
FIT FAST
CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

1. Dlaczego warto korzystać z Fit Fast?
• Zawiera pełny wachlarz aminokwasów, w tym ami-
nokwasy rozgałęzione BCAA
• Pomaga kontrolować wagę ciała
• Pomaga budować masę mięśniową
• Zawiera wyłącznie naturalne składniki pokarmowe
• Pomaga w oczyszczaniu organizmu z toksyn i po-
prawia metabolizm
• Uzupełnia niezbędne składniki odżywcze, minerały i 
witaminy

2. Czy powinienem uprawiać jakiś sport, gdy spoży-
wam Fit Fast?
Tak. Aktywność fizyczna znacząco poprawia kondycję 
fizyczną i metabolizm. Dostosowana do Twojego 
zdrowia aktywność fizyczna pomoże Ci osiągnąć po-
żądane efekty zdrowotne i optymalną wagę ciała. 

3. Jakie korzyści wynikają z kontroli wagi ciała w 
systemie Fit Fast?
BadaniaBadania naukowe dowodzą, że utrzymanie prawidło-
wej wagi ciała pomaga w zapobieganiu, a nawet le-
czeniu wielu chorób. Poza tym dzięki optymalnej 
wadze ciała czujemy się lepiej i wyglądamy młodziej.

4. Czy dzieci lub młodzież mogą spożywać Fit Fast?
Dzieci i młodzież mogą spożywać Fit Fast, jednak, jeśli 
produkt ma być używany
do kontroli wagi, zalecamy skonsultowanie się z
lekarzem, zanim osoba niepełnoletnia przystąpi do
jakiegokolwiek programu kontroli wagi ciała.

   Program dietetyczny FIT FAST został stworzony 
przez zespół specjalistów, których zadaniem było wy-
branie najwyższej jakości produktów wspomagają-
cych naszą codzienną dietę i odżywianie organizmu i 
skomponowanie z nich aromatycznego i smacznego 
posiłku w postaci Shake'a, który może nie tylko po-
magać w odchudzaniu, lub budowaniu masy mię
śniowej, ale też oczyszczać organizm z toksyn oraz 
poprawiać pracę wszystkich narządów i tkanek.

• FIT FAST zawiera wysokiej jakości białko serwatko-
we, o najwyższej czystości mineralnej w celu wzmoc-
nienia procesu oczyszczenia organizmu z toksyn po-
chodzących z pokarmu.

• Ze względu na zastępowanie wybranych posiłków 
shake'iem jako dodatek uszlachetniający pokarm  i za-
pobiegający niedoborom elektrolitowym dodano do 
FIT FAST niezwykłą roślinę - indyjską macę stosowaną 
również przez NASA w żywieniu astronautów.

• W celu poprawy funkcjonowania przewodu pokar-
mowego do FIT FAST dodana jest inulina – prebiotyk 
wspomagający florę bakteryjną jelit.

• Aby wzmocnić proces spalania tłuszczu i pobudzić 
wydzielanie niewielkich ilości insuliny - jednego z 
hormonów anabolicznych a więc budujących między 
innymi mięsnie - do każdej porcji FIT FAST została 
dodana niewielka ilość czystej, łatwo przyswajalnej 
glukozy. Dodatek niewielkiej ilości glukozy pomaga 
również uniknąć niemiłego efektu hipoglikemii, co u 
niektórychniektórych osób będących na innych dietach powo-
duje niezwykle niemiłe efekty takie jak bóle i zawroty 
głowy, mroczki, omdlenia. Dodatkowo spożycie nie-
wielkich ilości glukozy wspomaga wydzielanie endor-
fin i poprawia nastrój tak niezbędny do wytrwałości w 
osiąganiu dobrych efektów diety
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5. Czy kobiety w ciąży lub karmiące piersią mogą 
spożywać Fit Fast?
Produkt Fit Fast to najnowocześniejsza, wysoce 
oczyszczona i zbilansowana forma posiłku.
KKobiety w ciąży oraz karmiące piersią, mogą spoży-
wać Fit Fast. Z racji występujących w nim witamin i 
składników mineralnych, kobiety w ciąży i karmiące 
piersią, powinny uważnie zapoznać się ze składem 
produktu i dostosować jego spożycie do swojej diety 
(w szczególności zbilansować z innymi witaminami 
oraz suplementami, które spożywają). Jeśli jesteś w 
ciąży lub ciąży lub karmisz piersią i masz jakiekolwiek
wątpliwości dotyczące stosowania  Fit Fast, zalecamy 
skonsultowanie się z lekarzem, przed spożyciem pro-
duktu.

6. Czy diabetycy mogą spożywać  Fit Fast? 
Fit Fast może być spożywany przez diabetyków w 
sposób dostosowany do ich profilu glikemii. Uzupeł-
nianie diety produktem Fit Fast ma różny wpływ na 
osoby z cukrzycą w zależności od jej rodzaju i nasile-
nia dlatego pomimo braku przeciwwskazań w spoży-
waniu Fit Fast przez osoby z cukrzycą bardzo prosimy 
o dokładne zapoznanie się ze składem Fit Fast i jego 
zawartością węglowodanów, a w razie wątpliwości 
prosimy osoby chorujące na cukrzycę o skonsultowa-
nie się z lekarzem prowadzącym, zanim zaczną spo-
żywać FitFast.

7. Czy mogę spożywać Fit Fast, jeżeli biorę leki na re-
ceptę?
Pomimo braku jakichkolwiek dotychczas udokumen-
towanych interakcji FitFast z lekami, jeśli spożywasz 
leki na receptę lub pozostajesz pod
kontrolą lekarza, warto skonsultować się z nim lub z 
farmaceutą, zawsze kiedy planujesz zmianę dotych-
czasowych nawyków żywieniowych i znaczne zwięk-
szenie aktywności fizycznej.

8. Czy Fit Fast zawiera gluten?
Składniki Fit Fast nie zawierają glutenu.

9. Jakie typowe alergeny pokarmowe zawarte są w 
Fit Fast?
Spożywanie Fit Fast jest niewskazane przez osoby 
uczulone na laktozę, ze względu na występowanie jej 
w śladowych ilościach w Fit Fast.

10. Czy Odżywczy Fit Fast mogą przyjmować osoby 
starsze?
Tak. Fit Fast jest idealnym uzupełnieniem zbilansowa-
nej diety osób w wieku starszym.

11. Czy Fit Fast może zastąpić moje codzienne spo-
życie mleka?
Tak. Fit Fast idealnie zastępuje mleko w zbilansowanej 
diecie. Fit Fast dzięki oczyszczeniu z białka kazeiny 
uznawanej przez najnowszą dietetykę za białko o 
możliwym szkodliwym działaniu na organizm czło-
wieka pozwala znacząco poprawić metabolizm orga-
nizmu i przyswajanie aminokwasów.

12. Jaki jest okres przydatności do spożycia Fit Fast?
Okres przydatności do spożycia odżywki Fit Fast 
wynosi 24 miesiace od daty produkcji.

13. Jak powinien być przechowywany Fit Fast?
Fit Fast należy przechowywać w zamkniętym, szczel-
nym pojemniku, w suchym miejscu, w temperaturze 
pokojowej, w miejscu
niedostępnym dla małych dzieci.

14. Czy mogę rozpuszczać Fit Fast w mleku lub go-
rącej wodzie?
Fit Fast to ultranowoczesny posiłek w płynie.. Nie za-
lecamy rozpuszczania Fit Fast w mleku w przeciwień-
stwie do innych dostępnych na rynku produktów biał-
kowych ze względu na zawartą w pełnym mleku ka-
zeinę i znaczną ilość laktozy. Nie powinno się roz-
puszczać Fit Fast w gorącej wodzie o temperaturze 
powyżej 40 stopni. Dzięki zastosowaniu najwyższ
jakości produktów pochodzenia naturalnego w pro-
dukcji fit Fast nasz produkt rozpuszcza się doskonale 
nawet w chłodnej wodzie o temperaturze około 20 
stopni. dzięki temu zwiększa ona metabolizm organi-
zmu oraz zachowuje swoje doskonałe właściwości 
odżywcze i uzupełnia niedobory organizmu w ami-
nokwasy, witaminy i minerały.


