Damhert Think Slim Maaltijdshake Chocolade met
Tagatose
Artikel nr:

1304

Omschrijving:

Damhert Think Slim Maaltijdshake Chocolade met Tagatose

EAN-code product:

5412158024732

EAN-code omdoos

5412158024749 (x 6)
5412158035615 (x 12)

Export code:

21069098

Ingredienten:

maltodextrine; zoetstof: tagatesse (21,9%) [D-tagatose (39,9%) (afkomstig van MELK);
zoetstoffen: isomalt (39,9%), sucralose (0,02%), inuline, oligosachariden]; vetpoeder [nietgehydrogeneerde SOJAolie, glucosestroop, MELKeiwitten, stabilisator: kaliumnatriumtrifosfaat, antiklontermiddel: silicium dioxide, antioxidant: rozemarijnextract];
MELKeiwitconcentraat; WEI-eiwit concentraat (bevat MELK) [WEI-eiwitconcentraat (bevat
MELK), emulgator: SOJALecithine]; verdikkingsmiddelen: xanthaangom, cellulose gom; vetarm
cacaopoeder (9,7%); inuline; magnesium citraat; natriumchloride; natuurlijke smaak;
kaliumchloride; antiklontermiddel: siliciumdioxide; Vitamine C; ijzerhoudend citraat; zinkcitraat
dihydraat; vitamine E (D-alfa-tocoferylacetaat); mangaan gluconaat; vitamine B3
(nicotinamide); vitamine B5 (calcium-D-pantothenaat); koper gluconaat; vitamine A
(retinylacetaat); vitamine B12 (cyanocobalamine); vitamine D3 (cholecalciferol); vitamine B6
(pyridoxine HC1); vitamine K1 (phylloquinon); vitamine B2 (riboflavine); vitamine B1 (thiamine
HC1); kaliumjodaat; vitamine B9 (foliumzuur); natriumseleniet; vitamine B8 (D-biotine). KAN
SPOREN BEVATTEN VAN: GLUTEN, EIEREN, VIS, SCHAALDIEREN EN SULFIET.

Allergenen:

Bevat lactose, melk, soja. Kan sporen bevatten van gluten, eieren, schaaldieren, vis,
zwaveldioxide en sulfieten. Bevat geen weekdieren, tarwe, lupine, sesamzaad, selderij,
pinda's, mosterd, noten, haver.

Inhoud:

520 g

Bewaring:

Fris en droog bewaren.

Houdbaarheid:

12 maanden vanaf productiedatum.

Gebruik:

Ben je van plan om af te vallen? Dan zijn de Damhert Think Slim maaltijdshakes en
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Afmetingen:

maaltijdrepen heerlijke producten om je te helpen bij gewichtsbeheersing! Ook kun je de
maaltijdshakes en maaltijdrepen gebruiken als je af en toe een maaltijd wil vervangen. Met dit
gamma van maaltijdshakes en maaltijdrepen is er voor iedereen een passend alternatief voor
een vervanging van de reguliere maaltijd! Zorg ervoor voldoende te drinken, minimaal 2 liter
water, thee of andere caloriearme dranken per dag. Giet 250ml magere melk in een shaker.
Voeg daarbij de inhoud van een sachet 2 maatschapjes (32g) toe en schud goed.
9,5 cm B x 18,5 cm H x 7,5 cm D
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