GESTÃO DE PESO

Cód.: 267

Forever Fast Break

®

De excelente sabor é uma alternativa de
baixas calorias para substituir uma refeição. Cada barra Fast Break Bar contém as
vitaminas e minerais que o seu organismo
necessita e ainda aminoácidos e enzimas. O
fósforo aumenta os níveis de energia, acelerando o metabolismo de gorduras e hidratos
de carbono, ajudando, assim, o organismo
a recuperar de esforços excessivos.
O potássio é essencial ao bom funcionamento do sistema cardiovascular, sistema
nervoso e função muscular, ajudando também a aliviar o stress físico e mental.
Para vidas agitadas, esta barrinha é uma solução ideal para quem está sem tempo para
uma refeição.
Forneça ao seu organismo esta alternativa
“rápida” para substituir uma refeição ou
para um snack energético.
Ideal para nos manter activos e saudáveis e
enfrentar a vida agitada do quotidiano.

INGREDIENTES
Manteiga de amendoim, mistura proteica
(isolado proteico de soja, caseinato de cálcio,
isolado proteico de leite, concentrado proteico de soro de leite), revestimento de alfarroba
(açúcar amarelo, óleo de semente de palma
parcialmente hidrogenado, soro de leite em
pó, pó de alfarroba, lecitina de soja), edulcorante (xarope de cereais, xarope de frutose de
origem cereal, xarope de maltitol, frutose),
amendoim, ligante (fosfato tricálcico), ﬁbra
de soja, pepitas de soja, fosfato dipotássico,
óxido de magnésio, sabor natural, gel de aloe
vera, ligante (mel), bitartarato de colina, ácido
para-aminobenzóico, ácido ascórbico, niacinamida, fumarato ferroso, acetato de vitamina
E, óxido de zinco, gluconato de manganésio,
gluconato de cobre, palmitato de vitamina A,
pantotenato de cálcio, molibdénio aminoácido quelato, crómio aminoácido quelato,
selénio aminoácido quelato, cloridrato de
piridoxina, riboﬂavina, mononitrato de tiamina, ácido fólico, biotina, iodeto de potássio e
cianocobalamina.
Contém: amendoins, leite e soja

MODO DE USAR
Não substituir mais do que duas refeições por
dia, com Forever Fast Break Bar. Deve tomar
uma terceira refeição bem equilibrada.

PONTOS-CHAVE
•Contém amendoins
•Fornece 50% da Dose Diária
Recomendada de vitaminas
e minerais
•Óptimo como snack ou substituto
de refeições
•Apenas 230 calorias por barra

O Fast Break Bar pode ajudar na gestão de
peso, como parte de uma dieta controlada
em calorias e um programa de exercícios.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL NO VERSO DA FOLHA.
Deve sempre consultar o seu médico de família se tiver algum problema de saúde.
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Forever Fast Break®
Informação Nutricional

Quantidade da Toma - 1 barra (57 g)
QUANTIDADE POR TOMA
Calorias
Calorias das Gorduras

Gorduras Totais
Gorduras Saturadas
Colesterol
Sódio
Potássio
Hidratos de Carbono Totais
Fibras
Açúcares
Proteínas
Vitamina A
Vitamina C
Cálcio
Ferro
Vitamina E
Tiamina
Riboﬂavina
Niacina
Vitamina B6
Folatos
Vitamina B12
Biotina
Ácido Pantoténico
Fósforo
Iodo
Magnésio
Zinco
Selénio
Cobre
Manganês
Crómio
Molibdénio

230
70

8g
3,5 g
0 mg
110 mg
300 mg
30 g
2g
16 g
11 g

% Dose Diária *
12 %
18 %
0%
5%
9%
10 %
8%
22 %
50 %
50 %
60 %
50 %
50 %
50 %
50 %
50 %
50 %
50 %
50 %
50 %
50 %
35 %
50 %
50 %
50 %
15 %
50 %
30 %
10 %
35 %

* Percentagem da Dose Diária baseada numa dieta de 2000 calorias
Uma barra contém ainda:
PABA 75 mg, Colina 50 mg.

