
FAB X Forever Active Boost
Plný aloe vám pomôže dobiť energiu

Nakopnite sa s FAB X Forever Active Boost, ktorý potrebujete na 

naštartovanie a postaráte sa o celý deň! Tento lahodný nápoj je nabitý 

ohromujúcou prírodnou obohatenou energiou, ako je extrakt zo semien 

guarany, základné vitamíny skupiny B a stabilizovaný gél z aloe vera.

FAB X Forever Active Boost začne pracovať rýchlo vďaka zmesi 

guarany a vitamínov B. Guarana je prírodný zdroj kofeínu pôvodom z 

Amazónie a dodáva rýchlu energiu. Vitamíny skupiny B hrajú dôležitú 

úlohu v energetickom metabolizme a kognitívnych funkciách, pomáhajú 

vám zostať ostré a v strehu.

Ak vám iné energetické nápoje nechutia, budete milovať dlhotrvajúcu 

energiu FAB X Forever Active Boost. Na podporu trvalej energetickej 

hladiny používame našu vhodnú zmes adaptogénnych bylín ADX7.

Ako to chutí? Jednoducho vynikajúce. Chuť je jasná s lahodnými 

bobuľovými podtónmi a je bez cukru a sacharidov! Je obohatený o 

aminokyseliny a elektrolyty, vďaka ktorým sa budete cítiť energicky 

a sviežo. Pridanie stabilizovaného gélu z aloe vera dopĺňa vynikajúce 

chute a podporuje zdravie trávenia a vstrebávanie živín. Či už sa 

snažíte nabiť energiou na tréningu alebo v kancelárii, FAB X Forever 

Active Boost dodá vašej mysli a telu správny druh paliva. Prírodné 

palivo.

FAKTY
• nulové kalórie

• nulové sacharidy

• bez cukru

• bohatý na vitamíny B

• 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.

CERTIFIKÁTY 
kóšer, halal

ZLOŽENIE 
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, prírodné 
príchute, L-glutamín, zmes adaptogénnych rastlín 
(Eleutherococcus S., Schisandra), inozitol, sladidlo: 
sukralóza, vitamíny: nikotínamid, D-pantotenát 
vápenatý, pyridoxínhydrochlorid, kyanokobalamín, 
farbivo: beta-karotén.
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NÁPOJE

bezlepkový

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 
Energetická hodnota 0 kcal 
Bielkoviny 0 g 
Sacharidy 0 g 
   z toho cukry 0 g 
Tuky 0 g 
Vláknina 0 g 
Sodík 175 mg 
Soľ 0  mg 
  *ODD
Niacín (Vitamín B3) 16 mg 100%
Kyselina pantoténová – B5 6 mg 100%
Vitamín B6 1,4 mg 100%
Vitamín B12 2,5 μg 100%
* odporúčaná denná dávka (dospelí) ADX7 technológia – patentovaná zmes 
adaptogénnych rastlín, vitamínov, aminokyselín a elektrolytov




