VEGÁN

PROTEIN SZELET
3 FÉLE ÍZBEN

DUPLA CSOKIS BROWNIE ÍZ

EPRES ÍZ

VANÍLIÁS KEKSZ ÍZ

Miért egészséges az AbsoBAR ZERO?
VEGÁN
Tökéletes választás a vegán étrendet
követő Vásárlóknak, illetve a tejfehérje
érzékenyek is bátran fogyaszthatják.
ABSOBAR ZERO
VEGAN PROTEIN SZELET

NETTÓ
TÖMEG

GLUTÉN-, &
LAKTÓZMENTES

ALACSONY
CUKORTARTALOM

Glutén-, és laktózérzékenyeknek
is biztonságos választás.

A cukortartalom kevesebb,
mint 5 g/100 g termékben.

KÍNÁLÓ

CSOMAGOLÁS

SZAVATOSSÁGI
IDŐ

PALETTA

g

db / kínáló

kg / kínáló

db / gyűjtő

kg / gyűjtő

gyűjtő / paletta

gyűjtő / sor

(hónap)

DUPLA CSOKIS BROWNIE ÍZ

40

24

0,96

288

11,52

36

6

12

VANÍLIÁS KEKSZ ÍZ

40

24

0,96

288

11,52

36

6

12

EPRES ÍZ

40

24

0,96

288

11,52

36

6

12

ÖSSZETEVŐK:
ABSOBAR ZERO MAGAS FEHÉRJETARTALMÚ SZELET ÉDESÍTŐSZERREL, GLUTÉNMENTES,
LAKTÓZMENTES – DUPLA CSOKIS BROWNIE ÍZESÍTÉSŰ
AbsoRice fehérjekeverék (borsófehérje-izolátum, rizsfehérje-koncentrátum), frukto- oligoszacharid,
izomalto-oligoszacharid*, kakaós bevonómassza édesítőszerrel [édesítőszer: (maltit), teljes mértékben
hidrogénezett növényi zsír (pálmamag), zsírszegény kakaópor, emulgeálószerek (napraforgó
lecitin, poliglicerin-poliricinoleát), aroma], repceolaj, emulgeálószer (szójalecitin), kakaópor,
csokoládé darabok (cukor, kakaómassza, kakaóvaj, szójalecitin, természetes aroma), glicerin, aroma,
karboximetil-cellulóz, természetes antioxidáns: rozmaring kivonat, édesítőszer (szteviol-glikozidok).
ABSOBAR ZERO MAGAS FEHÉRJETARTALMÚ SZELET ÉDESÍTŐSZERREL, GLUTÉNMENTES,
LAKTÓZMENTES – EPER ÍZESÍTÉSŰ
AbsoRice fehérjekeverék (borsófehérje-izolátum, rizsfehérje-koncentrátum), frukto- oligoszacharid,
izomalto-oligoszacharid*, kakaós bevonómassza édesítőszerrel [édesítőszer (maltit), teljes mértékben
hidrogénezett növényi zsír (pálmamag), zsírszegény kakaópor, emulgeálószerek (napraforgó lecitin,
poliglicerin-poliricinoleát), aroma], repceolaj, emulgeálószer (szójalecitin), glicerin, természetes
színezék: cékla kivonat, liolizált eperdarabok, aroma, karboximetil-cellulóz, természetes antioxidáns:
rozmaring kivonat, édesítőszer (szteviol-glikozidok).

ABSOBAR ZERO MAGAS FEHÉRJETARTALMÚ SZELET ÉDESÍTŐSZERREL, GLUTÉNMENTES,
LAKTÓZMENTES – VANÍLIÁS KEKSZ ÍZESÍTÉSŰ
AbsoRice fehérjekeverék (borsófehérje-izolátum, rizsfehérje-koncentrátum), frukto- oligoszacharid,
izomalto-oligoszacharid*, kakaós bevonómassza édesítőszerrel [édesítőszer (maltit), teljes mértékben
hidrogénezett növényi zsír (pálmamag), zsírszegény kakaópor, emulgeálószerek (napraforgó
lecitin, poliglicerin-poliricinoleát), aroma], repceolaj, emulgeálószer (szójalecitin), gluténmentes
kekszdarabok [kukoricaliszt, burgonya- keményítő, pálmazsír, cukor, zsírszegény kakaópor, dextróz,
tápióka keményítő, Bourbon vanília kivonat, természetes aroma, só, emulgeálószer (szójalecitin),
ammónium-hidrogén karbonát, nátrium-hidrogén-karbonát, víz], glicerin, aroma, karboximetilcellulóz, természetes antioxidáns: rozmaring kivonat, édesítőszer (szteviol-glikozidok)..
*Az izomalto-oligoszacharid glükózforrás.
Tárolás: Száraz, hűvös helyen, napfénytől védve tárolandó!
A termék földimogyorót, dióféléket és szezámmagot
felhasználó üzemben készült.

Kapcsolat:
absorice@absorice.com

www.abso.hu

