Harmonijna sylwetka

Forever Fast Break
Nareszcie koniec z wyrzutami sumienia,
gdy g∏ód zmusi∏ nas do zjedzenia na
mieÊcie czegoÊ, o czym wiemy, ˝e nie
jest ani zbyt zdrowe, ani od˝ywcze.
Teraz ju˝ zawsze mo˝emy mieç przy
sobie pe∏nowartoÊciowà dietetycznie
przekàsk´. Baton Forever Fast Break to
nie tylko znakomity sposób na drugie
Êniadanie w szkole czy w pracy – to
równie˝ element sta∏ej dba∏oÊci o
zdrowie i sprawnoÊç.
SK¸ADNIKI:

Olej z orzechów arachidowych, mieszanka białek (izolat białek sojowych, kazeinian wapnia, izolat białek mleka, koncentrat białek serwatkowych), polewa
kakaowa (cukier, olej palmowy, kakao,
lecytyna sojowa – emulgator, wanilia –
aromat), syrop kukurydziany, wysokoWartoÊç od˝ywcza
wartoÊç energetyczna
białko
w´glowodany (w tym cukry)
tłuszcz (w tym kwasy tłuszczowe nasycone)
błonnik pokarmowy
sód
witamina A
witamina E
tiamina (witamina B1 )
ryboflawina (witamina B2)
witamina B6
witamina B12
niacyna
kwas pantotenowy
kwas foliowy
witamina C

fruktozowy syrop kukurydziany, maltitol
– substancja słodzàca, fruktoza, rozdrobnione orzechy arachidowe, E 341
(iii) – substancja wià˝àca, błonnik sojowy, ziarno sojowe, fosforan potasowy,
tlenek magnezu, aromat naturalny, ˝el
aloesowy, dwuwinian choliny, fosforan
wapnia, kwas para-aminobenzoesowy
(PABA), miód, kwas askorbinowy, fumaran ˝elazawy, octan D-alfa-tokoferylu,
amid kwasu nikotynowego, tlenek cynku, glukonian miedzi, palmitynian retinylu, glukonian manganu, pantotenian
wapnia, chlorowodorek pirydoksyny,
monoazotan tiaminy, ryboflawina, chelat
molibdenu z aminokwasem, chelat selenu z aminokwasem, chelat chromu z
aminokwasem, cyjanokobalamina, kwas
foliowy, biotyna, jodek potasu.

100 g

1 baton (57 g)

WartoÊç od˝ywcza

1647 kJ/392 kcal
19 g
46 g (32 g)
14 g (5 g)
3g
0,2 g
1579 µg (197%*)
31,5 mg (263%*)
1,6 mg (145%*)
1,8 mg (129%*)
2,1 mg (150%*)
6,3 μg (252%*)
21 mg (131%*)
10 mg (167%*)
421 μg (211%*)
63 mg (79%*)

941 kJ/224 kcal
11 g
26 g (18 g)
8 g (3 g)
2g
0,1 g
900 µg (113%*)
18 mg (150%*)
0,9 mg (82%*)
1 mg (71%*)
1,2 mg (83%*)
3,6 µg (144%*)
12 mg (75%*)
5 mg (83%*)
240 µg (120%*)
36 mg (45%*)

biotyna
magnez
˝elazo
cynk
jod
wapƒ
fosfor
potas
mangan
chrom
selen
miedê
molibden
kwas para-aminobenzoesowy
cholina

TM

• Dostarcza wysokiej iloÊci
witamin i minera∏ów
• Doskona∏a przekàska mi´dzy
posi∏kami lub zamiast nich
OPAKOWANIE:

1 baton gotowy do spo˝ycia
Kod:

267

100 g

1 baton (57 g)

316 μg (632%*)
421 mg (112%*)
19 mg (136%*)
15 mg (150%*)
184 μg (123%*)
880 mg (110%*)
789 mg (113%*)
614 mg (31%*)
2,5 mg (125%*)
42 μg (105%*)
37 μg (67%*)
2,1 mg (210%*)
92 μg (184%*)
130 mg
90 mg

180 μg (360%*)
240 mg (64%*)
11 mg (79%*)
7,5 mg (75%*)
105 µg (70%*)
500 mg (63%*)
450 mg (64%*)
350 mg (18%*)
1,4 mg (70%*)
24 µg (60%*)
21 µg (38%*)
1,2 mg (120%*)
52 µg (104%*)
75 mg
50 mg

* % zalecanego dziennego spo˝ycia

46

