
PROTEÍNOVÉ TYČINKY  
H24 ACHIEVE
PRÍCHUŤ HORKEJ ČOKOLÁDY

Výživové údaje
Veľ kosť porcie: 1 tyčinka (60 g)

Počet porcií v balení: 6

Na 100 g Na tyčinku (60 g)

Energia 1467 kJ 880 kJ
351 kcal 210 kcal

Tuky 12 g 7 g
z toho: nasýtené 9,0 g 5,4 g

Sacharidy 37 g 22 g
z toho: cukry 2,0 g 1,2 g

Bielkoviny 34 g 21 g
Soľ 0,2 g 0,12 g

Zloženie:

mliečny proteín (extrahovaný mliečny proteín, kazeinát vápenatý (z mlieka), koncentrát srvátkového proteínu (z mlieka)), sladidlo (maltitolový sirup), horká 
čokoládová poleva so sladidlom (17 %, kakaová hmota: 58 % minimum) (kakaová hmota, sladidlo (maltitol), kakaové maslo, emulgátor (sójový lecitín), prírodná 
príchuť), zvlhčujúca látka (glycerol), kokosový olej, kakaový prášok so zníženým obsahom tuku (kakaové maslo: 10 % minimum), sójové kakaové chrumky 
(extrahovaný sójový proteín, kakaový prášok, tapiokový škrob), pražené kakaové bôby, prírodné príchute, farbivo (čistý karamel), sladidlo (steviol glykozidy). 
Informácie pre alergikov: alergény sú v zložení zvýraznené tučne.

MÔŽE OBSAHOVAŤ STOPY LEPKU, ORECHOV, VAJEC A ARAŠIDOV.

SKU: 150K 

Pokračujte vo svojom zdravom a aktívnom životnom štýle a zároveň 
si užívajte bohatú príchuť horkej čokolády v proteínových tyčinkách 
H24 Achieve.

Sú praktickou odmenou po výkone, ktorá obsahuje 21 g proteínu 
na tyčinku, čo prispieva k budovaniu a udržaniu svalovej hmoty, 
majú nízky obsah cukru, neobsahujú umelé príchute a farbivá 
a sú vhodné pre vegetariánov.

Užívajte si proteínové tyčinky H24 Achieve medzi hlavnými jedlami, 
po výkone alebo kedykoľvek máte na niečo chuť a nechcete porušiť 
svoje výživové ciele.

Proteínové tyčinky H24 Achieve majú certifikáciu Informed Sports. 
Boli testované a neobsahujú žiadne látky zakázané pre atlétov.**

Informácie uvedené v tomto materiáli sa vzťahujú na produkt predávaný v Slovenskej republike © 2021 Herbalife Europe Limited. Všetky práva vyhradené. Jún 2021.

HLAVNÉ VÝHODY A VLASTNOSTI
• 21 g proteínu na tyčinku

• Nízky obsah cukru

• Certifikácia Informed Sports

• Bez umelých farbív a príchutí

• Bohatá príchuť horkej čokolády

• Vhodné pre vegetariánov

NÁVOD NA POUŽITIE

Konzumujte raz denne medzi hlavnými jedlami alebo po výkone. 
Užívajte si tento produkt v rámci vyváženej a rôznorodej stravy ako 
súčasť zdravého a aktívneho životného štýlu.
Nadmerná konzumácia môže mať laxatívne účinky.

**Testované na zakázané látky. Systém zaistenia kvality Informed Sports certifikuje, 
že vzorka dávky, z ktorej bol tento produkt vyrobený, bola testovaná svetovým športovým 
antidopingovým laboratóriom LGC a zistilo sa, že v antidopingovom teste neobsahuje 
žiadne zakázané látky. Viac informácií na www.informed-sport.com
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