
Uanset om du er på farten eller har brug for 
koffein, så kan du nyde vore lækre High Protein 
Iced Coffee! Den er blandet af eksperter med 
Robusta-espressokaffebønner kombineret 
med fordelene ved 15 g valleprotein.*
Den indeholder ikke tilsat sukker, og indeholder 
80 kcal pr. portion. Tilsæt koldt vand, is og 
velbekomme!

GRUNDLÆGGENDE FORDELE (pr. portion):

• Robusta-espressokaffebønner

• Koffein

• 15 g valleprotein

• 80 kcal

• UDEN TILSAT SUKKER

• Vegetarisk

ANVENDELSE

High Protein Iced Coffee kan nydes derhjemme eller på farten, 
når du virkelig har brug for det. Den passer perfekt som en 
formiddags- eller eftermiddagsdrik.

Fyld shakerbeholderen med 250 ml koldt vand. Tilsæt 2 måleskefulde 
High Protein Iced Coffee. Ryst godt og hæld over is. Har du ikke en 
shaker, kan du blende på lav hastighed i ca. 5 sekunder.

Nyd dette produkt som en del af en afbalanceret og varieret kost, 
og en sund og aktiv livsstil.

*Protein bidrager til øget muskelmasse.

High Protein Iced Coffee
Mocha Flavour

SKU #011K

INGREDIENSER: Valleproteinkoncentrat (mælk) (81 %), 
opløseligt kaffepulver (11 %), fedtfattigt kakaopulver, aromaer, 
havsalt, fortykningsmiddel (xanthangummi), sødestof (steviolglycosider).

For allergener: Se ingredienser med fremhævet tekst.

Næringsindhold
Én portion: 23 g
Portioner pr. pose: 14

Pr. 100 g
250 ml færdiglavet 

produkt indeholder*

Energi 1461 kJ  
348 kcal

- 336 kJ  
80 kcal

-

Fedt 4,3 g - 1,0 g -
heraf: - - - -
mattede fedtsyrer 3,0 g - 0,7 g -

Kulhydrat 10 g - 2 g -
Heraf: sukkerarter** 3,0 g - 0,7 g -

Fibre 9,6 g - 2,2 g -
Protein 65 g - 15 g -
Salt 1,0 g - 0,2 g -

* Pr. færdiglavet produkt = 23 g blandet med 250 ml vand

** MED ET NATURLIGT INDHOLD AF SUKKER

Oplysningerne på dette faktaark vedrører produkter, der sælges i Danmark. © 2020 Herbalife Europe Limited. Alle rettigheder forbeholdt. Maj 2020.

Kontakt mig i dag for mere information:
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