
FAB Forever Active Boost
Rýchla a dlhotrvajúca energia poháňaná aloe.

FAB Forever Active Boost je energetický nápoj vyrobený z prírodných 

ingrediencií, takže môžete načerpať energiu, ktorá naštartuje rýchlo a 

vydrží dlhšie.

Keď máte pocit, že idete naprázdno, prečo nevyužiť silu prírodného 

paliva? FAB Forever Active Boostl má lahodnú jemnú bobuľovú príchuť 

a je vyrobený z kombinácie vitamínov B a guarany, aby dodal rýchlu 

energiu a pomohol vám zostať v strehu.

Guarana je prírodný zdroj kofeínu pôvodom z Amazónie. Vitamíny ako 

B3, B5, B6 a B12 hrajú dôležitú úlohu v energetickom metabolizme a 

kognitívnych funkciách.

Našou obľúbenou ingredienciou je naša patentovaná zmes ADX7 

adaptogénnych bylín, ktoré pomáhajú znižovať duševnú únavu a 

zlepšovať vytrvalosť. Je to táto bylina, ktorá spolupracuje s ostatnými 

zložkami a poskytuje tak dlhotrvajúcu energiu a bdelosť, aby vám 

pomohla nabiť sa ráno alebo nabrať energiu počas popoludňajšieho 

poklesu.

Pridanie stabilizovaného gélu z aloe vera podporuje zdravé trávenie 

a podporuje schopnosť vášho tela absorbovať živiny a udržiavať 

energetickú hladinu. Ak potrebujete energiu, ktorá zahŕňa to najlepšie  

z toho, čo príroda ponúka, siahnite po FAB Forever Active Boostl, ktorý 

vás posilní počas celého dňa.

FAKTY
• rýchla a dlhotrvajúca energia

• nabitý základnými vitamínami skupiny B

• jasne ochutený prírodnými bobuľovými podtónmi

• vylepšený o aminokyseliny a elektrolyty

OBSAH
250 ml

NÁVOD NA POUŽITIE
Konzumujte raz až tri razy denne. Jemne zatraste. 
Podávajte chladené. Neodporúča sa piť deťom a 
tehotným ženám. Ak trpíte nejakým ochorením, pred 
použitím sa poraďte s lekárom.

CERTIFICATIONS 
kóšer, halal

ZLOŽENIE:
cukor, dextróza, xylitol, kyselina citrónová, prírodné 
príchute, stabilizovaný Aloe Vera Gel, taurín, citran 
sodný, citran draselný, glukuronolaktón, L-glutamín, 
výťažok zo semien guarany, rastliny s adaptogénnym 
účinkom (Eleutherococcus Senticosus, Schisandra), 
prírodný betakarotén
ako farbivo.

FAB Forever Active Boost
#321

NÁPOJE

bezlepkový         vhodný pre vegetariánov       

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.

Nutričné údaje  
Dávka:  1 plechovka / 250 ml
 Množstvo na dávku *ODD
Energetická hodnota 419 kJ/100 kcal 5%
Bielkoviny 0 g 0%
Sacharidy 24 g 10%
   z toho cukry 24 g 
Tuky 0 g 0%
Vláknina 0 g 0%
Sodík 175 mg 7%
Soľ 0  mg 0%
Niacín (Vitamín B3) 16 mg 100%
Kys. pantoténová – B5 6 mg 100%
Vitamín B6 1,4 mg 100%
Vitamín B12 2,5 μg 100%
* odporúčaná denná dávka (dospelí)




