
• Protein z hrachu, mandlí, vaječných bílků  
a syrovátky.

• Představuje perfektní svačinku na podporu aktivního 
životního stylu. 

• Může být skvělou svačinkou uprostřed dne, dodat energii 
po cvičení nebo nahradit vaši obvyklou sladkou odměnu.

• Obsahuje esenciální olej Lemon+ a celé borůvky. 

• Neobsahuje umělá barviva ani konzervanty.

HLAVNÍ SLOŽKY

VLASTNOSTI A PROSPĚCH

• Skvělá svačinka po cvičení nebo s sebou na cesty.

• Podle potřeby snězte 1–2 porce.

Uchovávejte mimo dosah dětí. Pokud jste těhotná, kojíte, 
berete léky nebo trpíte nějakou nemocí, před použitím 
kontaktujte lékaře. Obsahuje mandlové máslo, sušené 
vaječné bílky a sójový lecitin. Doplňky stravy nejsou 
náhražkou pestré stravy a měly by být konzumovány 
jako součást vyvážené stravy a zdravého životního stylu. 
Nepřekračujte doporučenou denní dávku. Svačinka 
Protein Power Bites není určena jako náhražka stravy.

DOPORUČENÉ POUŽITÍ

VAROVÁNÍ

Sirup z kořene čekanky, vrstva oplatky (sladidlo: maltitol, 
olej z palmových jader, koncentrát ze syrovátkového 
proteinu, sójový lecitin, sůl, aroma), koncentrát 
ze syrovátkového proteinu, křupavé lupínky ze 
syrovátkového proteinu (koncentrát ze syrovátkového 
proteinu, rýžová mouka), izolát hrachových bílkovin  
(8,55 %), tapiokový sirup, zvlhčující látka: glycerol, 
slunečnicový olej, sušené borůvky slazené ovocnou 
šťávou (5,98 %) (borůvky, jablečná šťáva z koncentrátu), 
mandlové máslo (5,13 %), sušené vaječné bílky (1,71 %), 
aromata, emulgátor: slunečnicový lecitin, mořská sůl, 
sladidlo: steviol-glykosidy, olej z kůry citronu (Citrus 
limon)* (0,01 %)

*100% čistý esenciální olej

Obsahuje: mléko, vejce, sóju, ořechy (mandle) 
Vyrobeno v závodě / na sdíleném zařízení, které 
zpracovává také další ořechy.

SLOŽENÍ

Sáhněte po svačince Protein Power Bites kdykoli, abyste si užili vynikající 
dobrotu plnou energie. Je to pokroková svačinka s vysokým obsahem 
bílkovin, kterou u sebe můžete mít během dne. 

Je ochucena vynikající kombinací borůvek a citronu. Nebude pro vás 
překvapením, že náš neuvěřitelně oblíbený a univerzální esenciální olej 
Lemon+ je součástí směsi. 

Šest gramů bílkovin v každé porci zajistí, že budete mít po cvičení energii 
a snadno to zvládnete až do vašeho dalšího jídla. Už nebude třeba sahat 
po vašich obvyklých životabudičích. Naše svačinka Protein Power Bites 
obsahuje exkluzivní směs proteinu z hrachu, mandlí, vaječných bílků  
a syrovátky. Neobsahuje umělá barviva ani konzervanty.
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