With
15 x 45 g ℮
GR Control
batooni / batonėlių
Technology
Netokaal / Grynasis kiekis: 675 g
2

10 g Valke / Baltymų • 5 g Kiudaineid /
Skaidulinių medžiagų • 320 mg Oomega-3
rasvhappeid / Omega-3 riebalų rūgščių

GLUTEN
FREE

Puuviljade ja pähklite batoon • Vaisių ir riešutų batonėlis
R0418.XCP.03 230mm x 125mm x 65mm ESTLT

BAR

Puuviljade ja pähklite batoon •
Vaisių ir riešutų batonėlis

NATURE • SCIENCE

EST Puuviljade ja pähklite batoon
Koostisosad: sojakrõpsud (sojavalgu isolaat, tapioki tärklis, sool), lahustuvad kiudained,
gluteeinivabad kaerahelbed (9,3%), riisisiirup, rosinad (7,8%), kõrvitsaseemned (7,5%),
magustatud jõhvikad (jõhvikad, suhkur, päevalilleõli) (5,9%), india pähklid (4,9%),
mandlid (4,9%), dehüdreeritud riisisiirup, niiskusesäilitaja: glütserool; linaseemned (3,2%),
sojavalgu isolaat, vitamiinide ja mineraalainete segu [dikaltsiumfosfaat, E-vitamiin
(D-alfa-tokoferool, tokoferoolide segu, sojaoaõli), C-vitamiin (L-askorbiinhape), niatsiin
(nikotinamiid), raudsulfaat, kroom III kloriid, kuivatatud pärmid, A-vitamiin (retinüülpalmitaat),
D-kaltsiumpantotenaat, B6-vitamiin (püridoksiinhüdrokloriid), B2-vitamiin (riboflaviin),
B1-vitamiin (tiamiinmononitraat), D3-vitamiin (kolekaltsiferool), B12-vitamiin
(tsüanokobalamiin), foolhape (pteroüülmonoglutamiinhape)], päevalilleseemned (2%),
roosuhkur, päevalilleõli, köögivilja kiud (kummiaraabik), looduslikud maitseained,
mustikad (0,5%), antioksüdant: tokoferoolikontsentraat.
NeoLifeBar batoon on maitsev ja toitev vahepala. Naudi 1 batoon päevas. Iga batoon sisaldab
10 g valke, 5 g täiskõhutunnet tekitavat kiudainet ning 320 mg oomega-3 rasvhappeid
linaseemnetest. NeoLifeBar pakub toitaineid looduslikust täisterast, pähklitest, seemnetest ja
marjasegust ning lisaks ka vitamiine ning mineraalaineid.
Toodetud seadmetel, kus töödeldakse ka maapähkleid, pähkleid, piima, mune, nisu ja
seesamiseemneid.
Säilitada kuivas, jahedas, kaitstult otsese päikesevalguse eest.
Partii number ja parim enne kuu lõppu: vaata pakendilt.

LT Vaisių ir riešutų batonėlis
Sudedamosios dalys: sojų traškučiai (sojų baltymų izoliatas, maniokų krakmolas, druska), tirpios
skaidulos, avižų dribsniai be glitimo (9,3%), ryžių sirupas, razinos (7,8%), moliūgų sėklos (7,5%),
saldintos spanguolės (spanguolės, cukrus, saulėgrąžų aliejus) (5,9%), anakardžiai (4,9%),
migdolai (4,9%), dehidratuotas ryžių sirupas, drėgmę išlaikanti medžiaga glicerolis, linų
sėmenys (3,2%), sojų baltymų izoliatas, vitaminų ir mineralų mišinys [dikalcio fosfatas, vitaminas E
(d-alfa tokoferolis, tokoferolių mišinys, sojų aliejus), vitaminas C (L-askorbo rūgštis), niacinas
(nikotinamidas), geležies sulfatas, chromo (III) chloridas, džiovintos mielės, vitaminas A (retinilo
palmitatas), kalcio d-pantotenatas, vitaminas B6 (piridoksino hidrochloridas), vitaminas B2
(riboflavinas), vitaminas B1 (tiamino mononitratas), vitaminas D3 (cholekalciferolis), vitaminas B12
(cianokobalaminas), folio rūgštis (pteroilmonoglutamo rūgštis)], saulėgrąžų sėklos (2%), cukranendrių
cukrus, saulėgrąžų aliejus, daržovių skaidulos (akacijų derva), natūralios kvapiosios medžiagos,
mėlynės (0,5%), antioksidantas: (tokoferolių koncentruotas ekstraktas).
„NeoLifeBar“ batonėlis – tai skanus ir maistingas užkandis. Mėgaukitės vienu batonėliu per dieną.
Kiekvieno batonėlio sudėtyje yra 10 gramų baltymų, 5 gramai maistinių skaidulų ir 320 mg omega-3
riebalų rūgščių iš linų sėmenų. „NeoLifeBar“ suteikia natūralių sveikų grūdų, riešutų, sėklų, maistinių
medžiagų iš įvairių uogų, vitaminų bei mineralų.
Produktas gamintas įranga, galinčia turėti žemės riešutų, riešutų, pieno, kiaušinių, kviečių ir
sezamo likučių.
Laikyti sausoje, vėsioje, vaikams nepasiekiamoje vietoje. Geriausias iki (pabaigos): žr. ant pakuotės.
Produkto partijos numeris nurodytas ant pakuotės.

BAR

Puuviljade ja pähklite batoon •
Vaisių ir riešutų batonėlis

NATURAL, WHOLESOME,

Snackable Nutrition

Toitumisalane teave / Maistinė vertė:
100 g kohta / % NRV / 1 batooni kohta / 1 % NRV /
100 g RMV* batonėlyje (45 g) RMV*
Energiasisaldus / Energija
384 kcal (1610 kJ)
Rasvad, millest / Riebalai, kuriuose
13,8 g
küllastunud / sočiųjų riebalų rūgščių
2g
Süsivesikud, millest /
38,9 g
Angliavandeniai, kuriuose
suhkrud / cukraus
18,8 g
polüoolid / poliolių
3,9 g
Kiudained / Skaidulinės medžiagos
11 g
Valgud / Baltymai
22,2 g
Sool / Druska
0,65 g
naatrium / natris
0,26 g
A-vitamiin / Vitaminas A
833 μg
D-vitamiin / Vitaminas D
7,8 μg

104
156

173 kcal (725 kJ)
6,2 g
0,9 g
17,5 g
8,5 g
1,8 g
5g
10 g
0,29 g
0,116 g
375 μg
3,5 μg

47
70

100 g kohta / % NRV / 1 batooni kohta / 1 % NRV /
100 g
RMV* batonėlyje (45 g)
RMV*
E-vitamiin / Vitaminas E
C-vitamiin / Vitaminas C
Tiamiin / Tiaminas
Riboflaviin / Riboflavinas
Niatsiin / Niacinas
B6-vitamiin / Vitaminas B6
Foolhape / Folio rūgštis
B12-vitamiin / Vitaminas B12
Pantoteenhape / Pantoteno rūgštis
Kaltsium / Kalcis
Fosfor / Fosforas
Raud / Geležis
Kroom / Chromas

15,6 mg
45,2 mg
1,17 mg
1,32 mg
15,5 mg
1,55 mg
311,2 μg
4,7 μg
7,8 mg
590 mg
518 mg
9,2 mg
66 μg

130
56
106
94
97
111
155
187
130
74
74
66
167

7 mg
20,3 mg
0,53 mg
0,60 mg
7 mg
0,7 mg
140 μg
2,1 μg
3,5 mg
265 mg
233 mg
4,1 mg
30 μg

59
25
48
43
44
50
70
84
58
33
33
29
75

Edasimüüja:
NeoLife International OÜ,
Roosikrantsi 9,
10119 Tallinn, Eesti
Platintojas Lietuvoje:
UAB „NeoLife International“,
Jogailos g. 4, Vilnius, Lietuva

NOT SOLD IN RETAIL STORES.
Available Exclusively from
NeoLife Distributors.
Leading edge nutrition since 1958.
Based in Nature, Backed by Science.
No artificial colors, flavors, sweeteners,
or preservatives added.
Store in a cool, dry place, away from
direct sunlight.
NeoLife.com
Made in the Netherlands.

TÄISTERA
SVEIKI GRŪDAI

LINASEEMNED
LINŲ SĖMENYS
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Vaisių ir riešutų batonėlis

* NRV /RMV: päevased võrdluskogused / referencinė maistinė vertė

NATURE • SCIENCE

0418

MARJASEGU
ĮVAIRIOS UOGOS

PÄHKLISEGU
RINKTINIAI RIEŠUTAI

Lot #
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End:

Best If
Used By
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Platintojas Lietuvoje:
UAB „NeoLife International“,
Jogailos g. 4, Vilnius, Lietuva

NOT SOLD IN RETAIL STORES.
Available Exclusively from
NeoLife Distributors.
Leading edge nutrition since 1958.
Based in Nature, Backed by Science.
No artificial colors, flavors, sweeteners,
or preservatives added.
Store in a cool, dry place, away from
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Puuviljade ja pähklite batoon •
Vaisių ir riešutų batonėlis

LT Vaisių ir riešutų batonėlis
Sudedamosios dalys: sojų traškučiai (sojų baltymų izoliatas, maniokų krakmolas, druska), tirpios
skaidulos, avižų dribsniai be glitimo (9,3%), ryžių sirupas, razinos (7,8%), moliūgų sėklos (7,5%),
saldintos spanguolės (spanguolės, cukrus, saulėgrąžų aliejus) (5,9%), anakardžiai (4,9%),
migdolai (4,9%), dehidratuotas ryžių sirupas, drėgmę išlaikanti medžiaga glicerolis, linų
sėmenys (3,2%), sojų baltymų izoliatas, vitaminų ir mineralų mišinys [dikalcio fosfatas, vitaminas E
(d-alfa tokoferolis, tokoferolių mišinys, sojų aliejus), vitaminas C (L-askorbo rūgštis), niacinas
(nikotinamidas), geležies sulfatas, chromo (III) chloridas, džiovintos mielės, vitaminas A (retinilo
palmitatas), kalcio d-pantotenatas, vitaminas B6 (piridoksino hidrochloridas), vitaminas B2
(riboflavinas), vitaminas B1 (tiamino mononitratas), vitaminas D3 (cholekalciferolis), vitaminas B12
(cianokobalaminas), folio rūgštis (pteroilmonoglutamo rūgštis)], saulėgrąžų sėklos (2%), cukranendrių
cukrus, saulėgrąžų aliejus, daržovių skaidulos (akacijų derva), natūralios kvapiosios medžiagos,
mėlynės (0,5%), antioksidantas: (tokoferolių koncentruotas ekstraktas).
„NeoLifeBar“ batonėlis – tai skanus ir maistingas užkandis. Mėgaukitės vienu batonėliu per dieną.
Kiekvieno batonėlio sudėtyje yra 10 gramų baltymų, 5 gramai maistinių skaidulų ir 320 mg omega-3
riebalų rūgščių iš linų sėmenų. „NeoLifeBar“ suteikia natūralių sveikų grūdų, riešutų, sėklų, maistinių
medžiagų iš įvairių uogų, vitaminų bei mineralų.
Produktas gamintas įranga, galinčia turėti žemės riešutų, riešutų, pieno, kiaušinių, kviečių ir
sezamo likučių.
Laikyti sausoje, vėsioje, vaikams nepasiekiamoje vietoje. Geriausias iki (pabaigos): žr. ant pakuotės.
Produkto partijos numeris nurodytas ant pakuotės.

Best If
Used By

BAR

EST Puuviljade ja pähklite batoon
Koostisosad: sojakrõpsud (sojavalgu isolaat, tapioki tärklis, sool), lahustuvad kiudained,
gluteeinivabad kaerahelbed (9,3%), riisisiirup, rosinad (7,8%), kõrvitsaseemned (7,5%),
magustatud jõhvikad (jõhvikad, suhkur, päevalilleõli) (5,9%), india pähklid (4,9%),
mandlid (4,9%), dehüdreeritud riisisiirup, niiskusesäilitaja: glütserool; linaseemned (3,2%),
sojavalgu isolaat, vitamiinide ja mineraalainete segu [dikaltsiumfosfaat, E-vitamiin
(D-alfa-tokoferool, tokoferoolide segu, sojaoaõli), C-vitamiin (L-askorbiinhape), niatsiin
(nikotinamiid), raudsulfaat, kroom III kloriid, kuivatatud pärmid, A-vitamiin (retinüülpalmitaat),
D-kaltsiumpantotenaat, B6-vitamiin (püridoksiinhüdrokloriid), B2-vitamiin (riboflaviin),
B1-vitamiin (tiamiinmononitraat), D3-vitamiin (kolekaltsiferool), B12-vitamiin
(tsüanokobalamiin), foolhape (pteroüülmonoglutamiinhape)], päevalilleseemned (2%),
roosuhkur, päevalilleõli, köögivilja kiud (kummiaraabik), looduslikud maitseained,
mustikad (0,5%), antioksüdant: tokoferoolikontsentraat.
NeoLifeBar batoon on maitsev ja toitev vahepala. Naudi 1 batoon päevas. Iga batoon sisaldab
10 g valke, 5 g täiskõhutunnet tekitavat kiudainet ning 320 mg oomega-3 rasvhappeid
linaseemnetest. NeoLifeBar pakub toitaineid looduslikust täisterast, pähklitest, seemnetest ja
marjasegust ning lisaks ka vitamiine ning mineraalaineid.
Toodetud seadmetel, kus töödeldakse ka maapähkleid, pähkleid, piima, mune, nisu ja
seesamiseemneid.
Säilitada kuivas, jahedas, kaitstult otsese päikesevalguse eest.
Partii number ja parim enne kuu lõppu: vaata pakendilt.

PÄHKLISEGU
RINKTINIAI RIEŠUTAI

R0418.XCP.03

With
15 x 45 g ℮
GR Control
batooni / batonėlių
Technology
Netokaal / Grynasis kiekis: 675 g
2

10 g Valke / Baltymų • 5 g Kiudaineid /
Skaidulinių medžiagų • 320 mg Oomega-3
rasvhappeid / Omega-3 riebalų rūgščių

GLUTEN
FREE

Puuviljade ja pähklite batoon • Vaisių ir riešutų batonėlis
R0418.XCP.03 230mm x 125mm x 65mm ESTLT

BAR

Puuviljade ja pähklite batoon •
Vaisių ir riešutų batonėlis

NATURAL, WHOLESOME,

Snackable Nutrition

Toitumisalane teave / Maistinė vertė:
100 g kohta / % NRV / 1 batooni kohta / 1 % NRV /
100 g RMV* batonėlyje (45 g) RMV*
Energiasisaldus / Energija
384 kcal (1610 kJ)
Rasvad, millest / Riebalai, kuriuose
13,8 g
küllastunud / sočiųjų riebalų rūgščių
2g
Süsivesikud, millest /
38,9 g
Angliavandeniai, kuriuose
suhkrud / cukraus
18,8 g
polüoolid / poliolių
3,9 g
Kiudained / Skaidulinės medžiagos
11 g
Valgud / Baltymai
22,2 g
Sool / Druska
0,65 g
naatrium / natris
0,26 g
A-vitamiin / Vitaminas A
833 μg
D-vitamiin / Vitaminas D
7,8 μg

173 kcal (725 kJ)
6,2 g
0,9 g
17,5 g

104
156

8,5 g
1,8 g
5g
10 g
0,29 g
0,116 g
375 μg
3,5 μg

47
70

100 g kohta / % NRV / 1 batooni kohta / 1 % NRV /
100 g
RMV* batonėlyje (45 g)
RMV*
E-vitamiin / Vitaminas E
C-vitamiin / Vitaminas C
Tiamiin / Tiaminas
Riboflaviin / Riboflavinas
Niatsiin / Niacinas
B6-vitamiin / Vitaminas B6
Foolhape / Folio rūgštis
B12-vitamiin / Vitaminas B12
Pantoteenhape / Pantoteno rūgštis
Kaltsium / Kalcis
Fosfor / Fosforas
Raud / Geležis
Kroom / Chromas

15,6 mg
45,2 mg
1,17 mg
1,32 mg
15,5 mg
1,55 mg
311,2 μg
4,7 μg
7,8 mg
590 mg
518 mg
9,2 mg
66 μg

130
56
106
94
97
111
155
187
130
74
74
66
167

7 mg
20,3 mg
0,53 mg
0,60 mg
7 mg
0,7 mg
140 μg
2,1 μg
3,5 mg
265 mg
233 mg
4,1 mg
30 μg

59
25
48
43
44
50
70
84
58
33
33
29
75

Edasimüüja:
NeoLife International OÜ,
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UAB „NeoLife International“,
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Available Exclusively from
NeoLife Distributors.
Leading edge nutrition since 1958.
Based in Nature, Backed by Science.
No artificial colors, flavors, sweeteners,
or preservatives added.
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Made in the Netherlands.
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skaidulos, avižų dribsniai be glitimo (9,3%), ryžių sirupas, razinos (7,8%), moliūgų sėklos (7,5%),
saldintos spanguolės (spanguolės, cukrus, saulėgrąžų aliejus) (5,9%), anakardžiai (4,9%),
migdolai (4,9%), dehidratuotas ryžių sirupas, drėgmę išlaikanti medžiaga glicerolis, linų
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(d-alfa tokoferolis, tokoferolių mišinys, sojų aliejus), vitaminas C (L-askorbo rūgštis), niacinas
(nikotinamidas), geležies sulfatas, chromo (III) chloridas, džiovintos mielės, vitaminas A (retinilo
palmitatas), kalcio d-pantotenatas, vitaminas B6 (piridoksino hidrochloridas), vitaminas B2
(riboflavinas), vitaminas B1 (tiamino mononitratas), vitaminas D3 (cholekalciferolis), vitaminas B12
(cianokobalaminas), folio rūgštis (pteroilmonoglutamo rūgštis)], saulėgrąžų sėklos (2%), cukranendrių
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medžiagų iš įvairių uogų, vitaminų bei mineralų.
Produktas gamintas įranga, galinčia turėti žemės riešutų, riešutų, pieno, kiaušinių, kviečių ir
sezamo likučių.
Laikyti sausoje, vėsioje, vaikams nepasiekiamoje vietoje. Geriausias iki (pabaigos): žr. ant pakuotės.
Produkto partijos numeris nurodytas ant pakuotės.
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sojavalgu isolaat, vitamiinide ja mineraalainete segu [dikaltsiumfosfaat, E-vitamiin
(D-alfa-tokoferool, tokoferoolide segu, sojaoaõli), C-vitamiin (L-askorbiinhape), niatsiin
(nikotinamiid), raudsulfaat, kroom III kloriid, kuivatatud pärmid, A-vitamiin (retinüülpalmitaat),
D-kaltsiumpantotenaat, B6-vitamiin (püridoksiinhüdrokloriid), B2-vitamiin (riboflaviin),
B1-vitamiin (tiamiinmononitraat), D3-vitamiin (kolekaltsiferool), B12-vitamiin
(tsüanokobalamiin), foolhape (pteroüülmonoglutamiinhape)], päevalilleseemned (2%),
roosuhkur, päevalilleõli, köögivilja kiud (kummiaraabik), looduslikud maitseained,
mustikad (0,5%), antioksüdant: tokoferoolikontsentraat.
NeoLifeBar batoon on maitsev ja toitev vahepala. Naudi 1 batoon päevas. Iga batoon sisaldab
10 g valke, 5 g täiskõhutunnet tekitavat kiudainet ning 320 mg oomega-3 rasvhappeid
linaseemnetest. NeoLifeBar pakub toitaineid looduslikust täisterast, pähklitest, seemnetest ja
marjasegust ning lisaks ka vitamiine ning mineraalaineid.
Toodetud seadmetel, kus töödeldakse ka maapähkleid, pähkleid, piima, mune, nisu ja
seesamiseemneid.
Säilitada kuivas, jahedas, kaitstult otsese päikesevalguse eest.
Partii number ja parim enne kuu lõppu: vaata pakendilt.

PÄHKLISEGU
RINKTINIAI RIEŠUTAI

R0418.XCP.03

With
15 x 45 g ℮
GR Control
batooni / batonėlių
Technology
Netokaal / Grynasis kiekis: 675 g
2

10 g Valke / Baltymų • 5 g Kiudaineid /
Skaidulinių medžiagų • 320 mg Oomega-3
rasvhappeid / Omega-3 riebalų rūgščių

GLUTEN
FREE

Puuviljade ja pähklite batoon • Vaisių ir riešutų batonėlis
R0418.XCP.03 230mm x 125mm x 65mm ESTLT

BAR

Puuviljade ja pähklite batoon •
Vaisių ir riešutų batonėlis

NATURAL, WHOLESOME,

Snackable Nutrition

Toitumisalane teave / Maistinė vertė:
100 g kohta / % NRV / 1 batooni kohta / 1 % NRV /
100 g RMV* batonėlyje (45 g) RMV*
Energiasisaldus / Energija
384 kcal (1610 kJ)
Rasvad, millest / Riebalai, kuriuose
13,8 g
küllastunud / sočiųjų riebalų rūgščių
2g
Süsivesikud, millest /
38,9 g
Angliavandeniai, kuriuose
suhkrud / cukraus
18,8 g
polüoolid / poliolių
3,9 g
Kiudained / Skaidulinės medžiagos
11 g
Valgud / Baltymai
22,2 g
Sool / Druska
0,65 g
naatrium / natris
0,26 g
A-vitamiin / Vitaminas A
833 μg
D-vitamiin / Vitaminas D
7,8 μg

173 kcal (725 kJ)
6,2 g
0,9 g
17,5 g

104
156

8,5 g
1,8 g
5g
10 g
0,29 g
0,116 g
375 μg
3,5 μg

47
70

100 g kohta / % NRV / 1 batooni kohta / 1 % NRV /
100 g
RMV* batonėlyje (45 g)
RMV*
E-vitamiin / Vitaminas E
C-vitamiin / Vitaminas C
Tiamiin / Tiaminas
Riboflaviin / Riboflavinas
Niatsiin / Niacinas
B6-vitamiin / Vitaminas B6
Foolhape / Folio rūgštis
B12-vitamiin / Vitaminas B12
Pantoteenhape / Pantoteno rūgštis
Kaltsium / Kalcis
Fosfor / Fosforas
Raud / Geležis
Kroom / Chromas

15,6 mg
45,2 mg
1,17 mg
1,32 mg
15,5 mg
1,55 mg
311,2 μg
4,7 μg
7,8 mg
590 mg
518 mg
9,2 mg
66 μg

130
56
106
94
97
111
155
187
130
74
74
66
167

7 mg
20,3 mg
0,53 mg
0,60 mg
7 mg
0,7 mg
140 μg
2,1 μg
3,5 mg
265 mg
233 mg
4,1 mg
30 μg

59
25
48
43
44
50
70
84
58
33
33
29
75

Edasimüüja:
NeoLife International OÜ,
Roosikrantsi 9,
10119 Tallinn, Eesti
Platintojas Lietuvoje:
UAB „NeoLife International“,
Jogailos g. 4, Vilnius, Lietuva

NOT SOLD IN RETAIL STORES.
Available Exclusively from
NeoLife Distributors.
Leading edge nutrition since 1958.
Based in Nature, Backed by Science.
No artificial colors, flavors, sweeteners,
or preservatives added.
Store in a cool, dry place, away from
direct sunlight.
NeoLife.com
Made in the Netherlands.

TÄISTERA
SVEIKI GRŪDAI

LINASEEMNED
LINŲ SĖMENYS

BAR

Puuviljade ja pähklite batoon •
Vaisių ir riešutų batonėlis

* NRV /RMV: päevased võrdluskogused / referencinė maistinė vertė

NATURE • SCIENCE

MARJASEGU
ĮVAIRIOS UOGOS

Lot #
Best Before
End:

Lot #

NATURE • SCIENCE

0418

Puuviljade ja pähklite batoon •
Vaisių ir riešutų batonėlis

LT Vaisių ir riešutų batonėlis
Sudedamosios dalys: sojų traškučiai (sojų baltymų izoliatas, maniokų krakmolas, druska), tirpios
skaidulos, avižų dribsniai be glitimo (9,3%), ryžių sirupas, razinos (7,8%), moliūgų sėklos (7,5%),
saldintos spanguolės (spanguolės, cukrus, saulėgrąžų aliejus) (5,9%), anakardžiai (4,9%),
migdolai (4,9%), dehidratuotas ryžių sirupas, drėgmę išlaikanti medžiaga glicerolis, linų
sėmenys (3,2%), sojų baltymų izoliatas, vitaminų ir mineralų mišinys [dikalcio fosfatas, vitaminas E
(d-alfa tokoferolis, tokoferolių mišinys, sojų aliejus), vitaminas C (L-askorbo rūgštis), niacinas
(nikotinamidas), geležies sulfatas, chromo (III) chloridas, džiovintos mielės, vitaminas A (retinilo
palmitatas), kalcio d-pantotenatas, vitaminas B6 (piridoksino hidrochloridas), vitaminas B2
(riboflavinas), vitaminas B1 (tiamino mononitratas), vitaminas D3 (cholekalciferolis), vitaminas B12
(cianokobalaminas), folio rūgštis (pteroilmonoglutamo rūgštis)], saulėgrąžų sėklos (2%), cukranendrių
cukrus, saulėgrąžų aliejus, daržovių skaidulos (akacijų derva), natūralios kvapiosios medžiagos,
mėlynės (0,5%), antioksidantas: (tokoferolių koncentruotas ekstraktas).
„NeoLifeBar“ batonėlis – tai skanus ir maistingas užkandis. Mėgaukitės vienu batonėliu per dieną.
Kiekvieno batonėlio sudėtyje yra 10 gramų baltymų, 5 gramai maistinių skaidulų ir 320 mg omega-3
riebalų rūgščių iš linų sėmenų. „NeoLifeBar“ suteikia natūralių sveikų grūdų, riešutų, sėklų, maistinių
medžiagų iš įvairių uogų, vitaminų bei mineralų.
Produktas gamintas įranga, galinčia turėti žemės riešutų, riešutų, pieno, kiaušinių, kviečių ir
sezamo likučių.
Laikyti sausoje, vėsioje, vaikams nepasiekiamoje vietoje. Geriausias iki (pabaigos): žr. ant pakuotės.
Produkto partijos numeris nurodytas ant pakuotės.

Best If
Used By

BAR

EST Puuviljade ja pähklite batoon
Koostisosad: sojakrõpsud (sojavalgu isolaat, tapioki tärklis, sool), lahustuvad kiudained,
gluteeinivabad kaerahelbed (9,3%), riisisiirup, rosinad (7,8%), kõrvitsaseemned (7,5%),
magustatud jõhvikad (jõhvikad, suhkur, päevalilleõli) (5,9%), india pähklid (4,9%),
mandlid (4,9%), dehüdreeritud riisisiirup, niiskusesäilitaja: glütserool; linaseemned (3,2%),
sojavalgu isolaat, vitamiinide ja mineraalainete segu [dikaltsiumfosfaat, E-vitamiin
(D-alfa-tokoferool, tokoferoolide segu, sojaoaõli), C-vitamiin (L-askorbiinhape), niatsiin
(nikotinamiid), raudsulfaat, kroom III kloriid, kuivatatud pärmid, A-vitamiin (retinüülpalmitaat),
D-kaltsiumpantotenaat, B6-vitamiin (püridoksiinhüdrokloriid), B2-vitamiin (riboflaviin),
B1-vitamiin (tiamiinmononitraat), D3-vitamiin (kolekaltsiferool), B12-vitamiin
(tsüanokobalamiin), foolhape (pteroüülmonoglutamiinhape)], päevalilleseemned (2%),
roosuhkur, päevalilleõli, köögivilja kiud (kummiaraabik), looduslikud maitseained,
mustikad (0,5%), antioksüdant: tokoferoolikontsentraat.
NeoLifeBar batoon on maitsev ja toitev vahepala. Naudi 1 batoon päevas. Iga batoon sisaldab
10 g valke, 5 g täiskõhutunnet tekitavat kiudainet ning 320 mg oomega-3 rasvhappeid
linaseemnetest. NeoLifeBar pakub toitaineid looduslikust täisterast, pähklitest, seemnetest ja
marjasegust ning lisaks ka vitamiine ning mineraalaineid.
Toodetud seadmetel, kus töödeldakse ka maapähkleid, pähkleid, piima, mune, nisu ja
seesamiseemneid.
Säilitada kuivas, jahedas, kaitstult otsese päikesevalguse eest.
Partii number ja parim enne kuu lõppu: vaata pakendilt.
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