H24 ACHIEVE
PROTEINBARER
CHOCOLATE CHIP
COOKIE DOUGH FLAVOR

Næringsverdi
Porsjonsstørrelse: 1 bar (60 g)
Porsjoner per eske: 6

Energi
Fett
hvorav: mettet fett
Karbohydrater
hvorav: sukkerarter
Protein
Salt

Per 100 g

Per bar (60 g)

1 479 kJ
353 kcal
12 g
8,9 g
38 g
3,2 g
35 g
0,23 g

888 kJ
212 kcal
7g
5,4 g
23 g
1,9 g
21 g
0,14 g

SKU: 149K
Ingredienser:
Melkeproteiner (melkeproteinisolat, kalsiumseinat (fra melk), myseproteinkonsentrat (fra melk)), søtningsmiddel (maltitolsirup), mørkt sjokoladetrekk med
søtningsmiddel (17 %) (søtningsmiddel (malitol), kakaosmør, helmelkpulver, kakaopulver, emulgator (soyalecitin), vaniljeekstrakt), fuktighetsbevarer (glyserol),
kokosolje, sprø kakaosoya (soyaproteinisolat, kakopulver, tapiokastivelse), røstede kakaobønner, naturlig aroma, fargestoff (sukkerkulør), solsikkeolje,
søtningsmiddel (steviolglykosider). Se uthevet tekst for råd vedrørende allergener.
KAN INNEHOLDE GLUTEN, NØTTER, EGG OG PEANØTTER.

Hold den sunne og aktive livsstilen din gående mens du nyter vår
fyldige H24 Acheive Protein Bars med Chip Cookie Dough flavor.

HOVEDFORDELER OG FUNKSJONER

De er et praktisk mellommåltid etter trening som inneholder 21 gram
protein per bar, som bidrar til veksten og vedlikeholdet av muskelmasse,
har lavt sukkerinnhold og er tilgjengelige i en deilig Chocolate Chip
Cookie Dough flavor, uten kunstige smakstilsetninger, fargestoffer og
er egnet for vegetarianere.

•

21 g proteiner per bar.

•

Lavt sukkerinnhold

•

Sertifisert av Informed-Sport

•

Ingen kunstige fargestoffer eller smakstilsetninger

•

Deilig Chocolate Chip Cookie Dough

•

Egnet for vegetarianere

BRUKSANVISNING

Nyt H24 Achieve Protein Bars mellom måltider, etter trening, eller når du
vil ha noe å bite i som ikke går på akkord med ernæringsmålene dine.

Spis én daglig som et mellommåltid eller etter trening. Nyt dette produktet
som en del av et balansert og variert kosthold sammen med en aktiv livsstil.

H24 Achieve Protein Bars er sertifisert av Informed-Sport. de har blitt
testet og bevist fri for forbudte stoffer for idrettsutøvere.**

**Testet for forbudte stoffer: Kvalitetssikringsprogrammet Informed-Sport
sertifiserer at en prøve fra varepartiet som dette produktet ble laget av, har blitt
testet av LGC, et førsteklasses antidopinglaboratorium for sport. Det ble ikke funnet
noen forbudte stoffer i antidopingundersøkelsen. Mer informasjon finnes på
www.informed-sport.com

Overdrevent inntak kan ha avførende virkning.
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