
H24 ACHIEVE  
-PROTEIINIPATUKAT
CHOCOLATE CHIP COOKIE DOUGH

Ravintosisältö
Annoskoko: 1 patukka (60 g)
Annoksia laatikkoa kohti: 6

Per 100 g Per patukka (60 g)

Energia 1 479 kJ 888 kJ
353 kcal 212 kcal

Rasva 12 g 7 g
josta tyydyttynyttä 8,9 g 5,4 g

Hiilihydraatit 38 g 23 g
joista sokereita 3,2 g 1,9 g

Proteiini 35 g 21 g
Suola 0,23 g 0,14 g

Valmistusaineet:

Maitoproteiinit (maitoproteiini-isolaatti, kalsiumkaseinaatti (maidosta), heraproteiinitiiviste (maidosta)), makeutusaine (maltitolisiirappi), makeutusaineella 
makeutettu tumma suklaakuorrute (17 %) (makeutusaine (maltitoli), kaakaovoi, täysmaitojauhe, kaakaomassa, emulgointiaine (soijalesitiini), vaniljauute), 
kosteudensäilyttäjä (glyseroli), kookosöljy, kaakao-soijamurut (soijaproteiini-isolaatti, kaakaojauhe, tapiokatärkkelys), paahdetut kaakaopavut, luontaiset 
aromit, väri (karamelli), auringonkukkaöljy, makeutusaine (stevioliglykosidit). Allergioita ja intoleransseja aiheuttavat aineet ks. lihavoidut ainesosat.

SAATTAA SISÄLTÄÄ GLUTEENIA, PÄHKINÖITÄ, KANANMUNAA JA MAAPÄHKINÖITÄ.

SKU: 149K

Pidä kiinni tasapainoisista ja aktiivisista elämäntavoista samalla kun 
nautit H24 Achieve Chocolate Chip Cookie Dough -proteiinipatukoiden 
täyteläisestä mausta.

Herkuttele treenin jälkeen nauttimalla kätevä proteiinipatukka, 
joka sisältää 21 grammaa proteiinia, joka edistää lihasmassan 
kasvua ja ylläpitoa. Patukat sisältävät vain vähän sokeria ja niistä 
on saatavilla Chocolate Chip Cookie Dough -makuvaihtoehto. 
Ne eivät sisällä keinotekoisia maku- ja väriaineita ja ne sopivat 
myös kasvissyöjille.

Nauti H24 Achieve -proteiinipatukka aterioiden välillä, treenien 
jälkeen tai kun haluat välipalan, joka auttaa sinua pitämään kiinni 
ravitsemustavoitteistasi.

H24 Achieve Proteiinipatukat ovat Informed Sports -sertifioituja.  
Ne on testattu urheilussa kiellettyjen aineiden varalta.**

Tämän tuoteselosteen tiedot liittyvät Suomessa myytyyn tuotteeseen. © 2021 Herbalife Europe Limited. Kaikki oikeudet pidätetään. Heinäkuu 2021.

KESKEISET HYÖDYT JA OMINAISUUDET
• 21 g proteiinia annosta kohti

• Vähäsokerinen

• Informed Sports -sertifioitu

• Ei sisällä keinotekoisia maku- tai makeutusaineita

• Herkullinen Chocolate Chip Cookie Dough -maku

• Sopii kasvissyöjille

KÄYTTÖOHJEET:

Nauti kerran päivässä välipalana aterioiden välissä tai harjoittelun jälkeen. 
Nauti tuote osana tasapainoista ja monipuolista ruokavaliota sekä 
terveellisiä ja aktiivisia elämäntapoja.
Liiallisella käytöllä voi olla laksatiivisia vaikutuksia.

**Testattu kiellettyjen aineiden varalta. Informed-Sportin 
laadunvarmistusohjelma vahvistaa, että tuote-erästä otettu näyte on testattu 
LGC:n anti-doping-laboratoriossa, eikä siitä ole löydetty kiellettyjä aineita. 
Lisätietoja sivustolla www.informed-sport.com
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