Napoje

FAB X Forever Active Boost™
Ârodek spo˝ywczy specjalnego przeznaczenia ˝ywieniowego zaspokajajàcy
zapotrzebowanie organizmu przy intensywnym wysiłku fizycznym.
Zero kalorii.
jest FAB X dodadzà ci sił i pomogà
zwi´kszyç efektywnoÊç. Ka˝dy od
czasu do czasu potrzebuje dodatkowego
zastrzyku energii, a FAB X to zdrowa
alternatywa, której mo˝esz byç pewny.
SK¸ADNIKI: Woda nasycona CO2 ,

FAB X Forever Active Boost™ zapewnia
witaminy oraz wyÊmienity smak bez
kalorii, cukru i w´glowodanów. Czy
kiedykolwiek ˝ałowałeÊ, ˝e nie masz
wi´cej czasu na realizacj´ celów? Twój
czas jest najcenniejszym dost´pnym ci
zasobem, a wysoki poziom energii przez
cały dzieƒ mo˝e ci pomóc osiàgnàç
to, czego pragniesz. StworzyliÊmy
FAB X, by pomóc ci pozostaç w zgodzie
z celami w zakresie zdrowia i kondycji,
a jednoczeÊnie byÊ mógł nadal cieszyç
si´ Êwietnym smakiem i korzyÊciami,
do jakich przywykłeÊ z FLP.
Natychmiastowy, szybki zastrzyk energii
jest czasem nieodzowny, natomiast
długofalowe zachowanie energii
bez nast´pujàcego po nim nagłego
opadni´cia z sił, pomaga ci sprostaç
wszystkim zaj´ciom, bez nara˝ania na
szwank kondycji. Brak kalorii, cukru
i w´glowodanów sprawia, ˝e FAB X to
doskonały, por´czny napój, gdy potrzebujesz czegoÊ, co ci´ odÊwie˝y i doda
energii. Guarana, naturalny składnik,
przyczynia si´ do natychmiastowych
efektów energetyzujàcych, jakie daje
FAB X, natomiast êródłem długofalowej
energii jest mieszanka składajàca si´
z ekstraktu z ˝eƒ-szenia oraz witamin.
WytrzymałoÊç, koncentracja,
energia i witaminy, których êródłem

stabilizowany ˝el aloe vera (Aloe
barbadensis), kwas (kwas cytrynowy),
regulator kwasowoÊci (cytrynian trisodowy), tauryna, regulator kwasowoÊci
(cytrynian tripotasowy), kwas (kwas
jabłkowy), ekstrakt z nasion guarany
(Paullinia cupana), glukuronolakton,
aromaty, L-glutamina, płynny ekstrakt
z korzenia ˝eƒ-szenia syberyjskiego
(Eleutherococcus senticosus) i owoców
cytryƒca chiƒskiego (Schisandra
chinensis), substancja słodzàca (sukraloza), inozytol, witamina B3 (nikotynamid), barwnik (beta-karoten), kwas
pantotenowy (D-pantotenian wapnia),
witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny), witamina B12 (cyjanokobalamina).
WartoÊç od˝ywcza w:

100 ml

250 ml

WartoÊç energetyczna

0 kJ/0 kcal

0 kJ / 0 kcal

Białko

0g

0g

W´glowodany
    w tym cukry

0g
0g

0g
0g

Tłuszcz
    w tym kwasy tłuszczowe nasycone

0g
0g

0g
0g

Błonnik pokarmowy

0g

0g

Sód

0,07 g

0,175 g

6,4 mg (40 %*)

16 mg (100%*)

Kwas pantotenowy

2,4 mg (40 %*)

6 mg (100%*)

Witamina B6

0,56 mg (40 %*) 1,4 mg (100%*)

Niacyna (ekwiwalent niacyny)

Witamina B12

1 µg (40 %*)

2,5 µg (100%*)

Inozytol

16 mg

40 mg

Ekstrakt z ˝eƒ-szenia

21 mg

53 mg

l-glutamina

41 mg

103,5 mg

Ekstrakt z guarany
    w tym kofeina (22-24%)

128 mg
28 mg

320 mg
70 mg

Glukuronolakton
Tauryna

124 mg
240 mg

310,5 mg
600 mg
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• Bez kalorii, w´glowodanów
i cukrów
• Szybki zastrzyk energii,
bez nagłego opadni´cia z sił

ZALECANE SPO˚YCIE: Podawaç

schłodzony, delikatnie wstrzàsnàç.
Prowadzenie zdrowego trybu ˝ycia i stosowanie zrównowa˝onej diety sà niezb´dne
dla zachowania dobrego stanu zdrowia.
Ostrze˝enia: Produkt nie jest zalecany do
spo˝ycia przez dzieci oraz kobiety ci´˝arne
i karmiàce a tak˝e osoby z nadciÊnieniem
t´tniczym krwi. Nie mieszaç z alkoholem.
OPAKOWANIE: 250 ml

Kod:

440

