
EEN GEZONDE  
SNACK VOOR 
ONDERWEGDe Alpro Greek Style Granola is een lekker smeuïg plantaardig alternatief voor 

Griekse yoghurt, afgewerkt met knapperige granola voor een lekkere ‘bite’. 
Verkrijgbaar in twee heerlijke smaken: vanille en aardbei.

De Alpro Greek Style Granola is een echte meerwaarde in de on-the-go 
categorie. Dankzij de handige verpakking (mét lepel) kan de Alpro Greek Style 
Granola makkelijk overal mee naartoe worden genomen. Het antwoord voor 
elke consument die zichzelf af en toe verliest in de drukte van het leven.

✓  AARDBEI EN VANILLESMAAK

✓ OVENGEBAKKEN GRANOLA met 
pompoenzaden, havermout- & 
tarwevlokken en geroosterde 
amandelen.

✓ RIJK AAN PROTEÏNEN &  
ARM AAN VERZADIGD VET

✓ BRON VAN VEZELS

✓ MÉT LEPEL

VERS
6x140 G

ALPRO GREEK STYLE  
GRANOLA

*

*  Eiwitten dragen bij tot de instandhouding van de spiermassa en normale botten. Een gevarieerd, 
evenwichtig voedingspatroon en een gezonde levensstijl zijn aanbevolen voor een goede gezondheid.



CHOCO HAZELNOOT 
& VANILLE AMANDEL

✓  Ijskoude koffies van duurzaam geteelde 
Arabica koffiebonen

✓  Geblend met 100% plantaardige drinks
✓  Verkrijgbaar in drie unieke smaken:  

haver, amandel en soja-karamel
✓  Handige on-the-go cup van 235ml ✓  Zachte en romige textuur voor 

een heerlijke verwennerij
✓  Bevat 50% koffie,  

47 mg cafeïne per beker
✓  Bevat 30% minder suikers dan 

de marktreferenties in ijskoffies

UHT 
6x250 ML UNIEK EN VERFIJND

LEKKER EN VERFRISSEN

D

VERS
8x235 ML

HEERLIJKE 100%  
PLANTAARDIGE IJSKOFFIE

*  De Alpro producten bevatten calcium en vitamine D. Calcium en vitamine D zijn nodig voor de 
instandhouding van normale botten. Een gevarieerd, evenwichtig voedingspatroon en een gezonde 
levensstijl zijn aanbevolen voor een goede gezondheid.

✓  Geniet van de Alpro Choco Hazelnootdrink,  
een 100% plantaardige hazelnootdrink met een 
chocosmaakje om van te smullen. Of laat je met  
de Alpro Vanille Amandeldrink verleiden door de  
magie van vanille uit het paradijselijke Madagaskar.  
Jouw IDEALE TUSSENDOORTJE verpakt in een handig flesje.

✓  Lekker én GEZOND*, dat moet je proeven! 
Alpro Choco Hazelnootdrink: Nutriscore    
Alpro Vanille Amandeldrink: Nutriscore 

✓  Single serve formaat, MAKKELIJK IN GEBRUIK,  
met schroefdop.

✓  Het flesje bestaat uit  
50% GERECYCLEERD PLASTIC én  
is voor 100% RECYCLEERBAAR. 

✓  De Alpro Choco Hazelnootdrink wordt  
gemaakt op basis van hazelnoten,  
De Alpro Vanille Amandeldrink wordt  
gemaakt op basis van amandelen.


