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Et komplet og optimalt måltid er et måltid hvor alle krop-
pens celletyper får den korrekte næring i korrekt mængde, 
og skal altid indeholde fire faktorer: proteiner, kulhydrater, 
fedt og vitaminer.

EQ Shake har signifikante fordele sammenlignet med 
ALLE kendte måltidserstatningsprodukter på markedet i 
dag. En af de vigtigste forskelle er andelen af protein og 
mængden af sukker. EQ Shake indeholder 50 % protein 
og er naturligt sødet med ekstrakter fra stevia-planten.

HØJKVALITETSPROTEIN 
Vi har kun benyttet højkvalitetsprotein med den absolut 
højeste biologiske værdi – en blanding af valleprotein-
isolat (95 % protein), tilført soyaproteinisolat og kasein 
protein, da disse har visse gunstige effekter, som valle 
ikke har. Dette er en optimal sammensætning som giver 
en jævn omsætning af aminosyrer i et længere perspek-

tiv samt tilfører kroppen gunstige planteproteiner med 
antioxidant-egenskaber som fremmer muskelrestitution 
efter træning.

EQ SHAKE ER: 
• Kaloriekontrolleret for at hjælpe dig til at holde de 

uønskede kilo væk.
• Proteinrig for at bygge fedtfri kropsmasse.
• Med højt proteinindhold som vil bidrage til at du fø-

ler dig mæt og føler mindre behov for at småspise 
gennem dagen.

• Tilsat 12 vitaminer og 11 mineraler.
• En enkel løsning som bidrager til vægttab eller  vægt-

kontrol. 
• Eksklusivt fremstillet af kun de bedste råvarer og 

ingredienser. Udviklet som et fuldværdigt måltid 
(måltidserstatter).

EQ Shake er en helt unik fuldværdig måltidserstatning som kun giver dig 212 kcal, hvis blan-
det med letmælk. Produktet er eksklusivt fremstillet af kun de bedste råvarer og ingredienser, 
og indeholder hele 50 % højkvalitetsprotein (25 g per måltid), BCAA (forgrenede aminosyrer), 
12 vitaminer, 11 mineraler, komplekse kulhydrater med lav GI, fiber og essentielle fedtsyrer.
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GODT FOR DIT BLOD
Bidrager til normal koagulation, normal dan-
nelse af røde blodceller og hæmoglobin, 
normal oxygen - og jerntransportering i
 kroppen, øger absorptionen af jern, normal 
kollagendannelse for normal funktion af 
blodkar, normalt calciumindhold i blodet og 
vedligeholdelse af et normalt blodtryk.

GODT FOR DIN KOGNITIVE &        
MENTALE FUNKTION
Bidrager til normal kognitiv og mental 
funktion.

SØDET MED STEVIA
Ingen kunstige sødemidler. Sødet med 
ekstrakter fra Stevia-planten.
Ikke tilsat salt. Ingen kunstige farvestoffer/kon-
serveringsmidler. Ingen gluten/GMO. Lav GI.

GODT FOR DIN ENERGI
Bidrager til normal energigivende metabo-
lisme, bidrager til en reduktion af træthed 
og udmattelse.

GODT FOR DIN MUSKELFUNK-
TION
Bidrager til normal muskelfunktion.

GODT FOR DIT NERVESYSTEM
Bidrager til normal funktion af nervesy-
stemet.

GODT FOR DIT IMMUNFORSVAR
Bidrager til et normalt immunforsvar, 
beskytter celler mod oksidativt stress.

GODT FOR DIT SKELET, HUD, 
TÆNDER OG SYN
Bidrager til normal kollagendannelse for 
normal funktion af knogler, brusk, hud 
og tænder, normal absorption/udnyttelse 
af calcium og fosfor, opretholdelse af 
normal hud og syn.

Helsepåstandene er organiseret i sektioner 
som beskriver kroppens funktioner. Se alle 
helsepåstandene på eqology.com.
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