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Link do produktu: https://apfitness.pl/raw-bar-50g-figa-papaja-p-104.html

RAW bar 50g - figa +
papaja
Cena

4,90 zł

Cena poprzednia

5,20 zł

Dostępność

Dostępność - 3 dni

Czas wysyłki

48 godzin

Numer katalogowy

nut-raw-fig

Producent

Nutrend

Opis produktu
RAW bar - figa + papaja

Informacje o Nutrend Raw seeds bar:
Jeśli szukasz unikalnego połączenia egzotycznych oraz krajowych owoców i delikatnych nasion w jednym produkcie, to musisz
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wypróbować batony Raw seeds bar marki Nutrend. W zależności od konkretnych preferencji smakowych, możesz zdecydować
się na trzy różne wersje produktu, które wyróżniają się odmiennymi składami. W batonach znajdują się bowiem kawałki
suszonych owoców takich jak ananasy, jabłka, figi, aronia, śliwki, jagody goji, a także moc niewielkich nasion, w tym
łuskanego słonecznika, siemienia lnianego, chia (Salvia hispanica), quinoa (Komosa ryżowa) oraz sezamu. Wszystkie batony
powstały przy zachowaniu zasad RAW dzięki którym owoce i nasiona użyte do produkcji tych smacznych przekąsek mogły
zachować cenne składników odżywczych. Kawałki owoców są dobrym źródłem witamin, minerałów oraz błonnika, z kolei
nasiona dostarczają białka, tłuszczów, w tym wartościowych nienasyconych kwasów tłuszczowych Omega 3,6 i witamin
rozpuszczalnych w tłuszczach (A, E). Dodatkowo, niska kaloryczność batonów (tylko 173 kcal w jednej porcji produktu), a
także brak sztucznych konserwantów, barwników, słodzików oraz glutenu i laktozy, sprawiają, że batony Raw seeds bar mogą
być dobrą przekąską dla osób ceniących sobie naturalne produkty żywnościowe. Mogą być także spożywane przez osoby
będących na diecie, utrzymujące stałą masę ciała lub z nietolerancjami pokarmowymi. Dodatkowo produkt ten jest
pozbawiony białek pochodzenia zwierzęcego, co przypadnie do gustu wegetarianom oraz weganom. Raw seeds bar to
doskonała, owocowo-orzechowa alternatywa wobec tradycyjnych słodyczy, którą możesz zabrać dokądkolwiek się wybierasz.
Produkt może być także stosowany przez sportowców przed lub w trakcie wysiłku fizycznego.

Zastosowanie produktu Raw seeds bar:
Zdrowa, orzechowo-owocowa przekąska do spożycia w chwilach nagłego głodu, w trakcie pracy, nauki, przed i podczas
trwania aktywności fizycznej.
Uzupełnienie codziennej diety w białko, węglowodany, błonnik, witaminy, w tym rozpuszczalne w tłuszczach oraz
minerały
Niska kaloryczność produktu (jedynie 176 kcal w jednej porcji)
Świetna alternatywa wobec standardowych słodyczy
Produkt może być spożywany przez osoby będące na diecie, dbające o utrzymanie prawidłowej masy ciała, osoby z
nietolerancjami pokarmowymi czy czynnie uprawiające sporty oraz osoby trenujące.

Zalety produktu Raw seeds bar:
Nowoczesna technologia RAW pozwala zachować bogactwo składników odżywczych zawartych tylko i wyłącznie w
naturalnych surowcach- owocach oraz nasionach.
Produkt najwyższej jakości- przyznany certyfikat KLASA A.
Dostępny aż w trzech wersjach smakowych różniących się pod względem zawartości suszonych owoców oraz
orzechów.
Kawałki egzotycznych i krajowych owoców.
Bogactwo nasion.
Źródło witamin, mikroelementów, białka, błonnika oraz tłuszczów, w tym nienasyconych kwasów tłuszczowych Omega
3 i 6.
Produkt pozbawiony sztucznych konserwantów, barwników, słodzików.
Nie zawiera glutenu (Gluten-free) i laktozy- może być spożywany przez osoby z nietolerancjami pokarmowymi.
Uwagi dodatkowe: produkt nie jest przeznaczony dla dzieci do lat 3! Przechowywać w miejscu suchym, w temperaturze do
25°C poza bezpośrednim zasięgiem promieni słonecznych. Chronić przed mrozem. Spożyć bezpośrednio po rozpakowaniu.
Producent nie odpowiada za szkody powstałe wskutek niewłaściwego przechowywania lub użytkowania.
Uwagi końcowe: Nie jest przeznaczony dla dzieci, kobiet w ciąży ani karmiących matek! Przechowywać w sposób
niedostępny dla dzieci! Trzymać w suchym miejscu, w temperaturze do 25ºC, poza bezpośrednim zasięgiem promieni
słonecznych. Chronić przed mrozem. Producent nie odpowiada za szkody powstałe wskutek niewłaściwego przechowywania
lub użytkowania.
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