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Datum: 17.04.2021

Instant Oats, mleti ovseni kosmiči, 1
kg
Kategorija: Fitnes akcija
Dobavljivost: predvidena dobava 21.04.2021
Šifra: 2926

Cena: 5,53€ 7,90€

(slika je simbolična)

Okus: Naravni okus, Čokolada, Lešnik, Kremasti piškotek

Kratek opis
Instant Oats so naravni, ﬁno mleti, ovseni kosmiči, ki jih odlikuje nizki
glikemični indeks.

Zakaj ovseni kosmiči Instant oat BioTechUSA?
• so brez dodanega sladkorja *
• so vir rastlinskih beljakovin
• so bogati z vlakninami
• so brez arom
• so brez konzervansov
* Izdelek vsebuje naravno prisotne sladkorje.
Kosmiči BioTechUSA Instant Oats so ﬁno zmleti, zaradi česar ima
konsistenco, ki ponuja številne možnosti uporabe in jih je enostavno
vključiti v svoje življenje. Z njim pripravite jutranjo ovseno kašo, jo dodajte
naravnemu jogurtu ali vašemu najljubšemu smutiju ali beljakovinskemu
napitku, idealno pa jih je uporabiti tudi kot osnovo za sladice in peciva.
Ovsena kaša je izjemno priljubljena možnost zdravega zajtrka, saj je
enostavna za pripravo, hranljiva, narejena iz rastlinskih virov beljakovin,
bogatih z vlakninami, in jo lahko kombiniramo z različnim sadjem in
semeni.
Če ste eksperimentalno razpoloženi, dodajte ovseni kaši ali
beljakovinskemu napitku še BioTechUSA Zero Drops, ki je na voljo v 10
različnih okusih.

Komu so namenjeni ovseni kosmiči Instant oat
BioTechUSA?
• Tistim, ki želijo svojo prehrano narediti bolj raznoliko
• Tistim, ki želijo svoje jogurte, beljakovine za zajtrk ali po treningu
dopolniti z virom ogljikovih hidratov, bogatih z vlakninami
• Tistih, ki želijo sladko, a hkrati tudi nizek vnos sladkorja

Uporaba
1 porcijo (100 g = 3 merilne žlice, napolnjene do zgornje oznake = 7 žlic)
praška zmešajte z 200 ml vroče vode ali 100 ml hladne vode in pustite
počivati 1-2 minuti. Jejte kadar koli čez dan in kombinirajte s svojim
najljubšim sadjem, oreščki ali drugimi začimbami. Lahko dodamo v
beljakovinski ali drug napitek.

