Forever I Aloe Drinks

3 B evat guarana voor een natuurlijke

Forever Active Boost FAB

energy boost

(321)

3 B evat een mix van adaptogenische
kruiden

3 V oor energie op korte en lange termijn
Onze drukke levensstijl vraagt om steeds meer

Gebruiksaanwijzing

energie, die we niet altijd hebben. Forever Active

Dagelijks één tot drie blikjes. Zacht schudden.

Inhoud

Boost is een energiedrank die u een smaakvolle

Koud serveren.

250 ml

en verfrissende energy boost geeft! Onze nieuwe
FAB, Forever Active Boost, is een natuurlijke ener

Waarschuwing

giedrank die u extra energie geeft om de hele dag

Niet aangeraden voor kinderen en zwangere

actief te blijven. FAB is anders dan andere ener

vrouwen. Indien u gezondheidsproblemen onder

giedranken, want het geeft zowel onmiddellijk

vindt, raadpleeg eerst een dokter.

NIEUW

energie als energie voor de langere termijn. De
onmiddellijke energy boost komt van guarana,

Ingrediënten

een natuurlijk ingrediënt dat erg populair is in

Vitaminen (B3, B5, B6, B12), taurine 600mg, glucu

Brazilië. De lange termijn energie is te danken aan

ronolactone, inositol, L-glutamine, guaranazaad-

ADX7 technologie; een mix van adaptogenische

extract, mengsel van adaptogene kruiden (Eleu

kruiden en vitaminen, ontwikkeld door een gere

therococcus S., Schisandra), gestabiliseerd Aloe

nommeerde Russische sportwetenschapper en

Vera gel, koolzuurhoudend water, suiker, dextrose,

onderzoeker. ADX7 heeft Rusland geholpen om

natuurlijke smaakstof, zoetstof (E967), zuur (E330),

meer dan 130 Olympische medailles voor atletiek

zuurregelaars (E331, E332), kleurstof (E160e).

te winnen! FAB biedt een snelle en gemakkelijke
manier om energiek en fit de dag door te komen.
Voedingswaarden per 250 ml
Hoeveelheid

ADH*

Energie

419 kj/100 cal

-

Eiwit

0g

-

Koolhydraten
waarvan suikers

24 g
24 g

-

Vet

0g

-

Vezels

0 mg

-

Natrium
Zout

175 mg
0 mg

-

Vitamine B3 (niacin)

16 mg

100%

Vitamine B5 (pantotheenzuur)

6 mg

100%

Vitamine B6

1,4 mg

100%

Vitamine B12

5 mcg

100%

* % ADH= Percentage aanbevolen dagelijkse hoeveelheid

14

- ADH is niet vastgesteld

