Lean Complete® Vanilla
30 portioner à 36,8g (1.104g)
Artikelnummer: 24323

Aktiv hälsovård
Nöjd med vikten? Inte?! Då är Du i gott sällskap med största delen av
befolkningen. Tidsbrist och bekvämlighet leder ofta till att man helt enkelt
hoppar över vissa måltider, eller äter snabbmat. Konsekvenserna av denna
ensidiga och näringsfattiga kost yttrar sig ofta som allmän orkeslöshet, och
kläderna passar inte längre.
Den som vill undvika detta måste vara noggrann med kosten och röra sig
tillräckligt. En äggviterik kost har på många sätt visat sig vara fördelaktig för
upprätthållandet av en slang figur.



Exklusiv kombination av högvärdiga vegetabiliska och animaliska
proteinkällor för en hög biotillgänglighet



Innehåller canola olja-naturligt rik på Vitamin E och carotiner

De viktigaste näringsvärdena per portion:



Innehåller järn-en viktig beståndsdel för hälsosamma cellfunktioner och
bibehålla hälsosam metabolism



Optimal effekt med Vitamin C



Med en välbalanserad vitamin-mineral-blandning



Näringsfysiologisk måltidsersättning vid tillredning med 250 ml
lättmjölk (per portion)

Energivärde
Protein
Vitamin A
Vitamin B1
Vitamin B2
Vitamin B6
Pantothensyra
Folsyra
Niacin
Vitamin B12
Vitamin C
Vitamin D3
Vitamin E
Biotin
Kalcium
Järn
Magnesium
Zink
Koppar
Mangan
Krom
Kalium

Tillredning och användningsrekommendation:

Rör ihop två mått (36,8g) med 230 ml vatten. Även lättmjölk eller sojamjölk
är lämpligt. Rör väl eller skaka blandningen väl och drick shaken direkt.
Till varje burk Lean Complete® finns en måttskopa. Vi rekommenderar
blandningsbägare vid tillredningen.
Ingredienser: proteinmatris (koncentrat av vassleprotein, isolat av sojaprotein, isolat av
vassleprotein, isolat av mjölkprotein, natriumkaseinat, vasslepulver), inulin, solrosolja,
fruktos, smakämnen, rapsolja, kalciumkarbonat, majssirap, vitamin- och mineralblandning
(magnesiumoxid, kaliumfosfat, D-alfa-tokoferylacetat, askorbinsyra, biotin, järnfumerat,
retinylacetat, niacinamid, kopparglukonat, kaliumjodid, folsyra, D-kalcium-pantotenat,
zinkoxid,
pyridoxinhydroklorid,
mangansulfat,
tiaminmononitrat,
riboflavin,
kolekalciferol, krom, cyanokobalamin), kaliumcitrat, förtjockningsmedel: xantangummi,
emulgeringsmedel: mono- och diglycerider av fettsyror, natriumklorid, guarkärnmjöl,
förtjockningsmedel: karragenan, emulgeringsmedel: lecitin, sötningsmedel: sukralos,
koncentrat av aloe vera. Obs! Produkten kan innehålla spår av laktos och gluten.

156 kcal / 656 kJ
20 g
1.500 μg
1,5 mg
1,7 mg
2 mg
10 mg
400 μg
20 mg
6 μg
60 mg
10 μg
60 mg
300 μg
350 mg
18 mg
140 mg
15 mg
2 mg
2 mg
0,12 mg
320 mg

Mer information hittar Du online:
www.unicity.com

