
Régime Maaltijdrepen ChocolateRégime Maaltijdrepen Chocolate

Artikel nr: 1300
Omschrijving: Régime Maaltijdrepen Chocolate
EAN-code product: 5412158022028
EAN-code omdoos 5412158044440 (x 1)

5412158022059 (x 6)
5412158056009 (x 8)

Export code: 19059080
Ingredienten: MELKeiwitten, fructosestroop, glucosestroop, pure chocolade coating (14%) (cacaopasta,

suiker, cacaoboter, cacaopoeder, emulgator (SOJAlecithine), aroma), vitaminen en mineralen
complex (7%) (kaliumgluconaat, dicalciumfosfaat dihydraat, Kaliumcitraat monohydraat,
natriumcitraat dihydraat, magnesiumcarbonaat, maltodextrine, ferrofumaraat, alfa-
tocoferolacetaat, niacine, zinkoxide, retinolacetaat, calciumpantothenaat, kopersulfaat,
cholecalciferol, pyridoxine hydrochloride, riboflavine, mangaan sulfaat, thiamine hydrochloride,
foliumzuur, cyanocobalamine, kaliumjodide, natriumselenaat en biotine), zonnebloemolie,
ontvette cacaopoeder, MELKpoeder, inuline, bevochtiger (sorbitol, glycerine), suiker,
smaakstof, zuurteregelaar (citroenzuur). Kan sporen bevatten van GLUTEN, ei, PINDA's,
NOTEN, sulfiet en SESAMzaden en/of afgeleide producten.

Allergenen: Bevat lactose, melk, soja. Kan sporen bevatten van gluten, pinda's, noten, eieren, sesamzaad,
zwaveldioxide en sulfieten. Bevat geen selderij, vis, haver, mosterd, lupine, weekdieren, tarwe,
schaaldieren.

Inhoud: 240 g
Bewaring: Koel en droog bewaren.
Houdbaarheid: 12 maanden vanaf productiedatum.
Gebruik: De Damhert Slim proteïnebars zijn een ideale vervanger voor ontbijt en lunch, maar ze zijn ook

heel geschikt als gezond tussendoortje. Of je nu gewicht wil verliezen, je gewicht op peil wil
houden of een maaltijd wil vervangen: met Damhert Slim ben jij de winnaar! Goodbye
hongergevoel, Hello Miss Slim!

Afmetingen: 12,0 cm B x 15,0 cm H x 5,5 cm D
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 portie/portion
100 g 30 g

Energie kJ 1509 906
Energie kcal 359 215

Vetten 10,5 g 6,3 g
verzadigde vetten 5 g 3 g

Koolhydraten 37,7 g 22,6 g
suikers 32 g 19,2 g
polyolen 3,9 g 2,3 g

Voedselvezels 4,4 g 2,8 g

Eiwitten 27,7 g 16,8 g

Zout 0,87 g 0,52 g
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