
  

 

Termékeink természetesen a csomagoláson feltüntetett alapanyagok felhasználásával készültek, azonban 

az esetleges kereszt-allergia  elkerülése érdekében javasoljuk,  a fenti listát egyeztesse orvosával is. 

Kérjük, fogyasztás előtt minden esetben olvassa el a termék csomagolásán található tájékoztatót, mely 

információt ad az összetevők esetleges változására vonatkozóan is.  Tájékoztatjuk továbbá, hogy a fenti 

listánk csak a  Family Frost Kft által Magyarországon forgalmazott termékekre érvényes. 
Family Frost Kft. 2045 Törökbálint, Tó u. 4. telefon: +36-23-334-966 fax: +36-23-335-124 
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A felhasznált alapanyagok glutént nem tartalmaznak, azonban a gyártási technológia 

miatt jelenléte nyomokban lehetséges: 

 
Soma Marli (600 ml / 1080 g –15 darab)    Esmeralda (1000 ml / 480 g) 
Soma Fruit Mix (600 ml / 1080 g – 15 darab)      
 

A termék glutént nyomokban sem tartalmaz: 

 
Choco Mandel (120 ml / 75 g) (2008 májustól kezdődően) 
Diabetikus csokoládé - vanília (1000 ml / 520 g)  
Exklusiv Bomba Nougat (1000 ml / 500 g)  
Soma vanília (700 ml /  400 g – 10 darab) 
Family Óriás (csoki-vanília-eper 3000 ml / 1450 g) 
Boci Csoki Duo (1050 ml / 600 g –15 darab) 
Soma Mix (1050 ml /  600 g – 15 darab) 
Family’s Banana split (800 ml / 450 g)  
Monty (750 ml / 370 g) 
Family’s Extra Feketeerdő jégkrém (800 ml / 435 g) 
Family’s Carena (830 ml / 550 g – 10 darab) 
Family Extra Erdei gyümölcs (1000 ml / 600 g) 
Duplabomba (2000 ml / 950 g) 
Family’s Chocolate Chips (1000 ml / 500 g) 
Kajtek – Kaktusz (630 ml / 672 g – 14 darab) 
Eper / sztracsatellabomba (1000 ml / 490 g) 
Family’s Meggy / joghurt (1000 ml / 530 g) 
Oroszkrém / puncs / tejszín (2000 ml / 980 g) 
Puncs mazsolával (1000 ml / 500 g) 
Choco Choc (120 ml / 73g) 
Giga Mix (2520 ml/1440 g – 72 darab) 
Diabetikus Soma Mix (975 ml / 495 g –15 darab) 
Magic Mix (1260 ml / 1368 g – 36 darab) 
Family’s Nussi Mix (950 ml / 630 g – 10 darab) 
Family’s Vanilla (1000 ml / 490 g) 
Topsy duo (1440 ml / 816 g – 24 darab) 
Family’s Rossi (840 ml / 600 g – 12 darab)  
Madártej jégkrém (800 ml / 430g) 
Family’s Champion – Foci jégkrémcsomag (1518 ml / 990 g – 24 darab) 
Light Csokoládé – Vanília jégkrém (800 ml / 460 g ) 
Family’s Barack – Joghurt (1000 ml 6 530 g) 


