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Nutrilettin uudet ateriankorvikkeet painonpudotukseen ja -hallintaan 
 
Uudet Nutrilett-ateriankorvikepatukat ja -juomat sisältävät runsaasti proteiinia ja vain vähän sokeria. 
Herkulliset cappuccinon- ja mustikanmakuiset Nutrilett Low sugar -patukat on makeutettu steviakasvista 
valmistetulla makeutusaineella. Uudistuneet DreamCap-kierrekorkilliset Nutrilett-juomat sisältävät 30 % 
vähemmän sokeria. Vähälaktoosisten ja gluteenittomien juomien makuvaihtoehtoina ovat 
maitokahvikaakao sekä neljä hedelmän- ja marjanmakuista smoothieta. Nutrilett-ateriankorvikkeet 
soveltuvat sekä painonpudotukseen että painonhallintaan osana vähäenergistä ruokavaliota. Tuotteet 
sisältävät kolmanneksen päivän vitamiini- ja kivennäisainetarpeesta sekä tarvittavat rasvahapot.  
 

  Vähäsokeriset Nutrilett low sugar -patukat ovat näppärä ateriankorvike 
 Uudet Nutrilett Low sugar -patukat on makeutettu steviakasvista 

valmistetulla, kalorittomalla makeutusaineella ja niissä on vain 2,5 grammaa 
sokeria. Herkulliset cappuccinon- ja mustikanmakuiset ateriankorvikepatukat 
sisältävät 17–18 grammaa proteiinia, joten ne pitävät pitkään kylläisenä. 
Ateriankorvikepatukat ovat vähälaktoosisia. Ateriankorvikepatukka on helppo 
pitää käden ulottuvilla – vaikkapa laukussa, pöytälaatikossa tai autossa.  

 Nutrilett Low sugar bar with Blueberry, 62 g, 2,00 € 
  Nutrilett Low sugar Cappuccino flavoured bar, 62 g, 2,00 € 

 
  Nutrilett-juomissa on vähemmän sokeria ja reilusti makua 
 Uudistuneissa Nutrilett-juomissa on 30 % vähemmän sokeria kuin 

ateriankorvikejuomissa keskimäärin. Ateriankorvikejuomat sisältävät runsaasti 
kuituja, jotka auttavat pitämään olon kylläisenä sekä proteiinia lihasmassan 
ylläpitämiseksi. Juomien makuvaihtoehtoina ovat täyteläinen Mochaccino 
sekä raikkaat smoothiet: Berry Boost, Fresh & Fruity, Nordic Berries sekä 
Tasty Tropical. Juomat ovat vähälaktoosisia ja gluteenittomia. Pakkausten uusi 
DreamCap-korkki on kätevä ja hygieeninen – koko juomaa ei tarvitse nauttia 
kerralla ja pakkaus on helppo ottaa mukaan.  

 Nutrilett Mochaccino flavoured drink, 330 ml, 2,00 € 
  Nutrilett Berry Boost Smoothie, 330 ml, 2,00 € 
  Nutrilett Fresh and Fruity Smoothie, 330 ml, 2,00 € 
  Nutrilett Nordic Berries Smoothie, 330 ml, 2,00 € 
  Nutrilett Tasty Tropical Smoothie, 330 ml, 2,00 €  
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Axellus Oy on Suomen johtava terveystuotteiden markkinoija ja alan vastuullinen kehittäjä. Tarjoamme helppokäyttöisiä ja terveyttä edistäviä 
tuotteita ja palveluita pohjoismaiseen ravitsemusosaamiseemme perustuen.  Tuotteemme sopivat kaikille, jotka haluavat pitää huolta omasta ja 
läheistensä terveydestä. Axellus Oy:n tunnetuimmat tuotemerkit ovat Möller, Nutrilett, Maxim, Sana-sol, Gerimax ja Ladyvita. Axellus Oy:n 
liikevaihto on noin 22 milj. euroa ja yritys työllistää 22 henkilöä (2012). Axellus on osa norjalaista Orkla-konsernia. www.axellus.fi. 


