
COCOS si CIOCOLATA
BATOANE PENTRU ÎNLOCUIREA MESII

10 baTOANE de 50 g

ART 4000230 

MOD DE UTILIZARE

INGREDIENTE

AMBALAJ

ALERGEN

AVERTIZĂRI

CONSERVARE

Înlocuirea la două mese principale zilnice cu un înlocuitor de 
masă într-o dietă cu conținut scăzut de calorii contribuie la 
pierderea greutății corporale.
Înlocuirea unei mese principale zilnice cu un înlocuitor de 
masă, contribuie la menținerea greutății după pierderea în 
greutate.
Utilizați acest produs ca parte dintr-o dietă echilibrată și 
variată, combinată cu un stil de viață sănătos. 
Produsul este conceput pentru a � combinat cu o dietă 
hipocalorică care trebuie să includă consumul altor alimente și 
o activitate �zică regulară.
Este necesară menținerea unui aport adecvat de lichide și este 
important să urmați modul de utilizare. 

10 Batoane de 50 g

 A se păstra în  loc rece și uscat, max 25°C

Nu conține gluten
Poate conține urme de alte fructe cu coajă lemnoasă și arahide.

În caz de administrare pe o perioadă lungă a produsului, se 
sfătuiește a consulta medicul, în particular persoanelor cu 
patologi renale croniche sau diabet.
A nu se lasa la îndemana copiilor. A se păstra în  loc rece și 
uscat, păstrați �aconul bine închis. Data de valabilitate face 
referire la produsul ambalat intact, conservat în mod corect.

INFORMAȚII NUTRIȚIONALE

pe 100g

Valoare energetică 1693 kj /403 kcal
Grăsimi 13 g

- din care acizi grași saturați 5,7 g
Glucide 42 g

- din care zaharuri 34 g
- din care polioli 2,5 g

Fibre alimentare 7 g
Proteine 27 g
Sare 0,880 g

846 kj /202 kcal

pe baton 50 g

6,5 g
2,9 g
21 g
17 g
1,3 g
3,5 g

13,5 g
0,440 g

VITAMINE %VNR*

Vitamina A 240 μg 30%

MINERALE %VNR*

Vitamina D 1,5 μg 30%
Vitamina E 3,6 mg 30%
Vitamina K 22,5 μg 30%
Vitamina C 24 mg 30%
Tiamina 0,33 mg 30%
Ribo�avina 0,42 mg 30%
Niacina 4,8 mg 30%
Vitamina B6 0,42 mg 30%
Acid folic 60 μg 30%
Vitamina B12 0,75 μg 30%

Calciu 240 mg 30%
Fosfor 210 mg 30%
Potasiu 500 mg 25%
Fier 4,2 mg 30%
Zinc 3 mg 30%
Cupru 0,3 mg 30%
Iod 45 μg 30%
Seleniu 16,5 μg 30%
Sodio 172,5 mg -
Magneziu 112,5 mg 30%
Mangan 

*VNR= Doza zilnică recomandată

0,6 mg 30%

Biotină 15 μg 30%
Acid Pantotenic 1,8 mg 30%

Proteine din lapte, sirop de glucoză, ciocolată fondantă 16% 
(cremă cacao, zahăr, unt de cacao, emulsionant: lecitină de 
soia, aromă naturală de vanilie),isomalto-oligozaharide, sirop 
de fructoză, ulei de �oarea soarelui, umidi�cator: sorbitol, 
pastă cu aromă de ciocolată (pudră de ciocolată (cacao, zahăr), 
uleiuri vegetale (�oarea soarelui, cocos), pudră de cacao cu 
conţinut scăzut de grăsimi, arome, emulsionant: lecitină de 
soia), cocos rapè, lapte crisp (proteină din zer), emulsionant: 
lecitină de soia, pudră de cacao, amestec de vitamine şi săruri 
minerale (fosfat di Potasiu, Citrat de Sodiu, Fosfat de Calciu, 
Oxid de Magneziu, Gluconat de �er, Gluconat de Zinc, Acetat 
de Vitamina E, Acetat de Vitamina A, Niacina, Gluconat di 
Mangan, Pantotenat de calciu, Gluconat de cupru, Vitamina D, 
Ribo�avina, Vitamina B6, Tiamina, Acid folic, Iodură de 
potasiu, Selenit de sodiu, Acido L-ascorbic, Vitamina K, Biotină, 
Vitamina B12), conservant: Sorbat de potasiu, arome.

202 KCAL LA baton

pe baton 50 g

pe baton 50 g


