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SIMPLIC O SMAKU CISTECZKOWYM 10 SASZETEK
 

cena: 37,50 PLN

Opis słownikowy

Kategoria suplement diety

Producent Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.

Wysyłka 24 godziny

Opis produktu
 

Wysokobiałkowy suplement diety w postaci proszku do przygotowani koktajlu, polecany szczególnie osobom odchudzającym się.
Produkt został wzbogacony o inulinę z cykorii oraz proszek z opuncji figowej, która przyczynia się do kontrolowania wagi przez
zmniejszenie apetytu i ilości dostarczanych do organizmu kalorii.

Składniki:
Izolat białka sojowego, mleko w proszku odtłuszczone, koncentrat białek serwatkowych (zawiera lecytynę sojową), aromaty, inulina,
substancje zagęszczające: guma arabska oraz guma ksantanowa, proszek z owoców opuncji figowej, substancje słodzące: acesulfam K
oraz sukraloza, kwas L-askorbinowy, amid kwasu nikotynowego, D-pantotenian wapnia, octan DL-alfa-tokoferolu, chlorowodorek
pirydoksyny, ryboflawina, monoazotan tiaminy, kwas pteroiloglutaminowy, D-biotyna, cyjanokobalamina.

Wartość odżywcza w jednej saszetce:
wartość energetyczna – 450 kJ/106kcal, tłuszcz –0,66g, w tym: kwasy tłuszczowe nasycone – 0,39g, węglowodany – 3,6g w tym: cukry
– 3,57g, błonnik – 1,56g, białko – 20,91g, sól – 0,75g, koncentrat białek serwatkowych – 4,5g, izolat białka soi – 16g, mleko w proszku –
6g, inulina – 1g, proszek z owoców opuncji – 100mg, witamina E – 3,3mg (28% ZDS), tiamina – 0,56mg (51% ZDS), ryboflawina –
0,65mg (46% ZDS), witamina B6 – 0,72mg (51% ZDS), kwas foliowy – 132mcg (66% ZDS), niacyna – 5,9mg (37% ZDS), kwas
pantotenowy – 3,39mg (5,7% ZDS), witamina C – 19,8mg (25% ZDS), witamina B12 – 0,4mcg (16% ZDS), biotyna – 50mcg (100% ZDS).
ZDS – zalecane dzienne spożycie.

Sposób użycia:

Dorośli: 1 porcja do 3 razy dziennie. Do pojemnika wlać 200ml wody. Następnie wsypać zawartość saszetki, szczelnie zamknąć
pojemnik. Intensywnie wstrząsnąć przez ok. 30 sekund. Spożywać bezpośrednio po przygotowaniu.

Producent:
Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.
Partyzancka 133/151
95-200 Pabianice
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