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Nyt	  proteiinipatukat	  sanovat	  NIX	  ja	  NAX:	  
kotimaisen	  FASTin	  uutuuspatukat	  
ilahduttavat	  maullaan	  
	  
Suomalaisen	  FASTin	  uudet	  proteiinipatukat	  sopivat	  jälkiruuaksi,	  välipalaksi	  tai	  
leffaevääksi.	  NIX	  ja	  NAX	  muodostavat	  herkutteluun	  sopivan	  patukkaparin:	  NIXissä	  on	  
monikerroksinen	  pehmeä	  sisus	  ja	  NAXissa	  riisisuklaan	  tyyppinen	  rapsakampi	  
koostumus.	  	  
	  
Patukoissa	  on	  proteiinia	  lähes	  kolmannes.	  Patukoiden	  proteiini	  tulee	  useasta	  eri	  
lähteestä,	  jotta	  saadaan	  hyödynnettyä	  monipuolisesti	  proteiinien	  erilaisia	  
ominaisuuksia.	  	  
	  
Patukat	  kuuluvat	  FASTin	  uuden	  Lifestyle-‐sarjan	  tuotteisiin,	  jotka	  ravitsevat	  niin	  
mielen	  kuin	  kehonkin	  terveellisesti	  ja	  herkullisesti.	  FASTin	  tuotteet	  sopivat	  
aktiiviseen	  elämäntapaan	  ja	  hyvinvoinnin	  tukemiseen	  niin	  tavalliselle	  kuluttajalle	  
kuin	  huippu-‐urheilijallekin.	  
	  
	  
NIX	  –	  niksahtelevaa	  kerroksellisuutta	  
	  
NIX	  on	  monikerroksinen	  proteiinipatukka,	  jossa	  suklaa	  ja	  pehmeä	  toffee	  yhdistyvät	  
rapeiden	  proteiinimurojen	  kanssa	  vaniljan	  tai	  maapähkinän	  makuun.	  Se	  on	  
koostumukseltaan	  NAXia	  pehmeämpi.	  
	  
	  
32	  %	  proteiinia	  –	  yli	  14	  g/patukka	  
	  
Ravintosisältö	  /100	  g	  
32	  g	  proteiinia,	  39	  g	  hiilihydraatteja,	  	  
17	  g	  rasvaa,	  426	  kcal	  
	  
NIX	  Crunchy	  Peanut	  45	  g	  
NIC	  Crunchy	  Vanilla	  45	  g	  
	  
Saatavuus:	  Hyvin	  varustetut	  
päivittäistavarakaupat	  ja	  erikoisliikkeet	  	  
Suositushinta:	  1,95	  €/kpl	  
	  
NAX	  –	  naksahtalee	  rapsakasti	  suussa	  	  
	  
NAXin	  suklaaseen	  on	  kätketty	  proteiinimuroja,	  joiden	  ansiosta	  sen	  koostumus	  on	  
rapsakampi	  NIXiin	  verrattuna.	  Patukka	  hemmottelee	  valkosuklaan	  tai	  maitosuklaan	  
maulla.	  	  
	  
	  



	   	   	  
	  
	  
	  
	  
NAX-‐proteiinipatukoiden	  suklaaseen	  on	  kätketty	  proteiinikrispejä,	  joiden	  ansiosta	  
niihin	  on	  saatu	  rapsakkaa	  suutuntumaa.	  Patukat	  sisältävät	  30	  %	  proteiinia	  (n.	  10	  
g/patukka!).	  Tästä	  huolimatta	  NAX-‐patukat	  ovat	  kuin	  riisisuklaata	  söisi,	  ainoastaan	  
suklaisempia!	  
	  
30	  %	  proteiinia,	  10	  g/patukka.	  
	  
Ravintosisältö	  /100	  g	  
30	  g	  proteiinia,	  33	  g	  hiilihydraatteja,	  	  
32	  g	  rasvaa,	  538	  kcal	  
	  
NAX	  Crispy	  Milk	  Chocolate	  35	  g	  
NAX	  Crispy	  White	  Chocolate	  35	  g	  
	  
Saatavuus:	  Hyvin	  varustetut	  
päivittäistavarakaupat	  ja	  erikoisliikkeet	  
Suositushinta:	  1,95	  €/kpl	  
	  
Tuotekuvat:	  
https://www.dropbox.com/sh/z9jceq4tt3jwl41/AADuHvtJUnwbKyeFzUVelg1ja?dl=0	  
	  
Lisätiedot:	  
Elisa	  Mikkonen,	  Republic	  of	  Communications	  
elisa.mikkonen@republic.fi,	  +358	  50	  410	  2284	  
	  
	  
	  
	  
FAST	  Sports	  Nutrition	  on	  suomalainen,	  urheiluravinteiden	  kehittämiseen,	  valmistamiseen	  ja	  
markkinointiin	  keskittynyt	  yritys.	  Alansa	  markkinajohtaja	  FAST	  on	  ollut	  vuodesta	  2001.	  FAST	  Sports	  
Nutrition	  -‐tuotteet	  sopivat	  aktiiviseen	  elämäntapaan	  ja	  hyvinvoinnin	  tukemiseen	  niin	  tavalliselle	  
kuluttajalle	  kuin	  huippu-‐urheilijalle.	  Monipuoliset	  valikoimat	  kattavat	  jauhetuotteet,	  patukat	  ja	  
valmisjuomat	  sekä	  erikoisvalmisteet.	  FAST-‐tuotteet	  ovat	  puhtaita	  ja	  turvallisia.	  Kaikki	  raaka-‐aineet	  
hankitaan	  vain	  tutkituilta,	  luotettavilta	  toimittajilta.	  www.fast.fi	  
	  
Func	  Food	  Finland	  OY	  on	  nopeasti	  kasvava	  elintarvikealan	  yritys	  ja	  urheiluravinnealan	  
markkinajohtaja	  Suomessa.	  Yritys	  on	  tunnettu	  FAST	  ja	  CocoVi	  -‐tuotemerkeistään,	  jota	  myydään	  
Suomessa	  yli	  4000	  jälleenmyyntipisteessä.	  Func	  Foodin	  liikevaihto	  oli	  noin	  17	  miljoonaa	  euroa	  vuonna	  
2013.	  www.funcfood.com	  


