
הרבלייף פיתחה מרק חם, טעים ומזין, כחטיף בריא, לשימוש 
יומיומי, אידיאלי לתיאבון המתעורר בין ארוחות.

•  מכיל סיבי אינולין,
•  104 קלוריות במנת הגשה,

•  כמות חלבונים גבוהה,
•  כמות סיבים גבוהה.

אבקה להכנת מרק עגבניות )נמס(
הוראות שימוש: ממרק העגבניות גורמה ניתן ליהנות בכל זמן במהלך היום בין 
הארוחות. ערבבו 2.5 כפות )32 גרם( ב-200 מ"ל מים חמים. כאשר משתמשים 

בכף של הרבלייף, השתמשו ב-2 כפות גדולות ו-2 קטנות. אפשר ליהנות ממוצר זה 
במסגרת תזונה מאוזנת ומגוונת ובשילוב אורח חיים ופעיל.

יש לאחסן במקום קריר ויבש.
החזר כספי מובטח בתום 30 יום.

מוצר זה בעל נוסחה ייחודית, אפשרי לרכישה רק באמצעות המפיצים העצמאיים של 
הרבלייף.

רכיבים: אבקת עגבניות )% 31.5, מתוכם ליקופן % 0.06(, אבקת מי גבינה, 
מאלטודקסטרין, תרכיז חלבון מי גבינה, אבקת יוגורט, אינולין )% 5.2(, עמילן מעובד, חלבון 

אפונה, חלבון צמחי הידרוליזט )מכיל סויה(, אבקת חלבון ביצה מיובש, מלח, חומרי טעם, 
מסמיך )גואר גאם(, מתחלב )לציטין סויה(, אבקת מיץ סלק, אורגנו יבש )% 0.5(, מווסת 

חומציות )די פוטסיום פוספט(, שמן צמחי, תבלין בצל טבעי, תבלין פלפל טבעי. מכיל 
ביצים, סויה וחלב. עלול להכיל עקבות של סלרי.

Η Herbalife δημιούργησε μια πικάντικη, ζεστή και θρεπτική σούπα, 
ως ένα καθημερινό υγιεινό σνακ.

• Με ίνες ινoυλίνης,
• 104 kcal ανά μερίδα,
•  Πλούσια σε πρωτεΐνες, 
• Υψηλή περιεκτικότητα σε εδώδιμες ίνες.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ: Μπορείτε να απολαύσετε την Gourmet σούπα τομάτας οποιαδήποτε στιγμή 
της ημέρας. Αναμίξτε 2½ κουταλιές της σούπας (32 g) με 200 ml ζεστό νερό. Εάν χρησιμοποιείτε  
το κουτάλι - δοσομετρητή της Herbalife, τότε αναμίξτε 2 κουταλιές από το μεγάλο κουτάλι και  
2 κουταλιές από το μικρό. Απολαύστε το προϊόν αυτό ως μέρος μίας ισορροπημένης και ποικίλης 
διατροφής σε συνδυασμό με έναν υγιεινό και δραστήριο τρόπο ζωής.

Διατηρείτε το προϊόν σφραγισμένο σε δροσερό, ξηρό μέρος.

Εγγύηση 30 ημερών με επιστροφή χρημάτων. Αυτό το προϊόν είναι διαθέσιμο αποκλειστικά 
μέσω των Ανεξάρτητων Συνεργατών της Herbalife.

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: Σκόνη τομάτας (31,5 % εκ του οποίου 0,06 %, λυκοπένιο προερχόμενο από την 
Ισπανία), σκόνη ορρού γάλακτος, μαλτοδεξτρίνη, συμπύκνωμα πρωτεΐνης ορρού γάλακτος, σκόνη 
γιαουρτιού (περιέχει γάλα), ινουλίνη (5,2 %), σταθεροποιητής (τροποποιημένο άμυλο), πρωτεΐνη 
μπιζελιού, υδρολυμένη πρωτεΐνη λαχανικών (περιέχει σόγια), σκόνη από αποξηραμένο ασπράδι 
αυγού, αλάτι, αρωματικές ύλες, πυκνωτικό μέσο (κόμμι γκουάρ), γαλακτωματοποιητής (λεκιθίνη 
σόγιας), σκόνη χυμού παντζαριού, αποξηραμένη ρίγανη (0,5 %), ρυθμιστής οξύτητας (φωσφορικό 
κάλιο), φοινικέλαιο, φυσικό άρωμα κρεμμυδιού, φυσικό άρωμα πιπεριάς. Συμβουλή για αλλεργίες: 
για τα αλλεργιογόνα δείτε τα συστατικά με έντονα γράμματα. ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΙΧΝΗ ΑΠΟ 
ΣΕΛΙΝΟ.

Aνάλωση κατά προτίμηση και αριθμός παρτίδας: 
Δείτε στη βάση της συσκευασίας
Best before and lot number: See bottom of the carton

ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ | NET WEIGHT: 672 g e
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Herbalife has developed a savoury, hot and nutritious 
soup for everyday healthy snacking ideal for when your 
appetite kicks in between meals.

• With inulin fibre, 
• 104 kcal per serving, 
• High in protein, 
• High in fibre.
DIRECTIONS FOR USE: Gourmet tomato soup can be enjoyed at any time 
throughout the day. Mix 2½ tablespoons (32 g) with 200 ml of hot water. When 
using the Herbalife spoon, use 2 large and 2 small level scoops. Enjoy this product 
within a balanced and varied diet, as part of a healthy active lifestyle.

Store sealed in a cool, dry place.

30-day money-back guarantee. This exclusively formulated product is only 
available through Herbalife Independent Distributors.

INGREDIENTS: Tomato powder (31,5 % of which lycopene 0,06 % sourced 
from Spain), whey powder (contains milk), maltodextrin, whey protein concentrate 
(contains milk), yoghurt powder (contains milk), inulin (5,2 %), stabiliser (modified 
starch), pea protein, vegetable protein hydrolysate (containing soya), dried egg 
white powder, salt, flavourings, thickener (guar gum), emulsifier (soya lecithin), 
beetroot juice powder, dried oregano (0,5 %), acidity regulator (dipotassium 
phosphate), palm oil, natural onion flavouring, natural pepper flavouring. Allergy 
advice: for allergens see ingredients in bold. MAY CONTAIN TRACES OF CELERY.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΕΡΒΙΡΙΣΜΑΤΟΣ | SERVING SUGGESTION
הצעת הגשה

 מספר אצווה ותאריך עדיף להשתמש 
לפני מודפסים בתחתית הבקבוק

משקל נקי: 672 גרם

 מיוצר ע"י: אטלנטיק מולטיפאור
גרמניה ושות' בע"מ,

 OHG ,מורפאהרטוג 17,
D-22301 המבורג, גרמניה. 

יבואן: הרבלייף אינטרנשיונל ישראל 
)1990( בע"מ רח' דרך המכבים 46 

ראשון לציון 75359 

מידע תזונתי
גודל מנה: 32 גרם
מנות באריזה: 21

למנה
) 32 גרם( ל -100 גרם
104 קק"ל 326 קק"ל אנרגיה )קלוריות(

7.0 גרם 22 גרם חלבונים
15 גרם 47 גרם פחמימות

9.6 גרם 30 גרם    מתוכם: סוכרים
3.6 גרם 11.2 גרם סיבים תזונתיים
1.5 גרם 4.7 גרם    מתוכם: אינולין
0.6 גרם 2.0 גרם שומנים
0.3 גרם 0.9 גרם    מתוכם: שומן רווי
500 מ"ג 1600 מ"ג נתרן
6.0 מ"ג 18.75 מ"ג ליקופן

Διαθρεπτικές πληροφορίες • Nutritional information
Μερίδα: 32 g
Μερίδες ανά συσκευασία: 21

Serving size: 32 g
Servings per carton: 21

Ανά 100 g 
Per 100 g

Ανά μερίδα (32 g) 
Per serving (32 g)

Ενέργεια Energy 1378 kJ 
326 kcal

438 kJ 
104 kcal

Λιπαρά Fat 2,0 g 0,6 g

   εκ των οποίων: κορεσμένα    of which: saturates 0,9 g 0,3 g

Υδατάνθρακες Carbohydrate 47 g 15 g

   εκ των οποίων: σάκχαρα    of which: sugars 30 g 10 g

Εδώδιμες ίνες Fibre 11 g 4 g

Πρωτεΐνες Protein 22 g 7 g

Αλάτι Salt 4,0 g 1,3 g

Λυκοπένιο Lycopene 19 mg 6 mg

Iνουλίνη* Inulin* 4,7 g 1,5 g
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Gourmet  
σούπα τομάτας
Gourmet  
tomato soup
Πλούσια γεύση 
μεσογειακής κουζίνας
A minute away from the  
traditional flavours of fine  
Mediterranean cuisine

Σούπα με γεύση τομάτας και 
μεσογειακών αρωματικών βοτάνων 
Tomato and Mediterranean 
herb flavoured soup

מרחק נגיעה מן הטעמים 
 המסורתיים של המטבח 

הים תיכוני

מרק בטעם עגבניות ועשבי 
תיבול ים תיכוניים.

 מרק עגבניות
נמס גורמה

Με ίνες ινουλίνης
With inulin fibre

מכיל סיבי אינולין

Πλούσια σε πρωτεΐνες και εδώδιμες ίνες 
High in protein and fibre

כמות גבוהה של חלבונים וסיבים

*  Συμβάλλει στη συνολική ποσότητα εδώδιμων ινών • 
Contributes to the total fibre amount


