Harmonijna sylwetka
Forever PRO X 2™ Smak czekoladowy

Forever PRO X 2™ Smak cynamonowy

SKŁADNIKI:

SKŁADNIKI:

Mieszanina białek 33% (izolat białek sojowych, koncentrat
i izolat białek serwatkowych (z mleka)), substancja
utrzymujàca wilgoç: glicerol, stabilizator: sorbitol, chrupki
czekoladowe 8% (cukier, likier czekoladowy), masło
kakaowe, lecytyna sojowa, wanilia), margaryna (olej
palmowy, olej sojowy, sól, serwatka z mleka, mono
i diglicerydy kwasów tłuszczowych, lecytyna sojowa,
naturalny aromat maÊlany, barwnik: beta-karoten, witamina
A (palmitynian retinylu)), inulina, ˝elatyna, polewa
czekoladowa 4% (cukier, olej z nasion palmy i olej
palmowy), odtłuszczone mleko w proszku, kakao, lecytyna
sojowa, wanilia), kakao 4%, cukier, aromaty, sól,
substancja spulchniajàca: wodorow´glan sodu, wzmacniacz
smaku: sorbinian potasu, substancja słodzàca: sukraloza.

Mieszanina białek 33% (izolat białek sojowych, koncentrat
i izolat białek serwatkowych (z mleka)), substancja
utrzymujàca wilgoç: glicerol, płatki owsiane bezglutenowe,
stabilizator: sorbitol, chrupki cynamonowe 10% (cukier, olej
palmowy, cynamon 1%, lecytyna sojowa), margaryna (olej
palmowy, olej sojowy, sól, serwatka z mleka, mono
i diglicerydy kwasów tłuszczowych, lecytyna sojowa,
naturalny aromat maÊlany, barwnik: beta-karoten, witamina
A (palmitynian retinylu)), polewa z białej czekolady (cukier,
olej z nasion palmy i olej palmowy, odtłuszczone mleko
w proszku, mleko, lecytyna sojowa, wanilia), ˝elatyna,
inulina, cukier, cynamon 0,9%, aromaty, substancja
spulchniajàca: wodorow´glan sodu, sól, wzmacniacz
smaku: sorbinian potasu, substancja słodzàca: sukraloza.

WartoÊç od˝ywcza w 100 g produktu
WartoÊç energetyczna

WartoÊç od˝ywcza w 100 g produktu

1541 kJ/367 kcal

18% RWS*

WartoÊç energetyczna

1541 kJ/367 kcal

18% RWS*

11 g

16% RWS

4,4 g
4,4 g
2,2 g

22% RWS

W´glowodany,
w tym cukry

41,8 g
11 g

16% RWS
12% RWS

Błonnik

4,4 g

Tłuszcz,
w tym:
kwasy tłuszczowe nasycone
kwasy tłuszczowe jednonienasycone
kwasy tłuszczowe wielonienasycone

11 g

16% RWS

4,4 g
2,2 g
2,2 g

22% RWS

Tłuszcz,
w tym:
kwasy tłuszczowe nasycone
kwasy tłuszczowe jednonienasycone
kwasy tłuszczowe wielonienasycone

W´glowodany,
w tym cukry

41,8 g
11 g

16% RWS
12% RWS

Błonnik

4,4 g

Białko

33 g

66% RWS

Białko

33 g

66% RWS

Sól

2g

33% RWS

Sól

0,9 g

15% RWS

*% RWS – referencyjne wartoÊci spo˝ycia dla przeci´tnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal)

*% RWS – referencyjne wartoÊci spo˝ycia dla przeci´tnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal)

Prowadzenie zdrowego trybu ˝ycia i stosowanie zrównowa˝onej diety sà niezb´dne dla zachowania dobrego stanu zdrowia.
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