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Energy* Smoothie 

     บริษัทผู้ผลิต :   Leader Foods 
     ยี่ห้อ :    Leader Natural Foods 
     กลุ่มอาหารหลัก :   เครื่องดื่มอื่นๆ 
     กลุ่มอาหารย่อย :   เครื่องดื่มผสม 
     ประเทศ :    ฟินแลนด์ 
     ประเภทร้านค้า :   ห้างสรรพสินค้า 
     วันท่ีวางจ าหน่าย :   ธันวาคม 2559 
     ราคา ณ จุดจ าหน่าย :  €18.90 
     บาร์โค้ด :    6430051513893 
 
รายละเอียดสินค้า 

Leader Natural Foods Energisoiva* Smoothie (Energy* Smoothie) จั ด เ ป็ นซู เ ป อ ร์ ฟู้ ด ใ น
รูปแบบสมูทตี้ชนิดไม่หวาน ปราศจากกลูเต็น, แลกโตส, ยีสต์ และวัตถุเจือปนอาหาร ผลิตจากส่วนผสมที่เป็น
ผลไม้ตามธรรมชาติ ได้แก่ มะม่วง, กล้วย, สับปะรด, ส้ม, มะละกอ, โกจิเบอรรี่, เสาวรส, ขิง, pollen, maca, 
psyllium, pea protein, hemp protein, rice protein, vanilla, spirulina และ green tea อุดมไปด้วย
วิตามินซีช่วยให้การท างานของระบบประสาทและช่วยให้ระบบภูมิคุ้มกันท างานได้อย่างปกติ, วิตามินซี ไรโบฟ
ลาวิน และธาตุเหล็กช่วยลดความอ่อนเพลียเหนื่อยล้า สินค้านี้ยังมีไยอาหารสูง และไม่มีส่วนประกอบของถ่ัว
เหลืองและนมตลอดจนสารที่ก่อให้เกิดการแพ้ 
 
วิเคระห์ผลิตภัณฑ์ 
     ชนิดของบรรจุภัณฑ์ :  ซองตั้งยืดหยุ่น 
     วัสดุของบรรจุภัณฑ์ :  พลาสติกไม่ระบุชนิด 
     ขนาดห่อ :    300.00 g 
     การเก็บรักษา :   เก็บที่อุณหภูมิห้อง 
     สินค้าตราห้าง :   Branded 
     ประเภทร้านค้า :   ห้างสรรพสินค้า 
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จุดเด่น 

 
รายการส่วนผสม (Standard) :   

Mango Powder (Powdered), Banana Powder (Powdered), Pineapple Powder (Powdered), 
Goji Berry (Powdered), Passion Fruit Powder (Powdered), Flower Pollen, Maca (Powdered), 
Psyllium Seed Husks (Powdered), Orange Powder (Powdered), Papaya Powder (Powdered), Pea 
Protein, Hemp Protein, Rice Protein (Germinated), Ginger (Powdered), Vanilla, Spirulina, Green 
Tea Extract (Extract, Green, Powdered) 

 
รายการส่วนผสม (On Pack) :   

mango powder (31%), banana powder (28%), pineapple powder (13%), goji berry 
powder (6%), passion fruit powder (4%), pollen, maca powder, psyllium seed powder, orange 
juice powder, papaya powder, pea protein, hemp protein, germinated brown rice protein, 
ginger powder, vanilla, spirulina, green tea extract powder 

 
ข้อมูลโภชนาการ :   

Per 50g serving (6 servings per pack): Energy 768kJ/184kcal, Fat 1.6g (of which Saturated 
Fats 0.1g, Monounsaturated Fats 0g, Polyunsaturated Fats 0.1g (of which Linoleic Acid 0g, 
Linolenic Acid 0g)), Carbohydrate 36g (of which Sugars 21g), Protein 4.5g, Fibres 3.8g, Salt 0.1g, 
Vitamin A 60µg, Thiamine 0.2mg, Riboflavin 0.1mg, Vitamin B6 0.2mg, Folic acid 48µg, Niacin 
0.8mg, Ascorbic acid 24mg, Vitamin E 0.9mg, Vitamin K1 4.4µg, Magnesium 32mg, Iron 1.9mg, 
Copper 0.2mg, Iodine 7.3µg, Manganese 0.1mg, Potassium 514mg 

 

สาร/ส่วนประกอบ รสชาต ิ รูปแบบผลิตภัณฑ์ การกลา่วอ้าง 

Energy* 
Smoothie 

Mango & Banana 
& Pineapple & 
Goji 
Berry/Wolfberry 
& 
Passionfruit/Mar
acuja 

— ไม่ใส่สารเจือปนหรอืสารกันบูด, 
ใยอาหารสูง/เพิ่มข้ึน, ไม่มีกลูเตน, 
ต้านอนุมูลอสิระ, ช่วยระบบสมองและ
ระบบประสาท (ตามการใช้งาน), ระบบ
ภูมิต้านทาน (มีผลกับการท างาน), สาร
ก่ออาการแพ้ต่ า/ไม่ม/ีลดลง, ใช้ง่าย, 
แล็กโตสต่ า/ไม่ม/ีลดลง 

http://www.gnpd.com/sinatra/gnpd/ingredients/3933
http://www.gnpd.com/sinatra/gnpd/ingredients/5598
http://www.gnpd.com/sinatra/gnpd/ingredients/3866
http://www.gnpd.com/sinatra/gnpd/ingredients/5598
http://www.gnpd.com/sinatra/gnpd/ingredients/1740
http://www.gnpd.com/sinatra/gnpd/ingredients/5598
http://www.gnpd.com/sinatra/gnpd/ingredients/4125
http://www.gnpd.com/sinatra/gnpd/ingredients/5598
http://www.gnpd.com/sinatra/gnpd/ingredients/4719
http://www.gnpd.com/sinatra/gnpd/ingredients/5598
http://www.gnpd.com/sinatra/gnpd/ingredients/2512
http://www.gnpd.com/sinatra/gnpd/ingredients/1239
http://www.gnpd.com/sinatra/gnpd/ingredients/5598
http://www.gnpd.com/sinatra/gnpd/ingredients/1223
http://www.gnpd.com/sinatra/gnpd/ingredients/5598
http://www.gnpd.com/sinatra/gnpd/ingredients/4281
http://www.gnpd.com/sinatra/gnpd/ingredients/5598
http://www.gnpd.com/sinatra/gnpd/ingredients/3164
http://www.gnpd.com/sinatra/gnpd/ingredients/5598
http://www.gnpd.com/sinatra/gnpd/ingredients/4066
http://www.gnpd.com/sinatra/gnpd/ingredients/4066
http://www.gnpd.com/sinatra/gnpd/ingredients/26621
http://www.gnpd.com/sinatra/gnpd/ingredients/4705
http://www.gnpd.com/sinatra/gnpd/ingredients/5532
http://www.gnpd.com/sinatra/gnpd/ingredients/146
http://www.gnpd.com/sinatra/gnpd/ingredients/5598
http://www.gnpd.com/sinatra/gnpd/ingredients/166
http://www.gnpd.com/sinatra/gnpd/ingredients/1987
http://www.gnpd.com/sinatra/gnpd/ingredients/1025
http://www.gnpd.com/sinatra/gnpd/ingredients/1025
http://www.gnpd.com/sinatra/gnpd/ingredients/5416
http://www.gnpd.com/sinatra/gnpd/ingredients/38085
http://www.gnpd.com/sinatra/gnpd/ingredients/5598
http://www.gnpd.com/sinatra/recordpage/4489379/?utm_source=download&utm_medium=rtf
http://www.gnpd.com/sinatra/recordpage/4489379/?utm_source=download&utm_medium=rtf
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รูปสินค้า 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


