
Forever FastBreak®

Vychutnajte si túto neodolateľnú energetickú tyčinku.

Nakopnite sa s 11 gramami bielkovín a neodolateľnou kombináciou chutí 

arašidového masla a čokolády. Forever Fast Break je všetko, čo by ste 

mohli chcieť v tyčinke, ktorá má nahradiť jedlo. Je chutná, nabitá vitamínmi 

a 11 gramami bielkovín, teda až dvoma vajcami!

Táto skvele chutiaca energetická tyčinka je skvelým spoločníko a môže 

vám pomôcť dosiahnuť vaše ciele a zároveň poskytnúť dôležitú výživu.

Tri gramy vlákniny, ktoré získate s prípravkom Forever Fast Break, 

vám pomôžu dlhšie sa cítiť nasýtene a podporia zdravé trávenie. Táto 

proteínová tyčinka novej generácie je nabitá vitamínmi a minerálmi, ktoré 

boli vybrané tak, aby pomohli zrýchliť metabolizmus tukov a sacharidov a 

zároveň telu dodali kľúčové výživné látky.

Vďaka tejto univerzálnej proteínovej tyčinke môžete v skutočnosti nahradiť 

až dve jedlá denne vďaka množstvu bielkovín, vlákniny a vitamínov, ktoré 

sú k dispozícii v každej porcii.

Dosahovanie svojich cieľov pri chudnutí môže chutiť vynikajúco a pritom 

vám bude dávať pocit nasýtenosti a energie. Držte sa na dobrej ceste 

s Forever Fast Break. Táto energetická tyčinka na cestách vám môže 

pomôcť kontrolovať váhu ako súčasť kaloricky kontrolovanej diéty a 

cvičebného programu. 

FAKTY
• 11 gramov bielkovín
• náhrada jedla a podpora energie
• lahodná chuť arašidového masla a čokolády
• bez trans tukov a cholesterolu

OBSAH
56 g / tyčinka

UPOZORNENIE
Nenahrádzajte viac ako dve jedlá denne energetickými 
tyčinkami Forever FastBreak. Mali by ste jesť tretie, 
vyvážené jedlo. Tyčinky Fast Break môžu pomôcť pri 
regulácii hmotnosti ako súčasť kaloricky kontrolovanej diéty 
a cvičebného programu.

CERTIFIKÁTY 
kóšer, halal

ZLOŽENIE 
poleva s príchuťou mliečnej čokolády (cukor, palmojadrový olej, 
sušené odtučnené mlieko, sušené plnotučné mlieko, kakao, palmový 
olej, emulgátor sójový lecitín, vanilka), hnedý ryžový sirup, sójové 
nugetky (sójová bielkovina, ryžový škrob), karamelový sirup (tapiokový 
sirup, voda, cukor, palmojadrový olej, sušené odtučnené mlieko, 
zvlhčovadlo: glycerol, koncentrát srvátkovej bielkoviny, prírodná 
aróma, regulátor kyslosti citran sodný, slnečnicový lecitín, soľ, 
zahusťovadlo karagénan), zmes vitamínov a minerálnych látok (citran 
vápenatý, oxid horečnatý, fosforečnan vápenatý, vitamín C (kyselina 
L-askorbová), glukonát zinočnatý, železo (diglycinát železnatý), vitamín 
E (DL-alfa-tokoferolacetát), niacín (nikotínamid), vitamín A (beta 
karotén, retinylpalmitát), glukonát meďnatý, kyselina pantoténová 
(pantotenát vápenatý), biotín (D-biotín), citran mangánatý, vitamín 
B6 (pyridoxínhydrochlorid), vitamín B2 (riboflavín), vitamín B1 (tiamín 
mononitrát), jodid draselný, seleničitan sodný, kyselina listová, vitamín 
B12 (kyanokobalamín), chlorid chromitý, molybdan sodný), arašidové 
maslo, fruktóza, zahusťovadlo arabská guma, arašidy, zvlhčovadlo 
glycerol, arašidová múka, arašidový olej, prírodná aróma, morská 
jedlá soľ.

Forever FastBreak
#520

REGULÁCIA VÁHY

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.




