
1780176 - Multipower reep 50% Protein Cookies & Cream 50 g

Artikel omschrijving
Reep met 50% eiwitten, met een laagje melkchocolade. Met zoetmiddelen. Cookies & cream-smaak.

Ingrediënten
Eiwitmix (calcium caseïnaat, melkproteïne isolaat, eiwitproteïne), collageenhydrolysaat, melkchocolade(17%) (mal-
titol, cacaoboter, melkpoeder, cacaomassa, emulgator sojalecithine, aroma), bevochtigingsmiddel glycerine, water, 
donkere koekstukjes (2,8%) (tarwemeel, suiker, palmolie, cacaopoeder, koolzaadolie, glucosesiroop, magere melkpo-
eder, gerstesiroop, moutextract, rijsmiddel: natriumcarbonaat, wijnzuur; zout, aroma), vulstof: mikrokristalline cellulo-
se, erythritol; palmvet, aroma, zout, antioxidatiemiddel: sterk tocoferolbevattende extracten, ascorbinezuur; zoetmiddel 
sucralose.

Bevat lactose. Kan sporen van pinda’s en schaaldieren bevatten.

Voedingswaardetabel

Koel en droog bewaren.

Consumptie
Kan bij overmatige consumptie laxerend werkend.

Voedingswaardetabel per 100 g per dosis of portie
 1453 346 727 173
vet [g] 8,3 4,2 619 145
waarvan verzadigde vetzuren[g] 5,2 2,6
koolhydraten [g] 24 12,5
waarvan suiker [g] 1,8 0,9
waarvan acyclische alcoholen [g] 22 11
voedingsvezels [g] 3,0 1,5
eitwitten [g] 50 25
zout [g] 0,77 0,38

white/weiß
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1780185 - Multipower reep 50% Protein Chocolate-Cream 50 g

Artikel omschrijving
Reep met 50% eiwitten, met een laagje melkchocolade. Mit zoetmiddelen. Chocoladesmaak.

Ingrediënten
Eiwitmix (calcium caseïnaat, melkproteïne isolaat, eiwitproteïne), collageenhydrolysaat, melkchocolade(17%) (mal-
titol, cacaoboter, melkpoeder, cacaomassa, emulgator sojalecithine, aroma), bevochtigingsmiddel glycerine, water, 
vetarm cacaopoeder (6%), palmvet, vulstof microkristallijne cellulose, aroma, zout, antioxidatiemiddel: sterk tocoferolbe-
vattende extracten, ascorbinezuur; zoetmiddel sucralose.

Bevat lactose en kan sporen van gluten, pinda’s en schaaldieren bevatten.

Voedingswaardetabel

Koel en droog bewaren.

Consumptie
Kan bij overmatige consumptie laxerend werkend.

Voedingswaardetabel per 100 g per dosis of portie
 1458 343 729 172
vet [g] 8,6 4,3 619 145
waarvan verzadigde vetzuren[g] 5,2 2,5
koolhydraten [g] 24 12
waarvan suiker [g] 1,6 0,8
waarvan acyclische alcoholen [g] 21 10,5
voedingsvezels [g] 3,2 1,6
eitwitten [g] 50 25
zout [g] 0,54 0,27

white/weiß
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1780194 - Multipower reep 50% Protein Coconut 50 g

Artikel omschrijving
Reep met 50% eiwitten, met een laagje melkchocoladen. Met zoetmiddelen. Kokossmaak.

Ingrediënten
Eiwitmix (calcium caseïnaat, melkproteïne isolaat, eiwitproteïne), collageenhydrolysaat, melkchocolade (17%) (mal-
titol, cacaoboter, melkpoeder, cacaomassa, emulgator sojalecithine, aroma), bevochtigingsmiddel glycerine, water, 
kokosvlokken (2,8%), vulstof microkristallijne cellulose, erythritol, palmvet, aroma, zout, antioxidatiemiddel: sterk toco-
ferolbevattende extracten, ascorbinezuur, zoetmiddel sucralose.

Bevat lactose en kan sporen van gluten, pinda’s en andere noten bevatten. 

Voedingswaardetabel

Koel en droog bewaren.

Consumptie
Kan bij overmatige consumptie laxerend werkend.

Voedingswaardetabel per 100 g per dosis of portie
 1493 356 750 179
vet [g] 9,9 5 619 145
waarvan verzadigde vetzuren[g] 6,3 3,2
koolhydraten [g] 24,5 12,3
waarvan suiker [g] 2,1 1,1
waarvan acyclische alcoholen [g] 21,5 10,8
voedingsvezels [g] 3,3 1,7
eitwitten [g] 50 25
zout [g] 0,56 0,28

white/weiß
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