Διατροφή

FAB Forever Active Boost

TM

Φυσικό Ενεργειακό Ποτό

Όλοι γνωρίζουμε πόσο εξουθενωτικός
μπορεί να είναι ένας δραστήριος και
πολυάσχολος τρόπος ζωής – από τις
προθεσμίες στην εργασία μας και την
παραλαβή των παιδιών από το σχολείο ως
τις προπονήσεις του ποδοσφαίρου, τα
καθημερινά ψώνια και τις δουλειές του
σπιτιού. Πώς μπορεί κάποιος να έχει
αρκετή ενέργεια για όλα αυτά όλη την
ώρα; Η FLP βρήκε τη λύση για να σας
βοηθήσει όταν σας τελειώνει η ενέργεια, το
FAB Forever Active Boost, Φυσικό
Ενεργειακό Ποτό.
Το FAB είναι διαφορετικό από κάθε άλλο
ενεργειακό ποτό γιατί προσφέρει άμεσα
ενέργεια που διαρκεί. Η άμεση ενέργεια
προέρχεται από το γκουαρανά, ένα φυσικό
συστατικό που είναι πολύ διαδεδομένο στη
Βραζιλία, ενώ το μακράς διάρκειας
αποτέλεσμα προέρχεται από την
τεχνολογία ADX7: ένα μείγμα
προσαρμοσιογόνων βοτάνων που αυξάνουν
φυσικά την αντοχή και άλλων θρεπτικών
συστατικών που δημιουργήθηκε από έναν
κορυφαίο Ρώσο επιστήμονα και ερευνητή
για τα αθλήματα. Η τεχνολογία ADX7 έχει
βοηθήσει τους Ρώσους να αποκτήσουν
αθλητές στίβου με περισσότερα από 130
μετάλλια σε Ολυμπιακούς αγώνες.
Το FAB είναι ένας γρήγορος και
δροσιστικός τρόπος για να έχετε ενέργεια
και να κρατηθείτε σε εγρήγορση όλη την
ημέρα. Αναζωογονεί το σώμα τόσο πολύ

που έχετε την αντοχή και τη συγκέντρωση
για να κάνετε όλα όσα «πρέπει» να κάνετε
μέσα στην καθημερινότητά σας και
επιπλέον όλα όσα «θέλετε» να κάνετε.
Διατροφικές Πληροφορίες
Ενεργά συστατικά
Ανά ημερήσια δόση:
1 φιάλη (250 ml)
Νιασίνη (ως νικοτιναμίδιο)
16 mg 89% †
Βιταμίνη Β6 (ως υδροχλωρική πυριδοξίνη)
1,4 mg 94% †
Βιταμίνη Β12 (ως κυανοκοβαλαμίνη)
5 μg 360% †
Παντοθενικό οξύ (ως D-παντοθενικό ασβέστιο) 6 g 100% †
Σταθεροποιημένη γέλη Αλόης (Aloe Vera Gel)
2g
L-ταυρίνη
600 mg
Eκχύλισμα σπόρων γκουαρανά (Paullinia cupana) 320 mg
Γλυκορονολακτόνη
310 mg
L-γλουταμίνη
100 mg
Μείγμα προσαρμοσιογόνων φυτών [εκχύλισμα
ρίζας και φύλλων Ελευθερόκοκκου (σιβηριανό
60 mg
τζίνσεγκ), εκχύλισμα φρούτων Schisandra]
Ινοσιτόλη
40 mg
Θρεπτική αξία
Ανά φιάλη πόσιμου
υγρού (=250 ml)
Ενέργεια
100 kcal/419kJ
Υδατάνθρακες, εκ των οποίων
24 g
• σάκχαρα
24 g
Πρωτεΐνες
0g
Λίπη
0g
† Συνιστώμενη Ημερήσια Ποσότητα (ΣΗΠ) σύμφωνα με
την ελληνική νομοθεσία.

Τεχνολογία ADX7 – Αποκλειστικό
μείγμα Προσαρμοσιογόνων Βοτάνων
που αυξάνουν φυσικά την αντοχή,
Βιταμινών, Αμινοξέων και
Ηλεκτρολυτών.

ΑΛΛΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

Ανθρακούχο νερό, σακχαρόζη, δεξτρόζη,
κιτρικό οξύ, ξυλιτόλη, μέσο οξύνισης
(κιτρικό νάτριο, κιτρικό κάλιο), άρωμα,
φυσική χρωστική β-καροτενίου. Το προϊόν
περιέχει καφεΐνη [70mg/250ml πόσιμο
υγρό] προερχόμενη από εκχύλισμα
γκουαρανά.

ΟΔΗΓΙΕΣ

Μία συσκευσία την ημέρα. Ανακινείστε
ελαφρά. Σερβίρεται παγωμένο.

• Το Γκουαρανά προσφέρει φυσική
ενέργεια

• Ενισχυμένο με ένα αποκλειστικό
μείγμα προσαρμοσιογόνων
βοτάνων
ΚΩΔΙΚOΣ #321

Τα προϊόντα που αναφέρονται δεν προορίζονται να διαγνώσουν, κατευνάσουν, θεραπεύσουν ή αναστείλουν μια συγκεκριμένη ασθένεια ή μια κατηγορία ασθενειών. Θα πρέπει να συμβουλεύεστε
τον οικογενειακό σας γιατρό, εάν αντιμετωπίζετε κάποιο ιατρικό πρόβλημα.
Δεν προτείνεται για παιδιά ή γυναίκες σε κατάσταση εγκυμοσύνης. Συμβουλευθείτε το γιατρό σας πριν τη χρήση αν είστε κάτω από φαρμακευτική αγωγή.
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