9%

uhlohydráty celkem  30 g                                  10%

 vláknina  2 g                                                  8%

 cukry 16 g

bílkoviny  11 g                                                 22%

vitamin A                                                          50%

vitamin C                                                          50%

vápnik                                                               60%

železo                                                               50%

vitamin E                                                          50%

tiamin                                                               50%

riboflavin                                                           50%

niacin                                                               50%

vitamin B6                                                        50%

folát                                                                 50%

vitamin B12                                                       50%

biotin                                                                50%

kyselina pantoténová                                         50%

fosfor                                                                35%

jód                                                                    50%

hořčík                                                               50%

Zinek                                                                  50%

selen                                                                15%

měď                                                                  50%

mangan                                                             30%

chróm                                                                10%

Molybdenum                                                      35%

* Procenta doporučené denní dávky (DDD) jsou 

založena na dietě s hodnotou 2 000 kcal. 

POKYNY:
Tyčinkami Forever Fast Break nahrazujte nejvíce
dvě jídla denně. Denně byste kromě toho měli 
sníst alespoň jedno dobře vyvážené jídlo.

Tyčinky Fast Break pomáhají kontrolovat váhu jen 
jako součást kaloricky omezené diety a programu 
cvičení.

Forever Fast Break®

• OBSAHUJE OŘECHY

• poskytuje 50 % doporučeného množství 
denního příjmu vitaminů a minerálních 
látek

Česká verze 6

PRODUKT #267

Účelem těchto výrobků není diagnostikovat, zmírňovat, léčit, uzdravovat nebo předcházet specifickým chorobám nebo skupinám onemocnění. Pokud máte zdravotní problém, konzultujte ho se 
svým lékařem.

Kontrola 
hmotnosti


