
Ak chcete Vašim chuťovým pohárikom ulahodiť 
sladkou tyčinkou, pričom Váš metabolizmus 
bude napumpovaný proteínom a vlákninou, 
siahnite po tyčinke Forever FastBreak™. Z tejto 
chutnej tyčinky s arašidovým maslom 
a čokoládou polevou doslova odpadnete 
a dostanete sa do neba, v ktorom bude Vaša 
hmotnosť pod kontrolou.

Vláknina je kľúčom k Vášmu zdraviu 
v mnohých ohľadoch, predĺži napríklad pocit 
nasýtenia. Forever FastBreak® Vám ponúka 3 g 
vlákniny 
v chutnom chrumkavom obale.

Štedrá 11 gramová dávka proteínu, ktorá sa 
nachádza v tejto tyčinke, Vám poslúži ako 
náhrada stravy alebo dodá potrebnú energiu. 
Predstavuje to podobný obsah bielkovín ako 
v dvoch vajíčkach, a to všetko za pochodu, keď 
sa Vám to práve hodí. Navyše neobsahuje žiadne 
trans-tuky ani cholesterol. 

Vyzbrojená vitamínmi, minerálmi a ďalšími 
prísadami, ktoré urýchľujú metabolizmus tukov 
a uhľohydrátov, Vám táto obohatená tyčinka 
pomôže dosiahnuť Vaše ciele v zlepšení zdravia 
a kondičky. Obsahuje: sóju a mlieko. 
Vyrobená v prevádzke spracovávajúcej 
vajíčka, stromové orechy a produkty 
z pšenice.

ZLOŽENIE:
poleva s príchuťou mliečnej čokolády (cukor, 
palmojadrový olej, sušené odtučnené mlieko, 
sušené plnotučné mlieko, kakao, palmový olej, 
emulgátor sójový lecitín, vanilka), hnedý ryžový 
sirup, sójové nugetky (sójová bielkovina, ryžový 
škrob), karamelový sirup (tapiokový sirup, voda, 
cukor, palmojadrový olej, sušené odtučnené 
mlieko, zvlhčovadlo: glycerol, koncentrát 
srvátkovej bielkoviny, prírodná aróma, regulátor 
kyslosti citran sodný, slnečnicový lecitín, soľ, 
zahusťovadlo karagénan), zmes vitamínov 
a  minerálnych látok (citran vápenatý, oxid 
horečnatý, fosforečnan vápenatý, vitamín C 
(kyselina L-askorbová), glukonát zinočnatý, 
železo (diglycinát železnatý), vitamín E (DL-alfa-
tokoferolacetát), niacín (nikotínamid), vitamín 
A (beta karotén, retinylpalmitát), glukonát 
meďnatý, kyselina pantoténová (pantotenát 
vápenatý), biotín (D-biotín), citran mangánatý, 
vitamín B6 (pyridoxínhydrochlorid), vitamín B2 
(riboflavín), vitamín B1 (tiamín mononitrát), 
jodid draselný, seleničitan sodný, kyselina 
listová, vitamín B12 (kyanokobalamín), chlorid 
chromitý, molybdan sodný), arašidové maslo, 
fruktóza, zahusťovadlo arabská guma, arašidy, 
zvlhčovadlo glycerol, arašidová múka, arašidový 
olej, prírodná aróma, morská jedlá soľ.

POKYNY:
Nahraďte energetickou tyčinkou Forever 
FastBreak™ maximálne 2 jedlá denne. Zjedzte 
tretie jedlo, ktoré by malo byť správne vyvážené. 
Tyčinky Fast Break môžu pomôcť pri regulácii 
hmotnosti ako súčasť kontrolovaného 
kalorického príjmu a cvičebného plánu.

NETTO HMOTNOSŤ TYČINKY: 
56 g

Forever FastBreak™

• Chutná chrumkavá príchuť arašidového 
masla

• 11 g proteínov

• 0 trans-tukov a 0 cholesterolu 
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