
H24 ACHIEVE  
PROTEINBAR
CHOCOLATE CHIP  
COOKIE DOUGH FLAVOUR

Ernæringsoplysninger
Portionsstørrelse: 1 bar (60 g)

Portioner pr. beholder: 6

Pr. 100 g Pr. bar (60 g)

Energi 1479 kJ 888 kJ

353 kcal 212 kcal

Fedt 12 g 7 g

heraf: mættede 8,9 g 5,4 g

Kulhydrat 38 g 23 g

hvoraf: sucker 3,2 g 1,9 g

Protein 35 g 21 g

Salt 0,23 g 0,14 g

Ingredienser:

Mælkeproteiner (mælkeproteinisolat, kalciumcaseinate) (fra mælk), valleproteinkoncentrat (fra mælk)), sødestof (maltitolsirup), mælkechokoladecoating (17 %) 
(sødestof (maltitol), kakaosmør, sødmælkspulver, kakaomasse, emulgator (sojalecithin), vaniljeekstrakt), fugtighedsbevarende middel (glycerol), kokosolie, 
kakaosoja-crispies (sojaproteinisolat, kakaopulver, tapiokastivelse), ristede kakaobønner, naturlige aromaer, farvestof (almindelig karamel), solsikkeolie, 
sødemiddel (steviolglykosider). Allergiinformation: For allergifremkaldende stoffer, se ingredienser, som er skrevet med fed skrift.

KAN INDEHOLDE GLUTEN, NØDDER, ÆG OG PEANUTS.

SKU: 149K 

Hold dig på sporet med din velafbalancerede, aktive livsstil, 
og nyd den rige, smag af H24 Achieve Protein Bar med 
Chocolate Chip Cookie Dough-smag.

De er praktiske mellemmåltider til, når du har dyrket aktivitet. 
Hver bar indeholder 21 gram protein, hvilket bidrager til 
opbygning og vedligeholdelse af muskelmassen. De har et 
lavt sukkerindhold og få med en lækker smag af Chocolate 
Chip Cookie Dough. De indeholder ingen kunstige smagsstoffer 
og farvestoffer og er velegnet til vegetarer.

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

H24 Achieve Protein Bar er Informed Sports-certificeret.  
De er blevet testet og det kan dokumenteres, at de ikke 
indeholder forbudte stoffer.**

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

GRUNDLÆGGENDE FORDELE OG EGENSKABER

• 21 g protein pr. bar

• Lavt sukkerindhold

• Informed Sports-certificeret

• Ingen kunstige farve- eller smagsstoffer

• Lækker smag af Chocolate Chip Cookie Dough

• Velegnet til vegetarer

BRUGSANVISNING

Indtages én gang om dagen mellem måltiderne, eller efter at du har dyrket 
aktivitet. Nyd dette produkt som en del af en afbalanceret og varieret kost, 
og en sund og aktiv livsstil.

Overdreven forbrug kan give en afførende virkning.

**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.

Køb hos HerbalCenter.dk

Køb hos HerbalCenter.dk


