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FBA Choco bite 20g - Orzech
laskowy w czekoladzie
Cena

0.85 Euro

Dostępność

Duża ilość

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

FB-50-637

Kod EAN

5903018052120

Producent

HPBA Group

Wazne do konca

04/2022

Opis produktu
Choco Bite Orzech laskowy & Czekolada - baton 20g
Batoniki pysznie czekoladowe, jakich jeszcze nie było!
Mam dla Was coś wyjątkowego! Chyba każdy sięga czasem po czekoladę? Poprawia humor oraz pachnie tak pięknie i aromatycznie, że na samą
myśl robi się przyjemniej. Wiem, że lubicie ją tak mocno jak ja, zwłaszcza kiedy zawartość kakao to 60%, a w składzie nie ma białego cukru,
laktozy ani lecytyny.
Dlatego specjalnie dla Was stworzono niezwykłe smakołyki owocowo-orzechowe w czekoladzie, z najlepszą czekoladą słodzoną cukrem
kokosowym, które podbiją Wasze serca i podniebienia! Długo pracowano nad ich recepturą, aby uzyskać połączenie idealne. Udało się!
To istna czekoladowa rozkosz i niekwestionowany bestseller.
Choco Bites są świetne do przekąszenia na co dzień. Wykonane z niewielu składników wyśmienicie sprawdzą się jako zdrowa alternatywa dla
słodyczy. Nie zawierają wspomagaczy smaku ani sztucznych barwników. Są w 100% naturalne.
To szybki sposób na zaspokojenie głodu i dodanie sobie energii w domu, pracy, czy podczas podróży. Również mamy i dzieci, nawet te
najbardziej wymagające, oszaleją na punkcie czekoladowych batoników. Można je zabrać do szkoły, na zajęcia pozalekcyjne, czy wypady
weekendowe.
Batonik warty grzechu, na który możesz sobie pozwolić, bez wyrzutów sumienia!
Masa netto: 20 g
Składniki:
Daktyle, orzechy laskowe 25,3%, czekolada 60%, kakao (miazga kakaowa, cukier kokosowy, tłuszcz kakaowy) 21,5%, polewa czekoladowa
(miazga kakaowa, cukier kokosowy, tłuszcz kakaowy).
Przybliżone wartości odżywcze w 100 g produktu
Wartość energetyczna: 2002 kJ / 481 kcal
Tłuszcz: 28,2 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone: 9,6 g
Węglowodany: 44,6 g
w tym cukry: 44,6 g
Błonnik: 10,8 g
Białko: 6,7 g
Sól: 0 g
OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Produkt może zawierać: mleko, soje, sezam, orzechy ziemne, inne orzechy, jaja, gluten.
Mimo, że dokładamy wszelkich starań produkt może zawierać kawałki pestek i łubin.
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Producent:
HPBA Group Sp. z o. o. Sp. k., ul. Zaciszańska 9, 03-284 Warszawa
Dystrybutor w Irlandii:
Cavera, Newcastle, Co.Dublin; office@cavera.ie
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