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WWW: www.www.maxximumshop.si

Datum: 17.09.2021

Protein Oatmeal 1 kg
Kategorija: Fitnes akcija
Dobavljivost: predvidena dobava 22.09.2021
Šifra: 2941

Cena: 11,13€ 15,90€

(slika je simbolična)

Okus: Banana/jabolko, Čokolada/višnja

Kratek opis
Protein Oatmeal je mešanica ovsenih kosmičev in beljakovin: samo
stresete v posodico, dodate tekočino in izvrsten zajtrk je pripravljen!
Če ste med tistimi, ki pazite, kaj zaužijete, zagotovo veliko pozornost
namenjate tudi zajtrku. Zelo priljubljena oblika zdravega zajtrka so
ovseni kosmiči. Oves ima nizek glikemični indeks, zato v manjši meri
zviša raven sladkorja v krvi, ogljikovi hidrati, ki jih vsebuje, se
počasneje absorbirajo, kar vam daje daljši občutek sitosti.
Seveda pa pri nobenem obroku ne smejo manjkati beljakovine, saj so
nujne za ohranjanje mišic med vadbo, nepogrešljive so med strogo
dieto in tudi sicer v vsakdanjem življenju. Oves in beljakovine v
prahu so odlična kombinacija!
Beljakovinski izdelek iz ovsenih kosmičev ima blagodejne lastnosti.
Izdelek se lahko hitro in enostavno pripravi, poleg tega pa ga lahko
kombinirate z drugimi izdelki in ustvarite obrok po lastnem okusu.
Jejte kot kralj in bodite v formi z izdelkom Protein Oatmeal!
Izdelek vsebuje samo hladno stiskano palmovo olje, ki ima RSPO
certiﬁkat.

Na odmerek (87 g):
• 1551 kJ/368 kcal (banana) in 1485 kJ/352 kcal (čokolada)
• 20 g beljakovin
• 50 g ogljikovih hidratov

Izdelek Protein Oatmeal priporočamo:
• če imate radi okusne obroke, ki se hitro in enostavno pripravljajo
• če se ne želite odreči slastnim okusom celo v času diete
• če imate radi moderno kuhinjo, pa lahko visokobeljakovinski
izdelek Protein Oatmeal uporabljate v različnih receptih
Protein Oatmeal tako kot vsi ostali izdelki BioTechUSA vsebuje varne
in skrbno izbrane sestavine.

Uporaba
87 g (6 zvrhanih žlic) premešamo s 125 ml vode ali posnetega
mleka. Počakamo nekaj minut in postrežemo.

