
תאריך אחרון לשימוש ומספר אצווה: ראה בתחתית המיכל
תוסף תזונה

משקל נקי: 1 ק"ג
משקל מנה אחת )5 כפות(: 50 גרם

מספר מנות באריזה: 20 

בטעם שוקולד
 ללא ממתיקים מלאכותיים

Pro MAX
תוסף תזונה - אבקה להכנת משקה 

ע"ב חלבון חלב
PRO MAXformula 1 prolong

ערכים תזונתיים
ל100 גרם 

אבקה
ל100 מ"ל 

משקה 
מוכן*

% מהקצובה היומית 
המומלצת עבור 100 מ"ל 

משקה מוכן*
ל250 מ"ל 

משקה 
מוכן*

% מהקצובה היומית 
המומלצת עבור 250 מ"ל 

משקה מוכן*
גברים בגיל 
50-25 שנה

נשים בגיל 
50-25 שנה

גברים בגיל 
50-25 שנה

נשים בגיל 
50-25 שנה

38076190אנרגיה )קלוריות( )קק"ל(
50.810.125.4חלבונים )גרם(

36.27.218.1פחמימות )גרם(
33.66.716.8מתוכם: סוכרים )גרם( 
1.50.300.75סיבים תזונתיים )גרם(

3.00.61.5שומנים )גרם(
מתוכם:

1.620.320.81  ח .שומן רווי )גרם(
פחות מ    ח. שומן טרנס )גרם(

גרם 0.5 
פחות מ

גרם 0.5 
פחות מ

גרם 0.5 
481024  כולסטרול )מ''ג(

46090230נתרן )גרם(

ויטמינים:
% %57.5 %4.646 %22.5 9.11.818ויטמין E )מ''ג(

% %38 %0.4228 %15.45 0.840.1711.3ויטמין B1 )מ''ג(
% %40.8 %0.5331 16.15 % 1.060.2112.35ויטמין B2 )מ''ג(

ערכים תזונתיים
ל100 גרם 

אבקה
ל100 מ"ל 

משקה 
מוכן*

% מהקצובה היומית 
המומלצת עבור 100 מ"ל 

משקה מוכן*
ל250 מ"ל 

משקה 
מוכן*

% מהקצובה היומית 
המומלצת עבור 250 מ"ל 

משקה מוכן*
גברים בגיל 
50-25 שנה

נשים בגיל 
50-25 שנה

גברים בגיל 
50-25 שנה

נשים בגיל 
50-25 שנה

% %33 %0.5326.5 %13.12 1.060.2110.5ויטמין B6 )מ''ג(
% %47.5 %0.9547.5 %19 1.90.3819ויטמין B12 )מק''ג(

% %133 %80133 %53 1603253ויטמין C )מ''ג(
% %19 %1919 %7.6 387.67.6ביוטין )מק''ג(

% %33 %2.333 %13 4.560.9213חומצה פנטותנית )מ''ג(
% %42 %6.363 %16.7 12.62.525ברזל )מ''ג(

חומצות אמינו
****1700****3400680ל-גלוטמין )מ''ג(

****1377****2754550.8ל-איזולאוצין )מ''ג(

****2367****4713946.8ל-לאוצין )מ''ג(

****1410****2820564ל-ואלין )מ''ג(

* משקה מוכן = 50 גרם מנת הגשה עם 250 מ''ל מים
** לא נקבעה קצובה יומית מומלצת

 רכיבים: חלבון חלב מרוכז
)% 30.8(, חלבון מי גבינה מרוכז 

)% 20.6(, פרוקטוז, סוכרוז, 
אבקת קקאו דלת שומן, גלוטמין, 

חלבון מי גבינה איזולאט )% 3.3(, 
מלטודקסטרין, חומר טעם טבעי, 

נתרן כלוריד, מווסת חומציות )תלת 
אשלגן ציטראט(, סידן קזיאנט, 
שמן צמחי )שרשראות בינוניות 

של טריגליצרידים(, לאוצין, ואלין, 
איזולאוצין, נתרן אסקורבט, מסמיך 

)גואר גאם(, תלת ברזל פירופוספט, 
ד-ל אלפא טוקופרול, סידן 

פנטוטנאט, פירידוקסין הידרוכלוריד, 
תיאמין הידרוכלוריד, ריבופלאבין, 
ביוטין, ציאנוקובלמין. מידע על 

אלרגנים: מכיל חלב. עלול 
להכיל שאריות סויה וביצים.

 המשקה המיוחד הזה מבוסס על
חלבונים ופחמימות ומיועד לשימוש אחרי 

אימון אנארובי.  
הוראות שימוש: להוסיף 5 כפות )50 גרם( 

ל-250 מ''ל מים, לערבב היטב.
לאחסן כשהמכסה סגור במקום קריר ויבש. 

החזר כספי מובטח בתום 30 יום.
מוצר זה בעל נוסחה ייחודית, אפשרי לרכישה רק 

באמצעות המפיצים העצמאיים של הרבלייף.
נשים בהריון, נשים מניקות, אנשים הנוטלים 

תרופות מרשם וילדים יש להיוועץ ברופא.
להרחיק מהישג ידם של ילדים.

מיוצר ע''י: אטלנטיק מולטיפאודר גרמניה ושות' בע''מ"
מואורפורטבג 17, 22301, גמבורג, גרמניה.
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