
Ravintosisältö
Annoskoko: 26 g (2 annosmitallista)  Pakkauksen annosmäärä: 21

Per 100 g

26 g:n annos 
sekoitettuna 
250 ml:aan 

kevytmaitoa 
(1,5 % rasvaa)

Per 26 g annos 
sekoitettuna 

2 annosmitalliseen 
PDM Vegan 
-jauhetta ja 

300 ml:aan vettä

Energia 1494 kJ  
356 kcal 

- 909 kJ  
216 kcal 

- 845 kJ  
201 kcal

-

Rasva 8,0 g - 6,2 g - 4,7 g -
josta: - - - - - -
tyydyttyneitä 1,6 g - 3,0 g - 0,7 g -
kertatyydyttymättömiä 1,9 g - 1,5 g - 0,5 g -
monityydyttymättömiä 4,5 g - 1,3 g - 1,2 g -

Hiilihydraatit 28 g - 20 g - 13 g -
joista sokereita 27 g - 19 g

(12 g maidosta)
- 7 g -

Kuitu 15 g - 4 g - 5 g -
Proteiini 35 g - 18 g - 24 g -
Suola 1,4 g - 0,7 g - 0,9 g -

VITAMIINIT % SP* % SP* % SP*
A-vitamiini 1 180 μg RE 148 % 343 μg RE 43 % 524 μg RE 66 %
D-vitamiini 7,9 μg 158 % 2,1 µg 42 % 4,0 μg 79 %
E-vitamiini 19 mg α-TE 158 % 5,1 mg α-TE 43 % 9,6 mg α-TE 80 %
K-vitamiini 118 μg 157 % 31 µg 41 % 31 µg 41 %
C-vitamiini 119 mg 149 % 35 mg 44 % 61 mg 77 %
Tiamiini 1,2 mg 109 % 0,42 mg 38 % 0,74 mg 67 %
Riboflaviini 0,35 mg 25 % 0,55 mg 39 % 0,64 mg 46 %
Niasiini 24 mg NE 150 % 6,5 mg NE 41 % 12 mg NE 77 %
B6-vitamiini 1,7 mg 121 % 0,56 mg 40 % 0,97 mg 69 %
Foolihappo 250 μg 125 % 75,8 µg 38 % 141 µg 71 %
B12-vitamiini 1,0 μg 40 % 1,3 µg 52 % 1,3 µg 51 %
Biotiini 73 µg 146 % 28 µg 56 % 38 µg 76 %
Pantoteenihappo 6,8 mg 113 % 2,7 mg 45 % 4,0 mg 67 %

KIVENNÄISAINEET
Kalium 1 420 mg 71 % 768 mg 38 % 979 mg 49 %
Kloridi 294 mg 37 % 337 mg 42 % 412 mg 52 %
Kalsium 460 mg 58 % 423 mg 53 % 445 mg 56 %
Fosfori 890 mg 127 % 466 mg 67 % 497 mg 71 %
Magnesium 431 mg 115 % 143 mg 38 % 112 mg 30 %
Rauta 22 mg 157 % 5,8 mg 41 % 5,7 mg 41 %
Sinkki 12 mg 120 % 3,9 mg 39 % 4,9 mg 49 %
Kupari 1,7 mg 170 % 0,47 mg 47 % 0,82 mg 82 %
Mangaani 3,3 mg 165 % 0,86 mg 43 % 1,8 mg 90 %
Seleeni 79 µg 144 % 21 µg 38 % 46 µg 83 %
Kromi 58 µg 145 % 15 µg 38 % 15 µg 38 %
Molybdeeni 77 µg 154 % 31 µg 62 % 56 µg 113 %
Jodi 230 µg 153 % 68,3 µg 46 % 117 µg 78 %

*Päivittäisen saannin vertailuarvo

PINEAPPLE COCONUT
LIMITED EDITION

FORMULA 1

Valmistusaineet:

Soijaproteiini-isolaatti, fruktoosi, inuliini, gluteeniton kaurakuitu, 
soijaöljy, kivennäisaineseos (kalsiumsitraatti, magnesiumoksidi, 
rautafumaraatti, natriumseleniitti, sinkkioksidi, mangaanikarbonaatti, 
kromi(III)kloridi, kaliumjodidi, kuparisitraatti), kaliumfosfaatti, emulgointiaine 
(soijalesitiini), pellavansiemenjauhe, sakeuttamisaineet (ksantaanikumi, 
guarkumi), luontaiset aromit, vitamiiniseos (L-askorbiinihappo (C-vit.) 
DL-alfa-tokoferyliasetaatti (E-vit.), nikotiiniamidi (niasiini), retinyyliasetaatti 
(A-vit.), D-biotiini (biotiini), kalsium-D-pantotenaatti (pantoteenihappo), 
kolekalsiferoli (D-vit.), pteroyylimonoglutamiinihappo (foolihappo), 
(fyllokinoni (K-vit.), pyridoksiinihydrokloridi (B6-vit.), tiamiinimononitraatti 
(B1-vit.), syanokobalamiini (B12-vit.), riboflaviini (B2-vit.)), natriumkloridi, 
väri (beetakaroteeni), makeutusaine (steviasta saatavat stevioliglykosidit), 
papaijahedelmäjauhe, persilja-yrttijauhe, mustikkahedelmäjauhe, 
granaattiomenahedelmäjauhe, paakkuuntumisenestoaine (piidioksidi). 
Sisältää makeutusainetta.

Allergioita ja intoleransseja aiheuttavat aineet ks. lihavoidut ainesosat.

SKU: 224K

Tämän asiakirjan tiedot koskevat Suomessa myytävää tuotetta.
© 2022 Herbalife Europe Limited. Kaikki oikeudet pidätetään.

Kaipaatko aamiaista, joka on täynnä kesän makua? F1 Pineapple Coconut tuo uutta raikkautta aamuiseen pirtelöösi. Sen hedelmäinen maku 
vie mennessään.

F1 Pineapple Coconut Limited Edition on ravitseva ateriankorvike. Se sisältää runsaasti proteiinia, joka tukee lihasmassan kasvua ja säilymistä. 
Lisäksi se sisältää tasapainoisesti vitamiineja, kivennäisaineita ja rasvoja.

KESKEISET HYÖDYT JA OMINAISUUDET

• Proteiinipitoinen
• Valmistettu vegaanisista, gluteenittomista ja 

maidottomista raaka-aineista**
• F1 Pineapple Coconut -pirtelö sisältää vähintään 

30 % päivittäisestä saantisuosituksesta 
26 vitamiinia ja kivennäisainetta.

• Anna kehollesi sen tarvitsemat ravintoaineet, 
ilman että sinun tarvitsee luopua omista 
mieltymyksistäsi tai syödä jotakin 
sinulle sopimatonta. 

• Ei sisällä keinotekoisia väri- tai makuaineita.

KÄYTTÖ

Nauti Formula 1 Pineapple Coconut Limited Edition -pirtelö joka päivä ravitsevana 
ateriana. Ravista purkkia kevyesti ennen käyttöä, sillä sen sisältö saattaa painua. 
Valmista herkullinen pirtelö sekoittamalla kaksi annosmitallista (26 g) pirtelöjauhetta 
250 ml:aan kylmää kevytmaitoa (1,5 % rasvaa). Tai valmista vegaaniystävällinen ja 
luonnollisesti laktoositon pirtelö sekoittamalla kaksi annosmitallista Formula 1 -jauhetta 
(26 g) kahteen annosmitalliseen PDM Vegan -jauhetta (28 g) ja 300 ml:aan vettä. 
Nauti tuote osana tasapainoista ja monipuolista ruokavaliota sekä terveellisiä ja 
aktiivisia elämäntapoja.

Painonpudotukseen, korvaa kaksi ateriaa päivässä herkullisella Formula 1 -pirtelöllä 
ja syö yksi tasapainoinen ateria.

Ravitsemuksen tukemiseen ja painon ylläpitoon, korvaa yksi ateria päivässä herkullisella 
Formula 1 -pirtelöllä ja syö kaksi tasapainoista ateriaa

Ravitsevat välipalat auttavat sinua saavuttamaan päivittäisen energiansaantitavoitteesi.
**kun se sekoitetaan PDM Vegan -tuotteeseen ja 300 ml:aan vettä.
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