Informacje o produkcie
Utworzono 29-11-2021

Koktajl Herbalife Czekoladowy
Cena : Ceny dostępne
po zalogowaniu
Nr katalogowy : 0142
Producent : Herbalife
Dostępność : Dostępny
Stan magazynowy : niski
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SŁODYCZ BEZ WYRZUTÓW SUMIENIA
Koktajl Herbalife o smaku Czekoladowym to pyszny, zdrowy posiłek, który dostarcza białka wysokiej jakości,
pochodzącego z soi i mleka, w doskonałych proporcjach oraz niezbędnych mikroskładników odżywczych z dodatkiem
składników roślinnych i ziół. Koktajl Odżywczy Formuła 1 to kluczowy element Odżywiania Komórkowego.
CO TO OZNACZA DLA CIEBIE?

Gdy starasz się zrzucić lub utrzymać wagę, zachowanie zbilansowanej pod względem odżywczym diety jest bardzo
ważne. Zdrowy posiłek, taki jak koktajl Formuła 1 pomaga Ci kontrolować spożycie kalorii jednocześnie zapewniając
niezbędne witaminy i minerały oraz węglowodany i białko.
Działanie i korzyści
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Numer jeden w świecie wśród koktajli zastępujących posiłek*. Koktajle F1 pomagają osiągnąć cel osobom chcącym
zrzucić wagę. Ty także osiągnij go już dziś!
Naukowe zaplecze: Badania kliniczne wskazują, że codzienne stosowanie koktajli zastępujących posiłek w ramach
diety ograniczającej spożycie kalorii w połączeniu z umiarkowaną aktywnością fizyczną stanowi skuteczny sposób
kontroli wagi ciała.
Kalorie pod kontrolą: 220 kcal na porcję
Bogate w białko sojowe i serwatkowe (18 g w porcji), koktajle Formuła 1 są doskonałym wyborem, jeśli chcesz
zbudować beztłuszczową masę mięśniową w trakcie ćwiczeń.
Koktajl F1 to wygodna i zdrowa alternatywa dla wysokokalorycznego śniadania, lunchu lub obiadu.
Białko sojowe: kompletne białko dostarczające wszystkich niezbędnych aminokwasów.
Dostarcza najważniejszych witamin I składników mineralnych
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Polecane dla osób:
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Podstawa dla Redukujących wagę
Podstawa dla Kontrolujących wagę
Chcących zdrowo się odżywiać
Nie mających czasu na skomplikowane przygotowywanie zbilansowanych posiłków

Koktajl Herbalife Czekoladowy dostępny jest w opakowaniach 550g. Smak Czekolady cechuje doskonały aromat i
możliwość komponowania koktajlu w oparciu o różne dodatki np. owoce i produkty nabiałowe. Szczególnie
polecany dla osób, które tęsknią za odrobiną słodyczy i smakiem prawdziwej czekolady.
Czy wiesz, że
Jedna porcja koktajlu na mleku 1,5% zawiera tylko ok.220 kalorii. Natomiast jego wartość odżywcza odpowiada 4
pełnym talerzom jedzenia
Żywność bogata w białko może wraz z ćwiczeniami wspomagać budowanie beztłuszczowej masy mięśniowej.
Zwiększając procentową zawartość tkanki mięśniowej w swoim ciele, podkręcasz także tempo metabolizmu, co
oznacza ze spalasz więcej kalorii nawet w czasie snu!

*33% udziałów w światowym rynku produktów do kontroli wagi (Euromonitor 2011).

Stosowanie Koktajlu Odżywczego Formuła1
Wymieszaj 25g (2 miarki) koktajlu z 250 ml odtłuszczonego 1,5% mleka lub mleka sojowego.
Dla urozmaicenia smaku możesz mieszać różne smaki koktajli a także dodawać do nich różne owoce. Objętość owoców
nie powinna przekroczyć objętości garści dorosłego człowieka. Konsystencja Formuły 1 może być płynna lub jogurtowa
typowym zagęszczaczem jest banan. Na porcję 250 ml banana
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Aby schudnąć - 2 razy dziennie pij koktajle zastępując nimi 2 z 3 posiłków dziennie.
Aby utrzymać wagę 1 z 3 posiłków dziennie zastąp jednym koktajlem
Aby przytyć - po każdym posiłku pij koktajl 3 razy dziennie .
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O szczegółach połączenia Koktajli z dieta talerzową poinformuje Cię Twój konsultant Wellness.Wypełnij formularz Konsultacyjny

Etykieta Produktu
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Kupując w naszym serwisie, masz pewność, że produkty są oryginalne - pochodzą bezpośrednio z Herbalife Polska. Zawsze otrzymujesz dowód zakupu dzięki temu możesz zwrócić produkty w ciągu 30 dni - jeśli nie spełnią Twoich oczekiwań, a my oddamy Ci pieniądze. Jesteśmy przekonani, że będziesz
zadowolony

