
Nápoje

   FAB X Forever Active Boost™
Nula kalórií

Energetický nápoj FAB X Forever Active Boost™ 
Energy Drink ponúka zdravú alternatívu vrátane 
vitamínov, aminokyselín a elektrolytov bez kaló-
rií, cukru alebo sacharidov. Želáte si niekedy, aby 
ste mali viac času na dosiahnutie vašich cieľov? 
Čas je vaším najcennejším zdrojom, a dostatok 
energie po celý deň, vám môže pomôcť dosiahnuť 
všetko, čo si zaumienite. FAB X sme vytvoril na 
to, aby ste ostali v súlade s vašimi cieľmi v oblasti 
zdravia a kondície, pričom si stále môžete užiť 
rovnakú skvelú chuť a výhody, ktoré od FLP 
očakávate.

Nielenže občas potrebujete okamžitú, rýchlu 
energiu, ale aj dlhodobá energia bez pádu vám 
pomáha vo vašom rušnom životnom štýle bez 
toho, aby ste ohrozili vaše ciele v oblasti fyzickej 
kondície. Žiadne kalórie, žiadny cukor a žiadne 
sacharidy, to robí FAB X perfektným nápojom 
„so sebou“, keď túžite po osviežujúcom životo-
budiči. Prírodná látka guarana podporuje okam-
žitý účinok FAB X, zatiaľ čo ADX7 technológia, 
patentovaná zmes adaptogénnych bylín, vitamí-
nov, aminokyselín a elektrolytov formulovaná 
poprednými vedcami v oblasti športu podporuje 
dlhodobú energiu.

Vytrvalosť, koncentrácia, energia a vitamíny, 
ktoré získate z FAB X vás revitalizujú a pomô-
žu vám zvýšiť produktivitu bez cukru a kalórií. 
Každý občas potrebuje dodať energiu a FAB X 
poskytuje zdravú alternatívu, ktorú si môžete užiť 
s dôverou.

OSTATNÉ ZLOŽKY:
Voda sýtená CO2, stabilizovaný aloe vera gél, 
kyselina: kyselina citrónová, regulátor kyslosti: 
citran sodný, taurín-600 mg, regulátor kyslosti: 
citran draselný, kyselina: kyselina jablčná, výťažok 
zo semien guarany, glukuronolaktón, prírod-
né príchute, L-glutamín, zmes adaptogénnych 
rastlín (Eleutherococcus S., Schisandra), inozi-
tol, sladidlo: sukralóza, vitamíny: nikotínamid, 
D-pantotenát vápenatý, pyridoxínhydrochlorid, 
kyanokobalamín, farbivo: beta-karotén.

ODPORÚČANÝ SPÔSOB POUŽITIA:
Jedna až tri plechovky denne.
Nie je vhodný pre deti a tehotné, respektíve kojace ženy. 
Ak máte zdravotné problémy, pred užitím sa skontaktujte 
s vaším lekárom.

OBSAH:
250 ml

• žiadne kalórie, sacharidy a cukry

• rýchle dodanie energie bez dlhodobého
  pádu  

PRODUKT #440

Predstavené výrobky obsahujú vitamíny a minerálne látky, dopĺňajú ich nedostatok vo výžive a tým pomáhajú posilňovať zdravie. Nemajú za účel diagnostikovať, 
zmierňovať, liečiť, uzdravovať alebo predchádzať špecifickým chorobám alebo skupinám ochorení. Ak máte zdravotný problém, konzultujte ho so svojím lekárom.
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Energetický nápoj

®

Nutričné údaje
Dávka: 1 plechovka/250 ml  

Množstvo
na dávku

Energetická hodnota 0 kcal
Bielkoviny 0 g
Sacharidy
  z toho cukry                                      

0 g
0 g

Tuky 0 g
Vláknina 0 g
Sodík 175 mg
Soľ 0  mg

 % ODD*
Niacín (Vitamín B3) 16 mg 100%
Kyselina pantoténová 6 mg 100%
Vitamín B6 1,4 mg 100%
Vitamín B12 2,5 μg 100%
* % ODD (Odporúčaná denná dávka)

Technológia ADX7 – patentovaná zmes 
adaptogénnych rastlín, vitamínov a elektrolytov.


