Nytt märke revolutionerar klassiska livsmedel
Handrensade nötter, de finaste bären och det bästa proteinet: Från och med nu revolutionerar ett
nytt märke livsmedelsbranschen med kvalitet, hållbarhet och funktionalitet. foodspring erbjuder
träningstillskott, fitness food och superfoods av hög kvalitet för en hälsosam och modern livsstil.
Det finns massor av livsmedel. Men det handlar om så mycket mer. Om en verklig nytta. Som att gojibär
innehåller sju gånger så mycket C-vitamin som apelsiner. Att kokosolja tål betydligt högre temperaturer
än olivolja. Och att vakuumtorkningen gör att, i motsats till traditionellt torkad frukt, 80 % av vitaminerna
bevaras i våra Crunchy Fruits.
Livsmedel med funktionell nytta och av naturligt ursprung efterfrågas mer än någonsin. ”Hälsa och
fitness har blivit en statussymbol,” säger de båda grundarna Philipp Schrempp och Tobias Schüle.
”foodspring uppfyller just de här behoven.”
De unga företagarna är enormt engagerade i alla sina produkter. Tillsammans med sitt team av
näringsexperter och livsmedelsteknologer utvecklar de varje produkt själva och ger sig inte förrän
produkten är bättre en de som redan finns. Största möjliga nytta, ingredienser av hög kvalitet och god
smak tillsammans med enkel tillredning och användning är de krav som foodspring ställer.

PROTEIN.
POWER.
PERFORMANCE.

För de bästa och smakrikaste gojibären reser foodspring-teamet exempelvis till den kinesiska regionen
Ningxia. För ett är säkert: Foodspring kompromissar inte med sina produkter och deras kvalitet.
Foodspring erbjuder högkvalitativa, funktionella livsmedel inom träningstillskott, fitness food och
superfoods – från utvecklingsarbetet i foodsprings labb i Berlin, det arbetsintensiva sökandet efter de
bästa ingredienserna och leverantörerna till en så liten och tydlig förpackning som möjligt.
Hos foodspring får varje kund individuell rådgivning: Den Body Check som experter tagit fram
rekommenderar en helt individuell produktkombination. Här tar man hänsyn till mål, kroppskonstitution
och vanor. Även de egna nutritionisterna hjälper till med alla frågor vad gäller kost, hälsa och generell
träning. Spännande tips och inspiration i onlinemagasinet.

Våra favoriter
Nötter & bär

Whey Protein

Crunchy Fruits

Vår nöt- och bärblandning är
unik. För att hitta de bästa
ingredienserna reste vi runt
i hela världen. Därför har
vi fått till en mångkulturell
blandning med pistaschnötter från Iran, paranötter från
Bolivia och gojibär från Kina.
På så vis har vi uppgraderat
den gamla vanliga frukt- och
nötblandingen – utan genteknik och tillsatser. Men med
100 % smak och ekologisk
kvalitet.

Optimal nytta under träning,
muskelökning och prestation men med ingredienser
av högsta kvalitet? Det får
du bara med Whey Protein
från foodspring. Vasslen i
drycken kommer från mjölk
från frigående, gräsbetande
kor. Det gör vår whey till en
perfekt följeslagare för alla
styrke- och uthållighetsidrottare.

Med Crunchy Fruits får du full
dos av vitaminer och fibrer
i ovanligt högkoncentrerad
form. Den revolutionära och
patenterade PÄX-processen,
där frukterna vakuumtorkas,
är nyckeln: Den noggrant utvalda ananasen och jordgubbarna förblir knapriga men
bevarar ändå 80 procent av
vitamininnehållet. Bara frukt,
inga tillsatser och så gott.
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