
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ
• Ενέργεια άμεσα και με διάρκεια  

• Εμπλουτισμένο με τις απαραίτητες βιταμίνες Β  

• Με φυσική γεύση μούρων  

• Βελτιωμένη σύνθεση με αμινοξέα και 

ηλεκτρολύτες 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
250 ml

ΟΔΗΓΙΕΣ
Καταναλώνετε το περιεχόμενο μιας φιάλης 
ημερησίως. Ανακινήστε ελαφρά. Σερβίρεται 
παγωμένο. Περιέχει καφεϊνη (70mg/250ml) 
προερχόμενη από εκχύλισμα γκουαρανά. 
Τεχνολογία ΑDX7 με ένα αποκλειστικό μείγμα από 
προσαρμοστικά βότανα, βιταμίνες, αμινοξέα και 
ηλεκτρολύτες.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 
Kosher, Halal

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 
Ανθρακούχο νερό, σακχαρόζη, δεξτρόζη, 
κιτρικό οξύ, ξυλιτόλη, μέσο οξύνισης (κιτρικό 
νάτριο, κιτρικό κάλιο), άρωμα, φυσική χρωστική 
β-καροτενίου. 

FAB Forever Active Boost®

Άμεση, με διάρκεια ενέργεια χάρη στην δύναμη της αλόης.

Το FAB Forever Active Boost είναι ένα ενεργειακό ποτό το οποίο 
περιλαμβάνει φυσικά συστατικά τα οποία τροφοδοτούν τον οργανισμό 
με ενέργεια άμεσα και με διάρκεια.

Όταν νιώθετε ότι οι μπαταρίες σας εξαντλούνται, γιατί να μην 
επωφεληθείτε από ένα «φυσικό» καύσιμο; Το FAB Forever Active Boost 
έχει μια νόστιμη, ελαφριά γεύση μούρων. Επίσης συνδυάζεται με ένα 
μείγμα Βιταμινών Β και γκουαρανά για να σας παρέχει την ενέργεια που 
χρειάζεστε άμεσα και για να παραμένετε σε εγρήγορση.

Το γκουαρανά είναι μια φυσική πηγή καφεΐνης και φύεται στον Αμαζόνιο. 
Το FAB Forever Active Boost περιέχει εκχύλισμα του καρπού για άμεση 
ενέργεια. Βιταμίνες όπως Β3, Β5, Β6, και B12 παίζουν σημαντικό ρόλο 
στις μεταβολικές διεργασίες και στη νοητική λειτουργία. 

To χαρακτηριστικό του συστατικό είναι ένα αποκλειστικό μείγμα ΑDX7 
από προσαρμογόνα βότανα τα οποία στοχεύουν στην μείωση της 
πνευματικής κόπωσης καθώς και στην βελτίωση της αντοχής. Αυτό το 
μείγμα βοτάνων δουλεύει με τα υπόλοιπα συστατικά για να σας παρέχει 
ενέργεια με διάρκεια, να παραμένετε σε εγρήγορση και με γεμάτες 
μπαταρίες από το πρωί μέχρι το απόγευμα. 

Η προσθήκη της σταθεροποιημένης αλόης βέρα προάγει την υγιή πέψη 
και την ικανότητα του οργανισμού να απορροφά τα θρεπτικά συστατικά 
και να διατηρεί τα επίπεδα της ενέργειας. Όταν θα έχετε ανάγκη από 
παραπάνω ενέργεια με φυσικά συστατικά τότε το FAB Forever Active 
Boost είναι η λύση. 

FAB Forever Active Boost®

#321

ΧΥΜΟΙ & ΡΟΦΗΜΑΤΑ

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.

Χωρίς γλουτένη  Κατάλληλο για χορτοφάγους  


