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Organic Vegan Protein Blend
Art.nr. MT2870

Just nu: 169:Exkl. moms.

Organic Vegan Protein Blend 400 g är en vegansk proteinblandning från sju olika
källor.
Produktfakta & Användning
Denna ekologiska och veganska proteinblandning är ett bra alternativ till andra
proteinkällor som vassle- och sojaprotein. Produkten har ett högt proteininnehåll
och är därför mycket lämplig för idrottare och andra med en aktiv livsstil, samt för
dem som föredrar vegetabiliska proteiner. Protein bidrar till att öka muskelmassan
samt till att bibehålla normal benstomme.
Användning: Denna produkt kan användas dagligen före och efter träning, i
samband med måltid eller vid sänggående. Häll 2 skopor (ca. 30 g) i en mixer
eller shaker och tillsätt 250 ml vatten, juice eller blanda i en smoothie. Kan även
strös i müsli eller i en soppa.
Rekommenderat intag bör inte överskridas. Produkten ersätter inte en mångsidig och varierad kost.
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Förvaras förseglad på torr och sval plats utom räckhåll för barn.
Bäst före/Satsnummer: Se förpackningens undersida.
Nettovikt: 400 g
Produktkod: MT2870

Ingredienser
Ärter 25%, ris 25%, hampa 15%, mandel 15%, pumpa 10%, sacha inchi 5%, solrosprotein 5%. Innehåller nötter
Näringsvärde per 100 g
Energi 1518 kJ/363 kcal, Fett 5,1 g (varav mättat fett 1,1 g), Kolhydrater 11 g (varav sockerarter 5,6 g), Fibrer 5,6,
Protein 67 g, Salt 0,8 g, Omega 3 600 mg (**), Omega 6 1200 mg (**),Omega 9 300 mg (**)
Näringsvärde per servering (30 g)
Energi 455 kJ/109 kcal, Fett 1,5 g (varav mättat fett 0,3 g), Kolhydrater 3,3 g (varav sockerarter 1,7 g), Fibrer 1,7,
Protein 20 g, Salt 0,2 g, Omega 3 180 mg (**), Omega 6 360 mg (**),Omega 9 90 mg (**)
**Dagligt referensintag ej fastställt.
Produkt tillverkad i Nederländerna

Se denna produkt på vår hemsida: http://green-trade.se/products/view/organic-vegan-protein-blend
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