Gërimai

Natūralus energinis gėrimas kodas 321
FAB (Forever Active Boost)
Visi žinome, kaip varginti
gali aktyvus, rūpesčių kupinas
gyvenimas: užduočių atlikimo
terminai darbe, vaikų vežiojimas
iš mokyklos, futbolo treniruotė,
apsipirkimas, namų tvarkymas
ir t. t. Klausite, kaip viskam gali
užtenkti energijos? Forever rado
sprendimą, padėsiantį papildyti
ištuštėjusį „kuro baką“. Tai –
natūralus energinis gėrimas FAB
(Forever Active Boost).
FAB skiriasi nuo kitų energinių
gėrimų, nes energijos „antplūdį“,
kurį suteikia gvaraninė paulinija
(kitaip guarana – Brazilijoje labai
populiarus augalas, kurio sėklose
yra daug kofeino) pajuntate iš
karto ir jo poveikis yra ilgalaikis.
O šį ilgalaikį gėrimo poveikį
užtikrina ADX7 technologija.
ADX7 – patentuotas ištvermę išlaikyti padedančių žolelių bei
kitų maistinių medžiagų mišinys,
sukurtas žinomo Rusijos mokslininko ir tyrinėtojo, dirbančio
sporto srityje. ADX7 padėjo Rusijos lengvaatlečiams Olimpinėse
žaidynėse laimėti daugiau nei 130
medalių.
FAB – greitas ir gaivinantis
būdas išlikti energingiems ir bu-

driems visą dieną. Jis sugrąžina
jėgas, tad jums pakaks ištvermės
ir susikaupimo atlikti viską, ką
privalote ar norite padaryti.
REKOMENDUOJAMA VARTOTI

nuo vienos iki trijų skardinių per
dieną. Gerkite atšaldytą.
Nerekomenduojama vaikams ir
nėščioms moterims. Jei skundžiatės
sveikatos sutrikimais, prieš vartodami pasitarkite su gydytoju.
INFORMACIJA APIE MAISTINES MEDŽIAGAS
Viena porcija:

1 skardinė (250 ml)

Vienoje porcijoje yra:
Kalorijų

100

Natrio

175 mg

Angliavandenių (cukrų)

24 g

		
Niacinas (vitaminas B3)

RPN %

16 mg 100 %

Pantoteno rūgštis (vitaminas B5) 6 mg 100 %
Vitaminas B6

1,4 mg 100 %

Vitaminas B12

2,5 μg 100 %

SUDEDAMOSIOS DALYS:
gazuotas vanduo, cukrozė, dekstrozė,
saldiklis ksilitolis, rūgštingumą

• Gvaraninė paulinija – natūralus
energijos šaltinis.
• Energijos teikia firminis ištvermę
išlaikyti padedančių žolelių mišinys.
reguliuojanti medžiaga citrinos
rūgštis, alavijų (Aloe barbadensis)
želė, rūgštingumą reguliuojanti
medžiaga trinatrio citratas, taurinas
(600 mg), rūgštingumą reguliuojanti medžiaga trikalio citratas,
guaranos (Paullinia cupana) sėklų
ekstraktas, d-gliukuronolaktonas,
L-Glutaminas, juodojo eleuterokoko
(Eleutherococcus senticosus) šaknų ir
lapų ekstraktai, inositolis, nikotinamidas, dažiklis beta karotenas, kalcio
D-pantotenatas, Kininių citrinvyčių
(Schisandra chinensis) uogų ekstraktas, piridoksino hidrochoridas,
cianokobalaminas.

