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OLIMP Gladiator, baton o smaku karmelowym 60g
 

cena: 7,59 pln

Opis słownikowy

Działanie wzmacniające

Opakowanie 60 g

Postać baton

Producent OLIMP LABORATORIES

Sposób aplikacji doustnie

Opis produktu
 

Opis:
Nie wszystkie słodycze na diecie muszą być niedozwolone. Firma Olimp Sport Nutrition prezentuje nowy baton, który dzięki obecności
zdrowych składników takich jak białko czy błonnik z pewnością na dłużej zagości w Twoim menu. Gladiator High Protein Bar w niczym
nie przypomina wielu popularnych fit słodyczy, które odznaczają się słabym smakiem bądź zbyt twardą strukturą. Dlatego przygotuj się
na prawdziwą przyjemność, o której nie zapomnisz przez długi czas!

Składniki: 
Wysokobiałkowy baton (37% białka) o smaku karmelowym z orzeszkami ziemnymi (arachidowymi), w polewie z mlecznej czekolady.
Zawiera substancje słodzące.

23,3% polewa z mlecznej czekolady z substancją słodzącą (substancja słodząca – maltitole; masło kakaowe, mleko pełne w proszku,
masa kakaowa, emulgator – lecytyny (z soi), aromaty); 19,5% białka mleka, 18,3% warstwa o smaku karmelu (substancja wypełniająca –
polidekstroza; olej roślinny (sojowy), odtłuszczone mleko w proszku, substancja słodząca – ksylitol; emulgator – lecytyny (z soi), sól,
aromaty), hydrolizowany gluten pszenny, substancja utrzymująca wilgoć – glicerol; 7% chrupki sojowe (białko sojowe), olej roślinny
(sojowy), 0,7% orzeszki ziemne (arachidowe), masa kakaowa, aromaty (zawierają mleko i orzeszki ziemne (arachidowe)), sól, substancja
słodząca - sukraloza.
Uwaga: Spożycie w nadmiernych ilościach może mieć efekt przeczyszczający.
Informacja o alergenach: produkt może dodatkowo zawierać jaja, orzechy oraz nasiona sezamu.
Warunki przechowywania: przechowywać i transportować w temperaturze od 15°C do 22°C. Chronić przed działaniem promieni
słonecznych, nagłych zmian temperatury, zapachu i wilgoci.

Ilość produktu proponowana do spożycia: 
1 baton dziennie
Uwaga: Spożycie w nadmiernych ilościach może mieć efekt przeczyszczający.
Warunki przechowywania: przechowywać i transportować w temperaturze od 15°C do 22°C. Chronić przed działaniem promieni
słonecznych, nagłych zmian temperatury, zapachu i wilgoci.
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