
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ
• Χωρίς θερμίδες 

• Χωρίς υδατάνθρακες 

• Χωρίς ζάχαρη 

• Πλούσιο σε βιταμίνες Β 

• Ενισχυμένο με αμινοξέα και ηλεκτρολύτες 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
250 ml

ΟΔΗΓΙΕΣ
Καταναλώστε το περιεχόμενο μιας φιάλης 
ημερησίως. Ανακινήστε ελαφρά. Σερβίρεται 
παγωμένο. 
Περιέχει υψηλή περιεκτικότητα σε καφεϊνη 
(28mg/100ml) προερχόμενη από εκχύλισμα 
γκουαρανά.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 
Kosher, Halal

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 
Ανθρακούχο νερό, σταθεροποιημένο ζελέ Aλόης 
(Aloe vera gel), μέσο οξίνισης (κιτρικό οξύ), 
διορθωτικό οξύτητας (κιτρικό νάτριο), ταυρίνη 
600mg, διορθωτικό οξύτητας (κιτρικό κάλιο), 
μέσο οξίνισης (μηλικό οξύ), εκχύλισμα σπόρων 
γκουαρανά, γλυκορονολακτόνη, βελτιωτικό γεύσης, 
L-γλουταμίνη, μίγμα βρώσιμων προσαρμοσιογόνων 
φυτών (εκχύλισμα ρίζας Eleutherococcus 
senticosus, φρούτα Schisandra), ινοσιτόλη, 
γλυκαντικό (σουκραλόζη), βιταμίνες (νικοτιναμίδιο, 
κυανοκοβαλαμίνη, υδροχλωρική πυριδοξίνη, 
D-παντοθενικό ασβέστιο), χρωστικό (β-καροτένιο). 

FAB X Forever Active Boost®

Με αλόη για να γεμίσετε τις μπαταρίες σας.

Γεμίστε τις μπαταρίες σας και αναλάβετε τα ηνία της ημέρας με το FAB 
X Forever Active Boost! Αυτό το νόστιμο ρόφημα περιέχει καταπληκτικά 
φυσικά συστατικά τα οποία εκτοξεύουν την ενέργεια όπως εκχύλισμα 
γκουαρανά, τις απαραίτητες βιταμίνες Β και σταθεροποιημένο ζελέ 
αλόης βέρα.

Το FAB X Forever Active Boost έχει άμεση επιδράση χάρη στο μείγμα 
γκουαρανά και των βιταμινών Β. Το γκουαρανά είναι μια φυσική πηγή 
καφεΐνης που φύεται στον Αμαζόνιο και προσφέρει άμεσα ενέργεια. 
Οι βιταμίνες του συμπλέγματος B παίζουν σημαντικό ρόλο στις 
μεταβολικές διεργασίες και στην νοητική λειτουργία. Επίσης σας κρατά 
σε εγρήγορση και οξυδερκείς.

Αν άλλα ενεργειακά ποτά σας τονώνουν απλά τότε θα λατρέψετε 
την ενέργεια που έχει διάρκεια με το FAB X Forever Active Boost. 
Χρησιμοποιούμε ένα αποκλειστικό μείγμα ΑDX7 από προσαρμογόνα 
βότανα για την διατήρηση των επιπέδων ενέργειας. 

Τι γεύση έχει; Απλά καταπληκτική. Νόστιμη γεύση μούρων, χωρίς 
ζάχαρη και χωρίς υδατάνθρακες! Ενισχυμένο με αμινοξέα και 
ηλεκτρολύτες για να νιώθετε γεμάτοι ενέργεια και αναζωογονημένοι. 
Η προσθήκη του σταθεροποιημένου ζελέ αλόης βέρα ταιριάζει με τα 
υπέροχα αρώματα ενώ προάγει την υγεία του πεπτικού για μεγαλύτερη 
απορρόφηση των θρεπτικών συστατικών.

Είτε χρειάζεστε να δώσετε ώθηση στην καθημερινή σας άσκηση ή να 
τροφοδοτήσετε τον οργανισμό σας με επιπλέον ενέργεια κατά την 
διάρκεια μιας ατέλειωτης ημέρας στην δουλειά το FAB X Forever Active 
Boost θα τονώσει το μυαλό και τον οργανισμό σας με τα καλύτερα 
καύσιμα από τη φύση.

FAB X Forever  
Active Boost®

#440

ΧΥΜΟΙ & ΡΟΦΗΜΑΤΑ

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.


