PROTEIN BAR

HØYDEPUNKTENE MED PROTEIN BAR
Zinzino Protein Bar er spesielt utviklet for
helsebevisste og aktive mennesker som må spise når
de er på farten, enten før eller etter trening, eller som
bare ønsker en sunnere snacks.
Våre forskere har jobbet hardt for å komme frem til
en kombinasjon av de beste smakene og de mest
funksjonelle ingrediensene.
Med smak av lemon cheese cake og sjokolade.
Innhold: 4 x 45g

HOVEDFORDELER
Høyt proteininnhold1
Høyt fiberinnhold2
Lavt sukkerinnhold3
Inneholder PANSALT som gir et redusert
natriuminnhold.

HØYT PROTEININNHOLD1
Zinzino Protein Bar inneholder melkeprotein av høy kvalitet,
og er en måte å tilføre kroppen nok proteiner når du er aktiv.
Den er også nyttig når det gjelder restitusjonsprosessen etter
trening, og bidrar til å opprettholde muskelmasse4.
HØYT FIBERINNHOLD2
Zinzino bar inneholder nærmere 7 g kostfiber, som er omtrent
30 % av det anbefalte daglige inntaket for voksne. Kostfiber
fremmer gunstige effekter for tarmsystemet, kolesterolet og
metthetsfølelsen.
LAVT SUKKERINNHOLD3
Sukker gir kalorier, men har liten næringsverdi. Derfor har vi
erstattet sukkeret med polyoler, som er naturlige og kalorifattige søtningsmidler.
INNEHOLDER PANSALT®,
REDUSERT NATRUMINNHOLD
Overdrevet saltinntak (natrium) knyttes til mange helseproblemer.
PanSalt® er en naturlig (og grundig testet) salterstatning der
nesten halvparten av natriumet, sammenlignet med bordsalt, er
PROTEIN BAR MED SMAK AV LEMON CHEESE CAKE
1 porsjon = 45 g (1 bar)

Næringsverdi

		
per 100 g
		
Energi 		
1390 kJ / 333 kcal
Fett
11,6 g		
hvorav mettet fett 5,2 g 		
Karbohydrater
27,8 g 		
Sukker 		
3,6 g 		
Polyoler 		
23,9 g 		
Fiber		
14,0 g 		
Protein 		
31,9 g 		
Salt 		
0,57 g		

erstattet av mineralmagnesium og kalium som har sine egne helsefordeler. PanSalt er kreditert av finske myndigheter for å bidra til å
oppnå store helseforbedringer. Siden 2001 har det vært godkjent
som en matingrediens av Europakommisjonen.
SALGSENHET: Zinzino Protein Bar selges kun i bokser med 4
barer à 45 gram. Hver bar er individuelt pakket i folie.
MERK: På utsiden av boksen finner du all viktig informasjon,
f.eks. liste over ingredienser osv. på ditt lokale språk. Teksten
er også trykket på folien rundt hver bar, men bare på engelsk.
ADVARSEL: Overdreven bruk kan ha en lakserende effekt.
KAN INNEHOLDE: Spor av egg, nøtter, peanøtter og
sesamfrø.
Inneholder søtningsmidler.
OPPBEVARING: Oppbevares på et tørt sted i 15-22 °C, må
ikke oppbevares i direkte sollys.

PROTEIN BAR MED SJOKOLADESMAK
1 porsjon = 45 g (1 bar)

Næringsverdi

per 45 g 			
625 kJ / 150 kcal
5,2 g
2,3 g
12,5 g
1,6 g
10,8 g
6,3 g
14,4 g
0,26 g

INGREDIENSER:
melkeprotein, hvit sjokolade med kunstig søtningsstoff 20 %
(maltitol, kakaosmør, helmelkspulver, emulgator (soyalecitin),
vanilje), fyllmiddel (polydekstrose), stabilisator (sorbitolsirup),
hydrolysert hvetegluten, humektant (glyserol), solsikkeolje,
vegetabilske fibre (akasiagummi), mineralsalt*, emulgator
(sitronsyreester (E472c)), smakstilsetninger, forsuringsmiddel
(sitronsyre), søtningsmiddel (sukralose), fargemiddel (betakaroten). *PANSALT®.

		
per 100 g		
		
Energi 		
1368 kJ / 328 kcal
Fett
11,1 g		
hvorav mettet fett 5,9 g 		
Karbohydrater
28,1 g 		
Sukker 		
3,9 g 		
Polyoler 		
22,9 g 		
Fiber 		
15,1 g		
Protein 		
30,5 g		
Salt 		
0,53 g		

per 45 g 			
615 kJ / 147 kcal
5,0 g
2,7 g
12,7 g
1,8 g
10,3 g
6,8 g
13,7 g
0,24 g

INGREDIENSER:
melkeprotein, melkesjokolade med søtningsmiddel 20%
(maltitol, kakaosmør, helmelkspulver, kakaomasse, emulgator
(soyalecitin), smakstilsetning), fyllmiddel (polydekstrose), stabilisator (sorbitolsirup), hydrolysert hvetegluten, humektant
(glyserol), kakaomasse, vegetabilske fibre (akasiagummi), fettfattig kakao, solsikkeolje, emulgator (sitronsyreester (E472c)),
mineralsalt*, smakstilsetninger, søtningsmiddel (sukralose).
*PANSALT®.

HELSEPÅSTANDER OM PROTEIN BAR (EFSA)
1. En påstand om at mat har høyt proteininnhold, og alle påstander som sannsynligvis
har samme betydning for forbrukeren, kan bare fremmes når minst 20 % av energiverdien til maten kommer fra protein.

3. En påstand om at mat inneholder lite sukker, og andre påstander som sannsynlig har
samme betydning for forbrukeren, kan bare fremmes der produktet ikke inneholder mer
enn 5 g sukker per 100 g for faste stoffer eller 2,5 g sukker per 100 ml for væske.

2. En påstand om at mat har høyt fiberinnhold og enhver påstand som sannsynligvis
har samme betydning for forbrukeren, kan bare gjøres når produktet inneholder minst 6
g fiber per 100 g eller minst 3 g fiber per 100 kcal.

4. Protein bidrar til vekst i muskelmassen. Protein bidrar til å opprettholde muskelmassen. Påstanden kan bare brukes for mat som minst er en kilde til protein slik det refereres
til i påstanden KILDE TIL PROTEIN som er oppført som tillegg til forordning (EC) Nr.
1924/2006.
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