
• Proteine de mazăre, migdale, albuș de ouă 
și zer. 

• Perfecte ca gustare pentru a susține un stil de viață 
activ.  

• Poate fi o gustare sănătoasă pentru prânz, pentru după 
antrenament sau o înlocuire a dulciurilor obișnuite 

• Făcute cu ulei esențial Lemon+ și cu afine.  

• Nu conțin culori sau conservanți artificiali. 

INGREDIENTE DE BAZĂ 

BENEFICII ȘI CARACTERISTICI 

• Potrivite după antrenamente sau în deplasare. 

• Consumă 1-2 bucățele după preferință. 

A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Dacă ești însărcinată, 
alăptezi, iei medicamente sau ai o afecțiune medicală, 
consultă un cadru medical înainte de folosirea acestui 
produs. Conține unt de migdale, albușuri uscate de ou 
și lecitină din soia. Suplimentele alimentare nu sunt un 
substitut pentru o dietă variată și trebuie consumate 
ca parte a unei diete echilibrate și a unui stil de viață 
sănătos. A nu se depăși doza zilnică recomandată. 
Protein Power Bites nu sunt destinate pentru a înlocui o 
masă. 

UTILIZĂRI RECOMANDATE

AVERTISMENTE

Sirop de rădăcină de cicoare, strat alb de napolitane 
(îndulcitor: maltitol, ulei de sâmburi de palmier, 
concentrat de proteine de zer, lecitină de soia, sare, 
savoare), concentrat de proteine de zer, cipsuri de 
proteine de zer, (concentrat de proteine de zer, făină de 
orez), izolat proteic de mazăre (8,55%), sirop de tapioca, 
umectant:  Glicerol, ulei de floarea soarelui, suc de fructe 
afine sălbatice uscate îndulcite (5,98%) (afine sălbatice, 
suc de mere concentrat), unt de migdale (5.13%), albuș 
uscat de ou (1.71%), arome, emulsifier: lecitină de floarea 
soarelui, sare de mare, îndulcitor: glicozide derivate din 
steviol, ulei de coji de lămâi (Citrus limon)* (0.01%)

* 100% ulei esențial pur 

Conține: Lapte, ouă, soia, nuci (migdale). Fabricat într-o 
fabrică / pe echipament partajat, care procesează și alte 
fructe cu coajă lemnoasă.

INGREDIENTS

Bucură-te oricând de proteine delicioase cu Protein Power Bites. 
Acestea sunt gustări avansate, cu nivel ridicat de proteine, pe care le 
poți lua cu tine oriunde.  

Acestea sunt aromate cu combinația delicioasă de afine și lămâie.  
Nu vei fi surprins/ă de faptul că uleiul esențial Lemon+, care este extrem 
de popular și versatil, face parte din amestec. 

Cele 6 grame de proteine din fiecare bucățică te vor ajuta să îți revii 
după exerciții și să îți continui ziua până la următorul meniu.  Aceasta 
va fi noua ta gustare favorită. Gustările noastre proteice sunt create cu 
un amestec exclusiv de mazăre, migdale, albuș de ouă și proteine de 
zer.  Nu conțin culori sau conservanți artificiali. 
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