Protein Ice Cream
Ízletes fagylalt magas minőségű tejsavófehérjével!
A fitness desszertek új generációja megérkezett. A sport fanatikusai eddig még csak gondolni sem mertek
arra, hogy a hagyományos fagylaltot esetleg beilleszthetik szigorú étrendjükbe. De itt az ideje változtatni
a szokásokon, a mi PROTEIN ICE CREAM-ünk nem csak a csaló napokon fogyasztható! Ezektől a
fantasztikus ízektől a mennyben fogod magad érezni, miközben megtámogatod a testedet a szénhidrátok
és fehérje kiegyensúlyozott arányával. Ez a termék 28%-ban tartalmaz minőségi fehérjét, főleg
tejsavófehérjét, ami az izomépítés építőelemeinek egyik fontos forrása. A fehérjék hozzájárulnak az
izomtömeg növekedéséhez és fenntartásához valamint a csontok normál állapotának fenntartásához.*
* Az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság (EFSA) által tudományosan bizonyított, és az Európai Bizottság
(EC) által engedélyezett állítások.

Felhasználási útmutató
Keverjen össze 1 adag (50 g – 1 és 1/4 adagolókanál) Protein Ice Cream port 100 ml vízzel és rázza erősen
2 percig, amíg nem lesz habos. A krémesebb állag elérése érdekében egy tálban habverővel keverje 5
percig. Ezután öntse egy műanyag fagyasztó konténerbe és fagyassza 1.5-3 óráig attól függően, milyen
hideg a fagyasztója. Vegyen elő egy kanalat és élvezze a fagylaltot. A bekevert adagot fagyasztóban
tárolja és 10 napon belül fogyassza el.

Allergén információ
Tej, tojás, glutén, szója, földimogyoró, mogyoró, zeller, hal és rákféle összetevőket feldolgozó üzemben készült!

Figyelmeztetés
A termék nem helyettesíti a vegyes étrendet és az egészséges életmódot! Kisgyermekek elől elzárva tartandó!

Ízek
erdei gyümölcs

Kiszerelés
1250 g - 25 adag

Tápanyagtartalom
1 adag: 50 g (1 és 1/4 adagolókanál)
50 g – 1 és 1/4 adagolókanál
Energia
1004 kJ
239 kcal
Zsír
11 g
amelyből telített zsírsavak
9.5 g

RI%** 100 g – ban
12%
2008 kJ
478 kcal
16%
22 g
48%
19 g

50 g – 1 és 1/4 adagolókanál
Szénhidrát
21 g
amelyből cukrok
21 g
Fehérje
14 g
Só*
0.09 g

RI%** 100 g – ban
8%
42 g
23%
42 g
28%
28 g
2%
0.19 g

*Az élelmiszer kizárólag a nátrium természetes jelenlétéből adódóan tartalmaz sót
**RI%: Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8 400 kJ/2 000 kcal)

Összetevők
Erdei gyümölcs: Tejsavófehérje-koncentrátum (emulgeálószer: szójalecitin), fruktóz, Vana Monte (finomított, keményített kókuszolaj, sovány
tejpor, emulgálószer: zsírsavak mono- és digliceridjei, zsírsavak mono-és digliceridjeinek ecetsav észterei; glükóz szirup, cukor, tejfehérje,
stabilizátor: dikálium-foszfát; csomósodást és lesülést gátló anyag: trikálcium-foszfát), zsíros tejpor, aromák: szeder, málna, eper; liofilizált
málnadarabok, színezékek: céklavörös, karmazsin***; savanyúságot szabályozó anyag: citromsav anhydrous
***A gyermekek tevékenységére és figyelmére káros hatást gyakorolhat!
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1250 g

Scitec Nutrition®

erdei gyümölcs

4990 Ft

(3.992 Ft/kg)
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