
H24 ACHIEVE  
PROTEÏNEREPEN
PURE CHOCOLADESMAAK

Voedingsinformatie
Portiegrootte: 1 reep (60 g)

Porties per doos: 6

Per 100 g Per reep  
(60 g)

Energie 1467 kJ 880 kJ
351 kcal 210 kcal

Vet 12 g 7 g
waarvan: verzadigd 9 g 5,4 g

Koolhydraten 37 g 22 g
waarvan: suikers 2 g 1,2 g

Proteïne 34 g 21 g
Zout 0,2 g 0,12 g

Ingrediënten:

melkeiwit (melkeiwitisolaat, calciumcaseïnaat (uit melk), wei-eiwitconcentraat (uit melk)), zoetstof (maltitolstroop), pure chocolade-coating (17%) 
(cacaomassa, zoetstof (maltitol), cacaoboter, emulgator (sojalecithine), natuurlijk aroma), bevochtigingsmiddel (glycerol), kokosolie, magere cacaopoeder, 
cacaocrunchies (soja-eiwitisolaat, cacaopoeder, tapiocazetmeel), geroosterde cacaobonen, natuurlijke aroma’s, kleurstof (karamel), zoetstof (steviolglycosiden). 
Allergie-informatie: voor allergenen, zie dikgedrukte ingrediënten.

KAN GLUTEN, NOTEN, EIEREN EN PINDA’S BEVATTEN.

SKU: 150K 

Blijf op koers binnen jouw gezonde en actieve levensstijl, 
terwijl je geniet van de rijke Pure Chocolade smaak van 
H24 Achieve Proteïnereep.

Het is een handige traktatie voor na de training, bevat 21 gram 
proteïne per reep, wat bijdraagt aan de groei en het behoud van 
spiermassa, is suikerarm, bevat geen kunstmatige smaak- of 
kleurstoffen en is geschikt voor vegetariërs.

H24 Achieve Proteïnereep eet je tussen de maaltijden door, 
na de training of wanneer je een tussendoortje zoekt dat je 
voedingsdoelen niet in gevaar brengt.

H24 Achieve Proteïnerepen zijn Informed Sport gecertificeerd.  
Ze zijn getest en vrij bevonden van verboden stoffen in de sport.**

De informatie op deze factsheet verwijst naar het product verkocht in België en Nederland © 2021 Herbalife Europe Limited. Alle rechten voorbehouden. Juni 2021.

BELANGRIJKSTE VOORDELEN
• 21 g proteïne per reep

• Laag in suiker

• Informed Sport gecertificeerd

• Geen kunstmatige kleur- of smaakstoffen

• Rijke pure chocolade smaak

• Geschikt voor vegetariërs

GEBRUIKSAANWIJZING

Consumeer eenmaal daags tussen de maaltijden door of na de 
training. Geniet van dit product binnen een evenwichtig en gevarieerd 
voedingspatroon, als onderdeel van een gezonde, actieve levensstijl.
Overmatig gebruik kan een laxerende werking hebben.

**Getest op verboden stoffen. Het Informed-Sport kwaliteitsgarantieprogramma 
certificeert dat een monster van de partij waaruit dit product is gemaakt, is getest 
door LGC’s sport anti-doping lab van wereldklasse, en geen verboden stoffen bleek 
te bevatten bij de anti-doping screening. Meer details op www.informed-sport.com
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