
High Protein Iced Coffee Mocha

Produktoversigt
Uanset om du er på farten eller har brug for koffein, så kan du nyde vore lækre High Protein Iced
Coffee! Den er blandet af eksperter med Robusta-espressokaffebønner kombineret
med fordelene ved 15 g valleprotein.* Den indeholder ikke tilsat sukker, og indeholder 80 kcal pr.
portion. Tilsæt koldt vand, is og velbekomme!
Grundlæggende fordele



High Protein Iced Coffee kan nydes derhjemme eller på farten, når du virkelig har brug for det. Den
passer perfekt som en formiddags- eller eftermiddagsdrik. Fyld shakerbeholderen med 250 ml koldt
vand. Tilsæt 2 måleskefulde High Protein Iced Coffee. Ryst godt og hæld over is. Har du ikke en
shaker, kan du blende på lav hastighed i ca. 5 sekunder.
Nyd dette produkt som en del af en afbalanceret og varieret kost, og en sund og aktiv livsstil.
Brug
• Robusta-espressokaffebønner
• Koffein
• 15 g valleprotein
• 80 kcal
• UDEN TILSAT SUKKER
• Vegetarisk



Pro-Core Pakke á 10 stk.

Produktoversigt
Pro-Core er en forfriskende kostilskudsdrik med smag af bær. Den indeholder
essentielle
vitaminer og mineraler, der bidrager til immunsystemets normale funktion,
såsom:
C-vitamin, D-vitamin, selen og zink. Den indeholder også EpiCor®.
Grundlæggende fordele



• Indeholder EpiCor®
• C- og D-vitamin, selen samt zink bidrager til et normalt fungerende immunforsvar
• C-vitamin, zink og selen er også med til at beskytte kroppens celler mod oxidativt stress.
Brug
Nyd Pro-Core hver dag ved at tilsætte en pose (3,7 g) til 150 ml vand, og rør rundt, indtil pulveret er
opløst. Indtag ét glas om dagen sammen med et måltid.



Formula 1 New Generation White Chocolate
& Raspberry 550 g (Free From :
soja, lactose, gluten)
Ingen kunstige farve- eller smagsstoffer.
Sødet med SØD STEVIA
Velegnet til Vegetarer/Veganere.



Produktoversigt
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!

Grundlæggende fordele
• Få de næringsstoffer, din krop har brug for, samtidig med at du holder dig til dine præferencer eller
kostbehov. F1 er fremstillet af vegetabilske ingredienser, glutenfri og uden kunstige smags- eller
farvestoffer.
• Det høje proteinindhold bidrager til opbygningen af muskelmasse. Formula 1 er en måltidserstatning,
der indeholder  essentielle 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.
Brug
• Nyd en Formula 1 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.


