
Základní výživa

Pro další informace mě kontaktujte ještě dnes:

Složení: izolát hráškového proteinu (45 %), fruktóza, inulin, ovesná vláknina bez lepku, 
světlicový olej, fosforečnan draselný, směs minerálů (citrát vápenatý, oxid hořečnatý, fumarát 
železnatý, seleničitan sodný, oxid zinečnatý, chlorid chromitý, uhličitan manganatý, citrát měďnatý, 
jodid draselný, molybdenan sodný), emulgátor (slunečnicový lecitin), organický1 prášek z lněného 
semínka, příchutě, zahušťovadla (xantanová guma, guarová guma), barva (červená řepa-červená), 
vitamínová směs (kyselina L-askorbová (Vit. C), DL-alfa-tokoferol-acetát (Vit. E), nikotinamid 
(niacin), retinyl acetát (Vit. A), D-pantothenát vápenatý (kyselina pantotenová), D-biotin (biotin), 
cholekalciferol (Vit. D), kyselina pteroylmonoglutamová (kyselina listová), fylochinon (Vit. K), 
pyridoxinhydrochlorid (Vit. B6), riboflavin (Vit. B2), thiamin hydrochlorid (Vit. B1), kyanokobalamin 
(Vit. B12)), přírodní aroma, sladidlo (steviol glykosidy), chlorid sodný, L-methionin, ovocný prášek 
z papáji, bylinkový prášek z petrželky, borůvkový ovocný prášek, ovocný prášek z granátového 
jablka, protispékavé činidlo (oxid křemičitý). Sladidlo z přírodního zdroje.
1 2 % zemědělských složek pochází z ekologického zemědělství

NL-BIO-01

Formula 1 Free From nabízí pohodlí, chuť a výživu, 
vše v jednom koktejlu.

F1 Free From je vyrobena z hráškového proteinu 
a neobsahuje sóju, laktózu ani lepek**.
• Získejte živiny, které vaše tělo potřebuje, a přitom dodržujte své preference 

nebo požadavky na stravování. F1 Free From je bohatý na bílkoviny, 
které podporují udržování a růst svalové hmoty, a je dokonale vyvážen 
vitamíny a minerály plus tuky.

• Vysoký obsah bílkovin přispívá k růstu svalové hmoty.

• Formule 1 je náhrada jídla, která obsahuje klíčové mikro a makroživiny, 
a přidané rostlinné výtažky a byliny.

• Vychutnejte si Formula 1 jako výživnou snídani, oběd nebo večeři, 
abyste podpořili vaše cíle v oblasti aktivního životního stylu a hubnutí***.

** Výrobek neobsahuje sóju, pouze pokud je smíchán s mlékem, a je bez laktózy, pouze pokud je 
smíchán se sójovým nápojem.

*** Pro kontrolu hmotnosti: Nahrazením dvou hlavních denních jídel energeticky omezenou stravou, 
přispívá k hubnutí. Nahraďte dvě jídla denně lahodným nápojem Formula 1, a dopřejte si jedno 
vyvážené jídlo.

Pro podporu vyváženého stravování a udržování hmotnosti: Nahrazením jednoho z hlavních 
denních jídel energeticky omezenou stravou, přispívá k udržení hmotnosti po hubnutí. Nahraďte 
jedno jídlo denně lahodným nápojem Formula 1, a snězte dvě vyvážená jídla. Splňte své kalorické 
cíle také konzumací výživných svačinek.

Tento produkt je určen k použití jako součást energeticky omezené stravy, a s dalšími potravinovými 
doplňky, ve spojení s pravidelnou fyzickou aktivitou. Je důležité udržovat dostatečný příjem tekutin. 
Je důležité dodržovat tyto pokyny, jak je uvedeno.

KLÍČOVÉ BENEFITY:

• S vysokým množstvím bílkovin.

• F1 Free From je veganský, bezlepkový a bez laktózy, pokud jej připravíte 
s obohaceným sójovým nápojem.

• I když si jej vychutnáte ve veganské variantě, F1 dodává více než třetinu 
denního doporučeného příjmu 25 vitamínů a minerálů.

UŽÍVÁNÍ:

• Vychutnejte si koktejl Formula 1 Free From každý den jako výživné 
jídlo. Chcete-li připravit chutný koktejl bez sóje a bez lepku, smíchejte 
dvě odměrky prášku (26 g) s 250 ml studeného polotučného mléka 
(1,5 % tuku). Chcete-li připravit koktejl bez laktózy a lepku, smíchejte 
dvě odměrky prášku (26 g) s 250 ml obohaceného sójového nápoje.

Vychutnejte si tento produkt jako součást vyvážené a pestré stravy, jako součást aktivního 
životního stylu. Podívejte se na myherbalifeshake.com, na další recepty s koktejly a na 
inspiraci k podávání.

FORMULA 1 FREE FROM
VYROBENO Z HRÁŠKOVÉHO 
PROTEINU
S PŘÍCHUTÍ MALIN  
A BÍLÉ ČOKOLÁDY

Informace na tomto přehledu se týkají produktu prodávaného v České republice. © 2019 Herbalife Europe Limited. Všechna práva vyhrazena. Listopad 2019.

SKU #4469

Výživové informace
Velikost porce: 26 g (2 odměrky)  Počet porcí v nádobě: 19

Na 100 g

Na 26 g 
porci s 250 ml 

polotučného mléka 
(1,5 % tuku)

Na 26 g 
porci s 250 ml 

sójového nápoje 
(obohaceného)

Energie 1468 kJ  
350 kcal

- 902 kJ  
215 kcal

- 846 kJ  
201 kcal

-

Tuky 8,8 g - 6,4 g - 6,1 g -
Z toho: - - - - - -
nasycené 1,1 g - 2,8 g - 0,8 g -
mono nenasycené 1,1 g - 1,3 g - 1,3 g -
polynenasycené 7,4 g - 2,0 g - 4,1 g -

Sacharidy 27 g - 19 g - 20 g -
z toho: cukry 17 g - 17 g  

(12 g z mléka)

- 14 g  
(9 g ze sójového nápoje)

-

Vláknina 16 g - 4 g - 5 g -
Bílkoviny 39 g - 19 g - 17 g -
Sůl 2,5 g - 1,0 g - 1,0 g -

VITAMÍNY %RP* %RP* %RP*
Vitamín A 1169 μg RE 146% 340 μg RE 43% 445 μg RE 56%
Vitamín D 7,3 μg 146% 2,0 µg 40% 4,7 μg 94%
Vitamín E 32 mg α-TE 267% 8,5 mg α-TE 71% 8,7 mg α-TE 73%
Vitamín K 110 μg 147% 29 µg 39% 36 µg 48%
Vitamín C 117 mg 146% 35 mg 44% 30 mg 38%
Tiamin 1,4 mg 127% 0,45 mg 41% 0,43 mg 39%
Riboflavin 2,0 mg 143% 0,98 mg 70% 0,99 mg 71%
Niacin 23 mg NE 144% 6,1 mg NE 38% 6,9 mg NE 43%
Vitamín B6 1,7 mg 121% 0,57 mg 41% 0,53 mg 38%
Kyselina listová 292 μg 146% 86,7 µg 43% 75,9 µg 38%
Vitamín B12 1,9 μg 76% 1,6 µg 64% 2,7 µg 108%
Biotin 73 µg 146% 28 µg 56% 19 µg 38%
Kyselina pantotenová 12 mg 200% 4,0 mg 67% 3,4 mg 57%

MINERÁLY
Draslík 1793 mg 90% 865 mg 43% 779 mg 39%
Vápník 330 mg 41% 390 mg 49% 402 mg 50%
Fosfor 923 mg 132% 474 mg 68% 350 mg 50%
Hořčík 431 mg 115% 143 mg 38% 151 mg 40%
Železo 27 mg 193% 7,1 mg 51% 8,0 mg 57%
Zinek 15 mg 150% 4,8 mg 48% 4,5 mg 45%
Měď 1,6 mg 160% 0,44 mg 44% 0,84 mg 84%
Mangan 4,4 mg 220% 1,2 mg 60% 1,3 mg 65%
Selen 81 µg 147% 21 µg 38% 27 µg 49%
Chrom 90 µg 225% 23 µg 58% 23 µg 58%
Molybden 73 µg 146% 30 µg 60% 19 µg 38%
Jód 219 µg 146% 65,4 µg 44% 56,9 µg 38%

* referenční příjem
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