
• Žirnių, migdolų, kiaušinių ir išrūgų baltymai.

• Tai puikus užkandis, rekomenduojamas palaikantiems 
aktyvų gyvenimo būdą ir tinkamas skanauti bet kuriuo metu. 

• Tai gardus užkandis, kurį galite skanauti praalkę vidury 
dienos, po sporto treniruotės ar tiesiog užsimanę 
pasmaguriauti.

• Sudėtyje yra „Lemon+“ eterinio aliejaus ir  
nesmulkintų šilauogių. 

• Sudėtyje nėra dirbtinių dažiklių ar konservantų.

PAGRINDINIAI INGREDIENTAI

NAUDA IR YPATYBĖS

• Puikiai tinka siekiant pasistiprinti po fizinės veiklos ar  
tiesiog numalšinti alkį.

• Vartokite po 1–2 užkandžius, pagal poreikį.

Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Nėštumo metu, 
maitinant krūtimi, vartojant vaistus ar sergant kokiomis 
nors ligomis prieš naudojant reikia pasitarti su gydytoju. 
Sudėtyje yra migdolų sviesto, džiovintų kiaušinių 
baltymų ir sojos lecitino. Maisto papildai skirti papildyti 
subalansuotą mitybą ir sveiką gyvenimo būdą ir neatstoja 
įvairaus mitybos raciono. Neviršykite rekomenduojamos 
normos. „Protein Power Bites“ gaminys nėra skirtas vartoti 
vietoje valgio.

INSTRUKCIJOS

ĮSPĖJIMAS

Cikorijų šaknų sirupas, baltas vaflis (saldiklis: maltitolis, 
palmių branduolių aliejus, išrūgų baltymų koncentratas, 
sojos lecitinas, druska, skonio medžiaga), išrūgų baltymų 
koncentratas, išrūgų baltymų traškučiai (išrūgų baltymų 
koncentratas, ryžių miltai), žirnių baltymų izoliatas 
(8,55 %), tapijokos sirupas, drėgmę išlaikanti medžiaga: 
glicerolis, saulėgrąžų aliejus, vaisių sultys, saldintos 
džiovintos laukinės šilauogės (5,98 %) (laukinės šilauogės, 
obuolių sulčių koncentratas), migdolų sviestas (5,13 %), 
džiovinti kiaušinių baltymai (1,71 %), skonio medžiagos, 
emulsikliai: saulėgrąžų lecitinas, jūros druska, saldiklis: 
steviolio glikozidai, citrinų (Citrus limon)* žievelių aliejus 
(0,01 %).

* 100 % grynas eterinis aliejus

Sudėtyje yra: pieno, kiaušinių, sojos, riešutų (migdolų). 
Pagaminta toje pačioje patalpoje, naudojant bendrą 
įrangą, kuri taip pat apdoroja kitus riešutus.

INGREDIENTAI

Panorėję gardžiai pasistiprinti, pagriebkite užkandį „Protein Power 
Bites“.  Tai yra puikaus skonio, daug baltymų turintys užkandžiai, 
kuriuos galite visada nešiotis su savimi. 

Šie energizuojantys užkandžiai yra pagardinti mėlynių ir citrinų deriniu. 
Nenustebsite, kad sudėtyje yra ir mūsų itin populiaraus ir universalaus 
„Lemon+“ eterinio aliejaus. 

Kiekviename užkandyje – 6 g baltymų, kurie užtikrina, kad po fizinio 
krūvio atgautumėte jėgas ir be vargo išlauktumėte iki kito valgio. Tad 
nuo šiol sotūs jausitės ilgiau. Šie užkandžiai pagaminti iš išskirtinio 
žirnių, migdolų, kiaušinių baltymų ir išrūgų baltymų mišinio. Sudėtyje 
nėra dirbtinių dažiklių ar konservantų.
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