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OLIMP Matrix Pro 32 baton waniliowy 80g
 

cena: 8,10 pln

Opis słownikowy

Działanie wzmacniające

Opakowanie 80 g

Postać baton

Producent OLIMP LABORATORIES

Sposób aplikacji doustnie

Opis produktu
 

Opis:
HI Protein MRP Matrix Pro 32 Środek spożywczy zastępujący posiłek, do kontroli masy ciała. Wysokobiałkowy baton dostępny w pięciu
pysznych smakach. Zawiera substancje słodzące.

Składniki: 
Protein blend (białko mleka, białko sojowe, hydrolizat glutenu pszennego), substancja wypełniająca - polidekstroza, czekolada z
substancją słodząca 17,5 % (masa kakaowa, substancja słodząca - maltitol, masło kakaowe, tłuszcz mleczny, emulgator - lecytyna
sojowa, 0,02% wanilia), syrop sorbitolowy, hydrolizat żelatyny, substancja utrzymująca wilgoć – glicerol, maltodekstryna, olej
słonecznikowy, składniki mineralne (sól potasowa kwasu ortofosforowego, sól wapniowa kwasu ortofosforowego, cytrynian sodu, tlenek
magnezu, difosforan żelazowy, tlenek cynku, siarczan miedzi, siarczan manganu, jodek potasu, selenin sodu), aromaty, emulgator -
lecytyna sojowa, regulator kwasowości - kwas cytrynowy; sól, substancja słodząca - sukraloza, witaminy (kwas L-askorbinowy - wit. C,
nikotynamid – niacyna, octan DL-α-tokoferylu - wit. E, D-pantotenian wapnia - kwas pantotenowy, ryboflawina - wit. B2, chlorowodorek
pirydoksyny - wit. B6, chlorowodorek tiaminy - wit. B1, octan retinylu - wit. A, kwas pteroilomonoglutaminowy - folian, D-biotyna,
cholekalcyferol - wit. D, cyjanokobalamina - wit. B12), barwnik - beta-karoten.

Ilość produktu proponowana do spożycia: 
1 baton dziennie jako zastąpienie posiłku w diecie niskokalorycznej w celu utrzymania masy ciała po utracie wagi. Popić dużą ilością
wody. Produkt ten stanowi tylko część diety o ograniczonej ilości energii. Niezbędną częścią takiej diety są inne środki spożywcze.
Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci. Zalecany jest zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia.

Uwaga: Należy przyjmować odpowiednią ilości płynów w ciągu dnia. Spożycie w nadmiernych ilościach może mieć efekt
przeczyszczający.

Informacja o alergenach: Produkt może również zawierać śladowe ilości jaj, orzechów, orzeszków ziemnych (arachidowych), nasion
sezamu.
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