
• Protein från ärtor, mandlar, äggvita och 
vassle.

• Ett utmärkt mellanmål för alla som har en aktiv livsstil. 

• Ät dem på fikarasten, efter ett träningspass eller i 
stället för ditt vanliga onyttiga mellanmål.

• Innehåller den eteriska oljan Lemon Plus och hela 
blåbär. 

• De innehåller inga konstgjorda färgämnen eller 
konserveringsmedel.

HUVUDINGREDIENSER

FUNKTIONER OCH FÖRDELAR

• Passar perfekt som ett mellanmål efter träningen  
eller när du är på språng.

• Ta 1–2 stycken när du känner för det.

Förvaras oåtkomligt för barn. Rådgör med läkare före 
användning om du är gravid, ammar, tar någon medicin 
eller har någon sjukdom.

 Innehåller mandelsmör, torkad äggvita och sojalecitin. 
Kosttillskott ersätter inte en varierad kost och bör 
kombineras med en balanserad kost och en hälsosam 
livsstil. Överskrid inte den rekommenderade dosen. Protein 
Power Bites är inte avsett som en måltidsersättning.

REKOMMENDERAD ANVÄNDNING
 

VARNING

Cikoriarotsirap, vitt kexöverdrag (sötningsmedel: 
maltitol, palmkärnolja, vassleproteinkoncentrat, 
sojalecitin, salt, smakämne), vassleproteinkoncentrat, 
vassleproteinpuffar (vassleproteinkoncentrat, 
rismjöl), ärtproteinisolat (8,55 %), tapiokasirap, 
fuktighetsbevarande medel: glycerol, solrosolja,  
fruktjuice med sötade torkade blåbär (5,98 %) (blåbär, 
äppeljuice från koncentrat), mandelsmör (5,13 %), torkad 
äggvita (1,71 %), smakämnen, emulgator: solroslecitin, 
havssalt, sötningsmedel: steviolglykosider, citronskalolja 
(Citrus limon)* (0,01 %).

*100 % ren eterisk olja

Innehåller: mjölk, ägg, soja, nötter (mandlar).  
Tillverkas i en anläggning/på samma redskap där  
man också använder andra nötter.

INGREDIENSER

Ta en Protein Power Bite när som helst när du känner för något riktigt 
gott som ger dig kraft.  Det här är ett avancerat proteinmellanmål som 
du kan ta med dig överallt. 

De är smaksatta med en läcker blandning av blåbär och citron. 
Troligtvis förvånas du inte över att vår eteriska olja Lemon Plus ingår. 

Med 6 g protein i varje proteinbar kan du lätt få tillbaka kraften efter 
ett träningspass och hålla igång tills nästa måltid. Nu behöver du inte 
längre välja ditt vanliga mellanmål. Våra Protein Power Bites innehåller 
en exklusiv blandning av protein från ärtor, mandlar, äggvita och vassle. 
De innehåller inga konstgjorda färgämnen eller konserveringsmedel.

18 x 23 g (totalt 414 g) Artikelnummer 30603

PROTEIN POWER BITES


