
Ingredienser
Mandlar (25 %), honung, inulin, dadlar, kokosbitar (5,5 

%), pistagenötter (5 %), kakaokärnor (5 %), physalis 

(4,5 %), vargbär (Lycium barbarum) (4 %), körsbär (4 %), 

quinoapuffar, linfrö, havssalt, extrakt av vanilj (Vanilla 

planifolia), olja av skalen från apelsin (Citrus sinensis), olja 

av barken från kanel (Cinnamomum verum).

Varning
Personer som är känsliga för fibrer bör använda produkten 
med försiktighet om mer än 2 kakor äts per dag 
Kontakta en vårdgivare innan du inleder ett kost- eller 
träningsprogram. Allergivarning: Innehåller mandlar, 

pistagenötter och kokosnöt.

Visste du detta?
•  Slique Tea™

• Slique Essence™

• Balance Complete™

• NingXia Red®

Produktsammanfattning
Slique Bars är näringsrika kakor som hjälper dig att 

hantera hungerkänslorna. De är fyllda med hälsosamma 

mandlar och pistagenötter som hjälper dig att motstå 

hungerkänslorna och är en god källa av protein och fibrer. 

Slique Bars tillför viktiga näringsämnen och antioxidanter 

genom tillsatsen av rena eteriska oljor av kanel, vanilj och 

apelsin, en blandning av torkad frukt med bland annat 

physalis, dadlar, körsbär och vargbär, samt D. Gary Youngs 

exklusiva torkade kakaokärnor. 

Slique Bars kombination av exotiska frukter, nötter och 

vetenskap ger dig ett näringsrikt mellanmål som är fritt 

från stimulanter och gör att du känner dig mätt längre. 

Fördelar
•  Stimulerar känslor av mättnad 

•  Den höga nivån av fibrer, proteiner och fetter ger en 

 mättnadskänsla

•  En egenutvecklad oljeblandning hanterar matsuget

•  Innehåller hälsosamma kalorier och viktiga 

näringsämnen

Rekommenderad användning
•  Äts före eller mellan måltider tillsammans med 300 ml 

vatten för att motverka hungerkänslor.

•  Blandningen är utformad och avsedd att användas 

tillsammans med ett balanserat kost- och träningsprogram.

Visste du detta?
•  Den exotiska blandningen av mandlar, linfrö och physalis i Slique Bars är fylld med viktiga näringsämnen

•   Slique Bars innehåller mycket fibrer, de är glutenfria och innehåller inga transfetter eller konserveringsmedel

•  Physalis, som även kallas kapkrusbär, kommer från Sydamerika och kallas ibland för Sydamerikas vargbär.

Produktinformation Slique Bars 6 stycken Kod: 5024550 

S l i q u e  B a r s 


