
Art.nr. 4465

Ingredienser: Sojaproteinisolat, fruktose, inulin, glutenfri havrefibre, sojaolie, mineralblanding 
(kalciumcitrat, magnesiumoxid, ferrofumerat, natriumselenit, zinkoxid, mangankarbonat, krom (III) klorid, 
kaliumiodid, kupricitrat), koffeinfri kaffepulver, kaliumfosfat, emulgator (sojalecithin), naturlige smagsstoffer, 
økologisk1 hørfrøpulver, fortykkelsesmiddel (xantangummi, guargummi), farve (karamel), vitaminblanding 
(L-ascorbinsyre (vitamin C), Dl-alpha tocoferylacetat (vitamin E), nikotinamid (Niacin), retinylacetat (vitamin A), 
kalcium D-pantotenat (pantotensyre), D-biotin (biotin), cholecalciferol (vitamin D), phylloquinon (vitamin K), 
pyridoxin hydroklorid (vitamin B6), thiamin-hydrogenklorid (vitamin B1), cyanocobalamin (vitamin B12), 
riboflavin (vitamin B2), pteroylmonoglutaminsyre (folinsyre), natriumklorid, sødemiddel (steviolglykosider), 
papayafrugtpulver, persillepulver, blåbærfrugtpulver, granatæblefrugtpulver, anti-klumpningsmiddel (silikonedioxid). 
Allergiinformation: For allergifremkaldende stoffer, se ingredienser, som er skrevet med fed skrift.
1 2 % af landbrugsingredienserne stammer fra økologisk landbrug

NL-BIO-01

Formula 1 tilbyder komfort, smag og ernæring i én og 
samme shake.
Indeholder en perfekt blanding af førsteklasses proteiner, 
fibre, vitaminer og mineraler, så du ikke længere behøver 
at vælge mellem balancerede måltider og komfort – 
Formula 1-shaken er hurtig og nem at tilberede!
• Få de næringsstoffer, din krop har brug for, samtidig med at du holder dig 

til dine præferencer eller kostbehov. Formula 1 Caffè Latte er fremstillet af 
vegetabilske ingredienser, glutenfri og uden kunstige farve- og smagsstoffer.

• Det høje proteinindhold bidrager til opbygningen af muskelmasse. Formula 1 
er en måltidserstatning, der indeholder vigtige mikro- og makronæringsstoffer 
samt tilsat urte- og planteekstrakter.

• Nyd Formula 1 som en næringsrig morgenmad, frokost eller aftensmad for at 
understøtte en aktiv livsstil og dine vægtreguleringsmål*.

• Den indeholder 25 vitaminer og mineraler, herunder vitamin D, der bidrager til 
et normalt fungerende immunforsvar samt vitamin C, som bidrager til mindre 
træthed og udmattelse.

* Til vægtregulering: Erstatning af to af dagens hovedmåltider med en energireduceret kost med 
måltidserstatninger, er med til at understøtte vægtregulering. Erstat to måltider om dagen med 
en lækker Formula 1-shake, og spis et balanceret måltid.

For balanceret ernæringsstøtte og opretholdelse af vægten: Erstatning af ét hovedmåltid om 
dagen bestående af energireduceret kost med måltidserstatninger er med til at opretholde vægten 
efter vægtregulering. Erstat ét hovedmåltid om dagen med en lækker Formula 1-shake, og spis 
to balancerede måltider. Få dækket dit daglige kaloriebehov ved også at indtage næringsrige 
mellemmåltider.

GRUNDLÆGGENDE FORDELE:

• 222 kcal pr. portion.
• 18 g protein pr. portion, bidrager til opbygningen af muskelmasse.
• 4 g fibre pr. portion.
• Hver portion indeholder 38 % af den daglige anbefalede indtagelse for 

25 vitaminer og mineraler herunder krom, som er med til at opretholde 
et normalt blodsukkerniveau.

• Vegetabilske ingredienser, glutenfri, ingen kunstige farve- og smagsstoffer.

ANVENDELSE

• Nyd en Formula 1 Caffè Latte-shake hver dag som et næringsrigt måltid. 
Ryst forsigtigt beholderen hver gang, inden du drikker, da indholdet godt kan 
samle sig i bunden. Bland to Herbalife-spiseskefulde (26 g) med 250 ml kold 
letmælk (1,5 % fedt).

• Lad dette produkt indgå i en velafbalanceret og varieret kost som en del 
af en balanceret, aktiv livsstil. Tjek myherbalifeshake.com for yderligere 
shakeopskrifter og serveringsforslag.

Basisernæring

FORMULA 1  
CAFFÈ LATTE
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Har du lyst til at høre mere, er du velkommen til at kontakte mig:

Ernæringsoplysninger
Portionsstørrelse: 26 g (2 spiseskefulde)
Portioner pr. beholder: 21

Pr. 100 g

Pr. 250 ml 
færdigtilberedt 

produkt*

Energi 1.579 kJ  
377 kcal

- 931 kJ  
222 kcal 

-

Fedt 10 g - 7 g -
heraf: - - - -
mættet 1,6 g - 2,8 g -
enkeltumættet 2,2 g - 1,6 g -
flerumættet 5,5 g - 1,5 g -

Kulhydrater 31 g - 20 g -
hvoraf: sukker 29 g - 20 g -

Fibre 16 g - 4 g -
Protein 35 g - 18 g -
Salt 1,2 g - 0,6 g -
VITAMINER %RI** %RI**
Vitamin A 1.180 μg RE 148 % 343 μg RE 43 %
Vitamin D 7,3 μg 146 % 2,0 µg 40 %
Vitamin E 17 mg α-TE 142 % 4,6 mg α-TE 38 %
Vitamin K 110 μg 147 % 29 µg 39 %
Vitamin C 104 mg 130 % 31 mg 39 %
Thiamin 1,2 mg 109 % 0,42 mg 38 %
Riboflavin 0,35 mg 25 % 0,55 mg 39 %
Nikotinsyre 23 mg NE 144 % 6,1 mg NE 38 %
Vitamin B6 1,6 mg 114 % 0,53 mg 38 %
Folinsyre 250 μg 125 % 76,0 µg 38 %
Vitamin B12 1,0 μg 40 % 1,3 µg 52 %
Biotin 38 µg 76 % 19 µg 38 %
Pantotensyre 6,0 mg 100 % 2,5 mg 42 %
MINERALER
Kalium 1.420 mg 71 % 768 mg 38 %
Kalcium 390 mg 49 % 405 mg 51 %
Fosfor 890 mg 127 % 465 mg 66 %
Magnesium 431 mg 115 % 143 mg 38 %
Jern 21 mg 150 % 5,6 mg 40 %
Zink 11 mg 110 % 3,9 mg 39 %
Kobber 1,7 mg 170 % 0,47 mg 47 %
Mangan 3,1 mg 155 % 0,82 mg 41 %
Selen 81 µg 147 % 21 µg 38 %
Krom 58 µg 145 % 15 µg 38 %
Molybdenum 77 µg 154 % 31 µg 62 %
Jod 192 µg 128 % 58,0 µg 39 %

* Pr. tilberedt produkt = 26 g portion med 250 ml letmælk (1,5 % fedt)
** Referenceindhold
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