
• Proteínas de ervilha, amêndoa, clara de ovo 
e soro de leite.

• É o lanche perfeito para complementar um estilo de 
vida ativo. 

• Este é um lanche matinal saudável, uma injeção de 
energia após uma sessão de exercício físico ou o 
substituto ideal para os teus lanches habituais.

• Elaborados com óleo essencial Lemon+ e mirtilos 
inteiros. 

• Não contêm corantes ou conservantes artificiais.

INGREDIENTES PRINCIPAIS

PROPRIEDADES E BENEFÍCIOS

• Excelentes depois de uma sessão de exercício físico ou para 
comer em qualquer lugar.

• Come 1 a 2 bocadinhos, como desejado.

Manter fora do alcance das crianças. Se estiveres 
grávida ou a amamentar, se tiveres alguma condição 
médica ou estiveres a tomar algum tipo de medicamento, 
consulta um profissional de saúde antes de usar. Contém 
manteiga de amêndoa, claras de ovo desidratadas e 
lecitina de soja. Os suplementos alimentares não devem 
ser utilizados como substitutos  
de uma dieta variada e devem consumir-se como parte 
de uma dieta equilibrada e um estilo de vida saudável.  
Não exceder a dose diária recomendada.  
Os bocadinhos Protein Power Bites não se destinam a 
substituir refeições.

USOS SUGERIDOS

PRECAUÇÕES

Xarope de raíz de chicória, revestimento de bolacha 
branca (edulcorante: maltitol, óleo de palma, 
concentrado de proteína de soro, lecitina de soja, sal, 
aroma), concentrado de proteína de soro, bolas de flocos 
crocantes de proteína de soro (concentrado de proteína 
de soro, farinha de arroz), isolado de proteínas de ervilha 
(8,55%), xarope de tapioca, molhante: glicerol, óleo de 
girassol, sumo de fruta edulcorado com mirtilos silvestres 
desidratados (5,98%) (mirtilos silvestres, concentrado de 
sumo de maçã), manteiga de amêndoa (5,13%), claras de 
ovo desidratadas (1,71%), aromas, emulsionante: lecitina 
de girassol, sal marinho, edulcorante: glicosídeos de 
esteviol, óleo de casca de Citrus limon* (limão) (0,01%).

*óleo essencial 100% puro

Contém: leite, ovo, soja, frutos de casca rija (amêndoa). 
Fabricado numa fábrica/com equipamento que também 
processa outros frutos de casca rija.

INGREDIENTES

Come uma Protein Power Bite a qualquer altura para desfrutares de um 
lanche delicioso e energético. Estes são lanches avançados com elevado 
teor de proteína que poderás levar contigo para qualquer sítio. 

O seu sabor é uma deliciosa combinação de mirtilos e limão. Não é surpresa 
nenhuma que o nosso óleo essencial Lemon+ faz parte desta mistura. 

Os 6 g de proteína em cada bocadinho fazem com que recuperes depois 
de uma sessão de exercício físico e aguentes facilmente até à próxima 
refeição. Já não vais precisar dos teus produtos habituais. Os nossos 
Bites são elaborados a partir de uma mistura exclusiva de proteínas de 
ervilha, amêndoa, clara de ovo e soro de leite. Não contêm corantes ou 
conservantes artificiais.

18 x 23 g (total 414 g) Código 30603

PROTEIN POWER BITES


