
Proteinowe Smoothie 

PROTEINOWE 
SMOOTHIE



Zapotrzebowanie na zdrowe, naturalne i smaczne produkty skłoniło nas 

ROO proteinowe Smoothie są: 
• Ekologiczne
• Wegańskie
• Bezglutenowe
• Bez cukru, konserwantów, barwników czy słodzików 

Smoothie zawiera dodatkowe 10g protein. Co daje kolejną korzyść dla Klienta!

NOWE - ROO Proteinowe Smoothie

do stworzenia naszych SMOOTHIES.



Roobar przedstawia 2 NOWE Produkty: 

ROO Protein Smoothie Mango i Ananas
ROO Protein Smoothie Truskawka i Malina

• Nie tylko dla aktywnych sportowców, ale też dla wszystkich chcących
spróbować czegoś smacznego i zdrowego.

• Nie tylko orzeźwia owocowym smakiem, ale również dostarcza energię  

NOWE - ROO Proteinowe Smoothie

i proteiny. 



Proteinowe Smoothie Mango i Ananas 

ROO Proteinowe Smoothie Mango i Ananas

Słońce w butelce. Smak lata z tropikalnego raju. Spróbuj 
super owocowego, orzeźwiającego smaku kombinacji mango,  . 
 banana i ananasa. Do tego tropikalnego cudu dodaliśmy pyszne 
mleczko kokosowe i 10g wegańskich, łatwo przyswajalnych 
protein z brązowego ryżu, zawierających wszystkie dziewięć 
podstawowych aminokwasów

Słodkie & aksamitne pobudzają kubki smakowe! 

 
 

Pakowane: 250 ml / Przydatność do spożycia: 6 miesięcy od 
° Cdnia produkcji / Przechowywać: 6 do 12  C



przecier mango* (22%) mleko kokosowe* sok jabłkowy* przecier bananowy* 

sok ananasowy * (15%) sok cytrynowy* proteiny ryżowe * (5%)

 *składnik organiczny

Proteinowe Smoothie Mango i Ananas 



ROO Proteinowe Smoothie Truskawka i Malina 

Pyszna kombinacja świeżych truskawek i malin. Do tego cudu 
dodaliśmy mleczko kokosowe i banany 10g wegańskich
protein z brązowego ryżu, aby uzyskać aksamitną konsystencje. 
Słodycz, aksamitna gładkość i wyśmienity smak w jednym. 

 

 

Pakowane: 250 ml / Przydatność do spożycia: 6 miesięcy od 

Proteinowe Smoothie Truskawka i Malina 

Słodkie & aksamitne pobudzają kubki smakowe!

° Cdnia produkcji / Przechowywać: 6 do 12  C



mleko kokosowe* sok jabłkowy* 

przecier bananowy* sok cytrynowy* 

przecier truskawkowy*  
  przecier malinowy*  

Proteinowe Smoothie Truskawka i Malina 

(22%) 

proteiny ryżowe * (5%)

 *składnik organiczny



Informacje logistyczne

• Opakowanie: butelka 250ml

• Opakowanie transportowe: 6 butelek w kartonie  

• Wymiary butelka: 160 x 95 x 150 mm

• Przydatność do spożycia: 6 miesięcy od produkcji

• Przechowywać: chłodne, zaciemnione miejsce. 
° CProducent rekomenduje przechowywanie w lodówce od 6-12     

wtedy smak smoothie jest najlepszy! 
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