Dane aktualne na dzień: 27-09-2021 11:39

Link do produktu: https://apfitness.pl/baton-prozero-65g-p-94.html

Baton Prozero 65g
Cena

6,90 zł

Cena poprzednia

7,90 zł

Dostępność

Zapytaj o dostępność

Czas wysyłki

48 godzin

Numer katalogowy

nut-prozero

Producent

Nutrend

Opis produktu

Informacje o Prozero:
Oblany pyszną, mleczną czekoladą proteinowy baton Prozero to treściwa przekąska, która w świetny sposób urozmaici
codzienną dietę sportowców i osób aktywnych fizycznie lub będzie nagrodą za trud włożony w trening czy w inną aktywność
sportową. Baton Prozero dostarcza sporego zastrzyku protein (30% zawartości białka w jednej porcji produktu) oraz cennego
błonnika wspomagającego prawidłowe funkcjonowanie jelit i dającego uczucie po posiłkowej sytości. Białko z kolei jest
głównym elementem budulcowym organizmu, więc jego dodatkowa porcja w postaci batonu Prozero może zaspokoić
zwiększone zapotrzebowanie sportowców i osób aktywnych fizycznie na ten składnik pokarmowy. Ogromną zaletą batonów
Prozero jest ich dostępność w czterech rewelacyjnie pysznych i wyszukanych smakach do wyboru (babeczka czekoladowa,
banan-karmel, migdał-pistacja, czekolada-orzech laskowy), które z pewnością zadowolą nawet najbardziej wyrafinowane
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gusta.

Zastosowanie Prozero od Nutrend:
Baton proteinowy oblany pyszną, mleczną czekoladą.
Sposób na uzupełnienie codziennej diety w białko i błonnik.
Stworzony głównie z myślą o sportowcach i osobach aktywnych fizycznie.
W postaci szybkiej przekąski idealnie sprawdzi się jako wynagrodzenie wysiłku włożonego w trening lub start w
zawodach lub po prostu w chwili, kiedy nie możesz spożyć innego posiłku.
Sposób na urozmaicenie codziennego menu.

Zalety Nutrend Prozero:
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Wysoka zawartość białka- 30% zawartości protein w pojedynczej porcji produktu.
Źródło cennego błonnika.
Niska zawartość cukrów- możesz sięgać po niego nawet gdy starasz się być bardziej fit
Dostępny w czterech przepysznych smakach do wyboru, które trafią w gusta każdego.
Baton, który możesz zabrać ze sobą dokądkolwiek się wybierasz.

Zalecane stosowanie batonu Prozero: spożyć bezpośrednio po otwarciu. Maksymalnie 2 batony dziennie.
Baton białkowy, zawiera substancje słodzące. Nadmierne spożycie może wywołać efekt przeczyszczający. Nieodpowiedni dla
dzieci poniżej 15 roku życia. Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze nie przekraczającej 25ºC, poza bezpośrednim
zasięgiem promieni słonecznych. Chronić przed mrozem. Producent nie odpowiada za szkody wynikające z nieodpowiedniego
użycia i przechowywania.

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Smaki: czekolada-orzech laskowy
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