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Link do produktu: https://www.champions-supleshop.pl/olimp-gladiator-baton-60g-p-4169.html

Olimp Gladiator Baton 60g

Opis produktu
Uwaga! Opis produktu pochodzi zazwyczaj z oficjalnej strony producenta lub od dystrybutora danej marki na Polskę. Jeżeli potrzebujesz większej
ilości informacji przed zakupem, skontaktuj się bezpośrednio ze sklepem. Każdemu klientowi po zakupie przysługuje prawo do bezpłatnego
indywidualnego doboru dawkowania. Dostępna jest również opcja bezpłatnego przed zakupowego doboru produktów w zależności od oczekiwanego
rezultatu.

Choć batony białkowe już na dobre zagościły w menu osób dbających o dietę, to wciąż ciężko o produkt posiadający wyjątkowy smak i zdrowy, wartościowy skład. Czy
to w ogóle możliwe, aby batony proteinowe mogły naprawdę zastąpić niezdrowe słodycze i pozwoliły o nich zapomnieć? Oczywiście! Dowodem na to jest białkowy
baton Gladiator High Protein Bar marki Olimp Sport Nutrition!
Duża porcja białka, niewielka zawartość cukru, dodatek ksylitolu i błonnika, prawdziwie czekoladowa polewa, a także smaczne i chrupiące cripsy – to wszystko
znajdziesz w niewielkim batonie dostępnym w kilku pysznych smakach. Zapomnij o twardych batonach, które nie mają nic wspólnego ze słodyczami, a dodatkowo
posiadają duże ilości cukru. Gladiator High Protein Bar to bezpieczna i dozwolona przyjemność dla osób ceniących sobie zdrowe odżywianie, w którym znajduje się
miejsce na legalne słodkości! Nie zwlekaj! Sięgnij po białkowy baton Olimp Gladiator High Protein Bar!
Polewa z prawdziwej czekolady!
Każdy baton to mniej niż 2 g cukru!
Rewelacyjne smaki
Świetny zamiennik dla niezdrowych słodyczy
Ponad 20 g pełnowartościowego miksu białek w jednym batonie!
Wysoka zawartość błonnika ułatwia utrzymanie smukłej sylwetki1!
Wysokobiałkowy baton (36% białka) o smaku espresso, w polewie z białej czekolady. Zawiera substancje słodzące. Białko przyczynia się do wzrostu i
utrzymania masy mięśniowej. Zalecany jest zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia.
Składniki: protein blend (białka mleka, hydrolizowany gluten pszenny, 5% chrupki sojowe (białko sojowe)), 25% polewa z białej czekolady z substancja słodząca
(substancja słodząca – maltitole; tłuszcz kakaowy, mleko pełne w proszku, emulgator – lecytyny (z soi); naturalny aromat waniliowy), 16,7% warstwa o smaku
karmelowym (substancja wypełniająca – polidekstroza; tłuszcz kakaowy, odtłuszczone mleko w proszku, stabilizator – ksylitol; aromaty, emulgator – lecytyny (z soi);
sól), substancja utrzymująca wilgoć – glicerol; 2,8% chrupki sojowe (białko sojowe, kakao o obniżonej zawartości tłuszczu, skrobia z tapioki), olej roślinny (sojowy),
0,7% kawa rozpuszczalna, aromaty, sól, substancja słodząca – sukraloza.
Informacja o alergenach: produkt może dodatkowo zawierać jaja, orzechy, orzeszki ziemne (arachidowe) oraz nasiona sezamu.
Uwaga: spożycie w nadmiernych ilościach może mieć efekt przeczyszczający.
Najlepiej spożyc przed: patrz na tyle opakowania.
Warunki przechowywania: przechowywać i transportować w temperaturze od 15°C do 22°C. Chronić przed działaniem promieni słonecznych, nagłych zmian
temperatury, zapachu i wilgoci.
Informacja o wartości odżywczej

na porcje (1 baton) (60 g)

na 100 g

Wartość energetyczna

916 kJ/ 219 kcal

1527 kJ/ 365 kcal

Tłuszcz
w tym kwasy tłuszczowe nasycone

8,4 g
4,3 g

14 g
7,2 g

Węglowodany
w tym cukry
w tym alkohole wielowodorotlenowe (poliole)

18 g
2,1 g
15 g

29 g
3,5 g
24 g

Błonnik

5,6 g

9,3 g

Białko

22 g

36 g

Sól

0,36 g

0,59 g
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Produkt posiada dodatkowe opcje:
Smak : biała czekolada espresso
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