
H24 ACHIEVE  
PROTEINBAR  
indeholder sødestoffer
DARK CHOCOLATE FLAVOR

Næringsindhold
1 portion: 1 bar (60 g)
Portioner pr. karton: 6

Pr. 100 g Pr. Bar  
(60 g)

Energi 1467 kJ 880 kJ
351 kcal 210 kcal

Fedt 12 g 7 g
heraf: mættede fedtsyrer 9,0 g 5,4 g

Kulhydrat 37 g 22 g
heraf: sukkerarter 2,0 g 1,2 g

Protein 34 g 21 g
Salt 0,2 g 0,12 g

Ingredienser:

mælkeproteiner (mælkeproteinisolat, calciumkaseinat) (fra mælk), valleproteinkoncentrat (fra mælk)), sødestof (maltitolsirup), mørk chokoladeovertræk (17 %) 
(kakaomasse, sødestof (maltitol), kakaosmør, emulgator (sojalecithiner), naturlig aroma), fugtighedsbevarende middel (glycerol), kokosolie, fedtfattigt kakaopulver, 
sojacrisps med kakao (sojaproteinisolat, kakaopulver, tapiocastivelse), ristede kakaobønner, naturlig aroma, farvestof (karamel), sødestof (steviolglycosider).  
For allergener: Se ingredienser med fremhævet tekst.

KAN INDEHOLDE GLUTEN, NØDDER, ÆG OG JORDNØDDER.

SKU: 150K 

Hold dig på sporet med din velafbalancerede, aktive livsstil, og nyd 
den rige smag af H24 Achieve Proteinbarer Dark Chocolate Flavor.

De er praktiske mellemmåltider efter aktivitet, som indeholder 
21 gram protein. Protein bidrager til øget og vedligeholdelse af 
muskelmasse, har et lavt sukkerindhold, indeholder ingen kunstige 
smagsstoffer og farvestoffer og er velegnet til vegetarer.

H24 Achieve Proteinbarer kan nydes mellem måltiderne, efter aktivitet, 
eller når du ønsker et mellemmåltid, der ikke kompromitterer dine 
ernæringsmål.

H24 Achieve Proteinbarer er Informed Sports-certificere. De er blevet 
testet og dokumenteret til ikke at indeholde forbudte stoffer.**

Oplysningerne på dette faktaark vedrører produkter, der sælges i Danmark. © 2021 Herbalife Europe Limited. Alle rettigheder forbeholdt. Juni 2021.

GRUNDLÆGGENDE FORDELE OG EGENSKABER
• 21 g protein pr. bar

• Lavt sukkerindhold

• Informed Sports-certificeret

• Ingen kunstige farve- eller smagsstoffer

• dark chocolate flavor

• Velegnet til vegetarer

BRUGSANVISNING

Indtages én gang om dagen mellem måltiderne, eller efter aktivitetNyd 
dette produkt som en del af en afbalanceret og varieret kost, og en sund 
og aktiv livsstil.
Enhederne i denne pakke er ikke beregnet til individuelt detailsalg eller proveuddeling.

**Testet for forbudte stoffer: Kvalitetssikringsprogrammet Informed-Sport 
bekrafter, at en prove af det parti, hvorfra produktet blev fremstillet, blev testet 
af LGC’s verdensforende antidoping-laboratorium, hvor det blev konstateret, 
at det ikke indeholdt nogen forbudte stoffer i dets anti-doping skarm.
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