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FORMULA 1  
S BANÁNOVOU PRÍCHUŤOU

PREHĽAD PRODUKTOVÝCH TVRDENÍ

• Približne 222 kcal v porcii.
• Raňajky naštartujú váš metabolizmus. Keď sa zobudíte, hladina cukru v krvi, ktorú vaše telo potrebuje na pokrytie energetických 

potrieb počas dňa je zvyčajne nízka, takže zdravé raňajky sú najlepšou možnosťou.
• F1 s banánovou príchuťou obsahuje 25 vitamínov a minerálov ako je horčík, ktorý pomáha energetickému metabolizmu, 

podporuje váš aktívny životný štýl a umožňuje vám dosahovať ciele v oblasti kontroly hmotnosti* pri raňajkách, obede, aj večeri.
• Formula 1 s banánovou príchuťou je dokonalou zmesou vysoko kvalitných proteínov, vlákniny, vitamínov a minerálov, ktoré vám 

prinášajú vynikajúcu výživu a pohodlie v podobe jedného chutného nápoja.
• Už si nemusíte vyberať medzi zdravým jedlom a pohodlím – Formula 1 s banánovou príchťou sa pripravuje rýchlo a jednoducho!
• F1 s banánovou príchuťou obsahuje 25 vitamínov a minerálov.

 – Vitamín D prispieva k normálnej funkcii imunitného systému.
 – Vitamín C prispieva k zníženiu pocitu únavy
 – Chróm pomáha udržiavať normálnu hladinu cukru v krvi.
 – Obsahuje vitamín E, plus selén a zinok, ktoré prispievajú k ochrane buniek pred oxidačným stresom.

• F1 s banánovou príchuťou prináša pohodlie, chuť a výživu – to všetko v jednom nápoji.

KĽÚČOVÉ TVRDENIA

18 gramov proteínov v jednej porcii.

GF Bez lepku.

4 g vlákniny v jednej porcii.

25 Minimálne 38% dennej odporúčanej dávky 
25 vitamínov a minerálov.

Vegánske prísady, bez umelých farbív 
a prírodné arómy.
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INDIVIDUÁLNE TVRDENIA TÝKAJÚCE SA 
VITAMÍNOV A MINERÁLOV
Zabezpečuje minimálne 38% dennej odporúčanej dávky 25 vitamínov a minerálov v jednej porcii.

VÁPNIK PRISPIEVA K:
• Normálnej funkcii svalov
• Vápnik je potrebný na udržanie zdravých kostí
CHRÓM PRISPIEVA K:
• Udržiavaniu normálnej hladiny cukru v krvi
• Normálnemu metabolizmu makroživín
KYSELINA LISTOVÁ PRISPIEVA K:
• Rastu materského tkaniva počas tehotenstva
• Normálnej syntéze aminokyselín
• Normálnej tvorbe krvi
• Normálnej funkcii imunitného systému
• Zníženiu únavy a vyčerpania
MANGÁN PRISPIEVA K:
• Normálnemu energetickému metabolizmu.
• Normálnej funkcii spojivového tkaniva
• Mangán prispieva k ochrane buniek pred 

oxidačným stresom.
FOSFOR PRISPIEVA K:
• Normálnemu energetickému metabolizmu.
• Fosfor prispieva k udržaniu normálnych kostí.
DRASLÍK PRISPIEVA K:
• Normálnej funkcii nervového systému.
• Normálnej funkcii svalov
• Udržiavajú normálny krvný tlak
SELÉN PRISPIEVA K:
• Normálnej spermatogenéze
• Udržiavaniu normálnych vlasov a nechtov
• Normálnej funkcii imunitného systému
• Normálnej funkcii štítnej žľazy
• Ochrane buniek pred oxidatívnym stresom
VITAMÍN A PRISPIEVA K:
• Udržiavaniu normálnej pokožky
• Udržiavaniu normálneho zraku
• Normálnej funkcii imunitného systému
VITAMÍN B12 PRISPIEVA K:
• Normálnemu energetickému metabolizmu.
• Normálnej funkcii imunitného systému
• Zníženiu únavy a vyčerpania

VITAMÍN C PRISPIEVA K:
• Normálnej tvorbe kolagénu pre normálnu 

funkciu chrupavky, kostí a kože
• Normálnemu energetickému metabolizmu.
• Normálnej funkcii imunitného systému
• Ochrane buniek pred oxidatívnym stresom
• Zníženiu únavy a vyčerpania
• Vitamín C zvyšuje vstrebávanie železa.
VITAMÍN D PRISPIEVA K:
• Udržiavaniu normálnych kostí a zubov
• Udržiavaniu normálnej funkcie svalov
• Normálnej funkcii imunitného systému
VITAMÍN E PRISPIEVA K:
• Ochrane buniek pred oxidatívnym stresom
ZINOK PRISPIEVA K:
• Normálnej syntéze proteínov
• Normálnemu metabolizmu sacharidov a makroživín
• Normálnej hladiny testosterónu v krvi
• Normálnym kognitívnym funkciám
• Normálnej plodnosti a reprodukcii
• Normálnemu metabolizmu mastných kyselín
• Udržiavaniu normálnych vlasov, nechtov a pokožky
• Normálnej funkcii imunitného systému
• Ochrane buniek pred oxidatívnym stresom

POUŽITIE
• Dajte si koktail Formula 1s banánovou príchuťou každý 

deň ako výživné jedlo. Pred každým použitím jemne 
pretrepte nádobu, aby sa obsah uvoľnil. Zamiešajte dve 
polievkové lyžice (26 g) prášku do 250 ml studeného, 
polotučného mlieka (1,5% tuku)

Vychutnajte si tento produkt v rámci vyváženej a rôznorodej stravy, 
ako súčasť zdravého a aktívneho životného štýlu. Ďalšie recepty 
a odporúčania na podávanie nájdete na myherbalifeshake.com

* Na kontrolu hmotnosti: Náhrada dvoch jedál denne náhradami jedál pri 
energeticky ohraničenej diéte prispieva k zníženiu hmotnosti

Pre vyváženú výživu a udržanie hmotnosti: Náhrada jedného hlavného 
jedla denne výživovou náhradou pri energeticky obmedzenej diéte 
prispieva k udržaniu hmotnosti po jej znížení
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