Διατροφή
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FAB X Forever Active Boost
Με μηδέν θερμίδες

Φυσικό Ενεργειακό Ποτό
Το ενεργειακό ποτό FAB X Forever Active
Boost παρέχει μια υγιεινή εναλλακτική
προσφέροντας βιταμίνες, αμινοξέα και
ηλεκτρολύτες, χωρίς θερμίδες, ζάχαρη ή
υδατάνθρακες. Ευχηθήκατε ποτέ να είχατε
περισσότερο χρόνο για να πετύχετε τους
στόχους σας; Ο χρόνος σας είναι η πιο
πολύτιμη πηγή σας, για αυτό πρέπει να
έχετε αρκετή ενέργεια που θα τροφοδοτήσει τη μέρα σας και θα σας βοηθήσει να
πετύχετε όλα όσα επιθυμείτε. Δημιουργήσαμε το FAB X για να σας βοηθήσουμε να
παραμείνετε πιστοί στους στόχους σας για
υγεία και ευεξία, ενώ ταυτόχρονα συνεχίζετε να απολαμβάνετε την ίδια απίθανη γεύση
και τα οφέλη που περιμένετε από την
Forever Living Products.
Το FAB X δεν είναι απλά ένα ενεργειακό
ποτό που θα σας προσφέρει άμεση ενέργεια
όταν τη χρειάζεστε, αλλά επίσης το μακράς
διάρκειας αποτέλεσμα χωρίς μεταπτώσεις
ενέργειας, σας βοηθά να ανταποκριθείτε
στον πολυάσχολο τρόπο ζωής σας, χωρίς να
κάνετε συμβιβασμούς στους στόχους σας
για την υγεία. Χωρίς θερμίδες, χωρίς
προσθήκη ζάχαρης και χωρίς υδατάνθρακες, το FAB X αποτελεί την καλύτερη λύση
όταν αναζητάτε ένα δροσιστικό «ξύπνημα».
Το γκουαρανά, ένα φυσικό συστατικό,
συμβάλλει στην άμεση ενέργεια που προσφέρει το FAB X, ενώ το μακράς διάρκειας
αποτέλεσμα προέρχεται από την τεχνολογία
ADX7: ένα πατενταρισμένο μείγμα προσαρμοσιογόνων βότανων, βιταμινών, αμινο-

ξέων και ηλεκτρολυτών που έχει δημιουργηθεί από κορυφαίους επιστήμονες στον
τομέα του αθλητισμού.
Η αντοχή, η συγκέντρωση, η ενέργεια και
οι βιταμίνες που θα σας προσφέρει το FAB
X, θα σας αναζωογονήσουν και θα σας
βοηθήσουν να ενισχύσετε την παραγωγικότητά σας, χωρίς τη ζάχαρη και τις θερμίδες. Όλοι χρειαζόμαστε κάποιες φορές
κάτι για να ενισχύσει την ενέργειά μας και
το FAB X προσφέρει μια υγιεινή λύση που
μπορείτε να απολαμβάνετε, αλλά και να
εμπιστεύεστε.
Διατροφικές Πληροφορίες

250 ml
Ενέργεια
0kJ / 0kcal
Πρωτεΐνη
0g
Υδατάνθρακες, εκ των οποίων:
0g
σάκχαρα
0g
Λίπη
0g
Διαιτητικές ίνες
0mg
Νάτριο
175mg
Αλάτι
0g
Νιασίνη (Βιταμίνη Β3) *100%
16mg
Παντοθενικό οξύ *100%
6mg
Βιταμίνη Β6 *100%
1.4mg
Βιταμίνη Β12 *100%
2.5μg
* % Συνιστώμενη Ημερήσια Ποσότητα

νάτριο), ταυρίνη 600mg, διορθωτικό οξύτητας (κιτρικό κάλιο), μέσο οξίνισης (μηλικό
οξύ), εκχύλισμα σπόρων γκουαρανά, γλυκορονολακτόνη, βελτιωτικό γεύσης, L-γλουταμίνη, μίγμα βρώσιμων προσαρμοσιογόνων
φυτών (εκχύλισμα ρίζας Eleutherococcus
senticosus, φρούτα Schisandra), ινοσιτόλη,
γλυκαντικό (σουκραλόζη), βιταμίνες (νικοτιναμίδιο, κυανοκοβαλαμίνη, υδροχλωρική
πυριδοξίνη, D-παντοθενικό ασβέστιο),
χρωστικό (β-καροτένιο).

OΔΗΓΙΕΣ
Από μία έως τρεις συσκευασίες την ημέρα.
Ανακινείστε ελαφρά. Σερβίρεται δροσερο.

• Χωρίς θερμίδες, χωρίς
υδατάνθρακες και χωρίς ζάχαρη.
• Γρήγορη έκρηξη ενέργειας, χωρίς
μεταπτώσεις.

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ
Ανθρακούχο νερό, σταθεροποιημένο ζελέ
Aλόης** (Aloe Vera Gel), μέσο οξίνισης
(κιτρικό οξύ), διορθωτικό οξύτητας (κιτρικό

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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