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MICROBIOTIC MAX
VANILLA FLAVOR
Näringsvärde
Portionsstorlek: 1 portionspåse (2 g)
Portioner per förpackning: 20 portionspåsar
Per tillredd
produkt à 100 ml*
Fiber

2g

Totalt antal levande celler:
Lactobacillus helveticus R52

1 miljard CFU1

Bifidobacterium lactis HN019
1

1 miljard CFU1

Kolonibildande enhet

* 1 portionspåse (2 g pulver) löses i cirka 100 ml vatten

SKU: 173K
VP: 27,10
Ingredienser:
galaktooligosackarid-pulver (galagalaktooligosackarid (mjölk), laktos (mjölk), glukos (mjölk), galaktos (mjölk)), maltodextrin, Lactobacillus helveticus R52,
Bifidobacterium lactis HN019, arom, klumpförebyggande medel (kiseldioxid). Allergiråd: Alla allergena ingredienser har markerats med fetstil.
KAN INNEHÅLLA SOJABÖNOR.

Microbiotic Max erbjuder dig en kombination av probiotika och
prebiotiska fiber, som samverkar i harmoni för att hjälpa dig med
dina näringsmål. Varje portion innehåller 2 miljarder levande
bakteriekulturer från stammar av Bifidobacterium lactis och
Lactobacillus helveticus. Denna produkt har hög fiberhalt och
finns i portionspåsar med pulver, som är perfekt att ta till oavsett
var du befinner dig. Microbiotic Max har en a mild vaniljsmak
och kan tas med vatten eller din favorit Formula 1-shake.

ANVÄNDNING
Häll i 1 portionspåse i ett halvt glas vatten (cirka 100 ml), rör om tills
det har lösts upp och njut. Drick som den är eller tillsammans med din
favorit Formula 1-shake. Tillsätt efter att den har blandats ut och använd
vätska som har en temperatur under 25 °C, för att undvika att inverka på
produktens effektivitet.
Drick en gång om dagen. Låt produkten ingå i en balanserad och varierad
kost, som en del av en hälsosam och aktiv livsstil.

VIKTIGA FÖRDELAR
•

Innehåller en mix av både probiotiska och prebiotiska fiber

•

Innehåller 2 miljarder levande bakteriekulturer (CFU) per portion

•

Glutenfri

•

Hög fiberhalt

•

Inget tillsatt socker

•

Innehåller inga sötningsmedel, färgämnen eller konserveringsmedel

•

Vanilla flavor

•

Behöver inte förvaras i kylskåp

•

Produkten finns i paket med 20 individuella portionspåsar

•

Perfekt när du är på språng!

100 ml vatten

+

1 portionspåse (2 g)

+

rör om
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