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KUN TILGJENGELIG  

VIA DIN 

SELVSTENDIGE 
HERBALIFE-

DISTRIBUTØR

Næringsverdi:
 Porsjonsstørrelse: 1 bar (35 g), Porsjoner per pakke: 14

per 35 g (1 Bar) per 100 g

Energi 134 kcal

561 kJ

383 kcal

1603 kJ

Protein 10 g 29 g

Karbohydrat 16 g 46 g

Fett 3 g 8,6 g

Ingredienser:  

Melkeprotein, glukosesirup, fruktosesirup, sukker, mandelmasse 
(6,6 %), kakaosmør, melkepulver, hydrolysat fra kollagenprotein, 
kakaolikør, sprø ris, smakstilsetning. Emulgator: soyalecitin.

For oppdatert ingrediensliste og ernæringsverdier vennligst  
se produktetikett.

Vektkontroll

Herbalife Protein Bars er delikate, sunnere 
snacks. De inneholder ca 140 kalorier og 
er pakket enkeltvis for å bevare friskheten. 
De passer ypperlig når du tenker på 
midjemålet, samtidig som du ønsker 
å bevare energinivået.

VIKTIGE FORDELER
  Balanserer kombinasjonen av protein og karbohydrater for å bidra 

til en vedvarende energifrigjøring. 

  Har et høyt proteininnhold og bidrar til at du føler deg mettere lenger 

og dermed unngår unødvendig småspising mellom måltidene

  Gir karbohydrater og et høyt innhold av protein, noe som kan bidra til 

å forberede kroppen for trening.

  Ca. 140 kcal per bar for å hjelpe deg med å kontrollere 

kaloriinntaket ditt.

  Tilgjengelig i tre herlige smaker

 Sjokoladetrekk som tiltaler alle som har lyst på noe søtt

HVORDAN KAN DET HJELPE DEG?
Du trenger ikke føle deg skyldig når du spiser en bar. Sunnere snacks bør ha 
et begrenset kaloriinnhold og bør gi deg en metthetsfølelse som holder deg i 
gang til neste måltid. Sunnere snacks, som Herbalifes Protein Bars, gir et godt 
tilskudd av protein og karbohydrater med et kontrollert kaloriinntak – samtidig 
som det smaker herlig.

BRUK
1-2 bar per dag som sunnere snacks.

SUNNERE 
SNACKS MED 
SØT SMAK

Din selvstendige Herbalife-distributør er:
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http://www.dinherbashop.no/

