
Voit nauttia virkistävän High Proteiini Iced 
Coffee -juoman liikkeellä ollessasi tai kun sinun 
tekee mieli kahvia. Se on valmistettu 100 % 
Robusta-espressokahvipavuista ja se sisältää 
15 grammasta heraproteiinia* saatavat edut.
Se ei sisällä lisättyä sokeria, väriaineita tai 
säilöntäaineita ja yksi annos sisältää vain  
80 kcal. Lisää vain kylmä vesi ja nauti!

KESKEISET HYÖDYT (annosta kohti):

• 100 % Robusta-espressokahvipapuja

• 80 mg kofeiinia

• 15 g heraproteiinia

• Vain 80 kcal

• Ei lisättyä sokeria

• Sopii kasvissyöjille

• Ei lisättyjä väri- tai säilöntäaineita

KÄYTTÖ

High Protein Iced Coffee on juoma, jota voi nauttia tarpeen 
tullen kotona tai liikkeellä ollessasi. Täydellinen juoma 
nautittavaksi aamuisin/iltapäivisin.

Laita sekoittimeen 250 ml vettä. Lisää 2 annosmitallista 
High Protein Iced Coffee -juomasekoitusta. Ravista ja 
kaada jäiden päälle. Jos sinulla ei ole sekoitinta, sekoita 
tehosekoittimessa hitaalla nopeudella 5 sekunnin ajan.

Käytä tätä tuotetta osana tasapainoista ja monipuolista 
ruokavaliota ja terveellisiä elämäntapoja.

* Proteiini edistää lihasmassan kasvua.

High Protein Iced Coffee
Latte Macchiato flavor

SKU #012K

VALMISTUSAINEET: heraproteiinitiiviste (maito) (85 %), 
liukoinen kahvijauhe (12 %), aromit, merisuola, kermakorvike 
kookosöljystä [kookosöljy, maltodekstriini, natriumkaseinaatti (maito)], 
makeutusaine (stevioliglykosidit).

Allergioita ja intoleransseja aiheuttavat aineet ks. lihavoidut ainesosat.

Ravintosisältö
Annoskoko: 22 g
Annoksia pussia kohti: 14

Per 100 g

Per 250 ml 
valmista 
tuotetta*

Energia 1 527 kJ  
364 kcal

- 336 kJ  
80 kcal

-

Rasva 4,6 g - 1,0 g -
josta: - - - -
tyydyttyneitä 2,3 g - 0,5 g -

Hiilihydraatit 14 g - 3 g -
joista sokereita** 3,2 g - 0,7 g -

Kuitu 2,3 g - 0,5 g -
Proteiini 68 g - 15 g -

Suola 1,0 g - 0,2 g -

Kofeiini 364 mg - 80 mg -

* Valmistettua tuotetta kohti = 22 g:n annos sekoitettuna 250 ml:aan vettä

** Sisältää valmistusaineissa luontaisesti esiintyviä sokereita
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