
Natural Balance Soups
 

WELLNESS BY ORIFLAME

Kevyet keitot tekevät hyvän olon
Herkullinen, lämmin ja terveellinen keitto  
koko perheelle.
Herkullinen ja ravitseva Natural Balance Soups -keitto on nopea välipala tai osa päivän 
ateriaa.

•	 Valmis yhdessä minuutissa – lisää vain kuuma vesi ja sekoita.
•	 Kaksi makua  – tomaatti & basilika ja parsa.

Mikä tekee Natural Balance Soups -keitoista 
ainutlaatuisia?
•	 100 % luonnolliset raaka-aineet - sisältää 3 kasvipohjaista proteiinia.
•	 Yhdessä annoksessa on vain 100 kaloria - auttaa pudottamaan painoa kun 

noudatetaan Roadmap™-painonhallintaohjelmaa.
•	 100 % ravintoa - hillitsee nälkää ja mielitekoja.
•	 Kehitetty ja testattu Igelösassa (Igelösa Life Science Community).

Kuinka keitot sopivat Roadmap™-
painonhallintaohjelmaan?
•	 Saavuta tavoitepainosi, keitolla korvataan (yhdessä lautasellisella salaattia) 

päivän ateria.
•	 Ylläpidä painoasi, keitto sopii välipalaksi tai osaksi ateriaa (yhdessä salaatin ja 

kokojyväleivän kanssa).

PARANTAA
energiatasoa ja keskittymiskykyä

HELPPO VALMISTAA
valmis 1 minuutissa

100% LUONNOLLISET
raaka-aineet

EI SISÄLLÄ
gluteiinia, laktoosia, keinotekoisia väri-
tai säilöntäaineita

Natural Balance Soup -keiton
HYÖDYT

VÄHENTÄÄ
näläntunnetta ja mielitekoja

OPTIMAALINEN
ravintosisältö: paljon proteiineja ja 
riittävästi kuituja



WELLNESS

BEAUTY ACADEMY

100% luonnollisista raaka-aineista 
valmistetut keitot sisältävät 
optimaalisen ravintokoostumuksen, 
paljon proteiinia ja riittävästi kuituja. 
Kaksi makua: parsa ja tomaatti-basilika. 
Herkullinen keitto valmistuu vain 1 
minuutissa.

NATURAL BALANCE SOUP 392 g / 
14 annosta
24693 TOMAATTI & BASILIKA 
-KEITTO
24694 PARSAKEITTO
Vähärasvaisesta ja runsasproteiinisesta 
keittojauheesta voit valmistaa herkullista 
ja täyttävää keittoa. 100% luonnollinen 
keitto sisältää kolmea kasviproteiinia 
(herne, soija ja peruna) sekä kuituja. Ei 
sisällä gluteiinia, laktoosia, keinotekoisia 
väri- tai säilöntäaineita. Yksi annos sisältää 
vain 100 kilokaloria.

Käyttöohje
Lisää noin kaksi ruokalusikallista 
(mittalusikallinen eli 28 g / 0,5 dl) jauhetta 
220 milliin kiehuvaa vettä ja sekoita 
tasaiseksi. Vaihtoehtoisesti sekoita jauhe 
ja vesi kattilassa ja kuumenna seos 
kiehuvaksi liedellä.

Ainesosat tomaatti & basilikakeitto
herneproteiini, soijaproteiini, tomaattijauhe (17,9 %), fruktoosi, maissitärkkelys, suola, 
luontaisia aromeja, perunaproteiini, inuliini, rypsiöljy, basilika (0,4 %), sitruunahappo, 
väri (paprikauute), pippuri. 
Valmiin keiton suolapitoisuus on 0.9 %.

Ravintosisältö  100 g:ssa jauhetta Valmiissa    
      annoksessa (248 ml)
Energiaa kJ/kcal   1467/347   411/97
Proteiinia  37.9    10.6
Hiilihydraatteja  36.7    10.3
- joista sokereita  22.5    6.3
Rasvaa   4.4    1.2
- josta tyydyttyneitä 
rasvahappoja   0.8    0.2
- josta tyydyttymättömiä 
rasvahappoja   3.6    1.0
Ravintokuitua  4.5    1.3
Natriumia  3.3    0.9

Ainesosat parsakeitto:
herneproteiini, soijaproteiini, maltodekstriini, maissitärkkelys, fruktoosi, suola, 
luontaiset aromit, pinaattijauhe, kuivattu auringonkukkajauhe, parsannuppu (2,9 
%),perunaproteiini, inuliini, rypsiöljy, sipulijauhe.
Valmiin keiton suolapitoisuus on 0,8 %.

Ravintosisältö  100 g:ssa jauhetta Valmiissa    
      annoksessa (248 ml)
Energiaa kJ/kcal   1605/380   449/106
Proteiinia  35.4    9.9
Hiilihydraatteja  44    12.3
- joista sokereita  14.1    3.9
Rasvaa   6.3    1.8
- josta tyydyttyneitä 
rasvahappoja   1.8    0.5
- josta tyydyttymättömiä 
rasvahappoja   4.5    1.3
Ravintokuitua  2.7    0.8
Natriumia  2.9    0.8

WELLNESS BY ORIFLAME


