
 

 
Για ενέργεια, υψηλή απόδοση και απόκτηση φυσικής κατάστασης 

κατασκευάζονται από την EuroSup s.r.l., Παβία, Ιταλία 

 

  

 

 

 

 

Η Energon Biotech Α.Ε. κάνει για σας την καλύτερη επιλογή ειδικών 

τροφίμων και συμπληρωμάτων διατροφής, βιταμινών και φυσικών 

σκευασμάτων, από όλο τον κόσμο, όπου η κορυφαία ποιότητα και τα 

υψηλά πρότυπα παραγωγής πληρούν τις ισχυρότερες απαιτήσεις στη 

Φαρμακευτική και τη Διατροφική βιομηχανία! 



 

Η Energon Biotech Α.Ε. κάνει για σας την καλύτερη επιλογή ειδικών 

τροφίμων και συμπληρωμάτων διατροφής, βιταμινών και φυσικών 

σκευασμάτων, από όλο τον κόσμο, όπου η κορυφαία ποιότητα και 

τα υψηλά πρότυπα παραγωγής πληρούν τις ισχυρότερες απαιτήσεις 

στη Φαρμακευτική και τη Διατροφική βιομηχανία! 

Ο Πρόεδρος  

Απόστολος Πετιμεζάς 
 

 

 

 

 

 

 

Η Eurosup S.r.l. παράγει συμπληρώματα διατροφής, διαιτητικά 

προϊόντα και τρόφιμα από το 1993. 

Χάρη στις προηγμένες διαδικασίες παραγωγής, την έρευνα και την 

εμπειρία, η Eurosup Srl παρέχει καινοτόμα, υψηλής ποιότητας, αγνά 

και αποτελεσματικά προϊόντα. Τα κύρια χαρακτηριστικά των 

προϊόντων μας είναι η υψηλή ποιότητα των πρώτων υλών: θα 

πρέπει να συμμορφώνονται με πολύ αυστηρές προδιαγραφές των 

Ευρωπαϊκών προτύπων ποιότητας, την προηγμένη τεχνολογία 

παραγωγής και ελέγχου των προϊόντων, την υψηλή ποιότητα 

συσκευασίας: οι περιέκτες μας έχουν τύπο κλεισίματος που 

προκύπτει από την εφαρμογή, κάτω από το καπάκι, ενός 

θερμοσφραγιστικού έτσι ώστε να εξασφαλιστεί ότι το περιεχόμενο 

της συσκευασίας δεν έρχεται σε επαφή με τον αέρα και συνεπώς, θα 

διαφυλαχθεί το προϊόν από πιθανή οξείδωση και απορρόφηση 

υγρασίας, η αποτελεσματικότητα των σκευασμάτων, και η 

ιδιοκτησία των σημάτων στο πλαίσιο του οποίου εμπορευόμαστε τα 

προϊόντα. 

Ο Πρόεδρος 

Giuseppe Campus 

 

 



 

       CHOCO CRUNCH  

        (40 g/STICK)  

 

 

Οι παραπάνω πληροφορίες παρέχονται από τον επίσημο και αποκλειστικό εισαγωγέα και διανομέα ENERGON BIOTECH Α.Ε. 

 

Το CHOCO CRUNCH είναι μια διατροφική μπάρα με υψηλό περιεχόμενο 

πρωτεΐνης. 

  

ΟΔΗΓΙΕΣ: Λαμβάνεται μια μπάρα κατά την διάρκεια της ημέρας μακριά από 

τα κυρίως γεύματα. 

  

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: (γεύση φουντούκι): γάλα κακάο (ζάχαρη, πλήρες γάλα σε σκόνη, 

βούτυρο κακάο, πάστα κακάο, γαλακτωματοποιητής: λεκιθίνη σόγιας, 

βανιλλίνη. Μπορει να περιέχει ίχνη από το κέλυφος, σόγια με εξώθηση 

(απομονωμένη πρωτεΐνη σόγιας, αλεύρι ρυζιού, βύνη, αλάτι), γλυκόζη 

σιρόπι, γαλακτοολιγοσακχαρίτη, σορβιτόλη, φρουκτόζη, σιρόπι, σοκολάτα 

υγείας (πάστα κακάο, ζάχαρη, πάστα κακάου, γαλακτωματοποιητής: 

λεκιθίνη σόγιας, βανιλλίνη), πρωτεΐνες ορού γάλακτος, απομονωμένη 

πρωτεΐνη σόγιας, φυτικές ίνες, ελαιόλαδο, φυστικέλαιο, φυτικά λίπη 

υδρογονωμένο, άρωμα. συντηρητικό: σορβικό κάλιο. 

 

Γεύσεις: Φουντούκι, καραμέλα βουτύρου   

  

Διατηρείται σε ξηρό μέρος και μακριά από πηγές θερμότητας 

Διατροφικές πληροφορίες 

  ανά 100 g ανά stick 

Ενεργειακή αξία 398 kcal 159 kcal 

 
1666 kj 666 kj 

Πρωτεΐνη 28 g 11 g 

Υδατάνθρακες 15 g 18 g 

εκ των οποίων σάκχαρα 31 g 12 g 

εκ των οποίων 

πολυαλκοόλη 
5 g 2 g 

Λίπη 16 g 6 g 

εκ των οποίων κορεσμένα 8 g 3 g 

Ίνες 6,5 g 2 g 

Νάτριο 310 mg 122 mg 

 

Πληροφορίες για Αλλεργιογόνα: Η νομοθεσία προβλέπει 

ότι, αν υπάρχει, το αλλεργιογόνο συστατικό (όπως το 

γάλα, τα δημητριακά με γλουτένη, κ.λπ.) αναγράφεται 

στην ετικέτα. Έτσι, αν το αλλεργιογόνο δεν αναγράφεται 

στις ετικέτες μας, σημαίνει ότι το προϊόν δεν περιέχει 

αυτό το αλλεργιογόνο ως συστατικό ή ως μέρος ενός 

συστατικού. 

Πληροφορίες Ντόπινγκ: Τα προϊόντα μας δεν περιέχουν 

αναβολικές ουσίες: στην Ιταλία, αυτές απαγορεύεται 

ρητά. Όλα τα προϊόντα μας διαμορφώνονται προσεκτικά 

και κατασκευασμένα έτσι ώστε να μην περιέχουν καμία 

ουσία ντόπινγκ. 

Πληροφορίες ΓΤΣ: Η νομοθεσία προβλέπει ότι, αν 

υπάρχει,  ΓΤΣ συστατικό αναφέρεται στην ετικέτα. Η 

Eurosup s.r.l. δεν χρησιμοποιούν γενετικώς 

τροποποιημένα συστατικά και έτσι οι ετικέτες μας φέρει 

κανένα συστατικό που είναι ΓΤ. 

 

 

 



 
 

 

 

 

     PROTEIN CRUNCH 

            (30 g/STICK)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Οι παραπάνω πληροφορίες παρέχονται από τον επίσημο και αποκλειστικό εισαγωγέα και διανομέα ENERGON BIOTECH Α.Ε. 

 

 
 

Το Protein Crunch περιέχει 33% πρωτεΐνη ανά 100 g, 9.9 g πρωτεΐνης ανά 

stick  

 

ΟΔΗΓΙΕΣ: Πάρτε μια μπάρα μια μέρα μακριά από τα κύρια γεύματα, όταν 

θέλετε να ικανοποιήσετε την όρεξή σας με μια τροφή πλούσια σε πρωτεΐνες. 

  

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: Εξωθημένη σόγια (απομονωμένη πρωτεΐνη σόγιας, αλεύρι 

ρυζιού, βύνη, αλάτι), σιρόπι γλυκόζης, γαλακτο ολιγοσακχαρίτη, σορβιτόλη, 

σιρόπι φρουκτόζης, σκούρα σοκολάτα (πάστα κακάου, σακχαρόζη, 

βούτυρο κακάο, γαλακτωματοποιητής: λεκιθίνη σόγιας, βανιλλίνη), 

πρωτεΐνη ορού γάλακτος, απομονωμένη πρωτεΐνη σόγιας, πάστα σοκολάτας 

(φως κακάο light, κακάο, ηλιέλαιο, εξευγενισμένο έλαιο καρύδας, λεκιθίνη 

σόγιας), φυτικές ίνες, ελαιόλαδο, φυστικέλαιο, υδρογονωμένο φυτικό λίπος, 

άρωμα, συντηρητικό: σορβικό κάλιο. 

 

Γεύσεις: Φουντούκι, καραμέλα βουτύρου   

  

Διατηρείται σε ξηρό μέρος και μακριά από πηγές θερμότητας 

Διατροφικές πληροφορίες ανά 100 g ανά bar 

Ενεργειακή αξία 
340 

kcal/1429 kj 

102 

kcal/429 kj 

Πρωτεΐνη 33 g 9,9 g 

Υδατάνθρακες 44 g 13,2 g 

εκ των οποίων 

σάκχαρα 
25,5 g 7,7 g 

εκ των οποίων 

πολυαλκοόλη 
7 g 2 g 

Λίπη 10 g 3 g 

εκ των οποίων 

κορεσμένα 
4 g 1,2 g 

Ίνες 6,5 g 2 g 

Νάτριο 385 mg 114 mg 

 

Πληροφορίες για Αλλεργιογόνα: Η νομοθεσία προβλέπει 

ότι, αν υπάρχει, το αλλεργιογόνο συστατικό (όπως το γάλα, 

τα δημητριακά με γλουτένη, κ.λπ.) αναγράφεται στην 

ετικέτα. Έτσι, αν το αλλεργιογόνο δεν αναγράφεται στις 

ετικέτες μας, σημαίνει ότι το προϊόν δεν περιέχει αυτό το 

αλλεργιογόνο ως συστατικό ή ως μέρος ενός συστατικού. 

Πληροφορίες Ντόπινγκ: Τα προϊόντα μας δεν περιέχουν 

αναβολικές ουσίες: στην Ιταλία, αυτές απαγορεύεται 

ρητά. Όλα τα προϊόντα μας διαμορφώνονται προσεκτικά 

και κατασκευασμένα έτσι ώστε να μην περιέχουν καμία 

ουσία ντόπινγκ. 

Πληροφορίες ΓΤΣ: Η νομοθεσία προβλέπει ότι, αν υπάρχει,  

ΓΤΣ συστατικό αναφέρεται στην ετικέτα. Η Eurosup s.r.l. 

δεν χρησιμοποιεί γενετικώς τροποποιημένα συστατικά και 

έτσι οι ετικέτες μας φέρει κανένα συστατικό που είναι ΓΤ. 
 

 

 

 



 
 

 

 

      PROTEIN DELIGHT 

             (40 g/STICK)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

Οι παραπάνω πληροφορίες παρέχονται από τον επίσημο και αποκλειστικό εισαγωγέα και διανομέα ENERGON BIOTECH Α.Ε. 

 

  

 

 

Το PROTEIN DELIGHT είναι μια πρωτεϊνική μπάρα (25% πρωτεΐνη). 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ: Συνιστάται να λάβετε μία μπάρα μακριά από τα κύρια 

γεύματα, όταν θέλετε να ικανοποιήσετε την όρεξή σας με μια τροφή 

πλούσια σε πρωτεΐνες. 

  

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: (γεύση σοκολάτας): 25% μαύρη σοκολάτα (πάστα 

κακάου, σακχαρόζη, βούτυρο κακάο, γαλακτωματοποιητής: λεκιθίνη 

σόγιας, βανιλλίνη), πρωτεΐνη ορού γάλακτος, σιρόπι γλυκόζης, 

σορβιτόλης, υδρογονωμένα φυτικά λίπη, σιρόπι φρουκτόζης, σκόνη 

κακάο, άρωμα. 

Γεύσεις: Φουντούκι, κακάο, καπουτσίνο, Αγριοκέρασο, μπανάνα, 

βερίκοκο 

  

Διατηρείται σε ξηρό μέρος και μακριά από πηγές θερμότητας 

Διατροφικές πληροφορίες (γεύση κακάο) 

  ανά 100 g ανά stick 

Ενεργειακή αξία 415 kcal/1743 kj 166 kcal/697 kj 

Πρωτεΐνη 

(Nx6,25) 
25 g 10 g 

Υδατάνθρακες 46 g 18,4 g 

εκ των οποίων 

σάκχαρα 
38 g 15,2 g 

εκ των οποίων 

πολυαλκοόλη 
8 g 3,2 g 

Λίπη 16 g 6,4 g 

εκ των οποίων 

κορεσμένα 
9 g 3,6 g 

Ίνες 2,5 g 1,0 g 

Νάτριο 0,0066 g 0,0026 g 

 

Πληροφορίες για Αλλεργιογόνα: Η νομοθεσία προβλέπει 

ότι, αν υπάρχει, το αλλεργιογόνο συστατικό (όπως το γάλα, 

τα δημητριακά με γλουτένη, κ.λπ.) αναγράφεται στην 

ετικέτα. Έτσι, αν το αλλεργιογόνο δεν αναγράφεται στις 

ετικέτες μας, σημαίνει ότι το προϊόν δεν περιέχει αυτό το 

αλλεργιογόνο ως συστατικό ή ως μέρος ενός συστατικού. 

Πληροφορίες Ντόπινγκ: Τα προϊόντα μας δεν περιέχουν 

αναβολικές ουσίες: στην Ιταλία, αυτές απαγορεύεται 

ρητά. Όλα τα προϊόντα μας διαμορφώνονται προσεκτικά 

και κατασκευασμένα έτσι ώστε να μην περιέχουν καμία 

ουσία ντόπινγκ. 

Πληροφορίες ΓΤΣ: Η νομοθεσία προβλέπει ότι, αν υπάρχει,  

ΓΤΣ συστατικό αναφέρεται στην ετικέτα. Η Eurosup s.r.l. 

δεν χρησιμοποιεί γενετικώς τροποποιημένα συστατικά και 

έτσι οι ετικέτες μας φέρει κανένα συστατικό που είναι ΓΤ. 
 

 

 



 
 

 

 

             PROTI CRISP 

                (40 g/STICK)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Οι παραπάνω πληροφορίες παρέχονται από τον επίσημο και αποκλειστικό εισαγωγέα και διανομέα ENERGON BIOTECH Α.Ε. 

 

 

 

Το PROTI CRISP είναι μια πρωτεϊνική μπάρα – Καθ. βάρος 40 g - 

28% πρωτεΐνη - 11,2 g πρωτεΐνης ανά μπάρα 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ: Μπάρα διατροφής με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες. 

Σας συνιστούμε να λάβετε τη μπάρα μακριά από τα κύρια γεύματα, 

όταν θέλετε να ικανοποιήσετε την όρεξή σας με μια τροφή πλούσια 

σε πρωτεΐνες. 

 

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: 25% μαύρη σοκολάτα (μάζα κακάο, σακχαρόζη, 

βούτυρο κακάο, γαλακτωματοποιητής: λεκιθίνη σόγιας, βανιλλίνη), 

σιρόπι γλυκόζης, πρωτείνη γάλακτος, εξωθημένη σόγια 

(απομονωμένη πρωτεΐνη σόγιας, αλεύρι ρυζιού, βύνη, αλάτι), σιρόπι 

καλαμποκιού υψηλής φρουκτόζης, φυτικά λιπαρά, φρουκτόζη, 

άρωμα, πηκτίνη. 

 

Γεύσεις: Καραμέλα βουτύρου, Καρύδα 

  

Διατηρείται σε ξηρό μέρος και μακριά από πηγές θερμότητας 

Διατροφικές πληροφορίες 

 ανά 100 g ανά bar 

Πρωτεΐνη 
431 

kcal/1812 kj 

171 kcal/ 

718 kj 

Υδατάνθρακες 28 g 11,2 g 

Υδατανθρακες 

εκ των οποιων σακχαρα 

45 g 

33 g 

18,4 g 

13,2 

Λιπη 

εκ των οποιων κορεσμενα 

14 g 

9 g 

5,6 g 

3,6 g 

Ίνες 4,5 g 1,8 g 

Νάτριο 0,0910 g 0,0364 g 

 

Πληροφορίες για Αλλεργιογόνα: Η νομοθεσία προβλέπει 

ότι, αν υπάρχει, το αλλεργιογόνο συστατικό (όπως το 

γάλα, τα δημητριακά με γλουτένη, κ.λπ.) αναγράφεται 

στην ετικέτα. Έτσι, αν το αλλεργιογόνο δεν αναγράφεται 

στις ετικέτες μας, σημαίνει ότι το προϊόν δεν περιέχει 

αυτό το αλλεργιογόνο ως συστατικό ή ως μέρος ενός 

συστατικού. 

Πληροφορίες Ντόπινγκ: Τα προϊόντα μας δεν περιέχουν 

αναβολικές ουσίες: στην Ιταλία, αυτές απαγορεύεται 

ρητά. Όλα τα προϊόντα μας διαμορφώνονται προσεκτικά 

και κατασκευασμένα έτσι ώστε να μην περιέχουν καμία 

ουσία ντόπινγκ. 

Πληροφορίες ΓΤΣ: Η νομοθεσία προβλέπει ότι, αν 

υπάρχει,  ΓΤΣ συστατικό αναφέρεται στην ετικέτα. Η 

Eurosup s.r.l. δεν χρησιμοποιεί γενετικώς 

τροποποιημένα συστατικά και έτσι οι ετικέτες μας φέρει 

κανένα συστατικό που είναι ΓΤ. 
 

 



 
 

 

              ISO PRO 

                  (50 g/BAR) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Οι παραπάνω πληροφορίες παρέχονται από τον επίσημο και αποκλειστικό εισαγωγέα και διανομέα ENERGON BIOTECH Α.Ε. 

 

 

Το ISO PRO περιέχει 45% πρωτεΐνη - 22,5 g πρωτεΐνη ανά stick, 

4 g σάκχαρα και 3,3 g λίπη. 

 

Το ISO PRO είναι μια διατροφική μπάρα με υψηλή 

περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και μειωμένο ποσοστό 

υδατανθράκων, σακχάρων και λιπών. 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ: Θα πρέπει να πάρετε μια μπάρα την ημέρα μεταξύ των 

γευμάτων, όταν θέλετε να ικανοποιήσετε την όρεξή σας με μια 

τροφή πλούσια σε πρωτεΐνη με μειωμένο συντελεστή 

υδατανθράκων, σακχάρων και λιπών. 

 

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: Πρωτεΐνη γάλακτος, σοκολάτα γάλακτος (12% 

σακχαρόζη, πλήρες γάλα σε σκόνη, βούτυρο κακάο, κακαόμαζα, 

Γαλακτωματοποιητής: Λεκιθίνη σόγιας, βανιλλίνη Μπορεί να 

περιέχει ίχνη ξηρών καρπών), υδρολυμένο κολλαγόνο (ψάρια), 

γλυκερίνη, σιρόπι γλυκόζης, μη υδρογονωμένο φυτικό λίπος, 

πάστα φουντουκιού (σακχαρόζη, φουντούκια, μη υδρογονωμένο 

φυτικό λίπος, κακάο, σκόνη αποβουτυρωμένου γάλακτος, 

πρωτεΐνη σόγιας, γαλακτωματοποιητής: λεκιθίνη σόγιας, 

βανιλλίνη), σορβιτόλη, σιρόπι φρουκτόζης, μαλτοδεξτρίνη, 

δεξτρόζη. Συντηρητικό: σορβικό κάλιο, αρωματικές ύλες.  

 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η υπερβολική κατανάλωση μπορεί να έχει 

υπακτική δράση. 

 

Γεύσεις: Φουντούκι με επικάλυψη σοκολάτας γάλακτος 

 

 Διατηρείται σε ξηρό μέρος και μακριά από πηγές 
θερμότητας 
. 

 

 

 

Διατροφικές 

πληροφορίες 
Ανά 100 g Ανά bar 

Ενεργειακή αξία 354 kcal/1491 kj 179 kcal/756 kj 

Πρωτεΐνη 45,00 g 22,50 g 

Υδατάνθρακες 32,00 g 16,00 g 

εκ των οποίων 

σάκχαρα 
8,00 g 4,00 g 

εκ των οποίων 

πολυαλκοόλη 
13,00 g 6,50 g 

Λίπη 6,50 g 3,30 g 

εκ των οποίων 

κορεσμένα 
3,90 g 2,00 g 

Ίνες 4,00 g 2,00 g 

Νάτριο 76,00 mg 38,00 mg 

 

Πληροφορίες για Αλλεργιογόνα: Η νομοθεσία προβλέπει ότι, 

αν υπάρχει, το αλλεργιογόνο συστατικό (όπως το γάλα, τα 

δημητριακά με γλουτένη, κ.λπ.) αναγράφεται στην ετικέτα. 

Έτσι, αν το αλλεργιογόνο δεν αναγράφεται στις ετικέτες μας, 

σημαίνει ότι το προϊόν δεν περιέχει αυτό το αλλεργιογόνο ως 

συστατικό ή ως μέρος ενός συστατικού. 

Πληροφορίες Ντόπινγκ: Τα προϊόντα μας δεν περιέχουν 

αναβολικές ουσίες: στην Ιταλία, αυτές απαγορεύεται ρητά. 

Όλα τα προϊόντα μας διαμορφώνονται προσεκτικά και 

κατασκευασμένα έτσι ώστε να μην περιέχουν καμία ουσία 

ντόπινγκ. 

Πληροφορίες ΓΤΣ: Η νομοθεσία προβλέπει ότι, αν υπάρχει,  ΓΤΣ 

συστατικό αναφέρεται στην ετικέτα. Η Eurosup s.r.l. δεν 

χρησιμοποιεί γενετικώς τροποποιημένα συστατικά και έτσι οι 

ετικέτες μας φέρει κανένα συστατικό που είναι ΓΤ. 
 

 



 
 

 

 

    CARBO COMPLEX  

           (25 g/STICK)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

Οι παραπάνω πληροφορίες παρέχονται από τον επίσημο και αποκλειστικό εισαγωγέα και διανομέα ENERGON BIOTECH Α.Ε. 

 

Το CARBO COMPLEX είναι μια ενεργειακή μπάρα. Καλό θα είναι να πάρετε 

μία ή δύο μπάρες σε μια στιγμή που κρίνεται ότι χρειάζεστε ενέργεια. 

Φυλάσσεται σε ξηρό μέρος, μακριά από πηγές θερμότητας. 

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: Νιφάδες ρυζιού (ρύζι, ζάχαρη, βύνη, αλάτι, Περιέχει γλουτένη 

Μπορεί να περιέχει ίχνη σόγιας. Πολτός φρούτων (πουρέ βερίκοκου, σιρόπι 

καλαμποκιού υψηλής φρουκτόζης, ζάχαρη, φυσικό άρωμα, κιτρικό οξύ), 

Αποξηραμένα βερίκοκα (βερίκοκα, συντηρητικό: διοξείδιο του θείου), σιρόπι 

γλυκόζης, μέλι, αποξηραμένη καρύδα, λευκή σοκολάτα (ζάχαρη, βούτυρο 

κακάο, πλήρες γάλα σε σκόνη, γαλακτωματοποιητής: λεκιθίνη σόγιας, φυσικό 

άρωμα βανίλιας), γαλακτοολιγοσακχαρίτη, αρωματικές ύλες.  

ΟΔΗΓΙΕΣ: Να λαμβάνετε ένα ή δύο μπάρες, όταν χρειάζεστε ενέργεια. 

Γεύσεις: Βερίκοκο, μπανάνα 

 

Διατηρείται σε ξηρό μέρος και μακριά από πηγές θερμότητας 

 Πληροφορίες για Αλλεργιογόνα: Η νομοθεσία προβλέπει 

ότι, αν υπάρχει, το αλλεργιογόνο συστατικό (όπως το γάλα, 

τα δημητριακά με γλουτένη, κ.λπ.) αναγράφεται στην 

ετικέτα. Έτσι, αν το αλλεργιογόνο δεν αναγράφεται στις 

ετικέτες μας, σημαίνει ότι το προϊόν δεν περιέχει αυτό το 

αλλεργιογόνο ως συστατικό ή ως μέρος ενός συστατικού. 

Πληροφορίες Ντόπινγκ: Τα προϊόντα μας δεν περιέχουν 

αναβολικές ουσίες: στην Ιταλία, αυτές απαγορεύεται 

ρητά. Όλα τα προϊόντα μας διαμορφώνονται προσεκτικά 

και κατασκευασμένα έτσι ώστε να μην περιέχουν καμία 

ουσία ντόπινγκ. 

Πληροφορίες ΓΤΣ: Η νομοθεσία προβλέπει ότι, αν υπάρχει,  

ΓΤΣ συστατικό αναφέρεται στην ετικέτα. Η Eurosup s.r.l. 

δεν χρησιμοποιεί γενετικώς τροποποιημένα συστατικά και 

έτσι οι ετικέτες μας φέρει κανένα συστατικό που είναι ΓΤ. 
 

 

 

Διατροφικές πληροφορίες 

  Ανά 100 g Ανά stick 

Ενεργειακή αξία 408 kcal 102 kcal 

 
1726 kj 432 kj 

Πρωτεΐνη 3,4 g 0,84 g 

Υδατάνθρακες 81,6 g 20,4 g 

εκ των οποίων σάκχαρα 41,7 g 10,4 g 

εκ των οποίων άμυλο 26,2 g 6,6 g 

Λίπη 7,6 g 1,9 g 

 



 
 

 

     CHOLES-WELL 

 (200 g/Συσκευασία)  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι παραπάνω πληροφορίες παρέχονται από την επίσημο και αποκλειστικό εισαγωγέα 

και διανομέα ENERGON BIOTECH Α.Ε. 

Ψημένο προϊόν:  

Mini-Sticks για υψηλή πρόσληψη φυτικών ινών (8%) και β-γλυκανών από 

βρώμη (3%).  

 

Ένα mini-stick με Καλή χοληστερόλη και με άριστα διατροφικά 

χαρακτηριστικά με βήτα-γλυκάνες από άλευρο βρώμης. Έχει δειχθεί ότι 

η β-γλυκάνη μειώνει την χοληστερόλη στο αίμα. Υψηλή χοληστερόλη 

είναι ένας παράγοντας κινδύνου για την ανάπτυξη στεφανιαίας νόσου. 

*Η ευεργετική επίδραση επιτυγχάνεται με την ημερήσια πρόσληψη 3 γρ 

βήτα-γλυκάνης βρώμης. Η Eurosup έχει επιλέξει τα καλύτερα συστατικά 

και κατασκεύασε το προϊόν χωρίς να επηρεάζει την γεύση και την 

τραγανή υφή. Το CHOLES-WELL σνακ με Καλή χοληστερόλη, μπορεί να 

λαμβάνεται κατά τη διάρκεια της ημέρας ή κατά τη διάρκεια των 

γευμάτων ως εναλλακτική λύση στο παραδοσιακό ψωμί και τα κριτσίνια. 

Μια μερίδα αναλογεί σε 33 g (περίπου 8 κριτσίνια), η πρόσληψη τριών 

μερίδων ανά ημέρα παρέχει 3 γρ β-γλυκάνες, την κατάλληλη ποσότητα 

για τη μείωση της χοληστερόλης στο αίμα. Η συσκευασία περιέχει 6 

μερίδες. Η ποικίλη και ισορροπημένη διατροφή και ένας υγιεινός 

τρόπος ζωής είναι απαραίτητος. 

Συστατικά: Αλεύρι σίτου, Άλευρο βρώμης*, Έξτρα 

παρθένο ελαιόλαδο, Γλουτένη από σιτάρι, Μαγιά 

μπύρας, Αλάτι. 

 

Κατασκευάζεται σε εργοστάσιο που χρησιμοποιεί 

επίσης γάλα, σόγια, σουσάμι και ξηρούς καρπούς. 

Διατροφικές πληροφορίες  

ανά 100 g - ανά μερίδα = 33γρ 

  100 g 33 g 

Ενέργεια 
1661 kj  

394 kcal 

541 kj  

128 kcal 

Λίπη 

από τα οποία: Κορεσμένα 

8,2 g  

1,5 g 

2,7 g  

0,5 g 

Υδατάνθρακες  

εκ των οποίων: Σάκχαρα 

59 g  

0,7 g 

19 g  

0,2 g 

Ίνες 8,4 g 2,8 g 

Πρωτεΐνες 17 g 5,6 g 

Αλάτι 2,1 g 0,68 g 

Β-γλυκάνες 3,1 g 1,0 g 

 

 



 
 

 

       GLYCE-WELL 

(200 g/Συσκευασία) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι παραπάνω πληροφορίες παρέχονται από την επίσημο και αποκλειστικό εισαγωγέα 

και διανομέα ENERGON BIOTECH Α.Ε. 

Συστατικά: Αλεύρι σίτου, Αλφα-κυκλοδεξτρίνη, 

Έλαιο ρυζιού, Γλουτένη από σιτάρι, Μαγιά μπύρας, 

Αλάτι. 

 

Κατασκευάζεται σε εργοστάσιο που χρησιμοποιεί 

επίσης γάλα, σόγια, σουσάμι και ξηρούς καρπούς. 

Διατροφικές πληροφορίες 
ανά μερίδα = 100g 

Ενέργεια 
1644 kj  

391 kcal 

Λίπος  

από τα οποία: Κορεσμένα 

8,5 g  

2,0 g 

Υδατάνθρακες  

εκ των οποίων σάκχαρα  

εκ των οποίων άμυλα 

57 g  

1.6 g  

50 g 

Ίνες 11 g 

Πρωτεΐνες 16 g 

Αλάτι 1,9 g 

Αλφα-κυκλοδεξτρίνη 6.9 g 

 

 

Ψημένο προϊόν:  

Mini-Sticks για υψηλή πρόσληψη ινών (11%) και α-κυκλοδεξτρίνη (7%). 

Η πρόσληψη της αλφα-κυκλοδεξτρίνης ως μέρος ενός γεύματος που 

περιέχει άμυλο, συμβάλλει στη μείωση της αύξησης της μεταγευματικής 

γλυκόζης του αίματος (μετά από ένα γεύμα). 

*Η ευεργετική επίδραση επιτυγχάνεται με την κατανάλωση α-

κυκλοδεξτρίνης ως μέρος του γεύματος. 

Η Eurosup έχει επιλέξει τα καλύτερα συστατικά και κατασκεύασε το 

προϊόν χωρίς να επηρεάζει την γεύση και την τραγανή υφή. 

Το Glyce-Well μπορεί να λαμβάνεται κατά τη διάρκεια της ημέρας ή 

κατά τη διάρκεια των γευμάτων ως εναλλακτική λύση στο παραδοσιακό 

ψωμί και τα κριτσίνια. Μια μερίδα είναι 100 g, που αντιστοιχεί στο ήμισυ 

του πακέτου (περίπου 24 ραβδιά). Η συσκευασία περιέχει 2 μερίδες 

Η ποικίλη και ισορροπημένη διατροφή και ένας υγιεινός τρόπος ζωής 

είναι απαραίτητος. 



 
 

 

PROTI FIBRA STICKS BACON 

 (150 g/Συσκευασία) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι παραπάνω πληροφορίες παρέχονται από την επίσημο και αποκλειστικό εισαγωγέα 

και διανομέα ENERGON BIOTECH Α.Ε. 

 

Ψημένο προϊόν:  

Τα Protifibra Sticks είναι ένα mini-stick με εξαιρετικές διατροφικές 

ιδιότητες, έχει αφενός χαμηλή περιεκτικότητα σε κορεσμένα λιπαρά 

(μείωση της πρόσληψης κορεσμένου λίπους η οποία συμβάλλει στη 

διατήρηση των φυσιολογικών επιπέδων της χοληστερόλης στο αίμα), και 

σάκχαρα με 50% λιγότερο υδατάνθρακα*, ενώ επίσης έχει υψηλή 

περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη (37%) και ίνες (18%). Η Eurosup έχει 

επιλέξει τα καλύτερα συστατικά και κατασκεύασε το προϊόν χωρίς να 

επηρεάζει την γεύση και την τραγανή υφή. Τα Protifibra Sticks μπορεί να 

λαμβάνεται, όπως ένα σνακ κατά τη διάρκεια της ημέρας ή πριν και 

κατά τη διάρκεια των κύριων γευμάτων. Η συνιστώμενη μερίδα είναι 

30g. Η συσκευασία περιέχει πέντε μερίδες.Η ποικίλη και ισορροπημένη 

διατροφή και ένας υγιεινός τρόπος ζωής είναι απαραίτητος. 

 
* Σε σύγκριση με την περιεκτικότητα σε υδατάνθρακες των παρόμοιων 

προϊόντων στην αγορά 

Συστατικά: Μιγμα πρωτεΐνης [Πατατάκια πρωτεΐνης 

γάλακτος (πρωτεΐνη ορού γάλακτος, αλεύρι ρυζιού, 

Γαλακτωματοποιητής: λεκιθίνη σόγιας), πρωτεΐνη 

σόγιας], Αλεύρι σίτου (γλουτένη), πολυδεξτρόζη, 

Έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, γλουτένη, Μαγιά μπύρας, 

Αλάτι. 

 

Μπορεί να περιέχει ίχνη ξηρών καρπών και σουσάμι. 

Διατροφικές πληροφορίες 

  
ανά 100 g 

ανά μερίδα 

(30g) 

Ενεργειακή αξία 
376 kj 

kcal/1579 

113 kcal/474 

kj 

Λίπη 7,2 g 2,2 g 

εκ των οποίων 

κορεσμένα 
1,4 g 0,4 g 

Υδατάνθρακες 31 g 9,2 g 

εκ των οποίων σάκχαρα 1,7 g 0,5 g 

Αλάτι 2,3 g 0,69 g 

Ίνες 18 g 5,5 g 

Πρωτεΐνη 37 g 11 g 

 



 
 

 

PROTI FIBRA STICKS CLASSIC 

  (150 g/Συσκευασία) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι παραπάνω πληροφορίες παρέχονται από την επίσημο και αποκλειστικό εισαγωγέα 

και διανομέα ENERGON BIOTECH Α.Ε. 

 

Ψημένο προϊόν:  

Τα Protifibra Sticks είναι ένα mini-stick με εξαιρετικές διατροφικές 

ιδιότητες, έχει αφενός χαμηλή περιεκτικότητα σε κορεσμένα λιπαρά (η 

μείωση της πρόσληψης κορεσμένου λίπους συμβάλλει στη διατήρηση 

των φυσιολογικών επιπέδων της χοληστερόλης στο αίμα), και σάκχαρα 

με 50% λιγότερο υδατάνθρακα*, ενώ επίσης έχει υψηλή περιεκτικότητα 

σε πρωτεΐνη (37%) και ίνες (18%). Η Eurosup έχει επιλέξει τα καλύτερα 

συστατικά και κατασκεύασε το προϊόν χωρίς να επηρεάζει την γεύση και 

την τραγανή υφή. Τα Protifibra Sticks μπορεί να λαμβάνεται κατά τη 

διάρκεια της ημέρας ή πριν και κατά τη διάρκεια των γευμάτων. Η 

συνιστώμενη μερίδα είναι 30g. Η συσκευασία περιέχει πέντε μερίδες. Η 

ποικίλη και ισορροπημένη διατροφή και ένας υγιεινός τρόπος ζωής είναι 

απαραίτητος. 

 
* Σε σύγκριση με την περιεκτικότητα σε υδατάνθρακες των παρόμοιων 

προϊόντων στην αγορά 

Συστατικά: Μιγμα πρωτεΐνης [Πατατάκια πρωτεΐνης 

γάλακτος (πρωτεΐνη ορού γάλακτος, αλεύρι ρυζιού, 

Γαλακτωματοποιητής: λεκιθίνη σόγιας), πρωτεΐνη 

σόγιας], Αλεύρι σίτου (γλουτένη), πολυδεξτρόζη, 

Έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, γλουτένη, Μαγιά μπύρας, 

Αλάτι. 

 

Μπορεί να περιέχει ίχνη ξηρών καρπών και σουσάμι. 

Διατροφικές πληροφορίες 

  
ανά 100 g 

ανά μερίδα 

(30g) 

Ενεργειακή αξία 
376 kj 

kcal/1579 

113 kcal/474 

kj 

Λίπη 7,2 g 2,2 g 

εκ των κορεσμένα 1,4 g 0,4 g 

Υδατάνθρακες 31 γρ 9,2 g 

εκ των οποίων 

σάκχαρα 
1,7 g 0,5 g 

Αλάτι 2,3 g 0,69 g 

Ίνες 18 γρ 5,5 g 

Πρωτεΐνη 37 γρ 11 γρ 

 



 
 

 

PROTI FIBRA STICKS ROSMARINO 

 (150 g/Συσκευασία) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι παραπάνω πληροφορίες παρέχονται από την επίσημο και αποκλειστικό εισαγωγέα 

και διανομέα ENERGON BIOTECH Α.Ε. 

Ψημένο προϊόν:  

Τα Protifibra Sticks είναι ένα mini-stick με εξαιρετικές διατροφικές 

ιδιότητες, έχει αφενός χαμηλή περιεκτικότητα σε κορεσμένα λιπαρά (η 

μείωση της πρόσληψης κορεσμένου λίπους συμβάλλει στη διατήρηση 

των φυσιολογικών επιπέδων της χοληστερόλης στο αίμα), και σάκχαρα 

με 50% λιγότερο υδατάνθρακα*, ενώ επίσης έχει υψηλή περιεκτικότητα 

σε πρωτεΐνη (37%) και ίνες (18%). Η Eurosup έχει επιλέξει τα καλύτερα 

συστατικά και κατασκεύασε το προϊόν χωρίς να επηρεάζει την γεύση και 

την τραγανή υφή. Τα Protifibra Sticks μπορεί να λαμβάνεται κατά τη 

διάρκεια της ημέρας ή πριν και κατά τη διάρκεια των κύριων 

γευμάτων. Η συνιστώμενη μερίδα είναι 30g. Η συσκευασία περιέχει 

πέντε μερίδες. Η ποικίλη και ισορροπημένη διατροφή και ένας υγιεινός 

τρόπος ζωής είναι απαραίτητος. 

 
* Σε σύγκριση με την περιεκτικότητα σε υδατάνθρακες των παρόμοιων 

προϊόντων στην αγορά 

Συστατικά: Μιγμα πρωτεΐνης [Πατατάκια πρωτεΐνης 

γάλακτος (πρωτεΐνη ορού γάλακτος, αλεύρι ρυζιού, 

Γαλακτωματοποιητής: λεκιθίνη σόγιας), πρωτεΐνη 

σόγιας], Αλεύρι σίτου (γλουτένη), πολυδεξτρόζη, 

Έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, γλουτένη, Μαγιά μπύρας, 

Αλάτι. 

 

Μπορεί να περιέχει ίχνη ξηρών καρπών και σουσάμι. 

Διατροφικές πληροφορίες 

  
ανά 100 g 

ανά μερίδα  

(30g) 

Ενεργειακή αξία 
376 kj 

kcal/1579 

113 kcal/474 

kj 

λίπη 7,2 g 2,2 g 

εκ των οποίων 

κορεσμένα 
1,4 g 0,4 g 

Υδατάνθρακες 31 g 9,2 g 

εκ των οποίων σάκχαρα 1,7 g 0,5 g 

Αλάτι 2,3 g 0,69 g 

Ίνες 18 g 5,5 g 

Πρωτεΐνη 37 g 11 g 

 



 
 

 

PROTI FIBRA STICKS SESAMO 

 (150 g/Συσκευασία) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι παραπάνω πληροφορίες παρέχονται από την επίσημο και αποκλειστικό εισαγωγέα 

και διανομέα ENERGON BIOTECH Α.Ε. 

Ψημένο προϊόν:  

Το Protifibra Sticks είναι ένα mini-stick με εξαιρετικές διατροφικές 

ιδιότητες, έχει αφενός χαμηλή περιεκτικότητα σε κορεσμένα λιπαρά (η 

μείωση της πρόσληψης κορεσμένου λίπους συμβάλλει στη διατήρηση 

των φυσιολογικών επιπέδων της χοληστερόλης στο αίμα), και σάκχαρα 

με 50% λιγότερο υδατάνθρακα*, ενώ επίσης έχει υψηλή περιεκτικότητα 

σε πρωτεΐνη (37%) και ίνες (18%). Η Eurosup έχει επιλέξει τα καλύτερα 

συστατικά και κατασκεύασε το προϊόν χωρίς να επηρεάζει την γεύση και 

την τραγανή υφή. Τα Protifibra Sticks μπορεί να λαμβάνονται κατά τη 

διάρκεια της ημέρας ή πριν και κατά τη διάρκεια των κύριων 

γευμάτων. Η συνιστώμενη μερίδα είναι 30g. Η συσκευασία περιέχει 

πέντε μερίδες. Η ποικίλη και ισορροπημένη διατροφή και ένας υγιεινός 

τρόπος ζωής είναι απαραίτητος. 

 

*Σε σύγκριση με την περιεκτικότητα σε υδατάνθρακες των παρόμοιων 

προϊόντων στην αγορά 

Συστατικά: Μιγμα πρωτεΐνης [Πατατάκια πρωτεΐνης 

γάλακτος (πρωτεΐνη ορού γάλακτος, αλεύρι ρυζιού, 

Γαλακτωματοποιητής: λεκιθίνη σόγιας), πρωτεΐνη 

σόγιας], Αλεύρι σίτου (γλουτένη), πολυδεξτρόζη, 

Έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, γλουτένη, Μαγιά μπύρας, 

Αλάτι. 

 

Μπορεί να περιέχει ίχνη ξηρών καρπών και σουσάμι. 

Διατροφικές πληροφορίες 

  
ανά 100 g 

ανά μερίδα  

(30g) 

Ενεργειακή αξία 
376 kj 

kcal/1579 

113 kcal/474 

kj 

λίπη 7,2 g 2,2 g 

εκ των οποίων 

κορεσμένα 
1,4 g 0,4 g 

Υδατάνθρακες 31 g 9,2 g 

εκ των οποίων σάκχαρα 1,7 g 0,5 g 

Αλάτι 2,3 g 0,69 g 

Ίνες 18 g 5,5 g 

Πρωτεΐνη 37 g 11 g 

 


