Protein Pudding
Ínyenc desszert kazein és tejsavó fehérjével!
Mi jut eszedbe először, ha meghallod azt a szót, hogy puding? A nevezetes ínyencség, ami már az első
falat után bűntudatot okoz. Mi úgy gondoljuk, hogy egy igazi funkcionális ételnek, mint amilyen például a
mi PROTEIN PUDDING-unk, egy fontos összetevőből többet kell tartalmaznia, éppen ezért ez a termék
fehérjében gazdag. Hogy javítsuk a mi sporttáplálék desszertünk tápértékét, hozzáadtunk két extra
magas minőségű fehérjeforrást (kazeint és tejsavófehérjét).
A fehérjék hozzájárulnak az izomtömeg növeléséhez és fenntartásához valamint a csontok normál
állapotának fenntartásához!* A termék hozzáadott cukrot nem tartalmaz!
* Az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság (EFSA) által tudományosan bizonyított, és az Európai Bizottság
(EC) által engedélyezett állítások.

Felhasználási útmutató
Keverjen össze shaker-ben 1 adag (40 g – 1 adagolókanál) Protein Pudding port 250 ml vízzel és rázza fel
erősen addig, amíg össze nem sűrűsödik. Ezután öntse egy tálba és fogyassza valamelyik étkezése után
vagy azt helyettesítendő. A lehűtött puding még finomabb! A bekevert adagot 4 °C-on tárolja és 2 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
dupla csokoládé, panna cotta

Kiszerelés
40 g - 1 adag, 400 g - 10 adag

Tápanyagtartalom
1 adag: 40 g (1 adagolókanál)
Energia
Zsír
amelyből telített zsírsavak

40 g – 1 adagolókanál
609 kJ
144 kcal
1.9 g
0.8 g

RI%** 100 g – ban
7%
1526 kJ
360 kcal
3%
4.8 g
4%
2.0 g

40 g – 1 adagolókanál
Szénhidrát
1.7 g
amelyből cukor
1.6 g
Fehérje
30 g
Só*
0.04 g

RI%** 100 g – ban
1%
4.3 g
2%
4.0 g
60%
75 g
1%
0.10 g

*Az élelmiszer kizárólag a nátrium természetes jelenlétéből adódóan tartalmaz sót
**RI%: Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ/2000 kcal)

Összetevők
Panna cotta: Kálcium kazeinát (tej), tejsavófehérje-koncentrátum (emulgeálószer: szójalecitin), zsíros tejpor, sűrítőanyagok: xantángumi,
karragén; aromák: vanília, joghurt, tejszín; túrópor (tej), édesítőszerek: szukralóz, aceszulfám-K.
Dupla csokoládé: Kalcium-kazeinát (tej), tejsavófehérje-koncentrátum (emulgeálószer: szójalecitin), zsíros tejpor, sűrítőanyagok: xantángumi,
karragén; zsírszegény kakaópor (10-12%), aromák: csokoládé praliné, keserű csokoládé, étcsokoládé; édesítőszerek: szukralóz, aceszulfám-K

Árlista
Kiszerelés
400 g

Scitec Nutrition®

Ízek
dupla csokoládé, panna cotta

Ár
3990 Ft

(9.975 Ft/kg)
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40 g

Scitec Nutrition®

dupla csokoládé, panna cotta

450 Ft

(11.250 Ft/kg)
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