
• Proteiny z grochu, migdałów, białek jaj 
i serwatki.

• Idealna przekąska o dowolnej porze, wspierająca 
aktywny tryb życia. 

• Świetnie sprawdzi się jako zdrowa przekąska 
w południe, potreningowe źródło energii lub zastępstwo 
klasycznych słodyczy.

• Zawiera olejek eteryczny z cytryny oraz całe borówki. 

• Bez dodatku sztucznych barwników i konserwantów.

KLUCZOWE SKŁADNIKI

WŁAŚCIWOŚCI I KORZYŚCI

• Idealna przekąska po treningu lub w podróży.

• Zjedz porcję 1-2 sztuk ciasteczek.

Przechowuj poza zasięgiem dzieci. Jeśli jesteś w ciąży, 
karmisz piersią, przyjmujesz leki lub chorujesz, przed 
spożyciem skonsultuj się z lekarzem. Zawiera masło 
migdałowe, suszone białka jaj oraz lecytynę sojową. 
Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut 
zróżnicowanej diety i powinny stanowić dodatek do 
zbilansowanego odżywiania oraz zdrowego stylu życia. 
Nie przekraczać zalecanej dawki. Produkt Protein Power 
Bites nie powinien być stosowany jako zamiennik posiłku.

SPOSÓB UŻYCIA

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Syrop z korzenia cykorii, biała polewa wafelka  
(substancja słodząca: maltitol, olej palmowy z nasion, 
koncentrat białka serwatki, lecytyna sojowa, sól, 
aromat), koncentrat białka serwatki, chrupki z białka 
serwatki (koncentrat białka serwatki, mąka ryżowa), 
izolat białka grochu (8,55%), syrop z tapioki, substancja 
utrzymująca wilgoć: gliceryna, olej słonecznikowy, sok 
owocowy słodzony suszonymi dzikimi borówkami (5,98%)  
(dzikie borówki, koncentrat soku jabłkowego), masło 
migdałowe (5,13%), suszone białka jaj (1,71%), aromaty, 
emulgator: lecytyna słonecznikowa, sól morska, słodzik: 
glikozydy stewiolowe, olejek ze skórki cytryny  
(Citrus limon)* (0,01%).

*100% czysty olejek eteryczny

Zawiera: mleko, jaja, soję, orzechy (migdały). 
Wyprodukowano w zakładzie lub na urządzeniach, 
które przetwarzają również inne rodzaje orzechów.

SKŁADNIKI

Sięgnij po Protein Power Bites w  dowolnej chwili, aby cieszyć się 
składnikami pełnymi dobroci. Ta zaawansowana przekąska o wysokiej 
zawartości białka może Ci towarzyszyć, gdziekolwiek jesteś. 

Jej smak został wzbogacony pysznym, orzeźwiającym połączeniem 
borówek oraz cytryny, a  także naszym popularnym i  uniwersalnym 
olejkiem eterycznym Lemon+. 

Aż 6 gramów białka w każdej porcji pozwoli Ci doładować baterie po 
treningu i zachować energię aż do kolejnego posiłku. Dość sięgania po 
standardowe przekąski! Produkt zawiera wyjątkową kompozycję protein 
z  grochu, migdałów, białek jaj i  serwatki. Bez dodatku sztucznych 
barwników i konserwantów.
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PROTEIN POWER BITES


