
Frill Holding AB has launched the  

world’s first ”super ice cream”: 

Mint Chocolate Chip with Protein 

and Magnesium  
 

STOCKHOLM, Fri, August 2, 2019 15:30 CET   

Add ice-cream is Frill Holding AB’s indulgent functional ice-cream brand.  A 
new flavor launched by Add is spoilingly  indulgent and a perfect snack to 
replenish you after a swim, workout or after riding your bike over sunny hills. 
The combination of protein (BCAA and whey) and magnesium gives this flavor 
“super powers”. 
 

Add’s new Mint Chocolate Chip flavor is high in tasty protein such as whey and BCAA, and the essential mineral 

magnesium.  Simon Adolphson, leader of Add Ice-Cream, says that: “Branched chain amino acids (BCAA) and 

Magnesium have grown in popularity as a powerful way to improve endurance, fat loss, focus during workouts, 

and muscle repair afterwards.  The new flavor is a creamy ice cream with mint chocolate chip; a fresh mint 

base mixed with plenty of dark chocolate pieces. The ice cream puts Add in a unique position in the market, as 

it is the only ice cream enriched with Magnesium and BCAA.” 

Magnesium is one of the most important minerals in our body.  It helps to convert food into energy and make 
new proteins from amino acids.  Magnesium plays a central role in the way our nerves and muscles function.  
There is evidence that most people do not get enough magnesium and what better way to have it with every 
delicious scoop of ice cream. 

This is an ice cream that fits a wide spectrum of consumers, the health conscious, the actives or those who 

want to eat less fat and sugar – without compromising on quality and indulgence. 

About Frill Holding AB 

Frill is an innovative company that has developed a unique technology platform for frozen foods with its first 
products being Frill a plant-based frozen dessert, a genuinely healthy ice-cream made with whole fruit and 
vegetable and Add ice-cream, a healthy functional ice cream that delivers functional benefits such as protein or 
vitamins. Frill creates healthy nutrition alternatives based on scientific evidence and delivers to consumers 
affordable healthy nutrition and insight. The technology developed by Frill allows the creation of creamy textures 
for a frozen dessert, without the need for fat or high sugar and thus can be applied to products made entirely 
from fruit and vegetable, creating better mouthfeel and shelf-stability. 

The Frill Holding Group is comprised of four companies: Frill Holding AB, Add Nutrition AB, Zendegii Frill Ltd., and 
Frill Inc. The brands are established in Sweden (Frill, Add), UK (Frill) and USA (Frill). 

Frill Holding AB's certified adviser is FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se 

 

Press Enquiries 

For further information please visit: http://www.Frillholding.com/  

or contact Dr. Khosro Ezaz-Nikpay (CEO, Frill)  

(khosro.nikpay@frill.eu) 



For accuracy, please exclusively rely on the English version. 

 

 

 Frill Holding AB har lanserat 
världens första superglass: Mint 
Chocolate chip med protein och 
magnesium 

 

 

STOCKHOLM, fre, 2 augusti 2019 14:30 CET  

 Add ice-cream är Frill Holding AB’s lyxiga funktionella glass.  Nu lanserar Add 
en ny smaken som är en verklig smaknjutning och samtidigt ett perfekt 
mellanmål efter ett dopp, efter träningen eller efter en cykeltur över soliga 
ängar. Kombinationen av protein (BCAA och mjölkprotein) samt magnesium 
laddar denna smak med ”superkrafter”. 
 
Lägg till att nya Mint Chocolate Chip är hög i välsmakande proteiner såsom youghurtextrakt och BCAA, samt 
den essentiella mineralen magnesium.  Simon Adolphson, ledare för Add Ice-Cream, säger: "grenade 
aminosyror (BCAA) och magnesium har vuxit i popularitet som ett kraftfullt sätt att förbättra uthållighet, 
fettförbränning fokus under träning, samt muskelreparation efteråt.  Den nya smaken är en krämig glass med 
en Mint Chocolate chip; en fräsch mintbas blandad med massor av mörka choklad bitar. Glassen hjälper Add till 
en unik position på marknaden eftersom det är den första glass som berikats med magnesium och BCAA. " 

Magnesium är en av de viktigaste mineralerna i vår kropp.  Den hjälper till att omvandla mat till energi och 
tillverkar nya proteiner från aminosyror.  Magnesium spelar en central roll i hur våra nerver och muskler 
fungerar.  Det finns belägg för att de flesta människor inte får tillräckligt med magnesium och vad bättre sätt då 
än att få rätt tillskott med varje läcker skopa glass 

Detta är en glass som passar ett brett spektrum av konsumenter: hälsomedvetna, fysiskt aktiva, eller de som 
vill äta mindre fett och socker - utan att kompromissa på kvalitet och smakupplevelse . 

Om Frill Holding AB 

Frill är ett innovativt företag som har utvecklat en unik teknologi-plattform för frysta livsmedel. De första 
produkterna är Frill The Frozen smoothie, en genuint hälsosam glass gjord med hel frukt och grönsaker och 
Add, en hälsosam funktionell glass som levererar funktionella fördelar såsom protein eller vitaminer. Frill 
skapar nyttiga kostalternativ baserade på vetenskapliga fakta och levererar prisvärd hälsosam kost, och 
kunskap, till konsumenterna. Den teknik för frysta konsistenser som utvecklats av Frill gör det möjligt att skapa 
krämiga konsistenser för frysta produkter utan behov av fett eller hög sockerhalt. Den kan därmed tillämpas på 
produkter tillverkade enbart av frukt och grönsaker, vilket skapar en bättre känsla i munnen och bättre 
hållbarhet. 

Frill Holding Group består av fyra bolag: Frill Holding AB, Add Nutrition AB, Zendegii Frill Ltd., och Frill Inc. 
Varumärkena är etablerade i Sverige (Frill, Add), UK (Frill) och USA (Frill). 

Frill Holding AB’s Certified Adviser är FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se  

Pressinformation 



För ytterligare information, se: http://www.Frillholding.com/  

Eller kontakta Dr. Khosro Ezaz-Nikpay (CEO, Frill)  

(khosro.nikpay@frill.eu) 

Den svenska texten är en översättning av det engelska originalet. 


