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Vitargo® Protein bar – mjölkprotein av högsta kvalitet i kombination med Vitargo® 

Vitargo är en patenterad kolhydrat (stärkelse), med unika egenskaper, speciellt formulerad för att ge idrottare 

särskilt effektiv inlagring av kolhydrater(glykogen) i kroppen. Vitargo har testats vid Karolinska Institutet i 

Stockholm, och jämförts med vanliga “sportdryckskolhydrater”. Resultaten visade att Vitargo  snabbare 
återinlagrar glykogen (70 % snabbare) i musklerna, samt passerar magsäcken snabbare (80% snabbare) än vanliga 
sportdryckskolhydrater. Läs mer på www.vitargo.se 

Prova Vitargo Protein Bar med fantastisk mjölkchokladsmak!  

Ökar din prestation och snabbar upp din återhämtning 

Vitargo Protein Bar är designad för att ge kroppen högoktanigt bränsle under hårt arbete och direkt efter 
träning(återhämtning). För dig som tränar ofta och hårt, är det viktigt att tillföra kroppen energi den kan ta del av, 
till exempel proteiner med högt biologiskt värde, som mjölkprotein. I våra produkter hittar man inte tveksamma 
tillsatser så som kollagena proteiner eller delvis härdade fetter(transfetter), som inte ger konsumenten några 

fördelar. Vitargo Protein Bar innehåller en mix av kolhydrater och 20g protein per kaka, för att förbättra 
återhämtningen och öka orken.   
Dessa 20g protein består av 45 % vassleproteinkoncentrat, 32,5 vassleproteinisolat och 22,5 % kalciumkaseinat. 
 
Användning 
Allmänt under aktivitet (uthållighetssporter med en varaktighet av minst 2 timmar: Tag en tugga var 15-30 

minut tillsammans med vatten eller sportdryck (helst en sockerfri sportdryck, som Vitargo).  

Lagsporter, tex. fotboll: Använd Vitargo Protein Bar som återhämtning direkt efter träning eller som mellanmål. 
Cykling, Löpning, Uthållighetssporter: Tag en tugga var 15-30 minut tillsammans med vatten eller sportdryck 

(helst en sockerfri, som Vitargo). Alternera gärna mellan 323 ENERGY BAR (innehåller långsamma och snabba 

kolhydrater) eller Vitargo Endurance bar. 

Allmänt som återhämtning: Ät en Vitargo Protein Bar, gärna tillsammans med vatten. Efter extrema 

träningspass, drick Vitargo återhämtningsdryck (Vitargo POST) i stället för vatten. 

http://www.vitargo.se/
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Vitargo Protein Bar 
 

Ingredienser: mjölkprotein, glukossirap, fruktossirap, 
mjölkchoklad 15 % (socker, kakaosmör, helmjölkspulver, 
kakaomassa, emulgeringsmedel (sojalecitin), arom), 

konsistensmedel (sorbitolsirap), stärkelse (Vitargo) 5,0%, 
rapsolja, kakaopulver, arom, emulgeringsmedel (sojalecitin), 
salt. 
 
Vikt per energikaka: 65g.  
Smak: Mjölkchokladsmak med chokladöverdrag 
Förpackningsstorlek: 25 styck per displaybox 
EAN-kod:  
7394246 200083 (energikaka) 
7394246 200090 (kartong 25 st) 

  
 

Tull/HS-kod:  18.06.32.90 

 
Näringsvärde  
Per 100g                   Per portion (65g)                   Energiprocent (E%) 
Energivärde 1548 kJ (370 kcal) 
Fett 9,7g 
 varav mättat 4,2g 
Kolhydrater 43,0g 
 varav sockerarter 28,0g 
Fiber    1,0g                                                            
Protein 30,0g  
Salt 0,54g 

Energivärde 1007 kJ (240 kcal) 
Fett 6,3g  
 varav mättat 2,7g  
Kolhydrater 28,0g 
 varav sockerarter 18,0g 
0,7g 
Protein 20,0g 
Salt 0,35g 
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Förvaring: Torrt och svalt.   
 
 

 

 

NÄRVARO AV ALLERGENER 
  

Innehåller MJÖLK och SOJA-lecitin 
Kan innehålla spår av ägg och sojaprotein 


