
HEALTHY LIFESTYLE

E. Neophytou Traiding Co. Ltd.



No Sugar 
Coconut 
Smoothie

No Sugar 
Forest Fruit 
Smoothie

Συστατικά: μείγμα πρωτεϊνών 32% 
(συμπυκνωμένη πρωτεΐνη ορού γάλακτος 14%, 
απομονωμένη πρωτεΐνη σόγιας 11%, απομονωμένη 
πρωτεΐνη γάλακτος 5%, κολλαγόνο μόσχου 3%), 
επικάλυψη κακάο - γάλακτος 20% (μαλτιτόλη, λίπος 
καρύδας, σκόνη κακάο, γαλακτωματοποιητής: 
λεκιθίνη κραμβέλαιου), φυσικό άρωμα: βανιλίνη, 
υγροσκοπικό μέσο: γλυκερόλη, σορβιτόλη και λάδι 
καρύδας, νιφάδες καρύδας, γαλακτωματοποιητής: 
λεκιθίνη κραμβέλαιου, γαλακτωματοποιητής: μονο 
και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων, μείγμα βιταμινών: 
βιταμίνη C, βιταμίνη Β3, βιταμίνη Β5, βιταμίνη Β6 
και βιταμίνη Β9, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό οξύ, 
φυσικό άρωμα καρύδας. 

Συστατικά: μείγμα πρωτεϊνών 34% 
(συμπυκνωμένη πρωτεΐνη ορού γάλακτος 15%, 
απομονωμένη πρωτεΐνη σόγιας 11%, απομονωμένη 
πρωτεΐνη ορού γάλακτος  5%, κολλαγόνο μόσχου 
3%), φρουκτο-ολιγοσακχαρίτες, επικάλυψη 
κακάο 20% (μαλτιτόλη, πλήρως υδρογονωμένο 
φοινικέλαιο, σκόνη κακάο, γαλακτωματοποιητής: 
λεκιθίνη κραμβέλαιου.

Ενέργεια / Energy
Λιπαρά / Fat 
  εκ των οποίων κορεσμένα /  
  of which saturates
Υδατάνθρακες / Carbohydrate 
  εκ των οποίων σάκχαρα 
  of which sugars
Εδώδιμες ίνες / Fibre
Πρωτεΐνες / Protein
Αλάτι / Salt

371kcal
15,8 g

13,3 g
31,3 g

2,4 g
15,5 g
28,7 g

0,5 g

Διατροφική δήλωση ανά 100 g 
Nutrition declaration per 100 g

Ενέργεια / Energy
Λιπαρά / Fat 
  εκ των οποίων κορεσμένα /  
  of which saturates
Υδατάνθρακες / Carbohydrate 
  εκ των οποίων σάκχαρα 
  of which sugars
Εδώδιμες ίνες / Fibre
Πρωτεΐνες / Protein
Αλάτι / Salt

366kcal
15,1 g

12,5 g
31,3 g

2,6 g
1,5 g

29,5 g
0,5 g

Διατροφική δήλωση ανά 100 g 
Nutrition declaration per 100 g

E. Neophytou Traiding Co. Ltd.



No Sugar 
Chocolate
Mudcake

Συστατικά: μείγμα πρωτεϊνών 44% (πρωτεΐνη 
γάλακτος 25%, κολλαγόνο μόσχου 17%, 
συμπύκνωμα πρωτεΐνης ορού γάλακτος (γάλα) 2%),  
υγροσκοπικό μέσο: γλυκερίνη; φρουκτο-
ολιγοσακχαρίτες, επικάλυψη κακάο - γάλακτος 14% 
(μαλτιτόλη, λίπος καρύδας, σκόνη κακάο, σκόνη 
ορού γάλακτος, αποβουτυρωμένο σκόνη γάλακτος, 
γαλακτωματοποιητής: λεκιθίνη κράμβέλαιου), λάδι 
καρύδας, υγροσκοπικό μέσο: πολυδεξτρόζη, σκόνη 
κακάο, γαλακτωματοποιητής: κράμβη λεκιθίνης 
και μονο- και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων, μείγμα 
βιταμινών και μετάλλων: βιταμίνη C, βιταμίνη B1, 
βιταμίνη B2, βιταμίνη B6, βιταμίνη D3, βιταμίνη Α 
και μαγνήσιο, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό οξύ. 
φυσικό άρωμα: μπράουνι.

Συστατικά: μείγμα πρωτεϊνών 43% (πρωτεΐνη 
γάλακτος 25%, κολλαγόνο μόσχου 17%, 
συμπύκνωμα πρωτεΐνης ορού γάλακτος 1%), 
υγροσκοπικό μέσο: γλυκερόλη, φρουκτο-
ολιγοσακχαρίτες, επικάλυψη κακάου 14% 
(μαλτιτόλη, λίπος καρύδας, σκόνη κακάου, 
γαλακτωματοποιητής: λεκιθίνη κραμβέλαιου, 
φυσική αρωματική ουσία: βανίλια, λάδι καρύδας, 
υγροσκοπικό μέσο: πολυδεξτρόζη, αποξηραμένα 
άγρια μούρα 2%, γαλακτωματοποιητής: μονο- και 
διγλυκερίδια λιπαρών οξέων, βιταμίνη C, βιταμίνη 
Β1, βιταμίνη Β2, βιταμίνη Β6, βιταμίνη D3, βιταμίνη 
A και μαγνήσιο, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό οξύ, 
φυσική γεύση: τυρί cheese cake άγριων μούρων.

No Sugar  
Wild Berries

Cheesecake

Ενέργεια / Energy
Λιπαρά / Fat 
  εκ των οποίων κορεσμένα /  
  of which saturates
Υδατάνθρακες / Carbohydrate 
  εκ των οποίων σάκχαρα 
  of which sugars
Εδώδιμες ίνες / Fibre
Πρωτεΐνες / Protein
Αλάτι / Salt

351,9kcal
12,0 g

9,9 g
26,0 g

1,9 g
14,0 g
37,2 g
0,50 g

Διατροφική δήλωση ανά 100 g 
Nutrition declaration per 100 g

Ενέργεια / Energy
Λιπαρά / Fat 
  εκ των οποίων κορεσμένα /  
  of which saturates
Υδατάνθρακες / Carbohydrate 
  εκ των οποίων σάκχαρα 
  of which sugars
Εδώδιμες ίνες / Fibre
Πρωτεΐνες / Protein
Αλάτι / Salt

350,7kcal
11.8 g

9,8 g
26,5 g

1,9 g
14 g

37,1 g
0,2 g

Διατροφική δήλωση ανά 100 g 
Nutrition declaration per 100 g

E. Neophytou Traiding Co. Ltd.

Palm Oil Free
Gluten Free

Soy Free
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