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QUANTIDADE POR TOMA        % Dose Diária*

Calorias 5 

 Hidratos de Carbono  Totais                                                                                      1g <1%

      Açúcares                                                                                1g †

Niacina (como niacina)  5 mg 25%* 

Vitanina B6 (como cloridrato de piridoxina) 2 mg                      100%*

Vitamina B12 (como cianocobalamina) 3 mcg 20%

Ácido pantoténico (como pantotenato de cálcio)                         5 mg 50%*

Sódio (como bicabornato de sódio e carbonato de sódio)                       300mg 10%*

L-Taurina                                                                                           200 mg †

L- Leucina 175 mg  †

Glucuronolactona 100 mg †

Extracto de Panax ginseng (raiz) 40 mg                      †

SUPLEMENTOS ALIMENTARES

Cód.: 283

PONTOS-CHAVE

• Delicioso sabor a manga;

• Dissolve-se rapidamente em água;

• Comprimido divisível cabe   

 facilmente numa garrafa de água 

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL

Quantidade da Toma - 1 Comprimido

Tomas por Embalagem - 30 

Deve sempre consultar o seu médico de família se tiver algum problema de saúde. 

Forever Fizz™  
Fórmula Energética Efervescente

Forever Fizz™ Effervescent Formula é 
um comprimido efervescente, solúvel em 
água e de delicioso sabor a manga, espe-
cialmente concebido para proporcionar 
energia ao organismo, de forma fácil e 
rápida.

Experimente e sinta uma explosão de 
energia cada vez que bebe esta fórmula 
saborosa. 

Estes comprimidos embalados em doses in-
dividuais são fáceis de transportar e utilizar 
sempre e onde queira. Os comprimidos, 
são divisíveis ao meio de forma a entrarem 
directamente numa garrafa de água. Agite 
a garrafa para misturar bem o comprimido 
efervescente, beba directamente da garrafa 
e delicie-se com uma bebida energética e 
revitalizante a qualquer hora do dia e em 
qualquer lugar!

OUTROS INGREDIENTES 
Dextrose, ácido cítrico, bicarbonato de só-
dio, aroma natural, ácido málico, carbona-
to de sódio, sucralose e silíca. 

CONTEÚDO 
30 Comprimidos

MODO DE USAR
Dissolver comprimido em água antes 
de consumir.
Dissolva um comprimido por dia em, apro-
ximadamente 237 ml de água. Para obter 
melhores resultados, após a completa dis-
solução do comprimido consuma nos pró-
ximos 15 minutos. 

*Percentagem de Dose Diária Recomendada numa dieta de 2,000 calorias
† Valores Diários não estabelecidos.


