
Kaalujälgimine

Suurepärase maitsega kalorivaene 
suupiste. Iga Forever Fast Break® 
energiabatoon varustab meid vaja-
like vitamiinide ja mineraalidega. 
Lisaks annab see meile kvaliteet-
seid valke, olulisi polüküllastumata 
rasvhappeid ja kiudaineid.
Forever Fast Break® on osa vä-
hendatud energiakoguse dieedist, 
mille juurde kuulub regulaarne 
võimlemine. Nii aitab see saavu-
tada ja säilitada soovitud kaalu.
Energiabatoon Forever Fast Break® 
võib tänapäeva kiirustavale inime-
sele asendada suurepäraselt ühte 
toidukorda. Aktiivsele inimesele 
on see hea viis tempos püsida.
Sobib ideaalselt pärast füüsilist 
koormust, samuti suupistena 
trenni ja võistluste ajal.

Kogus ühes batoonis
Energiaväärtus (kcal) 220 Kcal
Energiaväärtus (kJ) 940 kJ
Rasva kokku 8 g 
   neist küllastunud rasvhappeid 3 g 
    kolesterooli 0 g
Süsivesikuid 28 g 
    neist polüoole 6 g 
    suhkruid 18 g
Kiudaineid 2 g
Valke 11 g
Naatriumi 0.115 g
A-vitamiini 900 µg
C-vitamiini 36 mg
Kaltsiumi 500 mg
E-vitamiini 18 mg
B1-vitamiini 0.9 mg

Forever Fast Break®   kood 267

B2-vitamiini 1.02 mg
Niatsiini 12 mg
B6-vitamiini 1.2 mg
Foliaati 240 µg
B12-vitamiini 3.6 µg
Biotiini 180 µg
Pantoteenhapet 5 mg
Kaaliumi 350 mg
Fosforit 450 mg
Joodi 105 µg
Tsinki 7.5 mg
Seleeni 21 µg
Vaske 1.2 mg
Mangaani 1.4 mg
Rauda 10.8 mg
Magneesiumi 240 mg
Kroomi 24 µg
Molübdeeni 52.5 µg

Üks batoon sisaldab veel: 75 mg para-
aminobenseenkarboksühapet, 50 mg koliini.

KOOSTIS: maapähklivõi (ma-
apähkel, meresool), valgusegu (so-
javalgu isolaat, kaltsiumkaseinaat, 
piimavalgu isolaat, vadakuvalgu 
kontsentraat), šokolaadiglasuur 
(suhkur, palmituumaõli, kakao-
pulber, sojaletsitiin, vanill), maisi-
siirup, küllastatud maisifruktoosi 
siirup, magusaine maltitoolisiirup, 
fruktoos, paakumisvastane aine 
trikaltsiumfosfaat, sojakiud, so-
japähkel, stabilisaator dikaalium-
fosfaat, magneesiumoksiid, loo-
duslikud lõhnaained, aaloegeel 
(Aloe barbadensis), koliinbitartraat, 
stabilisaator dikaltsiumfosfaat, pa-
ra-aminobenseenkarboksühape, 
mesi, L-askorbiinhape, raudfu-
maraat, D-alfa-tokoferüülatsetaat, 

nikotiinamiid, tsinkoksiid, vask-
glükonaat, retinüülpalmitaat, man-
gaanglükonaat, kaltsium-D-pan-
totenaat, püridoksiinhüdrokloriid, 
tiamiinmononitraat, riboflaviin, 
molübdeen-aminohappekelaat, sele-
en-aminohappekelaat, kroom-ami-
nohappekelaat, tsüanokobalamiin, 
pteroüülmonoglutaamhape, D-bio-
tiin, kaaliumjodiid.

Sisaldab piima, maapähklit ja soja.

SOOVITUSLIK: 1 batoon päevas. 
Forever Fast Break® on osa vähen-
datud energiakoguse dieedist, mille 
juurde kuulub regulaarne võimlemi-
ne. Nii aitab see saavutada ja säilitada 
soovitud kaalu.

•	 Sisaldab	pähklit.
•	 Vitamiini-	ja	mineraaliallikas.
•	 Suurepärane	suupiste.
•	 Vaid	220	kalorit	ühes	batoonis.


