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HEALTH LABS CARE ShapeMe o smaku truskawkowym ze
śmietanką 15 saszetek
 

Cena: 155,90 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 15 sasz.

Postać prosz.

Producent HEALTH LABS CARE SP. Z. O.O. SP.K.

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WłaściwościHEALTH LABS CARE ShapeMe o smaku truskawkowym ze śmietanką 15 saszetekOdżywczy koktajl białkowy o smaku
truskawki ze śmietankąaż 28 g białka w jednej porcjiniska zawartość cukrów i tłuszczuskładniki aktywne: ALCAR, L‑glutamina,
arabinogalaktandoskonała rozpuszczalnośćliofilizowane owoce truskawekWYSOKA ZAWARTOŚĆ BIAŁKASuplement diety ShapeMe
zawiera aż 28 g białka w jednej saszetce, które zapewnia uczucie sytości, a do tego ma tylko 136 kcal i niską zawartość cukrów i
tłuszczu, dzięki czemu kontrolujesz spożycie tych makroskładników.WPI O PEŁNYM AMINOGRAMIETo wysokiej jakości izolat białek
serwatkowych, który zawiera pełny aminogram, w tym 9 aminokwasów egzogennych, które są niezbędne w kształtowaniu kobiecej
sylwetki.OBECNOŚĆ ALCARTo pierwszy w Polsce suplement diety zawierający izolat białek serwatkowych zawierający w swojej
recepturze acetylowaną l‑karnitynę, czyli związek, który wzmacnia transport kwasów tłuszczowych do mitochondriów, poprawia
metabolizm i szybciej redukuje tkankę tłuszczową.WYGODNE SASZETKISuplement diety ShapeMe umieściliśmy w wygodnych
saszetkach, które możesz mieć zawsze przy sobie: w pracy, podczas podróży, na treningu. Produkt jest bardzo dobrze rozpuszczalny,
nie wymaga użycia shakera, co ułatwi przygotowanie pysznego koktajlu.TROSKA O ŚRODOWISKOIzolat białek serwatkowych pochodzi
ze zrównoważonej hodowli, od krów karmionych trawą, tzw. „grass fed”. Tworzony jest pod ścisłą kontrolą łańcucha dostaw, tzw. „from
farm to table”, uwzględniający zmniejszenie śladu węglowego.Zalecane spożycie1 saszetka dziennie (37g)— zmieszać z 200‑250 ml
mleka lub wody, wstrząsnąć lub zmiksowaćWażneNie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.SkładnikiIzolat białek serwatkowych
WPI90 (mleko), aromaty, liofilizowane truskawki, arabinogalaktan, L‑glutamina, chlorowodorek N‑acetylo L‑karnityny, sól, substancja
przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, substancja słodząca: sukraloza.ProducentHealth Labs
Care Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. ul. Sienkiewicza 81/3/200 15‑003 Białystok.
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