Natural Balance Bar
WELLNESS BY ORIFLAME
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GMO-vapaata
proteiinia:

soija, herne
ja hera

Herkulliset välipalapatukat
Herkullinen VOI OLLA terveellistä.
Natural Balance -patukka on suussa sulava, proteiinia sisältävä välipala,
josta ei tarvitse kantaa huonoa omaatuntoa.Valitse suosikkisi kahdesta
eri mausta. Molemmat ovat yhtä herkullisia ja täysin luonnollisia.
Mikä tekee Natural Balance -patukasta erilaisen?
•
100 % luonnolliset aineosat - sisältää 3 geenimanipuloimatonta
proteiinia: soijaa, hernettä ja heraa.
•

Vain 150 kaloria – yhtä vähän kuin 2 lasissa 0,5% rasvaa sisältävää
maitoa.

•

Runsaasti kuituja – neljän viljan seos (ohra, kaura, vehnä ja riisi).

•

Matala GI – lisää energisyyttä ja jaksat keskittyä.

Mistä Natural Balance -patukoiden herkullinen maku syntyy?
Supermarjapatukan (Super Berries) maku on aidoista marjoista:
mustikasta, granaattiomenasta ja acaista. Suklaapatukan (Choco) maku
on syntyisin kaakaopavuista.

WELLNESS
WELLNESS BY ORIFLAME
Uusi Natural Balance -patukka on suussa sulava,
proteiinia sisältävä välipala, josta ei tarvitse kantaa
huonoa omaatuntoa. Kaksi makua, suklaa ja supermarja,
molemmat ovat yhtä herkullisia ja täysin luonnollisia.
NATURAL BALANCE BARS
• 100 % luonnollinen ja terveellinen välipalapatukka, jossa on
vain noin150 kaloria (patukoiden keskiarvo).
• Kaksi herkullista makua: suklaa ja supermarja
(granaattiomena, mustikka ja acai-marja).
• Patukat ovat matalaglykeemisiä (41 suklaapatukassa ja 44
supermarjassa).
• 100% luonnollinen – ei sisällä keinotekoisia väriaineita,
säilöntäaineita, makeuttajia eikä geenimanipuloituja
aineosia.
• Paljon proteiinia - proteiininlähteinä ovat maitohera, herne
ja soija.
• Runsaasti kuituja - ohraa, vehnää, riisiä ja kauraa.
• Pakkaus sisältää 7 patukkaa. 280 g (7 x 40 g).
25386 Natural Balance Bar Super Berries ravintosisältö:
100g (Per 40g patukka)
• Energia 1573kJ / 374kcal (629kJ / 149kcal)
25385 Natural Balance Bar Choco ravintosisältö:
100g (Per 40g patukka)
• Energia 1614kJ / 384kcal (645kJ / 153kcal)
• Rasva11.3g (4.5g)
• josta tyydyttynyttä 4.1g (1.6g)
• Kertatyydyttämättömiä rasvahappoja 3.6g (1.4g)
• Monityydyttämättömät rasvahapot 3.5g (1.4g)
• Hiilihydraatit 45.6g (18.2g)
• josta sokereita 28.1g (11.2g)
• Ravintokuitu 10,6g (4,2g)
• Proteiini 19.6g (7.8g)

• Rasva 10.0g (4.0g)
• josta tydyttynyttä 3.2g (1.2g)
• josta kertatyydyttämättömiä ravahappoja 3.1g (1.2g)
• josta monityydyttämättömiä rasvahappoja 3.5g (1.4g)
• Hiilihydraatit 47.2g (18.8g)
• josta sokereita 28.3g (11.3g)
• Ravintokuitu 10.6g (4.2g)
• Proteiini 18.8g (7.5g)
• Suola 0.45g (0.17g)
Ainesosat: Soijajauho (18.7%), fruktoosisiirappi, ohramallasuute,

• Suola 0.47g (0.20g)

kaurahiutale, vehnätärkkelys, soijamuru (soijaproteiini, tapio-

Ainesosat: Soijajauho (17.3%), fruktoosisiirappi, ohramallasuute,

palasekoitus 4,3 % [fruktoosi-glukoosisiirappi, kosteudensäilyttäjä

kaurahiutale, soijamuru (soijaproteiini, tapiokatärkkelys, suola),
vehnätärkkelys, suklaapalat 6,3 % [sokeri, kaakaomassa, kaakaovoi,
emulgointiaine (soijalesitiini), vanilja], maltodekstriini, fruktoosi,
palmuöljy, maitoproteiini (2.8%), herneproteiini (2.8%), riisimuru
(riisijauho, vehnägluteeni, sokeri, vehnämallas, glukoosi, suola),
vähärasvainen kaakao, vesi, aromit.
Saattaa sisältää pähkinää, maapähkinää, kananmunaa ja seesaminsiementä.

katärkkelys, suola), maltodekstriini, fruktoosi, palmuöljy, hedelmä(glyseroli), sokeri, vehnäkuitu, hedelmät (granaattiomenamehu,
acai-marjasose, mustikkasose), hyytelöimisaine (pektiini), palmuöljy,
happamuudensäätöaineet (sitruunahappo, omenahappo), aromit],
maitoproteiini (3%), herneproteiini (3%), riisimuru (riisijauho, vehnägluteeni, sokeri, vehnämallas, glukoosi, suola), happamuudensäätöaine
(sitruunahappo), aromit (sisältää maitoa), väriaine (punajuuriuute).
Saattaa sisältää pähkinää, maapähkinää, kananmunaa ja seesaminsiementä.
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