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Wszyscy wiemy jak wyczerpujàcy 
mo˝e byç współczesny styl ˝ycia – 
terminy w pracy, odbieranie dzieci ze 
szkoły, wo˝enie na dodatkowe zaj´cia, 
zakupy, sprzàtanie... Jak wÊród całej 
tej krzàtaniny zachowaç energi´? FLP 
znalazło rozwiàzanie, po które mo˝esz 
si´gnàç, gdy tylko b´dziesz tego 
potrzebowaç – napój energetyzujàcy  
FAB Forever Active Boost™. 
To natychmiastowy przypływ 
energii, dzi´ki zawartoÊci 
guarany – naturalnego składnika, 
niezwykle popularnego w Brazylii. 

FAB to szybki, odÊwie˝ajàcy sposób na 
zachowanie energii przez cały dzieƒ – 
dzi´ki obecnym w nim witaminom – B6 
i B12, niacynie oraz kwasowi pantote-
nowemu, które zmniejszajà uczucie 
zm´czenia i znu˝enia oraz przyczyniajà 
si´ do utrzymania prawidłowego 
metabolizmu energetycznego.

SK¸ADNIKI: Woda nasycona CO2, 
sacharoza, glukoza, kwas (kwas 
cytrynowy), stabilizowany ˝el 
aloe vera, regulator kwasowoÊci 
(cytrynian trisodowy), tauryna, regulator 
kwasowoÊci (cytrynian tripotasowy), 

ekstrakt z nasion guarany (Paullinia 
cupana), glukuronolakton, aromaty, 
L-glutamina, ekstrakt z korzenia 
˝eƒ-szenia syberyjskiego (Eleutherococ-
cus senticosus), inozytol, witamina B3 
(nikotynamid), barwnik (beta-karoten), 
kwas pantotenowy (D-pantotenian 
wapnia), ekstrakt z owoców cytryƒca 
chiƒskiego (Schisandra chinensis), wi-
tamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny), 
witamina B12 (cyjanokobalamina).

WartoÊç od˝ywcza 100 ml

WartoÊç	energetyczna	 168	kJ/40	kcal

Białko	 0	g

W´glowodany	 9,6	g	
							w	tym	cukry	 9,6	g

Tłuszcz	 0	g	
							w	tym	kwasy	tłuszczowe	nasycone	 0	g

Błonnik	pokarmowy	 0	g

Sód	 0,07	g

Niacyna	(ekwiwalent	niacyny)	 6,4	mg	(40%*)

Kwas	pantotenowy	 2,4	mg	(40%*)

Witamina	B6	 0,56	mg	(40%*)

Witamina	B12	 1	μg	(40%*)

Inozytol	 16	mg

˚eƒ-szeƒ	 21	mg

l-glutamina	 41	mg

Ekstrakt	z	guarany	 128	mg	
							w	tym	kofeina	(22-24%)	 28	mg

Glukuronolakton	 124	mg

Tauryna	 248	mg

*		%	zalecanego	dziennego	spo˝ycia

ZALECANE SPO˚YCIE: Podawaç 

schłodzony, delikatnie wstrzàsnàç. 

Prowadzenie zdrowego trybu ˝ycia i stoso-
wanie 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: 321

FAB Forever Active Boost™
Ârodek spo˝ywczy specjalnego przeznaczenia ˝ywieniowego zaspokajajàcy 

zapotrzebowanie organizmu przy intensywnym wysiłku fizycznym. 
Napój energetyzujàcy gazowany z dodatkiem witamin, tauryny i inozytolu.

•  Guarana daje naturalny 
zastrzyk energii 

•  Witamina B6, B12, niacyna 
i kwas pantotenowy 
przyczyniajà si´ do 
utrzymania prawidłowego 
metabolizmu energetycznego 
oraz do zmniejszenia uczucia 
zm´czenia i znu˝enia




