
Forever Lite UltraTM με Αμινοτεΐνη
Ενισχύστε ένα δραστήριο τρόπο ζωής με πρωτεΐνη και 
θρεπτικά συστατικά.

H πρωτεΐνη είναι βασικό δομικό συστατικό για κάθε κύτταρο του οργανισμού 
σας. Μια διατροφή υψηλών πρωτεϊνών παίζει σημαντικό ρόλο στην απώλεια 
βάρους καθώς θα περιορίσει τις λιγούρες και θα βοηθήσει στο χτίσιμο των 
μυών. Για να χτίσετε και να διατηρήσετε άπαχο μυικό ιστό, ο οργανισμός 
σας χρειάζεται αμινοξέα που προέρχονται από την πρωτεΐνη.

Το Forever Lite Ultra™ είναι ένας νόστιμος τρόπος για να τροφοδοτήσετε τον 
οργανισμό σας με 24 γρ. χορτοφαγικής πρωτεΐνης χωρίς ζάχαρη, λιπαρά ή 
υδατάνθρακες. Είναι ένα θρεπτικό σνακ με υπέροχη γεύση σοκολάτας που 
αναμειγνύεται με γάλα ή το αγαπημένο σας ρόφημα. Θα λατρέψετε το πώς 
θα αισθάνεστε όταν το Forever Lite Ultra™ αποτελέσει μέρος της προσπάθειάς 
σας για έλεγχο του βάρους σας και της καθημερινής σας άσκησης!

Δυο μερίδες του Forever Lite Ultra™ που θα καταναλωθούν με άπαχο 
γάλα θα σας προσφέρουν το 100% της συνιστώμενης δόσης βιταμινών και 
μεταλλικών στοιχείων. Αυτό το νοστιμότατο ρόφημα περιέχει 18 σημαντικά 
αμινοξέα, συμπεριλαμβανομένων και των απαραίτητων, μη απαραίτητων και 
αμινοξέων διακλαδισμένης αλυσίδας.

Προσθέσαμε πρεβιοτικές ίνες για να προστατέψουμε τον οργανισμό 
μας από τις ανεπιθύμητες λιγούρες και Αμινοτεΐνη για να αποφύγετε το 
φούσκωμα που άλλα πρωτεϊνούχα ροφήματα μπορεί να προκαλέσουν.

Κάντε το Forever Lite Ultra™ με Αμινοτεΐνη μέρος του καθημερινού σας 
προγράμματος ελέγχου βάρους. Θα το βρείτε επίσης και στα προγράμματα 
C9 και F15 που σας παρέχουν ό,τι χρειάζεστε για να δείχνετε και να νιώθετε 
στα καλύτερά σας, όλα σε ένα πακέτο!

Να θυμάστε ότι για καλύτερα αποτελέσματα θα πρέπει να συνδυάσετε αυτό 
το νόστιμο και δυναμικό ρόφημα με υγιεινή διατροφή και άσκηση. Σηκώστε το 
ποτήρι και ευχηθείτε ένα επιτυχημένο ταξίδι στον έλεγχο του βάρους σας!

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ
• Συμβάλλει στην άπαχη μυϊκή μάζα
• 24 γρ πρωτεΐνης ανά μερίδα 
• Eξαιρετική πηγή βιταμινών και θρεπτικών συστατικών
• Συμπληρώνει μία διατροφή φτωχή σε υδατάνθρακες 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
390g

ΟΔΗΓΙΕΣ
Αναμειγνύετε 1 κοφτή μεζούρα σε ένα ποτήρι 
αποβουτυρωμένο/άπαχο γάλα (300ml), ανακατεύετε καλά 
και πίνετε. Αναμείξτε το με θρυμματισμένο πάγο ή φρούτα 
για έξτρα απόλαυση. Ανακινήστε τη συσκευασία πριν από 
κάθε χρήση. O δοσομετρητής περιλαμβάνεται.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 
Kosher, Halal

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 
Απομονωμένη πρωτεΐνη σόγιας (απομονωμένη πρωτεΐνη σόγιας, λεκιθίνη σόγιας), 
κρέμα (ηλιέλαιο, μαλτοδεξτρίνη, άμυλο, μονο και διγλυκερίδια, φωσφορικό 
ασβέστιο), φρουκτόζη, βελτιωτικό γεύσης σοκολάτα (σκόνη κακάο, μαλτοδεξτρίνη, 
αντισυσσωματοποιητικός παράγοντας (διοξείδιο του πυριτίου)), άλατα καλίου του 
ορθοφωσφορικού οξέος, σκόνη κακάο, φρουκτο-ολιγοσακχαρίτες, άλατα νατρίου 
του ορθοφωσφορικού οξέος, διογκωτικός παράγοντας (κυαμόψεως κόμμι), οξείδιο 
του μαγνησίου, μίγμα πρωτεασών (πρωτεάσες, μαλτοδεξτρίνη), λεκιθίνη σόγιας 
σκόνη, γλυκαντική ουσία (σουκραλόζη), ανθρακικό ασβέστιο, L-ασκορβικό οξύ 
(βιταμίνη C), φουμαρικός σίδηρος, οξική D-α-τοκοφερόλη (βιταμίνη Ε, άμυλο, 
αντισυσσωματοποιητικός παράγοντας (διοξείδιο του πυριτίου)), νικοτιναμίδιο (βιταμίνη 
B3), ιωδικό κάλιο (ιωδικό κάλιο, όξινο φωσφορικό ασβέστιο), οξείδιο του ψευδαργύρου, 
θειικό μαγγάνιο, D-βιοτίνη (βιταμίνη Β8, όξινο φωσφορικό ασβέστιο), D-παντοθενικό 
ασβέστιο (βιταμίνη Β5), παλμιτική ρετινόλη (βιταμίνη A, σακχαρόζη, κόμμι ακακίας, 
άμυλο, φωσφορικό ασβέστιο, αντιοξειδωτικό (DL-άλφα-τοκοφερόλη)), θειικός χαλκός, 
μαγιά μπύρας, υδροχλωρική πυριδοξίνη (βιταμίνη B6), υδροχλωρική θειαμίνη (βιταμίνη 
Β1), χολικαλσιφερόλη (βιταμίνη D, άμυλο, σακχαρόζη, έλαιο καρύδας, ασκορβικό 
νάτριο, αντιοξειδωτικό (DL-άλφα-τοκοφερόλη), αντισυσσωματοποιητικός παράγοντας 
(διοξείδιο του πυριτίου)), ριβοφλαβίνη (βιταμίνη Β2), φυλλικό οξύ (βιταμίνη Β9), 
σεληνικό νάτριο, κυανοκοβαλαμίνη (βιταμίνη Β12, μαννιτόλη).

Forever Lite UltraTM  
με Aμινοτεΐνη
#471

ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΑΡΟΥΣ

Χωρίς γλουτένη  

Τα προϊόντα που αναφέρονται δεν προορίζονται να διαγνώσουν, κατευνάσουν, θεραπεύσουν
ή αναστείλουν μια συγκεκριμένη ασθένεια ή μια κατηγορία ασθενειών. Θα πρέπει να

συμβουλεύεστε τον γιατρό σας, εάν αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα υγείας.

Forever Lite Ultra Kokteilis
Šokolado skonio
Su cukrum ir saldikliu

Informacija vartotojui: Vieną pilną samtelį miltelių (26 g) sumaišykite su 300 ml liesesnio pieno ar kito 
gėrimo. Galite įdėti ledo gabaliukų ar vaisių. Supurtykite pakuotę prieš kiekvieną vartojimą. Laikykite 
pakuotę sandariai uždarytą vėsioje ir sausoje vietoje. Nevartokite jei pakuotė buvo pažeista. Geriausias iki 
pabaigos: (žr. žemiau). 
Šis produktas yra skirtas sveikai gyvensenai, ir papildyti subalansuotą ir įvairiapusišką dietą. Neviršykite 
nustatytos rekomenduojamos dienos dozės. Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. 

UAB “Forever Living Products Baltics”, Pylimo 30, Vilnius. 

Maistinė vertė
1 porcija – 1 samtelis (26 g) 
Pakuotėje yra 15 porcijų 
Grynasis kiekis 390 g
   26 g porcija su 
   300 ml neriebaus
 100 g miltelių pieno RMV*
Energinė vertė   1578 kJ / 377 kcal  854 kJ / 203 kcal  10 %
Riebalai   12 g  3.9 g  6 %
  iš jų sočiosios riebalų rūgštys 0 g  0.3 g  1.5 %
Angliavandeniai  24 g  20 g  8 %
  iš jų cukrūs  8 g  16 g  18 %
Ląsteliena  4 g  1 g  -
Baltymai  50 g  24 g  48 %
Druska 2.5 g  1 g  17 %

Vitaminas A  858 µg  226 µg  28 %
Vitaminas D  3 µg  0.8 µg  16 %
Vitaminas E  23 mg  6 mg  50 %
Vitaminas C  154 mg  43 mg  54 %
Vitaminas B1 2 mg  0.6 mg  55 %
Vitaminas B2  0.53 mg  0.8 mg  57 %
Niacinas 30 mg  8 mg  50 %
Vitaminas B6  2.26 mg  0.8 mg  57 %
Foliatas 327 µg  112 µg  56 %
Vitaminas B12  1.5 µg  2.8 µg  112 %
Biotinas 96 µg  33 µg  66 %
Pantoteno rūgštis 7.3 mg  3.5 mg  58 %
Kalcis 73 mg  406 mg  51 %
Kalis 2085 mg  1043 mg  52 %
Magnis  590 mg  187 mg  50 %
Geležis  26.5 mg  7 mg  50 %
Cinkas  14.2 mg  5.2 mg  52 %
Varis  1.8 mg  0.5 mg  50 %
Manganas  4 mg  1 mg  50 %
Selenas  66.9 µg  20 µg  36 %
Jodas   288 µg  168 µg  112 %

* RMV – referencinė maistinė vertė. 
RMV apskaičiuota suaugusio žmogaus dietai (8400 kJ/ 2000 kcal)

Sudedamosios dalys: sojų baltymų izoliatas (sojų baltymų izoliatas, sojų lecitinas), kremas (saulėgrąžų aliejus, 
maltodekstrinas, krakmolas, mono- ir digliceridai, trikalcio fosfatas), fruktozė, šokolado kvapioji medžiaga (kakavos 
milteliai, maltodekstrinas, lipnumą reguliuojanti medžiaga silicio dioksidas), trikalio fosfatas, kakavos milteliai, 
fruktooligosacharidai, trinatrio fosfatas, tirštiklis guaro derva, magnio oksidas, proteazės mišinys (proteazės mišinys, 
maltodekstrinas), sojų lecitino milteliai, saldiklis sukralozė, kalcio karbonatas, L-askorbo rūgštis (vitaminas C), geležies 
fumaratas, D-alfa-tokoferilo acetatas (vitaminas E, krakmolas, lipnumą reguliuojanti medžiaga silicio dioksidas), 
nikotinamidas (vitaminas B3), kalio jodidas (kalio jodidas, dikalcio fosfatas), cinko oksidas, mangano sulfatas, D-biotinas 
(vitaminas B8), dikalcio fosfatas), D-kalcio pantotenatas (vitaminas B5), retinilo palmitatas (vitaminas A, sacharozė, 
akacijų sakai, krakmolas, trikalcio fosfatas, antioksidatorius DL-alfa tokoferolis), vario sulfatas, alaus mielės, piridoksino 
hidrochloridas (vitaminas B6), tiamino hidrochloridas (vitaminas B1), cholekalciferolis (vitaminas D, krakmolas, sacharozė, 
kokosų aliejaus, natrio askorbatas, antioksidatorius DL-alfa tokoferolis, lipnumą reguliuojanti medžiaga silicio dioksidas), 
ribo�avinas (vitaminas B2), pteroilmonoglutamo rūgštis (vitaminas B9), natrio selenitas, cianokobalaminas (vitaminas 
B12, manitolis).

Forever Lite Ultra Kokteilis
Ar šokolādes garšu
Ar cukuru un saldinātāju

Informācija lietotājam: Vienu pilnu kausiņu pulvera (26 g) samaisiet ar 300 ml piena ar samazinātu tauku 
saturu vai ar kādu citu dzērienu. Variet pievienot ledus gabaliņus vai augļus. Pirms katras lietošanas 
iepakojumu sakratiet. Uzglabājiet iepakojumu cieši aizvērtu vēsā un sausā vietā. Nelietojiet, ja iepakojums ir 
bijis bojāts. Ieteicams izlietot: (skat. zemāk). 

Šis produkts ir paredzēts veselīgam dzīvesveidam, sabalansētas un daudzveidīgas diētas papildināšanai. 
Nepārsniedziet noteikto diennakts devu. Uzglabājiet bērniem nepieejamā vietā. 

UAB “Forever Living Products Baltics”, Pylimo 30, Viļņa, Lietuva.

Uzturvērtība
1 porcija – 1 kausiņš (26 g) 
Iepakojumā ir 15 porcijas 
Neto masa 390 g
   26 g pulvera ar  
  300 ml piena ar
 100 g pulvera zemu tauku saturu IDD*
Enerģētiskā vērtība  1578 kJ / 377 kcal  854 kJ / 203 kcal  10 %
Tauki 12 g  3.9 g  6 %
  no tām piesātinātie  0 g  0.3 g  1.5 %
Ogļhidrāti  24 g  20 g  8 %
  no tiem cukurs  8 g  16 g  18 %
Šķiedrvielas 4 g  1 g  -
Olbaltumvielas 50 g  24 g  48 %
Sāls  2.5 g  1 g  17 %

Vitamīns A  858 µg  226 µg  28 %
Vitamīns D  3 µg  0.8 µg  16 %
Vitamīns E  23 mg  6 mg  50 %
Vitamīns C  154 mg  43 mg  54 %
Vitamīns B1 2 mg  0.6 mg  55 %
Vitamīns B2  0.53 mg  0.8 mg  57 %
Niacīns 30 mg  8 mg  50 %
Vitamīns B6  2.26 mg  0.8 mg  57 %
Foliāts 327 µg  112 µg  56 %
Vitamīns B12  1.5 µg  2.8 µg  112 %
Biotīns 96 µg  33 µg  66 %
Pantotēnskābe 7.3 mg  3.5 mg  58 %
Kalcijs 73 mg  406 mg  51 %
Kālijs 2085 mg  1043 mg  52 %
Magnijs 590 mg  187 mg  50 %
Dzelzs 26.5 mg  7 mg  50 %
Cinks 14.2 mg  5.2 mg  52 %
Varš 1.8 mg  0.5 mg  50 %
Mangāns 4 mg  1 mg  50 %
Selēns 66.9 µg  20 µg  36 %
Jods   288 µg  168 µg  112 %

* IDD – ieteicamā diennakts deva. 
  IDD aprēķināta pieauguša cilvēka diētai (8400 kJ / 2000 kcal)

Sastāvdaļas:  sojas olbaltumvielu izolāts (sojas olbaltumvielu izolāts, sojas lecitīns), krēms (saulespuķu eļļa, 
maltodekstrīns, ciete, mono-un diglicerīdi, trikalcija fosfāts), fruktoze, šokolādes aromātviela (kakao pulveris, 
maltodekstrīns, pretsalipes viela silīcija dioksīds),  trikālija fosfāts, kakao pulveris, fruktooligosaharīdi, 
trinātrija fosfāts, biezinātājs guāra sveķi, magnija oksīds, proteāzes maisījums (proteāzes maisījums, 
maltodekstrīns), sojas lecitīna pulveris, saldinātājs sukraloze, kalcija karbonāts, L-askorbīnskābe (C vitamīns), 
dzelzs fumarāts, D-alfa-tokoferilacetāts (E vitamīns, ciete, pretsalipes viela silīcija dioksīds), nikotīnamīds (B3 
vitamīns), kālija jodīds (kālija jodīds, dikalcija fosfāts), cinka oksīds, mangāna sulfāts, D-biotīns (B8 vitamīns, 
dikalcija fosfāts), D-kalcija pantotenāts (B5 vitamīns), retinilpalmitāts (A vitamīns, saharoze, akāciju sveķi, 
ciete, trikalcija fosfāts, antioksidants DL-alfa tokoferols), vara sulfāts, alus raugs, piridoksīna hidrohlorīds (B6 
vitamīns),  tiamīna hidrohlorīds (B1 vitamīns), holekalciferols (D vitamīns, ciete, saharoze, kokosriekstu eļļa, 
nātrija askorbāts, antioksidants DL-alfa tokoferols, pretsalipes viela silīcija dioksīds), ribo�avīns (B2 vitamīns), 
pteroilmonoglutamīnskābe  (B9 vitamīns), nātrija selenīts, ciānkobalamīns (B12 vitamīns, manitols). 

Forever Lite Ultra Shake
ΣΟΚΟΛΑΤΑ
Πολυβιταμινούχο συμπλήρωμα διατροφής, 
πλούσιο σε ανόργανα στοιχεία και πρωτεΐνη σόγιας 
Με σάκχαρα και γλυκαντική ουσία

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ: Αναμειγνύετε 1 κοφτή μεζούρα σκόνης σε ένα ποτήρι με αποβουτυρωμένο/άπαχο 
γάλα (300ml), ανακατεύετε καλά (με blender ή άλλο τρόπο) και πίνετε 1-2 φορές ημερησίως. Να μην υπερβαίνετε την 
προτεινόμενη ημερήσια δόση. Για να κάνετε το ρόφημα πιο απολαυστικό, μπορείτε να το αναμείξετε με θρυμματισμένο 
πάγο ή φρούτα. Ανακινήστε καλά το δοχείο πριν από κάθε χρήση. Η μεζούρα περιλαμβάνεται στην συσκευασία.

Συμβουλευθείτε τον γιατρό σας πριν καταναλώσετε το προϊόν εάν είστε έγκυος, γυναίκα σε γαλουχία ή εμφανίζετε κάποια 
ιατρική κατάσταση. Φυλάσσεται μακριά από μικρά παιδιά.

Το προϊόν διατηρείται καλά κλεισμένο, σε δροσερό και ξηρό μέρος.
Αρ. Πρωτ. Γνωστ. ΕΟΦ:  21082/20-03-2012

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77.93.777
Περιεχόμενο: 390g σκόνη

Ημ. Λήξης & Αρ. Παρτ.: βλέπε κάτω μέρος συσκευασίας

Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
Το προϊόν περιέχει πηγή φαινυλαλανίνης. Περιέχει προϊόν με βάση την σόγια. 

Διατροφικές Πληροφορίες 
Forever Lite Ultra® with Αminotein Chocolate
1 Δόση = 1 Μεζούρα (26 g)
Δόσεις Ανά Συσκευασία Προϊόντος  = 15
  Ανά δόση έτοιμου 
  προϊόντος (1 μεζούρα = 26 g 
  σκόνης, σε ένα ποτήρι 
  αποβουτυρωμένου 
 Ανά 100 g σκόνης γάλακτος**) % Σ.Η.Π.*
Ενέργεια 1578 kJ / 377 kcal 854 kJ / 203 kcal 10 %
Λίπη, εκ των οποίων:  12 g 3,9 g 6 %
   κορεσμένα 0 g 0,3 g 1,5 %
Υδατάνθρακες, εκ των οποίων: 24 g  20 g  8 %
   σάκχαρα 8 g 16 g 18 %
Εδώδιμες  ίνες  4 g 1 g -
Πρωτεΐνες 50 g 24 g 48 %
Αλάτι 2,5 g 1 g 17 %

Βιταμίνη Α  858 μg 226 μg 28 %
Βιταμίνη D  3 μg 0.8 μg 16 %
Βιταμίνη Ε 23 mg 6 mg 50 %
Βιταμίνη C  154 mg 43 mg 54 %
Βιταμίνη Β1 2 mg 0,6 mg 55 %
Βιταμίνη Β2 0,53 mg 0,8 mg 57 %
Νιασίνη 30 mg 8 mg 50 %
Βιταμίνη Β6 2,26 mg 0,8 mg 57 %
Φυλλικό οξύ 327 μg 112 μg 56 %
Βιταμίνη Β12 1,5 μg 2,8 μg 112 %
Βιοτίνη 96 μg 33 μg 66 %
Παντοθενικό οξύ 7,3 mg 3,5 mg 58 %
Aσβέστιο  73 mg 406 mg 51 %
Κάλιο 2085 mg 1043 mg 52 %
Μαγνήσιο 590 mg 187 mg 50 %
Σίδηρος 26,5 mg 7 mg 50 %
Ψευδάργυρος 14,2 mg 5,2 mg 52 %
Χαλκός 1,8 mg 0,5 mg 50 %
Μαγγάνιο 4 mg 1 mg 50 %
Σελήνιο 66,9 μg 20 μg 36 % 
Ιώδιο 288 μg 168 μg 112 %

 * Συνιστώμενη Ημερήσια Ποσότητα (ΣΗΠ) 
** 300 ml αποβουτυρωμένο γάλα, 1% λιπαρά     

Συστατικά: Απομονωμένη πρωτεΐνη σόγιας (απομονωμένη πρωτεΐνη σόγιας, λεκιθίνη σόγιας), κρέμα (ηλιέλαιο, μαλτοδεξτρίνη, άμυλο, μονο και διγλυκερίδια, 
φωσφορικό ασβέστιο), φρουκτόζη, βελτιωτικό γεύσης σοκολάτα (σκόνη κακάο, μαλτοδεξτρίνη, αντισυσσωματοποιητικός παράγοντας (διοξείδιο του πυριτίου)), άλατα 
καλίου του ορθοφωσφορικού οξέος, σκόνη κακάο, φρουκτο-ολιγοσακχαρίτες, άλατα νατρίου του ορθοφωσφορικού οξέος, διογκωτικός παράγοντας (κυαμόψεως 
κόμμι), οξείδιο του μαγνησίου, μίγμα πρωτεασών (πρωτεάσες, μαλτοδεξτρίνη), λεκιθίνη σόγιας σκόνη, γλυκαντική ουσία (σουκραλόζη), ανθρακικό ασβέστιο, 
L-ασκορβικό οξύ (βιταμίνη C), φουμαρικός σίδηρος, οξική D-α-τοκοφερόλη (βιταμίνη Ε, άμυλο, αντισυσσωματοποιητικός παράγοντας (διοξείδιο του πυριτίου)), 
νικοτιναμίδιο (βιταμίνη B3), ιωδικό κάλιο (ιωδικό κάλιο, όξινο φωσφορικό ασβέστιο), οξείδιο του ψευδαργύρου, θειικό μαγγάνιο, D-βιοτίνη (βιταμίνη Β8, όξινο 
φωσφορικό ασβέστιο), D-παντοθενικό ασβέστιο (βιταμίνη Β5), παλμιτική ρετινόλη (βιταμίνη A, σακχαρόζη,κόμμι ακακίας, άμυλο, φωσφορικό ασβέστιο, 
αντιοξειδωτικό (DL-άλφα-τοκοφερόλη)), θειικός χαλκός, μαγιά μπύρας, υδροχλωρική πυριδοξίνη (βιταμίνη B6), υδροχλωρική θειαμίνη (βιταμίνη Β1), χολικαλσιφερόλη 
(βιταμίνη D, άμυλο,σακχαρόζη, έλαιο καρύδας, ασκορβικό νάτριο, αντιοξειδωτικό (DL-άλφα-τοκοφερόλη), αντισυσσωματοποιητικός παράγοντας (διοξείδιο του 
πυριτίου)), ριβοφλαβίνη (βιταμίνη Β2), φυλλικό οξύ (βιταμίνη Β9), σεληνικό νάτριο, κυανοκοβαλαμίνη (βιταμίνη Β12, μαννιτόλη).

Forever Lite Ultra Kokteil
Šokolaadimaitseline 
Suhkru ja magusainega

Tarbijate teavitamine: Annustamine: segage mõõtlusikatäis (26 g) pulbrit 300 g rasvata piima või muu 
joogiga. Võite lisada jääd või puuvilju. Raputage purki enne igat kasutamist. Säilitage kinnises pakendis, 
kuivas ja jahedas kohas. Ärge kasutage, kui pakend on kahjustatud. Parim enne: (vt allpool).

See toode on mõeldud tasakaalustatud ja vaheldusrikkaks toitumiseks ja tervislikuks eluviisiks. Mitte ületada 
soovitatavat ööpäevast kogust. Hoida lastele kättesaamatus kohas.

UAB “Forever Living Products Baltics”, Pylimo 30, Vilnius, Leedu.

Toiteväärtus
Üks portsjon - 1 mõõtlusikas (26 g) 
15 portsjonit igas pakendis
Netomass 390 g
  Portsjon 26 g 
   300 ml rasvata
 100 g pulber   piimaga SPK*
Energia 1578 kJ / 377 kcal  854 kJ / 203 kcal  10 %
Rasv 12 g  3.9 g  6 %
  millest küllastunud  0 g  0.3 g  1.5 %
Süsivesikud   24 g  20 g  8 %
  millest suhkruid  8 g  16 g  18 %
Kiudained  4 g  1 g  -
Valk  50 g  24 g  48 %
Naatrium  2.5 g  1 g  17 %

Vitamiin A  858 µg  226 µg  28 %
Vitamiin D  3 µg  0.8 µg  16 %
Vitamiin E  23 mg  6 mg  50 %
Vitamiin C  154 mg  43 mg  54 %
Vitamiin B1 2 mg  0.6 mg  55 %
Vitamiin B2  0.53 mg  0.8 mg  57 %
Niatsiin 30 mg  8 mg  50 %
Vitamiin B6  2.26 mg  0.8 mg  57 %
Foolhape 327 µg  112 µg  56 %
Vitamiin B12  1.5 µg  2.8 µg  112 %
Biotiin 96 µg  33 µg  66 %
Pantoteenhape 7.3 mg  3.5 mg  58 %
Kaltsium 73 mg  406 mg  51 %
Kaalium 2085 mg  1043 mg  52 %
Magneesium  590 mg  187 mg  50 %
Raud 26.5 mg  7 mg  50 %
Tsink 14.2 mg  5.2 mg  52 %
Vask 1.8 mg  0.5 mg  50 %
Mangaan 4 mg  1 mg  50 %
Seleen 66.9 µg  20 µg  36 %
Jood   288 µg  168 µg  112 %

* SPK – soovitatav päevane kogus
  SPK arvutatud keskmise täiskasvanu andmetel (8400 kJ / 2000 kcal)

Koostisained: Sojavalgu isolaat (sojavalgu isolaat, sojaletsitiin), kreem (päevalilleõli, maltodekstriin, 
tärklis, mono- ja diglütseriidid, trikaltsiumfosfaat), fruktoos, šokolaadi lõhnaaine (kakaopulber, 
maltodekstriin, paakumisvastane aine ränidioksiid), trikaaliumfosfaat, kakaopulber, fruktooligosahhariidid, 
trinaatriumfosfaat, paksendaja guarkummi, magneesiumoksiid, proteaasisegu (proteaasisegu, 
maltodekstriin), sojaletsitiini pulber, magusaine sukraloos, kaltsiumkarbonaat, L-askorbiinhape (C-vitamiin), 
raudfumaraat, D-alfa-tokoferoolatsetaat (E-vitamiin, tärklis, paakumisvastane aine ränidioksiid), 
nikotiinamiid (B3-vitamiin), kaaliumjodiid (kaaliumjodiid, dikaltsiumfosfaat), tsinkoksiid, mangaansulfaat, 
D-biotiin (B8-vitamiin, dikaltsiumfosfaat), D-kaltsiumpantotenaat (B5-vitamiin), retinüülpalmitaat 
(A-vitamiin, sahharoos, akaatsiakummi, tärklis, trikaltsiumfosfaat, antioksüdant DL-alfa-tokoferool), 
vasksulfaat, õllepärm, püridoksiinhüdrokloriid (B6-vitamiin), tiamiinhüdrokloriid (B1-vitamiin), 
kolekaltsiferool (D-vitamiin, tärklis, sahharoos, kookosõli, naatriumaskorbaat, antioksüdant 
DL-alfa-tokoferool, paakumisvastane aine ränidioksiid), ribo�aviin (B2-vitamiin), pteroüülmonoglutaamhape 
(B9-vitamiin), naatriumseleniit, tsüanokobalamiin (B12-vitamiin, mannitool).

Forever Lite Ultra Shake Integratore Alimentare 
Al sapore di Cioccolato
Con zucchero ed edulcorante

Istruzioni per l’uso e avvertenze: Aggiungere 1 misurino (26 g) a 300 ml di latte magro o altro liquido (latte 
di soia o acqua). Per un gusto particolare  aggiungere ghiaccio tritato o frutta. Agitare bene prima dell’uso.
Conservare accuratamente in luogo fresco e asciutto.
Non usare se la confezione non è integra.
Da consumare preferibimente entro il  e numero di lotto vedere sotto.

Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni. Gli integratori non vanno considerati come 
sostituti di una dieta variata, equilibrata e di uno stile di vita sano.
Non superare le dosi giornaliere consigliate

Distribuito in Italia da Forever Living Products Italy, Via del Casaletto, 305 - 00148 Roma
Fabbricato da Forever Nutraceutical L.L.C. - 4114 E Word Street- Phoenix, Arizona 85040
Importato in Eu da : Forever Direct EU B.V. ‘t Appeltje 2, 4751 XJ Oud Gastel - The Netherlands

Informazioni nutrizionali
Per un misurino da 26 grammi (26 g)
Per Confezione: circa 15 misurini  
  Per 26 g con  
  300 ml latte
 100 g** scremato VNR*
Energia 1578 kJ / 377 kcal  854 kJ / 203 kcal 10 %
Grassi   12 g  3.9 g  6 %
  di cui saturi 0 g  0.3 g  1.5 %
Carboidrati 24 g  20 g  8 %
  di cui zuccheri  8 g  16 g  18 %
Fibre  4 g  1 g  -
Proteine  50 g  24 g  48 %
Sale 2.5 g  1 g  17 %

Vitamina A  858 µg  226 µg  28 %
Vitamina D  3 µg  0.8 µg  16 %
Vitamina E  23 mg  6 mg  50 %
Vitamina C  154 mg  43 mg  54 %
Vitamina B1 2 mg  0.6 mg  55 %
Vitamina B2  0.53 mg  0.8 mg  57 %
Niacina (B3)  30 mg  8 mg  50 %
Vitamina B6  2.26 mg  0.8 mg  57 %
Acido Folico (B9)  327 µg  112 µg  56 %
Vitamina B12  1.5 µg  2.8 µg  112 %
Biotina 96 µg  33 µg  66 %
Acido Pantotenico (B5) 7.3 mg  3.5 mg  58 %
Calcio 73 mg  406 mg  51 %
Potassio 2085 mg  1043 mg  52 %
Magnesio  590 mg  187 mg  50 %
Ferro 26.5 mg  7 mg  50 %
Zinco  14.2 mg  5.2 mg  52 %
Rame 1.8 mg  0.5 mg  50 %
Manganese  4 mg  1 mg  50 %
Selenio  66.9 µg  20 µg  36 %
Iodio   288 µg  168 µg 112 %

 * VNR (Valori Nutrizionali di Riferimento)
 - VNR non stabilita
** Apporti di riferimento per Adulti (8400 kJ / 2000 kcal)

Ingredienti: Proteine isolate della soia (proteine isolate della soia , lecitina di soia), antiagglomeranti (olio di girasole , 
maltodestrina, amido, mono e digliceridi, fosfato tricalcico), fruttosio, aroma cioccolato (cacao in polvere, maltodestrina, agente 
antiagglomerante (biossido di silicio)), fosfato tripotassico, cacao in polvere, fruttooligosaccaridi, fosfato trisodico, addensante 
(gomma di guar), ossido di magnesio, miscela di proteasi (miscela di proteasi, maltodestrina), lecitina di soia in polvere, edulcorante 
(sucralosio), carbonato di calcio, acido ascorbico (Vitamina C), fumarato ferroso, D-alfa tocoferil acetato  (Vitamina E, amido, agente 
antiagglomerante (biossido di silicio)), niacinamide (Vitamina B3), ioduro di potassio (potassio ioduro, fosfato bicalcico), ossido di 
zinco, solfato di manganese monoidrato, biotina (Vitamina B8, fosfato bicalcico), D-calcio pantotenato (Vitamina B5), retinil palmitato 
(Vitamina A, saccarosio, gomma di acacia, amido, fosfato tricalcico, antiossidante (DL-alfa tocoferolo), solfato rameico, lievito di birra, 
piridossina cloridrato (Vitamina B6), tiamina cloridrato (Vitamina B1), colecalciferolo (Vitamina D, amido, saccarosio, olio di cocco, 
ascorbato di sodio, antiossidante (DL-alfa tocoferolo), agente antiagglomerante (biossido di silicio)), ribo�avina 
(Vitamina B2), acido folico (Vitamina B9), selenito di sodio, cianocobalamina (Vitamina B12, mannitolo).

Peso netto 390 g.
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