
AFTER EIGHT DESSZERTEK 
 

EGÉSZ ÉVBEN ELÉRHETŐ TERMÉKEK 
 
AFTER EIGHT Classic 200g 
 

Étcsokoládéval mártott mentolízű fondant lapocskák. Kakaóvajhoz adott növényi zsírokat 
tartalmaz.  
 
Összetevők:  
cukor, kakaómassza*, glükózszirup, növényi zsírok (pálma, shea), kakaóvaj*, VAJOLAJ, 
sovány TEJPOR, TEJSAVÓPOR, stabilizátor: invertáz, emulgeálószer: lecitinek, borsmentaolaj, 
étkezési só, étkezési sav: citromsav.  
*Rainforest Alliance Tanúsított. Tudjon meg többet a ra.org oldalon. 
 

Tápanyagok: 
 

 
A csomag 12 adagot tartalmaz.  
 
 
 
 

AFTER EIGHT Narancs 200g 
 

Étcsokoládés lapocskák mentol- és narancsízű töltelékkel. Az étcsokoládé kakaóvajhoz adott 
növényi zsírokat tartalmaz.  
 
Összetevők:  
cukor, kakaómassza*, glükózszirup, növényi zsírok (pálma, shea), kakaóvaj*, VAJZSÍR, sovány 
TEJPOR, TEJSAVÓPOR-készítmény, természetes narancsaroma, tabilizátor: invertáz; 
emulgeálószer: lecitinek; étkezési só, borsmentaolaj, étkezési sav: citromsav.  
*Rainforest Alliance Tanúsított. Tudjon meg többet a ra.org oldalon. 
 
Tápanyagok: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A csomag 12 adagot tartalmaz. 
 

 100 g-ban 
Adagonként 

(16,6 g) 

Energia 
1792 kJ / 
426 kcal 

297 kJ / 71 
kcal 

Zsír 12,9 g 2,1 g 

- amelyből telített zsírsavak 7,6 g 1,3 g 

Szénhidrát 73,5 g 12,2 g 

- amelyből cukrok 67,8 g 11,3 g 

Rost 2,8 g <0,5 g 

Fehérje 2,1 g <0,5 g 

Só 0,03 g <0,01 g 

  100 g-ban 
Adagonként 

(16,6 g) 

Energia 
1785 kJ / 
424 kcal 

296 kJ / 70 
kcal 

Zsír 12,9 g 2,1 g 

- amelyből telített zsírsavak 7,6 g 1,3 g 

Szénhidrát 73,2 g 12,1 g 

- amelyből cukrok 67,5 g 11,2 g 

Rost 2,8 g <0,5 g 

Fehérje 2,1 g <0,5 g 

Só 0,07 g <0,01 g 



 

 

AFTER EIGHT Epres 200g 
 

Étcsokoládé lapocskák eperízű mentolos töltelékkel. Az étcsokoládé kakaóvajhoz adott 
növényi zsírokat tartalmaz.  
 
Összetevők:  
cukor, kakaómassza*, glükózszirup, növényi zsírok (pálma, shea), kakaóvaj*, VAJOLAJ, 
sovány TEJPOR, TEJSAVÓPOR-készítmény, természetes eperaroma egyéb természetes 
aromákkal, stabilizátor: invertáz; emulgeálószer: lecitinek; étkezési só, borsmentaolaj, 
étkezési sav: citromsav.  
*Rainforest Alliance Tanúsított. Tudjon meg többet a ra.org oldalon. 
 
Tápanyagok: 

 100 g-ban 
Adagonként 

(16,6 g) 

Energia 
1785 kJ / 
424 kcal 

296 kJ / 70 
kcal 

Zsír 12,9 g 2,1 g 

- amelyből telített zsírsavak 7,6 g 1,3 g 

Szénhidrát 73,1 g 12,1 g 

- amelyből cukrok 67,4 g 11,2 g 

Rost 2,8 g <0,5 g 

Fehérje 2,1 g <0,5 g 

Só 0,07 g <0,01 g 
 
A csomag 12 adagot tartalmaz. 

 

 

TÉLI LIMITÁLT TERMÉKEK 
 
 

AFTER EIGHT Eper 400g 
 

Étcsokoládé 39,6% lapocskák, eperízű mentolos töltelékkel 60,4%. Az étcsokoládé 
kakaóvajhoz adott növényi zsírokat tartalmaz.  
 
Összetevők:  
cukor, kakaómassza¹, glükózszirup, növényi zsírok (pálma, shea), kakaóvaj¹, VAJOLAJ, sovány 
TEJPOR, TEJSAVÓPOR-készítmény, természetes eperaroma egyéb természetes aromákkal, 
stabilizátor: invertáz; emulgeálószer: lecitinek; étkezési só, borsmentaolaj, étkezési sav: 
citromsav.  
¹Rainforrest Alliance tanúsított. Tudjon meg többet a ra.org oldalon. 
 

Tápanyagok: 

 100 g-ban 
Adagonként 

(16,6 g) 

Energia 
1785 kJ / 
424 kcal 

296 kJ / 70 
kcal 

Zsír 12,9 g 2,1 g 

 - amelyből telített zsírsavak 7,6 g 1,3 g 

Szénhidrát 73,1 g 12,1 g 

 - amelyből cukrok 67,4 g 11,2 g 

Rost 2,8 g <0,5 g 

Fehérje 2,1 g <0,5 g 

Só 0,07 g <0,01 g 
 
A csomag 24 adagot tartalmaz. 
 
 



 

 

 

AFTER EIGHT Narancs 400g 
 

Étcsokoládés 39,6% lapocskák mentol- és narancsízű töltelékkel 60,4%. Az étcsokoládé 
kakaóvajhoz adott növényi zsírokat tartalmaz.  
 
Összetevők:  
cukor, kakaómassza*, glükózszirup, növényi zsírok (pálma, shea), kakaóvaj*, VAJOLAJ, 
sovány TEJPOR, TEJSAVÓPOR-készítmény, természetes narancsaroma, stabilizátor: invertáz; 
emulgeálószer: lecitinek; étkezési só, borsmentaolaj, étkezési sav: citromsav.  
*Rainforest Alliance Tanúsított. Tudjon meg többet a ra.org oldalon. 
 
Tápanyagok: 

 100 g-ban 
Adagonként 

(16,6 g) 

Energia 
1785 kJ / 
424 kcal 

296 kJ / 70 
kcal 

Zsír 12,9 g 2,1 g 

 - amelyből telített zsírsavak 7,6 g 1,3 g 

Szénhidrát 73,2 g 12,1 g 

 - amelyből cukrok 67,5 g 11,2 g 

Rost 2,8 g <0,5 g 

Fehérje 2,1 g <0,5 g 

Só 0,07 g <0,01 g 
A csomag 24 adagot tartalmaz. 
 
 
 
 

AFTER EIGHT Cseresznye 400g 
 

Étcsokoládés 39,6% lapocskák cseresznye ízű mentolos töltelékkel 60,4%. Az étcsokoládé 
kakaóvajhoz adott növényi zsírokat tartalmaz. 
 
Összetevők:  
cukor, kakaómassza¹, glükózszirup, növényi zsírok (pálma, shea), kakaóvaj¹, VAJOLAJ, sovány 
TEJPOR, TEJSAVÓPOR-készítmény, stabilizátor: invertáz; természetes cseresznyearoma 
egyéb természetes aromákkal, emulgeálószer: lecitinek; természetes cseresznyearoma, 
étkezési só, borsmentaolaj, étkezési sav: citromsav.  
¹Rainforest Alliance Tanúsított. Tudjon meg többet a ra.org oldalon. 
 
Tápanyagok: 

 100 g-ban 
Adagonként 

(16,6 g) 

Energia 
1793 kJ / 
426 kcal 

298 kJ / 71 
kcal 

Zsír 12,9 g 2,1 g 

 - amelyből telített zsírsavak 7,6 g 1,3 g 

Szénhidrát 73,4 g 12,2 g 

 - amelyből cukrok 67,7 g 11,2 g 

Rost 2,8 g <0,5 g 

Fehérje 2,1 g <0,5 g 

Só 0,03 g <0,01 g 
 
A csomag 24 adagot tartalmaz. 
 
 
 
 
 



 

 

 

AFTER EIGHT Étcsokoládé rudak mentolos töltelékkel 125 g 
 
Összetevők:  
cukor, kakaómassza*, TEJSAVÓPOR-készítmény, zsíros TEJPOR, növényi zsírok (pálma, 
pálmamag, változó arányban), növényi olajok (napraforgó, repce, változó arányban), 
kakaóvaj*, emulgeálószer: lecitinek; borsmentaolaj, természetes vaníliaaroma. Tartalmazhat 
GLUTÉNT. Kakaó szárazanyag az étcsokoládéban legalább 49%.  
*Rainforest Alliance Tanúsított. Tudjon meg többet a ra.org oldalon. 
 

Tápanyagok: 

 100 g-ban 
Adagonként 
(4 rúd, 18 g) 

Energia 
2205 kJ/528 

kcal 
397 kJ/95 

kcal 

Zsír 30,8 g 5,5 g 

 - amelyből telített zsírsavak 20,4 g 3,7 g 

Szénhidrát 55,4 g 10,0 g 

 - amelyből cukrok 53,8 g 9,7 g 

Rost 4,3 g 0,8 g 

Fehérje 5,1 g 0,9 g 

Só 0,33 g 0,06 g 
 
A csomag kb. 7 adagot tartalmaz. 
 
 
 
 

 

AFTER EIGHT Válogatott mentolízű ét- és tejcsokoládé pralinék 199 g 
 

Összetevők: 
cukor, kakaómassza¹, növényi zsírok (pálma, pálmamag, shea), zsíros TEJPOR, glükózszirup, 
kakaóvaj¹, VAJZSÍR, TEJSAVÓPOR, emulgeálószer (lecitinek, poliglicerin-poliricinoleát), 
természetes aromák, borsmentaolaj, stabilizátor (invertáz), pórsáfrány koncentrátum, 
színezék (klorofillok), spirulina koncentrátum. Tartalmazhat FÖLDIMOGYORÓT, DIÓFÉLÉKET, 
TOJÁST és SZÓJÁT. Az ét- és tejcsokoládé kakaóvajhoz adott növényi zsírokat tartalmaz. 
¹Rainforest Alliance Tanúsított. Tudjon meg többet: ra.org. 
 
Tápanyagok: 

 100 g-ban 
Adagonként 

(20 g) 

Energia 
2014 kJ / 
481 kcal 403 kJ / 96 kcal 

 
  

Zsír 21,9 g 4,4 g 

 - amelyből telített zsírsavak 13,1 g 2,6 g 

Szénhidrát 65,3 g 13,1 g 

 - amelyből cukrok 61,0 g 12,2 g 

Rost 2,6 g 0,5 g 

Fehérje 3,9 g 0,8 g 

Só 0,06 g <0,01 g 
 
A csomag kb. 10 adagot tartalmaz. 
 
 

  



 

SZEZONÁLIS KÍNÁLATUNK 
 
 
AFTER EIGHT Téli Figurák étcsokoládé mentolos töltelékkel 65 g 
 

Összetevők: 
cukor, kakaómassza*, invertcukor-szirup, kakaóvaj*, nedvesítőszer: szorbit, növényi zsírok 
(pálma, repce), sovány TEJPOR, TEJSAVÓPOR, VAJZSÍR, emulgeálószer: lecitinek, stabilizátor: 
invertáz, borsmentaolaj, természetes vaníliaaroma. Tartalmazhat DIÓFÉLÉKET. 
*Rainforest Alliance Tanúsított. Tudjon meg többet: ra.org 
Gluténmentes termék. 
 

Tápanyagok: 

 100 g-ban 
Adagonként 

(16,4 g) 

Energia 
2107 kJ / 
505 kcal 346 kJ / 83 kcal 

Zsír 29,7 g 4,9 g 

 - amelyből telített zsírsavak 16,1 g 2,6 g 

Szénhidrát 49,3 g 8,1 g 

 - amelyből cukrok 47,8 g 7,8 g 

Rost 4,8 g 0,8 g 

Fehérje 4,0 g 0,7 g 

Só 0,06 g <0,01 g 
 
A csomag kb. 4 adagot tartalmaz. 
 
 
 
 

AFTER EIGHT mentolízű étcsokoládé Mikulás 85 g 
 
Összetevők:  
kakaómassza¹, cukor, kakaóvaj¹, emulgeálószer (lecitinek), borsmentaolaj, aroma, tejpor. 
Tartalmazhat földimogyorót, dióféléket, szóját és búzát. Kakaó szárazanyag legalább 52%. 
¹Rainforest Alliance Tanúsított. Tudj meg többet: ra.org 
 

Tápanyagok: 
 100 g-ban 

Energia 
2240 kJ / 
538 kcal 

Zsír 35,1 g 

 - amelyből telített zsírsavak 20,3 g 

Szénhidrát 44,4 g 

 - amelyből cukrok 42,1 g 

Fehérje 6,2 g 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az allergén információk az összetevők között vastagon kiemelve találhatók. 


