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RO BE

Supliment alimentar care furnizează proteine vegetale, vitamine și minerale, cu zahăruri 
și îndulcitor. Aromă fusion de fructe.

 Conținut redus de zaharuri
 Proteinele contribuie la creșterea masei musculare
 Acidul pantotenic (vitamina B5) contribuie la performanța mentală  

normală

Ingrediente: Izolat proteic din soia (conține lecitina de soia), pulbere din rădăcină de 
sfeclă (Beta vulgaris), pulbere de nectar de floare de cocos, zahăr de Trestie-de-zahăr, 
arome naturale, amestec de publere de nucă de cocos (lapte de nucă de cocos, 
maltodextrină, ulei de nucă de cocos, stabilizator (gumă arabică)), pulbere de fruct de 
vișină (Prunus cerasus) (vișină, făină de orez), pulbere din suc de fruct de cireșe Acerola 
(Malpighia glabra), extract de fruct de guava (Psidium guajava), extract de fruct de 
mango (Mangifera indica), extract de fruct de lămâie (Citrus limon), pudră de ciuperci 
tratată cu ultraviolete care conține vitamina D, sare de mare, îndulcitor (glicozide 
steviolice din Stevia), stabilizatori (gumă de guar, gumă arabică, gumă de xantan), 
potențiator de aromă (acid citric). 

Mod de utilizare: Se amestecă 40 g (2 măsuri) de pulbere cu 300 ml de apă. Agitați 
energic și bucurați-vă! Nu depășiți doza recomandată de o porție pe zi.

De reţinut: Produsul este un supliment alimentar si nu trebuie să înlocuiască o dietă 
variată și echilibrată și un mod de viaţă sănătos. Nu este potrivit pentru sugari. A nu 
se lăsa la îndemâna și vederea copiilor mici.

1204 g (2 x 602 g)
S-1325RO.2686537201123/2

Energie 606 kJ

143 kcal

Grăsimi 1,0 g

din care acizi grași saturaţi 0 g

Glucide 8,0 g

din care zaharuri 6,5 g

Proteine 25 g

Sare 0,75 g

Vitamina D 3,3 μg 66

Vitamina C 15 mg 19

Tiamină 0,30 mg 27

Riboflavină 0,30 mg 21

Vitamina B6 0,35 mg 25

Acid folic 110 μg 55

Acid pantotenic 1,0 mg 17

Potasiu 300 mg 15

Fier 2,7 mg 19

%VNR*

Pentru o 
servireng 
(preparată)a

Informaţii 
nutriţionale

Notificat la CRSP Cluj : AC 3225

a 40 g de pulbere preparată cu 300 ml apă 
* VNR = Valoare Nutriţională de Referinţă
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