Napoje

FAB Forever Active Boost ™
Napój energetyczny
wytrzymałoÊç i koncentracj´,
potrzebne, byÊ zrobił w ciàgu
dnia wszystko, co musisz zrobiç,
a tak˝e to, co chcesz zrobiç.

Wszyscy wiemy jak wyczerpujàcy
mo˝e byç współczesny styl ˝ycia –
terminy w pracy, odbieranie dzieci ze
szkoły, wo˝enie na dodatkowe zaj´cia,
zakupy, sprzàtanie… Jak wÊród całej
tej krzàtaniny zachowaç energi´? FLP
znalazło rozwiàzanie, po które mo˝esz
si´gnàç, gdy tylko b´dziesz tego
potrzebowaç – napój energetyczny
FAB Forever Active Boost TM.
Zastrzyk energii, jaki daje FAB ró˝ni
si´ od tych, których êródłem sà inne
napoje energetyczne, poniewa˝ działa
zarówno natychmiastowo, jak i długofalowo. Natychmiastowy przypływ
energii zapewnia guarana, naturalny
składnik niezwykle popularny w Brazylii. Natomiast długotrwałe zachowanie
energii to efekt technologii ADX7:
specjalnej mieszance adaptogennych
ziół i innych substancji od˝ywczych,
stworzonej przez wiodàcych rosyjskich
naukowców i badaczy sportowych.
ADX7 pomogło rosyjskim sportowcom
zdobyç ponad 130 medali olimpijskich!
FAB to szybki, odÊwie˝ajàcy sposób na
zachowanie energii przez cały dzieƒ.
Działa orzeêwiajàco, zapewniajàc ci

SK¸ADNIKI: Woda nasycona
CO2, sacharoza, glukoza,
ksylitol – substancja słodzàca, kwas
cytrynowy – przeciwutleniacz,
stabilizowany ˝el Aloe vera, cytrynian
trisodowy – regulator kwasowoÊci,
tauryna (0,24%), cytrynian tripotasowy
– regulator kwasowoÊci, ekstrakt
z nasion guarany, glukuronolakton
(0,12%), aromat, L-glutamina, ekstrakt
z korzenia ˝eƒ-szenia syberyjskiego,
inozytol, amid kwasu nikotynowego,
beta-karoten – barwnik, D-pantotenian
wapnia, ekstrakt z owoców cytryƒca
górskiego, chlorowodorek
pirydoksyny, cyjanokobalamina.
WartoÊç od˝ywcza 100 ml
WartoÊç energetyczna
Białko

0g

W´glowodany
w tym cukry

9,6 g
9,6 g

Tłuszcz
w tym kwasy tłuszczowe nasycone

0g
0g
0g

Sód

0,18 g

Niacyna

6,4 mg (40%*)

Kwas pantotenowy

2,4 mg (40%*)

Witamina B6

0,56 mg (40%*)
1 μg (40%*)

Witamina B12

* % zalecanego dziennego spo˝ycia

14

• Mieszanka adaptogennych
ziół

Technologia ADX7 – mieszanka
adaptogennych ziół, witamin,
aminokwasów i elektrolitów.
OPAKOWANIE: 250 ml
SPOSÓB U˚YCIA: Jedna do

168 kJ/40 kcal

Błonnik pokarmowy

• Guarana daje naturalny
zastrzyk energii

trzech puszek dziennie. Delikatnie
wstrzàsnàç. Serwowaç schłodzone.
Produkt niewskazany dla dzieci,
kobiet w cià˝y i karmiàcych piersià
oraz osób nadwra˝liwych na
kofein´. Nie mieszaç z alkoholem.
Kod:

321

