Nápoje

FAB X Forever Active Boost™
Nula kalorií

Energetický nápoj FAB X Forever Active Boost™
Energy Drink nabízí zdravou alternativu včetně
vitamínů, aminokyselin a elektrolytů bez kalorií,
cukru nebo sacharidů. Přejete si někdy, abyste
měli více času k dosažení vašich cílů? Čas je vaším
nejcennějším zdrojem a dostatek energie po celý
den vám může pomoci dosáhnout všeho, co si
zamanete. FAB X se stále stejnou skvělou chutí a
všemi výhodami, které očekáváte, jsme vytvořili
proto, abyste mohli zůstat v souladu s vašimi
cíli v oblasti zdraví a kondice a zároveň si stále
užívali stejně skvělou chuť i výhody, které od
FLP očekáváte.
Nejenže občas potřebujete okamžitou energii, ale
i dlouhodobá energie bez útlumu vám pomáhá
při rušném životním stylu, aniž byste ohrozili
svou fyzickou kondici. Žádné kalorie, žádný cukr
a žádné sacharidy - to dělá FAB X perfektním
nápojem na cesty, když zatoužíte po osvěžujícím
životabudiči. Přírodní látka guarana podporuje
okamžitý účinek FAB X, zatímco technologie
ADX7, patentovaná směs adaptogenních bylin,
vitamínů, aminokyselin a elektrolytů formulovaná předními vědci z oblasti sportu, podporuje
dlouhodobou energii.
Vytrvalost, koncentrace, energie a vitamíny, které
získáte z FAB X, vás revitalizují a pomohou vám
zvýšit produktivitu bez cukru a kalorií. Každý
občas potřebuje dodat energii a FAB X poskytuje
zdravou alternativu, kterou si můžete užít
s důvěrou.

Energetický nápoj
Nutriční údaje

Není vhodný pro děti a těhotné, resp. kojící ženy. Pokud
máte zdravotní problémy, před užitím kontaktujte vašeho
lékaře.

Dávka: 1 plechovka/250 ml
Množství
na dávku
Energetická hodnota

0 kcal

Bílkoviny

0g

Sacharidy
z toho cukry

0g
0g

Tuky

0g

Vláknina

DOPORUČENÉ UŽÍVÁNÍ:
Jedna až tři plechovky denně.

OBSAH:
250 ml

0g

Sodík

175 mg

Sůl

0 mg

Niacin (Vitamín B3)

16 mg

100%

6 mg

100%

Vitamín B6

1,4 mg

100%

Vitamín B12

2,5 μg

100%

% DDD*
Kyselina pantotenová

* % DDD (Doporučená denní dávka)

• žádné kalorie, sacharidy a cukry

• rychlé dodání energie bez následného
útlumu
OSTATNÍ SLOŽKY:
Voda sycená CO2, stabilizovaný aloe vera gel,
kyselina: kyselina citronová, regulátor kyselosti:
citran sodný, taurin - 600 mg, regulátor kyse- PRODUKT #440
losti: citran draselný, kyselina: kyselina jablečná,
výtažek ze semen guarany, glukuronolakton, přírodní příchutě, L-glutamin, směs adaptogenních
rostlin (Eleutherococcus S., Schisandra), inozi®
tol, sladidlo: sukralóza, vitamíny: nikotinamid,
D-pantotenát vápenatý, pyridoxinhydrochlorid, Technologie ADX7 – patentovaná směs
adaptogenních rostlin, vitamínů a elektrolytů.
kyanokobalamin, barvivo: beta-karoten.

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