Produktbeskrivning:

Produktfördelar:

Produkt:
KFP storlek:
Hållbarhet (mån):
Rek konsumentpris:

Ingredienser:

Allergiinformation:
Sötningsmedel:

Blodsockerpåverkan:
Tillverkning:
Miljöinformation:
Streckkod KFP:

PROTEINKEX MED CHOKLADÖVERDRAG (glutenfri) Ett perfekt snack för hela
familjen med 30% protein och 10 vitaminer. Fantastisk smak av kex och choklad men helt
utan tillsatt socker, vete och gluten. Sötad med NICK'S speciella blandning av naturliga
sötningsämnen och prebiotiska fibrer. Finns i 5 smaker.
Ett perfekt snack för hela familjen
30% Protein och 10 vitaminer
Helt fri från tillsatt socker (innehåller endast 2 g naturliga sockerarter per bar)
Fri från artificiella sötningsmedel
Gluten och vetefri
Sport-Crunch Lakrits
LUB Art nr:
NCL
40 g
KFP / DFP:
25
12 mån
Förvaring:
Torrt och svalt (rumstemp.)
13,90
Uppdaterat:
16-10-18
Vassle/myseprotein, vegetabilisk olja (palm****), glutenfri mjöl/mel mix (majsstärkelse,
potatisstärkelse, majsmjöl), kakaomassa, kakaosmör, polydextros (fiber), sötningsmedel:
erytritol, mjölkpulver, soja/soyamjöl, skummjölkspulver, vegetabilisk olja (solros/
solsikke), emulgeringsmedel: soja/soyalecitin, salt, bakpulver: natriumbikarbonat,
amonium bikarbonat, sötningsmedel: steviolglykosider, vitamin mix, arom.
Överdriven konsumtion kan ge en laxerande effekt. Kan innehålla spår av nötter.
Polydextros – söta kostfibrer som är bra för magen och ger behaglig sötma
Stevia - extrakt från Steviaplantans blad. Har använts i Sydamerika sedan urminnes tider
Erytritol -inns naturligt i frukter som päron och vindruvor. Ingen blodsockerpåverkan
Låg blodsockerpåverkan, innehåller endast 6 gram kolhydrater (netto) och ca 2 gram
naturligt förekommande sockerarter (men INGET tillsatt socker).
Tillverkas i Bulgarien av LUB Foods AB
Vi arbetar målmedvetet med att minska miljöpåverkan av våra produkter och vår
produktion/transporter och använder bl a endast RSPO Certifierad palmolja i denna
produkt.
856991004158
Streckkod DFP:
10856991004155

Näringsinnehåll:
Energy/ Energi/ Energiaa/ Brennwert
Energy/ Energi/ Energiaa/ Brennwert
Fat/ Fett/ Rasvaa/ Fett
of which saturated/ mättat/ tyydyttynyt/ gesättigte
Carbohydrates/ Kolhydrater/ Hiilihydr./ Kohlenh.
of which sugars/ sockerarter/ sokereita/ Zucker
of which polyols/ polyoler/ polyolit/ Polyole
Fibre/ kostfiber/ ravintokuitua/ Ballaststoffe
Protein/ Proteiinia/ Protein
Salt/ Suola/ Salz
* Net Carbs/ Kolhydrater/ Hiilihyrdraatteja/ Kohlenh. (Carbs - Polyols) = 6,0 g / 40 g
** The Polyol used (Erythritol) has no calories and no effect on blood sugar
*** 38% of RI (Referensintag för en vuxen/Reference intake for an adult) when eating 100 g of the product.
**** Sustainable RSPO Certified production

Per 100 g
2 188 kJ
527 kcal
36,9 g
26,4 g
20,6 g
6g
5,5 g**
6,8 g
30,1 g
0,05 g

Per st 40 g
875 kJ
211 kcal
14,8 g
10,6 g
8,2 g*
2,4 g
2,2 g**
2,7 g
12,0 g
0,02g

