
• Erwten-, amandel- en wei-proteïne.

• Perfecte snack ieder moment van de dag en voor 
mensen die een actief leven leiden. 

• Lekker als tussendoortje, oppepper na het sporten of 
als vervanging van een ander soort snack.

• Bevat Lemon+ en bosbessen. 

• Zonder kunstmatige kleurstoffen of 
conserveringsmiddelen.

INGREDIËNTEN

KENMERKEN EN VOORDELEN

• Perfect als snack na het sporten of voor onderweg.

• Neem wanneer gewenst één of twee Bites.

Buiten bereik van kinderen houden. Raadpleeg een arts 
als je zwanger bent, borstvoeding geeft, medicijnen 
neemt of een medische aandoening hebt. Bevat 
amandelboter, gedroogde eiwitten en sojalecithine. 
Voedingssupplementen zijn niet bedoeld als vervanging 
van een gevarieerd dieet, maar als aanvulling op een 
gezond dieet en gezonde manier van leven. Neem niet 
meer dan de dagelijks aanbevolen hoeveelheid. Protein 
Power Bites zijn niet bedoeld als maaltijdvervanger.

AANBEVOLEN GEBRUIK

WAARSCHUWING

Cichoreiwortelsiroop, witte wafelcoating (zoetstof: 
maltitol, palmpitolie, wei-proteïneconcentraat, 
sojalecithine, zout, smaak), wei-proteïneconcentraat, 
wei-proteïnecrisp (wei-proteïneconcentraat, 
rijstmeel), erwteneiwitisolaat (8,55%), tapiocasiroop, 
bevochtiger: glycerol, zonnebloemolie, vruchtensap: 
gezoete gedroogde wilde bosbessen (5,98%) (wilde 
bosbessen, appelsapconcentraat), amandelboter  
(5,13%),  gedroogde eiwitten (1,71%), smaken, emulgator: 
zonnebloemlecithine, zeezout, zoetstof: steviolglycosiden, 
Citrus limon (0,01% citroenolie)*. 

* 100% pure etherische olie

Bevat: melk, eieren, soja, noten (amandelen). 
Geproduceerd in een fabriek waar andere noten verwerkt 
worden of machines meerdere soorten noten verwerken.

INGREDIËNTEN

Neem een Protein Power Bite om op elk moment van de dag te genieten 
van een lekker tussendoortje. Deze snacks boordevol proteïne kun je overal 
mee naartoe nemen. 

Ze hebben een heerlijke bosbessen- en citroensmaak. Het is dan ook 
vast geen verrassing dat onze zeer populaire en veelzijdige Lemon+ deel 
uitmaakt van de ingrediënten. 

Iedere Bite bevat zes gram proteïne zodat je na het sporten zonder 
problemen verder kunt gaan en je een vol gevoel hebt tot de 
volgende maaltijd. Je gebruikelijke tussendoortjes zijn verleden 
tijd! Onze Bites bevatten een exclusieve combinatie van erwten-,  
amandel- en wei-proteïne. Zonder kunstmatige kleurstoffen of 
conserveringsmiddelen.
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PROTEIN POWER BITES


