QUENCH
Uppfriskande smaksättare för drycker i pulverform
Quench är ett pulver som löses upp i vätska
och intas som dryck. Produkten kan användas
tillsammans med förtjockningsmedel, som
exempelvis ThickenUp® Clear. Lösningen har en
fräsch citronsmak och upplevs kylande i munnen.
Quench innehåller sötningsmedlen erytritol och
steviolglykosider i stället för vanligt socker.
ANVÄNDNING

Quench kan användas i förtjockade drycker
eller i annan dryck för att ge en fräsch och uppfriskande smak. Quench utblandad med vätska
kan vara en hjälp till hydrering med sin fräscha
citronsmak.

DOSERING

1 förpackning Quench per 100 ml dryck oavsett
viskositet på drycken.
FÖRVARING

Förvaras svalt och torrt. Tillredd produkt bör
täckas väl och konsumeras inom 6 timmar
vid förvaring i rumstemperatur eller inom
24 timmar vid förvaring i kylskåp.
NÄRINGSFAKTA per 100 ml
Energi

142 kcal

Fett

<3,5 E% eller <0,5 g

Kolhydrat

95 E% eller 33,8 g

Protein

<1 E% eller 0,6 g

Laktos

Laktosfri

Gluten

Glutenfri

UPPFRISKANDE
SMAK

Förpackningen innehåller 24 stycken
portionsförpackningar à 1,6 gram.

Patientinformation

INGREDIENSER

NÄRINGSDEKLARATION
			

Per 100 ml

Per 1,6 g*

Energi
			

kcal
kJ

142
603

2,3
9,7

Fett (<3,5 E%)
– varav mättat

g
g

<0,5
<0,5

0
0

Kolhydrat (94,5 E%)
– varav sockerarter
– varav polyoler

g
g
g

95
1,8
61,8

1,5
0
0,99

Fiber (0 E%)

g

0

0

Protein (<1 E%)

g

0,6

0

BESTÄLLNINGAR

MINERALER
Salt

g

0,75

0,01

Produkten kan köpas på apotek
eller beställas direkt från:

* en påse (en portion)

Sötningsmedel (erytritol, steviolglykosider), maltodextrin, syra (citronsyra), aromämnen, naturlig
citronarom, färgämnen (kurkumin). Glutenfri. Kan
innehålla mjölk. Överdriven konsumtion kan ha
laxerande verkan.
Kontrollera alltid informationen på förpackningen
innan användning.
Halal-certifierad

Nestlé Sverige AB,
Box 7173, 250 07 Helsingborg
E-post: order@se.nestle.com
Telefon: 020-32 35 00
SMAK

BEST.NR.

Citron

90 06 29
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MINSTA BESTÄLLNINGSENHET:
Kartong om 24 x1,6 g
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