
TIEDOTE 2/2018

SAATAVUUS: Hyvin varustellut K-kaupat, Sokos, Stockmann sekä Ruohonjuuri 
KULUTTAJATIEDUSTELUT: 040 700 8298 
MEDIATIEDUSTELUT: ida@sugarhelsinki.com

Nākd ja TREK tuovat monipuolisuutta välipaloihin

NĀKD - terveellisempään ”whole food”-herkutteluun 

Nākd tarjoaa keinon terveellisempään herkutteluun – Nākdin innovatiiviset välipalat on valmis-
tettu luonnollisista raaka-aineista, kuten hedelmistä ja pähkinöistä. 

Nākd-välipalapatukat ja -suupalat ovat gluteenittomia, vehnättömiä ja maidottomia, eivätkä 
ne sisällä lisättyä sokeria tai makeutusta! 

Nākd Nibbles (40g), hinta n. 1,59 €  

Maistuvat raakapallerot ovat koko perheelle sopiva terveellisempi 
ja hammasystävällisempivaihtoehto naposteltavaksi. Ei lisättyä 
sokeria tai lisäaineita. 

4 makua: Coconut Bliss, Strawberries & Cream, Toffee Treat,  
Salted Caramel

Nākd Posh Bits (130g), hinta n. 4,95 €
 
Raakaleivottuja ja vegaanisia suupaloja, joissa hedel-
mät, pähkinät ja kaakao yhdistyvät. 

3 makua: kaakao-vadelma, kaakao-mandariini & 
kaakao-merisuola 

Nākd Nudie -patukat (35g), hinta n. 1,49 €  

Raakaleivottu patukka, terveellinen välipalavaihtoehto. 
Lyhyt ja ytimekäs raaka-ainelista!

6 makua: Lemon Drizzle, Cocoa Coconut, Peanut Delight, 
Cocoa Delight, Cashew Cookie, Berry Delight 



TREK Protein Energy Chunks (60g), hinta n. 2,29 €

Raakaleivottuja suupaloja, 12g proteiinia/pussi! 

3 makua: Toffee Triumph, Cranberry Kick, Cocoa Peanut Peak 

SAATAVUUS: Hyvin varustellut K-ruokakaupat, Sokos, Stockmann sekä Ruohonjuuri 
KULUTTAJATIEDUSTELUT: 040 700 8298 
MEDIATIEDUSTELUT: ida@sugarhelsinki.com

TREK - suorituskyvyn maksimoimiseksi & luonnolliseksi energianlähteeksi 

TREK-välipalat soveltuvat erinomaisesti urheilijoille ja liikuntaa harrastaville, jotka haluavat 
saada puhtia luonnollisesta ja terveellisestä energianlähteestä. Ennen tai jälkeen treenin nautit-
tava välipala sisältää runsaasti proteiinia ja tasaista energiaa, ja näin ollen parantaa liikkujan 
suorituskykyä. 

Maukkaat ja täyttävät välipalat ovat vegaanisia, gluteenittomia, vehnättömiä sekä maidotto-
mia.

TREK Energy Bars (55g), hinta 1,59 € 

Raakaleivottu energiapatukka, 10g proteiinia/patukka! 

2 makua: Cocoa Chaos, Peanut Power 

TREK Protein-flapjacks (50g), hinta n. 1,89 €

Kaurapohjainen proteiinipatukka, 9-10g proteiinia/pa-
tukka! 

4 makua: Morning Berry, Original Oat, Cocoa Coconut, 
Cocoa Oat 

Nākd-raakapatukoissa ja -suupaloissa on poikkeuksellisen 
lyhyt raaka-ainelista. Niissä ei ole lisättyä sokeria tai mitään 
muutakaan ylimääräistä. 

Trek-proteiinipatukat taasen ovat täynnä energiaa ja proteii-
nia, joten ne sopivat erityisen hyvin urheilijoille. Kaurapatukat 
ovat saaneet hurmaavan vastaanoton! 
 
Nākd- ja TREK-tuotteet ovat vegaanisia, gluteenittomia, veh-
nättömiä ja maidottomia. Ne valmistetaan Iso-Britanniassa. 

Mikä tekee Nākd- ja TREK-välipalapatukoista ja -suupaloista niin erityisiä?


