Kontrola wagi

Forever Lite Ultra™

Koktajl waniliowy i czekoladowy w proszku.
Ârodek spo˝ywczy specjalnego przeznaczenia ˝ywieniowego
dla osób o intensywnym wysiłku fizycznym.
Wysoka zawartoÊç białka sojowego, êródło witamin i składników mineralnych
Koktajl Forever Lite Ultra™ to idealny
dodatek do twojego zdrowego stylu
˝ycia Forever. Forever Lite Ultra™ łàczy
w sobie nowoczesny styl myÊlenia
z nowoczesnymi zdobyczami technologicznymi, by pomóc ci prowadziç
zdrowy tryb ˝ycia, którego elementem
b´dzie prawidłowa dieta. Porcja
dziennie Forever Lite Ultra™ przygotowana zgodnie z instrukcjà z chudym
mlekiem, dostarcza cennych witamin
i minerałów (iloÊci w tabelkach).
Forever Lite Ultra™ dostarcza równie˝
18 wa˝nych aminokwasów. Dzi´ki
wysokiej zawartoÊci białka (sojowego)
przyczynia si´ do wzrostu i utrzymania
masy mi´Êniowej. Białko jest wa˝ne
równie˝ dla utrzymania zdrowych koÊci.
SKŁADNIKI:
Koktajl waniliowy

Izolat białka sojowego, preparat
tłuszczowo-białkowy (olej słonecznikowy, maltodekstryna, białka mleka),
fruktoza, naturalny aromat waniliowy,
fosforan potasu, fruktooligosacharydy,
fosforan sodu, stabilizator – guma guar,
tlenek magnezu, enzymy proteolityczne,
emulgator – lecytyna sojowa,
substancja słodzàca – sukraloza,
w´glan wapnia, kwas L-askorbinowy,
fumaran ˝elazawy, octan D-alfatokoferylu, amid kwasu nikotynowego,
jodek potasu, tlenek cynku, siarczan

manganu, D-biotyna, D-pantotenian
wapnia, palmitynian retinylu, siarczan
miedzi, dro˝d˝e browarnicze, chlorowodorek pirydoksyny, chlorowodorek
tiaminy, cholekalcyferol, ryboflawina,
kwas pteroilomonoglutaminowy,
selenin sodu, cyjanokobalamina
Koktajl czekoladowy

Izolat białka sojowego,
preparat tłuszczowo – białkowy (olej
słonecznikowy, maltodekstryna,
białka mleka), fruktoza, naturalny
aromat czekoladowy, fosforan potasu,
kakao, fruktooligosacharydy, fosforan
sodu, stabilizator – guma guar, tlenek
magnezu, enzymy proteolityczne,
emulgator – lecytyna sojowa,
substancja słodzàca – sukraloza,
w´glan wapnia, kwas L-askorbinowy,
fumaran ˝elazawy, octan D-alfa tokoferylu, amid kwasu nikotynowego,
jodek potasu, tlenek cynku, siarczan
manganu, D-biotyna, D-pantotenian
wapnia, palmitynian retinylu, siarczan
miedzi, dro˝d˝e browarnicze, chlorowodorek pirydoksyny, chlorowodorek
tiaminy, cholekalcyferol, ryboflawina,
kwas pteroilomonoglutaminowy,
selenin sodu, cyjanokobalamina.
SPOSÓB SPO˚YCIA:

Porcj´ produktu (1 miarka) rozmieszaç,
najlepiej w mikserze, w 300 ml odtłuszczonego mleka (0,5% tłuszczu). Mo˝na

• Dostarcza wielu witamin
i minerałów
• Wysoka zawartoÊç
białka sojowego
• Opakowanie zawiera
około 21 porcji
połàczyç z owocami lub kostkami
lodu. Stosowaç 1-2 porcje dziennie.
Produkt nie jest zalecany dla dzieci,
kobiet w cià˝y i karmiàcych piersià.
OPAKOWANIE: Oko∏o 21 porcji

Kod:

470 – smak waniliowy

Kod:

471 – smak czekoladowy

Original

My Revisions

Dairy Version

Prowadzenie zdrowego trybu ˝ycia i stosowanie zrównowa˝onej diety sà niezb´dne dla zachowania dobrego stanu zdrowia.
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