
Étrend-kiegészítők, vitaminok

M’Essence ENERGY szelet
30 g
ME 017

Kókuszos-kakaós szelet belga étcsokoládéval mártva

Intenzív edzés után, illetve a diétás étrend részeként tízóraira 
vagy uzsonnára.

A termék élelmi rostban gazdag

- Vegán, glutén-, pálmaolaj-, aroma-, színezék-, tartósítószer-, GMO 

mentes, így speciális étrend esetén is alkalmazhatóak.

- Kiváló minőségű alapanyagokból készül: csíráztatott gabonafélék, 

kenderfehérje, csíráztatott barnarizsliszt, gamma-aminovajsav, és bio 

gyógygombák speciális keveréke, nem tartalmaz borsófehérjét.

- Teljes értékű fehérjeforrás: tartalmaz minden aminosavat, amelyek a 

szervezet számára nélkülözhetetlenek

- Minimum 27% vegán proteint tartalmaz: kiváló választás edzés előtt 

vagy után, vagy csak ha nassolni szeretnénk, mert üres kalóriákat nem 

tartalmaznak.

- Alacsony cukortartalom: egy szelet kevesebb, mint 2,7-7,5 

(természetes módon előforduló) cukrot tartalmaz.

- Rostban és probiotikus baktériumokban gazdag.  A megfelelő 

mennyiségű rostbevitel fontos a jól működő emésztéshez és a 

teltségérzet kialakulásához. A jótékony baktériumok pedig elősegítik 

a megfelelő anyagcserét és a fogyást.

- Vegán étrendet követőknek nagyon nehéz olyan jó minőségű és 

magas aminosav tartalmú terméket találni, amely egyben egészséges 

is.

- 0% hozzáadott cukor, természetes módon előforduló cukrokat 

tartalmaz.
A termék adagonként 1×109 tke Bifidobacterium bifidum élő 
baktériumot tartalmaz.

ÖSSZETEVŐK:
inulin, polidextróz, étcsokoládé 20% 
(kakaómassza, kakaóvaj, édesítőszer: 
eritrit, kakaópor, emulgeálószer: 
napraforgólecitin, természetes vanília 
aroma), tápióka keményítő, kókuszliszt, 
kókuszreszelék, kakaópor, Energy & 
Mushroom Shake Mandulagombával 
(csíráztatott barnarizs liszt*, 
fermentált-stabilizált rizskorpa*, 
Mandulagomba (Agaricus Blazei 
Murrill) full spektrum őrölt por*), 
kókuszolaj, glicerin, aroma.
(* Biogazdálkodásból származó 
összetevők)
Kakaó szárazanyag az étcsokoládéban 
legalább 52%.

Az itt felsorolt információk NEM 
a termékre vonatkoznak, hanem 
szakirodalmi hivatkozások szerint 
lettek összegyűjtve, és a nevezett 
gombafajra vonatkoznak.



Összetevők esetleg hatásai:

- A termékben lévő szelén, cink és réz hozzájárul az immunrendszer normális működéséhez, vala-
mint a sejtek oxidatív stresszel szembeni védelméhez.
- A mandulagomba támogatja az immunrendszert (3843).
- Az inulin egyfajta vízoldékony rost, amely számos növényben megtalálható. Bélflórát támogató 
élelmi rost, mely hasznos a bélbaktériumok számára.
- Természetes, aktív hatóanyagainak köszönhetően hozzájárul a szervezet normál, kiegyensúlyozott 
működéséhez.

Átlagos tápértéktartalom 100 g 30 g (1 szelet)

energia (kJ) 1601 481

energia (kcal) 380 114

zsír (g) 8 2,4

- amelyből telített zsírsavak (g) 0 0

szénhidrát (g) 68 20,4

- amelyből cukrok (g) 9 2,7

- amelyből poliolok (g) 50 15

rost (g) 9 2,7

fehérje (g) 4 1,2

só(g) <0,1 <0,1
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