Forse dig med

INSTANT

LÅNGVERKANDE ENERGI

LONG

Flow är en innovativ helhet med ingredienser
som är naturliga. Den trefaldiga effekten
av denna nya energidryck baseras på en
samverkan mellan ingredienserna i produkten.

Instant & Long
Upplev Flows omedelbara
eﬀekter på ditt välbefinnande
och njut av dess långtidsverkan!

Ingredienserna i Flow
HAVTORN
Havtorn är vårt mest näringsrika vilda bär.
Det är rikt på C-vitamin, E-vitamin, kostfiber
samt fettsyror som är viktiga för kroppen.

INGET TILLSATT SOCKER

GUARANA

MJÖLKFRI

Guarana innehåller antioxidanter, vilket ger
dig kraft och energi i din vardag och dina
idrottsprestationer. Används också som
stöd för viktkontroll.

INNEHÅLLER INTE TAURIN

VEGAN

GLUTENFRI

NÄSSLA
Nässla är vår mest kända vildört, en genuin supergrönsak. Nässlan är sprängfylld med näringsämnen.

Produktinformation / SE / 2022

Energidryckkoncentrat
med havtorn

Vital
and Natural
nutrients

Dospåse 7 x 20 g / Förpackning

NÄRINGSVÄRDE

100 g

Portion
20 g

Energi
Energi
Fett
varav mättat
Kolhydrater
varav sockerarter
Fiber
Protein
Salt

175 kJ
41 kcal
0,5 g
0,1 g
8,7 g
3,5 g
0,6 g
0,2 g
0g

35 kJ
8 kcal
0,1 g
0g
1,7 g
0,7 g
0,1 g
0g
0g

HAVTORNHALT 23 %
Innehåller naturligt förekommande socker.

Ingredienser: Vatten, stärkelse,
havtornsjuicekoncentrat (havtornhalthalt
23 %), guaranaextrakt, (naturligt koffein),
surhetsreglerande medel (citronsyra),
naturlig arom, nässelextrakt, sötningsmedel (steviolglykosider från stevia).
Bruksanvisning: Blanda 1 portion (20 g)
koncentrat till 1,5 dl vatten.
Rekommenderad daglig dos:
2 doser.
Förvaras torrt i rumstemperatur.
Tillverkad i Finland.

Innehåller sötningsmedel. Hög koffeinhalt
(67 mg/ 100 ml*). Rekommenderas inte för
barn, gravida eller ammande kvinnor och
Tillverkad för: Arctic Nutrition
koffeinkänsliga personer.
Kauppakulma, 49400 Hamina, FINLAND,
Tel. +358 (0)5 229 6777, www.arcticnutrition.com *Produkt beredd enligt anvisningar.

Arctics kvalitetsgaranti
DIREKT FRÅN NATUREN
Vi använder naturens egna
råvaror som bär och frukter.

ENDAST DE VIKTIGASTE
Våra produkter innehåller endast
råvarornas mest näringsrika ämnen.

TOPPTEKNOLOGI
Vi skyddar råvarorna under produktionen för att
bibehålla livskraften för känsliga näringsämnen.

KVALITETSGARANTI
Vi tillverkar våra produkter i enlighet med
internationella GMP- och ISO-kvalitetsstandarder.

