
Složení: Sójový protein extrakt, fruktóza, inulin, bezlepková ovesná vláknina, Sójový olej, 
směs minerálů (kalciumcitrát, oxid hořečnatý, fumaran železnatý, seleničitan sodný, oxid zinečnatý, 
uhličitan manganatý, chlorid (III) chromitý, jodid draselný, citrát měďnatý), fosforečnan draselný, 
emulgátor (Sójový lecitin), organický1 lněný prášek, zahušťovadla (xanthan, guma guar), přirozená 
dochucovadla, směs vitamínů (kyselina L-askorbová (vitamín C) DL-alfa-tokoferol (vitamín E), 
nikotinamid (vitamín B3), retinyl acetát (vitamín A), D-biotin (biotin), kalcium D-pantotenát (kyselina 
pantotenová), cholekalciferol (vitamín D), kyselina pteroylmonoglutamová (kyselina listová), fylochinon 
(vitamín K), pyridoxin hydrochlorid (vitamín B6), thiamin hydrochlorid (vitamín B1), kyanokobalamin 
(vitamín B12) riboflavin (vitamín B2), chlorid sodný, barvivo (beta-karoten), sladidla (glykosidy ze 
stévie), sušená papája, sušená petržel, sušené borůvky, sušené granátové jablko, protihrudkující 
prostředek (kysličník křemičitý). Sladidlo z přírodního zdroje.

Informace pro alergiky: informace o alergenech najdete v přísadách tučně zvýrazněné.
1 2 % složek pocházejících ze zemědělství pochází z ekologického zemědělství
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Formula 1 Vám nabízí pohodlí, chuť a výživu, to vše 
v jednom koktejlu.
F1 s vanilkovo-smetanovou příchutí je zcela veganský** 
koktejl nahrazující jídlo s bohatým obsahem proteinů, 
který podporuje udržování a růst svalové hmoty, přičemž 
má skvěle vyvážený obsah vitamínů a minerálů a tuků.
• Získejte živiny, které Vaše tělo potřebuje, aniž byste se museli vzdát svých 

preferencí nebo výživových požadavků. F1 s vanilkovo-smetanovou příchutí je 
vyroben z přísad z veganských zdrojů a neobsahuje lepek a žádná umělá barviva 
ani dochucovadla.

• Díky vysokému obsahu proteinů přispívajícímu k růstu svalové hmoty je koktejl 
Formula 1 náhražkou jídla obsahující hlavní mikro- i makro- živiny a navíc je 
obohacen o rostlinné látky a byliny.

• Vychutnejte si Formula 1 jako nutričně hodnotnou snídani, oběd nebo večeři 
a podpořte tak své cíle v oblasti aktivního životního stylu a regulace hmotnosti***.

*** Pro regulaci váhy: Nahrazení dvou hlavních jídel denně náhradou jídla v rámci diety se sníženým 
příjmem energie přispívá k úbytku váhy. Nahraďte dvě jídla denně vynikajícím nápojem Formula 1 
a dejte si jedno vyvážené jídlo.

Pro vyváženou nutriční podporu a udržení váhy: Nahrazení jednoho hlavního jídla denně v rámci 
diety se sníženým energetickým příjmem přípravkem nahrazujícím jídlo přispívá k udržení váhy po 
zhubnutí. Nahraďte jedno jídlo denně vynikajícím nápojem Formula 1 a dejte si dvě vyvážená jídla. 
Splňte své denní kalorické cíle rovněž díky konzumaci výživných svačin.

Tyto produkty jsou určeny k užívání v rámci diety s omezeným příjmem kalorií a v kombinaci s dalšími 
potravinami a pravidelnou fyzickou aktivitou. Je důležité dbát na odpovídající příjem tekutin. Je důležité 
dodržovat tyto pokyny. ** pokud je smíchán s 250 ml obohaceného sójového nápoje.

HLAVNÍ PŘÍNOSY:

• Vysoký obsah proteinů; 5 g vlákniny na porci.
• Koktejl F1 s vanilkovo-smetanovou příchutí připravený z obohaceného 

sójového nápoje vhodný pro vegany a neobsahující mléčné výrobky.
• I v případě, že používáte veganskou směs, F1 obsahuje více než třetinu 

Vašeho doporučeného denního příjmu 25 vitamínů a minerálů.

POUŽITÍ

• Vychutnejte si koktejl Formula 1 s vanilkovo-smetanovou příchutí každý 
den jako výživné jídlo. Před každým použitím nádobu jemně protřepte, 
jelikož obsah se může usazovat. Smíchejte dvě odměrky (26 g) prášku 
s 250 ml studeného polotučného mléka (1,5 % tuku). Nebo pokud 
upřednostňujete koktejl vhodný pro vegany a beze stop mléčných výrobků, 
smíchejte jej s 250 ml obohaceného sójového nápoje.

• Hledáte zdravé jídlo, aniž byste použili mléko nebo Sójový nápoj? 
Zkuste 2 odměrky Formula 1 s vanilkovo-smetanovou příchutí + 2 odměrky 
proteinové nápojové směsi + 300 ml vody, koktejl tak bude mít jen 212 kcal 
a 24 g proteinů.

Produkt užívejte v rámci vyvážené a pestré stravy jako součást zdravého aktivního životního stylu. 
Další recepty na koktejly a nápady na podávání naleznete na myherbalifeshake.com.

Základní výživa

Informace uvedené v tomto přehledu základních informací se vztahují k produktu prodávanému v České republice. © 2019 Herbalife Europe Limited. Všechna práva vyhrazena. Srpen 2019.

Pokud máte zájem o víc informací, kontaktujte mne již dnes:

Výživové informace
Velikost porce: 26 g (dvě odměrky)  Počet porcí v balení: 30

na 100 g

na porci  
26 g s 250 ml 

polotučného mléka 
(1,5 % tuku)

na porci  
26 g s 250 ml 

sójového nápoje 
(obohaceného)

Energetická hodnota 1 664 kJ 
398 kcal

- 953 kJ  
227 kcal 

- 897 kJ  
214 kcal

-

Tuky 9,7 g - 6,6 g - 6,3 g -
z toho: - - - - - -
nasycené 1,6 g - 3,0 g - 0,9 g -
mononenasycené 2,1 g - 1,6 g - 1,5 g -
polynenasycené 5,5 g - 1,5 g - 3,6 g -

Sacharidy 33 g - 21 g - 21 g -
z toho: cukry 23 g - 18 g  

(12 g z mléka)

- 15 g  
(9 g ze sójového nápoje)

-

Vláknina 18 g - 5 g - 5 g -
Proteiny 35 g - 18 g - 16 g -
Sůl 1,2 g - 0,6 g - 0,6 g -

VITAMÍNY % RI* % RI* % RI*
Vitamín A 1060 μg RE 133 % 312 μg RE 39 % 417 μg RE 52 %
Vitamín D 7,9 μg 158 % 2,1 µg 42 % 4,9 μg 98%
Vitamín E 19 mg α-TE 158 % 5,1 mg α-TE 43 % 5,3 mg α-TE 44 %
Vitamín K 118 μg 157 % 31 µg 41 % 38 µg 51 %
Vitamín C 119 mg 149 % 35 mg 44 % 31 mg 39 %
Vitamín B1 1,2 mg 109 % 0,42 mg 38 % 0,39 mg 35 %
Riboflavin 0,35 mg 25 % 0,55 mg 39 % 0,56 mg 40 %
Niacin 24 mg NE 150 % 6,5 mg NE 41 % 7,3 mg NE 46 %
Vitamín B6 1,7 mg 121 % 0,56 mg 40 % 0,52 mg 37 %
Kyselina listová 250 μg 125 % 75,8 µg 38 % 65,0 µg 33 %
Vitamín B12 1,0 μg 40 % 1,3 µg 52 % 2,4 µg 96 %
Biotin 73 µg 146 % 28 µg 56 % 19 µg 38 %
Kyselina pantotenová 6,8 mg 113 % 2,7 mg 45 % 2,0 mg 33 %

MINERÁLY
Draslík 1420 mg 71 % 768 mg 38 % 682 mg 34 %
Vápník 460 mg 58 % 423 mg 53 % 435 mg 54 %
Fosfor 890 mg 127 % 466 mg 67 % 342 mg 49 %
Hořčík 431 mg 115 % 143 mg 38 % 151 mg 40 %
Železo 22 mg 157 % 5,8 mg 41 % 6,8 mg 49 %
Zinek 12 mg 120% 3,9 mg 39 % 3,7 mg 37 %
Měď 1,7 mg 170 % 0,47 mg 47 % 0,87 mg 87 %
Mangan 3,3 mg 165 % 0,86 mg 43 % 1,0 mg 50 %
Selen 120 µg 218 % 31 µg 56 % 37 µg 67 %
Chrom 80 µg 200 % 21 µg 53 % 21 µg 53 %
Molybden 77 µg 154 % 31 µg 62 % 20 µg 40 %
Jód 230 µg 153 % 68,3 µg 46 % 59,8 µg 40 %

* Referenční příjem
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