
Forever FastBreak®

Καταπολεμήστε τις λιγούρες με αυτή την ακαταμάχητη 
ενεργειακή μπάρα.

Καταπολεμήστε τη λιγούρα με αυτή τη μπάρα με 11γρ πρωτεΐνης 

και ακαταμάχητη γεύση φυστικοβούτυρου και σοκολάτας. Το Forever 

FastBreak® έχει όλα όσα χρειάζεστε σε μια μπάρα αναπλήρωσης 

γεύματος, είναι γευστική γεμάτη βιταμίνες και με 11γρ πρωτεΐνης, όση 

αντιστοιχεί σε δυο αυγά.

Αυτή η γευστική ενεργειακή μπάρα είναι εξαιρετική στην προσπάθεια 

σας στον έλεγχο του βάρους σας και θα σας βοηθήσει να πετύχετε τους 

στόχους σας, ενώ διατηρείτε μια ισορροπημένη διατροφή.

Τα 3γρ. φυτικών ινών που θα λάβετε από το Forever FastBreak® θα σας 

βοηθήσουν να νιώθετε πλήρεις για μεγαλύτερη διάρκεια, ενώ προάγουν 

την υγιή πέψη. Αυτή η μπάρα νέας γενιάς περιέχει πλήθος βιταμίνων 

και μεταλλικών στοιχείων που θα σας βοηθήσουν να ενισχύσετε τον 

μεταβολισμό των λιπαρών και των υδατανθράκων ενώ θα τροφοδοτήσει 

τον οργανισμό σας με βασικά συστατικά.

Στην πραγματικότητα, μπορείτε να αναπληρώσετε έως και δυο γεύματα 

την ημέρα με αυτή την μπάρα πρωτεΐνης χάρη στην περιεκτικότητά της 

σε πρωτεΐνες, φυτικές ίνες και βιταμίνες.

Στοχεύστε στους στόχους σας για τον έλεγχο του βάρους σας με 

την υπέροχη γεύση της, ενώ θα σας κρατήσει γεμάτους ενέργεια 

παρέχοντάς σας τα θρεπτικά συστατικά που χρειάζεστε. Αυτή η 

ενεργειακή μπάρα που μπορείτε να την έχετε μαζί σας ανά πάσα στιγμή 

μπορεί να σας βοηθήσει να ελέγξετε το βάρος σας στα πλαίσια ενός 

προγράμματος ελεγχόμενων θερμίδων και άσκησης.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ
• 11γρ πρωτεΐνης 
• Μπάρα αναπλήρωσης γεύματος, σας χαρίζει ενέργεια 
• Γεύση φυστικοβούτυρου και σοκολάτας
• Δεν περιέχει trans λιπαρά ή χοληστερόλη 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
56γρ ανά μπάρα

ΟΔΗΓΙΕΣ
Αντικαταστήστε έως δυο γεύματα καθημερινά με 
το Forever FastBreak®. Καταναλώστε ένα τρίτο 
ισορροπημένο γεύμα. Το FastBreak θα σας βοηθήσει να 
ελέγξετε το βάρος σας ως μέρος ενός προγράμματος 
ελεγχόμενων θερμίδων και άσκησης.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 
Kosher, Halal

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 
Επικάλυψη με γεύση σοκαλάτας γάλακτος [ζάχαρη, 
διαχωρισμένο φοινυκοπυρηνέλαιο, αποβουτυρωμένο 
γάλα, πλήρες γάλα, σκόνη κακάο, φοινικέλαιο, 
γαλακτωματοποιητής (λεκιθίνη σόγιας), βανίλια] 
σιρόπι ακατέργαστου ρυζιού οργανικής καλλιέργειας, 
ψήγματα σόγιας, (απομονωμένη πρωτεΐνη σόγιας, 
άμυλο ρυζιού), καραμέλα, [σιρόπι ταπιόκας, νερό, 
ζάχαρη, τροποποιημένο φοινικοπυρηνέλαιο, σκόνη 
αποβουτυρωμένου γάλακτος, υγροσκοπικό μέσο 
(γλυκερόλη), συμπυκνωμένη πρωτεΐνη ορού γάλακτος, 
φυσικές αρτυματικές ύλες, ρυθμιστής οξύτητας (κιτρικό 
νάτριο), γαλακτωματοποιητής (λεκιθίνη ηλιανθέλαιου), 
αλάτι, πυκνωτικό μέσο (καραγενάνη)], μίγμα βιταμινών 
& ανόργανων στοιχείων (κιτρικό ασβέστιο, οξείδιο του 
μαγνησίου, όξινο φωσφορικό ασβέστιο, L-ασκορβικό 
οξύ, γλυκονικός ψευδάργυρος, χηλική ένωση σιδήρου 
με αμινοξύ, οξική DL-α-τοκοφερόλη νικοτιναμίδιο, 
β-καροτένιο, παλμιτική ρετινόλη, γλυκονικός χαλκός, 
D-παντοθενικό ασβέστιο, D-βιοτίνη, κιτρικό μαγγάνιο, 
υδροχλωρική πυριδοξίνη, ριβοφλαβίνη, νιτρική 
θειαμίνη, ιωδικό κάλιο, σεληνικό νάτριο,φυλλικο οξύ, 
κυανοκαβαλίνη, χλωριούχο χρώμιο, μολυβδαινικό 
νάτριο), φυστικοβούτυρο, φρουκτόζη, πυκνωτικό 
(αραβικό κόμμι), αραχίδες, υγροσκοπικό (γλυκερόλη 
φυτικής προέλευσης), αλεύρι αραχίδων, έλαιο 
αραχίδων, φυσική αρτυματική ύλη, θαλλασινό αλάτι. 
Παρασκευάζεται σε εργοστάσιο που επίσης 
επεξεργάζεται αυγά, προϊόντα σίτου, αυγά και 
ξηρούς καρπούς δέντρων.

Forever FastBreak®
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ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΑΡΟΥΣ

Χωρίς γλουτένη  Καταλληλο για χορτοφάγους

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.


