
Predstavujeme

Formula 1

Free From
s úplne novou 

príchuťou: 

malina

a biela

čokoláda



Čo je to F1 Free From?

• Zdravé jedlo bez sóje, laktózy1

lepoku, ktoré je vyrobené 

z hráškového proteínu

• Výživné a pohodlné riešenie, ktoré 

poskytne kľúčové živiny potrebné 

pre telo

1 product is soya and gluten free when mixed with milk and lactose and gluten free when mixed with soya beverage *Serving suggestion



19 g 

bielkovín1

Neobsahuje 

sóju, laktózu1

ani lepok

Vyrobené 

s hráškovým 

proteínom

215 kcal na 

porciu1

Vhodné pre 

vegetariánov

Dodáva 25 

vitamínov 

a minerálov

Formula 1 Free From – vlastnosti

1 Výrobok neobsahuje sóju a lepok, iba ak je zmiešaný s mliekom, a je bez laktózy a lepku, iba ak je zmiešaný so sójovým nápojom.
2 Ak je zmiešaný s 250 ml polotučného mlieka

4 g vlákniny2Vegánske 

zloženie



Výhody F1 Free From

• Skvelá voľba pre tých, ktorí hľadajú 

alternatívny zdroj bielkovín

• Obsahuje 19 g bielkovín a 4 g 

vlákniny v jednej porcii1

• Náhrada jedla s kontrolovaným 

prísunom kalórií ako alternatívy 

k ďalším možnostiam

• Poskytuje 25 vitamínov a minerálov 

vrátane vitamínu D, ktorý prispieva 

k správnej činnosti imunitného 

systému

1 Nutritional values when made with 250ml semi-skimmed milk



Hráškový proteín

Samotný hráškový proteín nie 

je úplný proteín, pretože 

neobsahuje všetky esenciálne 

aminokyseliny. Naša F1 Free 

From bola obohatená, aby 

poskytovala kompletný 

proteínový profil.

.



Zamerané na zložku 

Hráškový proteín
• Hráškový proteín nie je bežný 

alergén1

• Izolát hráškového proteínu  je 

vyrobený zo sušeného žltého 

hrachu

• Skvelá alternatíva k sóji alebo 

iným rastlinným bielkovinám

• Náš hráškový proteín získavame 

z Francúzska

1 According to EU legislation 



Pre koho je F1 Free From vhodný?

Pre jedincov, ktorí 

chcú schudnúť alebo 

udržať si zdravú 

hmotnosť

Zákazníci, ktorí 

hľadajú vyváženú 

a lahodnú výživu

Pre tých, ktorí majú 

špecifické diétne 

potreby, ako je diéta bez 

sóje, laktózy a lepku



F1 Free From – Čo je nové?

Bielkoviny 18 g 19 g

Vláknina 3 g 4 g

Cukor 19 g (12 g z mlieka) 17 g (12 g z mlieka)

Vitamíny a minerály 22 25

Veľkosť nádoby (g) 550 500

Porcie v balení 21 19

VP 26,35 23,95

Nová Free From 

s príchuťou maliny 

a bielej čokolády1

Súčasná Free

From s príchuťou 

vanilky1

1 Keď zmiešané s mliekom



Ako pripraviť Free From?

Lahodný sójový 

a bezlepkový kokteil 

s 215 kcal a 19 g 

bielkovín

Lahodný bezlepkový 

kokteil bez laktózy s 201 

kcal a 17 g bielkovín

polotučného mlieka (1,5 % 

tuku)

obohateného sójového 

nápoja

2×

2× 250 ml

250 ml



Nová a vylepšená príchuť

• Táto nová príchuť bola vybratá ako 

najlepšia z rôznych vzoriek, chuť 

testovaná našimi členmi v celom 

regióne 

• Príchuť maliny a bielej čokolády

bola vybratá ako nová chuť, pretože 

sa najlepšie hodí k hráškovému 

proteínu, ktorý má odlišné chuťové 

vlastnosti 

• Malina a biela čokoláda prinášajú 

jemnú, sladkú, uspokojujúcu

a osviežujúcu chuť



Obchodná príležitosť Herbalife Nutrition

Cielenie na naše 3 hlavné segmenty zákazníkov:    

Zdravá 

hmotnosť

Wellness Fit a aktívni

Tí, ktorí hľadajú chutnú 

a výživnú náhradu jedla 

bez sóje, lepku 

a laktózy na podporu ich 

cieľa v rámci chudnutia

Tí, ktorí hľadajú 

chutný a výživný 

kokteil, ktorý 

nahradí jedlo 

a neobsahuje 

sóju, lepok ani 

laktózu

Tí, ktorí hľadajú 

lahodný spôsob, ako 

navýšiť denný príjem 

bielkovín, bez obsahu 

sóje, lepku a laktózy

1 Na kontrolu hmotnosti: Nahradenie dvoch hlavných denných jedál energeticky obmedzenou stravou, prispieva k chudnutiu. Nahraďte dve jedlá denne lahodným nápojom Formula 1 a doprajte si jedno vyvážené jedlo.

Na podporu vyváženého stravovania a udržovanie hmotnosti: Nahradenie jedného z hlavných denných jedál energeticky obmedzenou stravou, prispieva k udržaniu hmotnosti po chudnutí. Nahraďte jedno jedlo denne lahodným 

nápojom Formula 1 a zjedzte dve vyvážené jedlá. 



Zákazníci so zdravou hmotnosťou

Potreby Riešenie F1 Free 

From
Hľadajú chutnú a výživnú náhradu 

jedla bez sóje, lepku a laktózy na 

podporu ich cieľa pri kontrole 

a udržaní hmotnosti

Len 215 kalórií na kokteil1

19 g bielkovín na porciu1

Obsahuje zmes hráškového proteínu, 

vlákniny, vitamínov a minerálov

Nechcú kompromisy v otázke chuti Prichádza s príchuťou malín a bielej 

čokolády

1 When mixed with 250 ml semi-skimmed milk



Zákazníci Wellness

Potreby Riešenie F1 Free 

From
Chcú konzumovať produkty bez 

bežných alergénov na podporu 

svojich cieľov v oblasti stravovania 

a životného štýlu 

Vyrobené s hráškovým proteínom

Neobsahuje sóju, lepok ani laktózu

Dbajú na svoje zdravie a chcú sa cítiť 

dobre po celý deň

Obsahuje 25 vitamínov a minerálov 

vrátane vitamínu C, pre normálny 

energetický metabolizmus

Rozhodli sa pre vegetariánske 

stravovanie

Vhodné pre vegetariánov a vyrobené 

z vegánskych surovín



Fit a aktívni zákazníci

Potreby Riešenie F1 Free 

From
Chcú splniť svoje proteínové ciele 

bez toho, aby konzumovali špecifické 

alergény

19 g bielkovín na porciu1

F1 Free From neobsahuje sóju ani 

lepok, ak sa zmieša s mliekom, a je 

bez laktózy a lepku, ak sa zmieša so 

sójovým nápojom 

Ak hľadajú rýchly a výživný spôsob, 

ako nahradiť jedlo 

Netreba robiť kompromisy vo veci ich 

stravovania a zdravého životného 

štýlu

1 Keď sa zmieša s 250 ml polotučného mlieka



Formula 1

Free From

Ďakujem vám

*Návrh na podávanie


