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Протеинова напитка микс е с вкус 
на ванилия, без захар; приготвя се за 
секунди. Съдържа 15 г висококачествен 
протеин и 22 витамина и минерала във 
всяка порция.

Чудесна на вкус без други добавки; 
още по-добре е да я смесите със своя 
любим шейк Формула 1.

КЛЮЧОВИ ПОЛЗИ

• 15 г висококачествен протеин на порция

• 7 г въглехидрати на порция

• Без захар

• Подходящ за вегетарианци

• 22 витамина и минерала

• Съдържа витамини от вида В (тиамин, рибофлавин и вит. В12) и 
мед, които допринасят за нормалното протичане на метаболизма 
и производството на енергия.

КАК МОЖЕ ДА ВИ ПОМОГНЕ?

Протеинова напитка микс е чудесен начин да ви помогне да постигнете 
своя дневния прием на протеин. Белтъчините допринасят за поддържането 
и растежа на мускулната маса, както и за поддържането на нормалното 
състояние на костите.

УПОТРЕБА

• Може да се консумира самостоятелно – като лека закуска. Смесете две 
супени лъжици (28 г) от праха с 250 мл студена вода и се наслаждавайте. 
Вземете преди обяд или след обяд, за да посрещнете ежедневните си 
лични протеинови нужди.

• Още по-добър вариант: пийте я с любимия си шейк Формула 1: 
разбъркайте 2 супени лъжици (28 г) Протеинова напитка микс с 2 супени 
лъжици (26 г) от любимия Ви шейк Формула 1 в 300 мл студена вода.

• Насладете се на този продукт като част от балансирано и разнообразно 
хранене и здравословен и активен начин на живот.

SKU #2600

Хранителна информация
Една порция: 28 г (2 супени лъжици)
Брой порции в опаковка: 21

За 100 г:
За 250 мл  

готов продукт*

Енергийна стойност 457 kJ  
108 kcal 

1633 kJ  
387 kcal

Мазнини 8,2 g 2,3 g
от които: наситени мастни киселини 1,1 g 0,3 g

Въглехидрати 24 g 7 g
от които: захари 0,9 g 0,3 g

Влакнини 1,3 g 0,4 g
Белтъчини (протеини) 53 g 15 g
Сол 2,6 g 0,7 g
ВИТАМИНИ %RI** %RI**
Витамин A 1086 μg RE 136 % 304 μg RE 38 %
Витамин D 6,8 μg 136 % 1,9 μg 38 %
Витамин E 12 mg α-TE 100 % 3,4 mg α-TE 28 %
Витамин C 109 mg 136 % 30 mg 38 %
Тиамин 1,5 mg 136 % 0,42 mg 38 %
Рибофлавин 1,9 mg 136 % 0,53 mg 38 %
Ниацин (вит. В3) 22 mg NE 138 % 6,1 mg NE 38 %
Витамин B6 1,9 mg 136 % 0,53 mg 38 %
Фолиева киселина 271 μg 136 % 76,0 μg 38 %
Витамин B12 3,4 μg 136 % 0,95 μg 38 %
Биотин 68 μg 136 % 19 μg 38 %
Пантотенова киселина 8,1 mg 135 % 2,3 mg 38 %
МИНЕРАЛИ
Хлорид 1591 mg 199 % 445 mg 56 %
Калций 746 mg 93 % 209 mg 26 %
Фосфор 1018 mg 145 % 285 mg 41 %
Магнезий 509 mg 136 % 143 mg 38 %
Цинк 14 mg 140 % 3,8 mg 38 %
Мед 1,4 mg 140 % 0,38 mg 38 %
Манган 2,7 mg 135 % 0,76 mg 38 %
Селен 75 μg 136 % 21 μg 38 %
Молибден 151 µg 302 % 42 µg 84 %
Йод 204 μg 136 % 57,0 μg 38 %

* За готов продукт = порция от 28 г с 250 мл вода
** RI = референтни количества за прием

Съставки:
Соев протеинов изолат (47%), малтодекстрин, калциев казеинат (мляко), растителни 
мазнини на прах (слънчогледово масло, малтодекстрин, натриев казеинат (мляко), 
ароматизанти, магнезиев фосфат, емулгатор (соев лецитин), натриев хлорид, 
калиев хлорид, сгъстители (гума гуар, ксантанова гума), калциев фосфат, магнезиев 
оксид, подсладител (сукралоза), L-аскорбинова киселина, бета-каротин, DL-алфа- 
токоферил ацетат, никотинамид, цинков оксид, калциев D-пантотенат, манганов 
карбонат, антислепващ агент (силициев диоксид), цианокобаламин, холекалциферол, 
пиридоксин хидрохлорид, тиамин хидрохлорид, рибофлавин, меден цитрат, 
птероилмоноглутаминова киселина, калиев йодид, натриев селенит, D-биотин. 
Указание при алергии: за алергени, вижте съставките в удебелен шрифт.

ПРОТЕИНОВА  
НАПИТКА 
МИКС
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