חטיף תחליף ארוחה
F-1 EXPRESS

מומחים אומרים כי תזונה מאוזנת הינה חיונית לשמירה על הבריאות ולמניעת עלייה במשקל.
אולם בקצב החיים המודרניים קשה למצוא את הזמן לאכול מאוזן לאורך כל היום .לעיתים אין לנו
זמן לארוחת צהריים מסודרת ולכן את הארוחה אנחנו אוכלים בחטף — בדרך ,בפקק ,בפגישה,
ואף גרוע מכך ,אנחנו מדלגים על ארוחות או אוכלים במסעדת מזון מהיר .זה מוביל למחסור
בחומרים מזינים בתזונה ולעלייה במשקל.
יש דרך לקבל ארוחה מאוזנת באופן מושלם כשזקוקים לה – חטיף תחליף ארוחה!
חטיף  F-1 EXPRESSהינו על בסיס חלבון סויה ,בטעם שוקולד או פירות יער .מכיל סיבים
תזונתיים ,ויטמינים ומינרלים .חטיף שמהווה ארוחה מאוזנת מבחינה תזונתית ,טעימה קלה ונוחה
ובעלות קלורית נמוכה של  207קלוריות לחטיף.

מחקרים מראים שהחלפת ארוחה אחת ביום בתחליף ארוחה כגון פורמולה  1אקספרס מסייעת
בשמירה על המשקל ובמניעת עלייה במשקל** עבור אנשים שהפחיתו במשקל באמצעות תזונה
מבוקרת קלוריות.
יתרונות:
< הרכב מאוזן
< מסייע בשליטה במשקל
< אריזה נוחה — תמיד בהישג יד
מכיל:
<  32%מתצרוכת הסיבים היומית המומלצת  -אל תשכחו לשתות כוס
מים עם החטיף.
< עשיר בחלבון סויה ,יותר מ 20 -ויטמינים ומינרלים חיוניים.
< אינו מכיל ממתיקים ,חומרים משמרים מלאכותיים ומתאים לצמחוניים.

חטיף שהוא תחליף ארוחה
 13גרם חלבון בחטיף =  85גרם סלמון  /פורל.
 8גרם של סיבים בחטיף =  250גר' גזר ,ברוקולי ,כרובית מבושלים.
הרכב של  23ויטמינים ומינרלים בחטיף = כ 20 -ויטמינים ומינרלים ב 150 -גרם של סלט פירות.
**Heymsﬁeld SB, et al. Int J Obes Relat Metab Disord. 2003 May; 27(5):537-49.
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אשלגן עוזר לשמור על מאזן מים-מלח בתאים וברקמות; נחוץ במיוחד כאשר
נמצאים בתכנית הפחתה במשקל.
סיבים תזונתיים המייעלים את תהליך העיכול ,ומסייעים בניקוי הגוף מרעלים.
ויטמין  Aמשפר את הראייה ,חיוני לבריאות העצמות.
ויטמין  Cנוגד חמצון; מחזק את המערכת החיסונית ושומר על עור בריא.
תיאמין מעורב בסינתזה של אנרגיה; נדרש לתחזוקה של מערכת העצבים.
ריבופלבין משפר את הראייה ,מעורב בהמרה של חלבונים ,שומנים ופחמימות לאנרגיה.
סידן חיוני לחיזוק העצמות והשיניים ,לתפקוד התקין של הלב ושרירים.
ברזל ממלא תפקיד מרכזי במחזור הדם ,מכיוון שהוא הכרחי להובלת החמצן
לתאי הדם האדומים.
ויטמין  D3משפר ספיגה של זרחן ואשלגן ,החיוניים לחיזוק הרקמות של העצמות והשיניים.
ויטמין  Eנוגד חמצון; הכרחי לתפקוד תקין של הלב ,השרירים ,מערכת העצבים,
מחזור הדם.
ויטמין  B6ממלא תפקיד חשוב בחילוף החומרים של החלבון אשר הינו נחוץ למערכת
עצבים ולעור בריאים.
חומצה פולית תורמת לגידול ולרבייה של התאים; חשוב במיוחד לנשים בגיל הפוריות.
ויטמין  B12מכיל אלמנטים מינרליים בסיסיים; הכרחי ליצירת תאי דם אדומים.
מגנזיום מינרל חשוב מאוד עבור השרירים ,מערכת העצבים ,ייצור אנרגיה,
שמירה על בריאות מערכת הרבייה והמערכת החיסונית ,תקון והתחדשות של הרקמות.
ביוטין ממלא תפקיד חשוב בחילוף החומרים של שומנים וחלבונים.
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