Cereální krém s příchutí čokolády v prášku, se sladidly
Instantní směs pro přípravu cereálního dezertu bez vaření s
vysokým obsahem bílkovin, se sladidly, která může být součástí
diety k regulaci tělesné hmotnosti.
Složení: Mléčné bílkoviny, sójový bílkovinný izolát, pražená
sladová pšeničná mouka (lepek) (10%), aromatické látky: kakaový
prášek (9%), vyfukovaná sója (8%)(sójový bílkovinný izolát, rýžová
mouka, sladový extrakt (obsahuje: lepek) a jedlá sůl); předvařená
ječná mouka (lepek)(2,5%), zahušťovadlo: xantanová guma;
emulgátor: lecitin (sója); aroma, jedlá sůl, sladidla: aspartam,
acesulfam K; protispékavá látka: fosforečnan vápenatý; vitaminy
(10%*): (C, PP, E, B5, B6, B2, B1, A, B8, D3); nosič: maltodextrin.
Obsahuje: Mléko, sóju, lepek, pšenici, ječmen. Může obsahovat
stopy vajec,ořechů, celeru. Obsahuje zdroj fenylalaninu.
Návod k přípravě: Obsah sáčku vysypte do šejkru s 80-100 ml
studené vody, dobře rozmíchejte. Poté lehce ohřejte v mikrovlnné
troubě v otevřeném šejkru. Ihned konzumujte.
Země původu: Francie

Dezert s příchutí banánu v prášku, se sladidly

100 g

1 porce - 28 g
v prášku

kJ

1497

419

kcal

354

99

Energetická hodnota

Výživové hodnoty
Tuky (g)

3

1

z toho nasycené mastné
kyseliny (g)

2,2

0,6

Sacharidy (g)

14,5

4,1

z toho cukry (g)

3,1

0,9

Bílkoviny (g)

64

18

Sůl (g)

2

0,55

Dezert s hruškovou čokoládovou příchutí v prášku, se sladidly
Instantní směs s vysokým obsahem bílkovin, nízkým obsahem
tuků, se sladidly, která může být součástí diety k regulaci tělesné
hmotnosti.
Složení: mléčné bílkoviny, kakaový prášek (17%); zahušťovadlo:
xantanová a celulozová guma;jedlá sůl; emulgátor: slunečnicový
lecitin; aroma (maltodextrin a dextrin, obsahují cereálie a lepek);
protispékavá látka: oxid křemičitý (nano), fosforečnan vápenatý;
sladidla: acesulfam K ,aspartam a sukraloza; vitaminy: C, PP, E, B2,
B5, B6, B1, A, B8, D3, maltodextrin.
Obsahuje: Mléko a lepek.
Návod k přípravě: Obsah sáčku rozmíchejte v šejkru se 150200 ml studené vody. Ihned konzumujte.
Výrobek obsahuje zdroj fenylalaninu a není vhodný pro osoby
s fenylketonúrií.
Země původu: Francie

100 g

1 porce - 25 g
v prášku

kJ

1506

376

kcal

357

86

Energetická hodnota

Výživové hodnoty
Tuky (g)

4,5

1,1

z toho nasycené mastné
kyseliny (g)

2,8

0,7

Sacharidy (g)

4

1

z toho cukry (g)

1

0,3

Bílkoviny (g)

70

17,6

Sůl (g)

2,5

0,6

100 g

1 porce - 22 g
v prášku

kJ

1543

339

kcal

363

80

Tuky (g)

1,2

0,3

z toho nasycené mastné
kyseliny (g)

0,6

0,1

Sacharidy (g)

7,3

1,6

z toho cukry (g)

5

1,1

Bílkoviny (g)

80

17,5

Sůl (g)

2,4

0,53

Dezert s jahodovou příchutí v prášku, se sladidly
Instantní prášková směs pro přípravu krému bez vaření s vysokým
obsahem bílkovin, se sladidly, která může být součástí diety k
regulaci tělesné hmotnosti. Obsahuje zdroj fenylalaninu.
Složení: mléčné bílkoviny (emulgátor: slunečnicový lecitin); sušené
odstředěné mléko; jedlá sůl; ahušťovadlo: xantanová guma; aroma;
sladidla: aspartam, acesulfam K; protispékavá látka: fosforečnan
vápenatý; barvivo: sušená šťáva z červené řepy; vitaminy (10%*):(C,
PP, E, B5, B6, B2, B1, A, B8, D3); nosič: maltodextrin.
Obsahuje: Mléko. Může obsahovat stopy vajec, lepku, sóji,
ořechů, celeru.
Návod k přípravě: Obsah sáčku vysypte do šejkru se 150-200
ml studené vody, dobře rozmíchejte. Ihned konzumujte.
Země původu: Francie

Energetická hodnota

Výživové hodnoty

Instantní směs s vysokým obsahem bílkovin pro přípravu krému
bez vaření, která může být součástí diety k regulaci tělesné
hmotnosti. Obsahuje zdroj fenylalaninu.
Složení: Mléčné bílkoviny (emulgátor: slunečnicový lecitin);
sušené odtučněné mléko; jedlá sůl; zahušťovadlo: xantanová
guma; aroma (nosič: maltodextrin), sladidla: aspartam a acesulfam
K; protispékavá látka: fosforečnan vápenatý; barviva E102 a E110;
vitaminy: C,PP,E,B5,B2,B6,B1,A, B8,D3, nosič: maltodextrin.
Nevhodné pro děti.
Obsahuje: Mléko. Může obsahovat stopy vajec, sóji, ořechů,
lepku a celeru.
Návod k přípravě: Obsah sáčku rozmíchejte se 150 - 200 ml
studené vody .
Pijte dostatek vody. Ihned konzumujte.
Země původu: Francie

100 g

1 porce - 22 g
v prášku

kJ

1495

329

kcal

352

77

Tuky (g)

1,1

0,2

z toho nasycené mastné
kyseliny (g)

0,7

0,1

Sacharidy (g)

5

1,1

z toho cukry (g)

4

0,9

80,3

17,7

2

0,48

Energetická hodnota

Výživové hodnoty

Bílkoviny (g)
Sůl (g)

Krém s příchutí katalánské smetany v prášku, se sladidly
Instantní směs pro přípravu krému bez vaření s vysokým obsahem
bílkovin, se sladidly, která může být součástí diety k regulaci
tělesné hmotnosti.
Složení: Mléčné bílkoviny, sušené odstředěné mléko (nosič:
maltodextrin, obsahuje: ječmen (lepek)); jedlá sůl; želírující látky:
karagenany (dextróza); zahušťovadlo: xantanová guma; emulgátor:
slunečnicový lecitin; sladidla: aspartam, acesulfam K; protispékavá
látka: fosforečnan vápenatý; barvivo: tartraziny E 102-110; vitaminy
(10%*):(C, PP, E, B5, B6, B2, B1, A, B8, D3); nosič: maltodextrin
Nevhodné pro děti.
Obsahuje: Mléko, lepek, ječmen. Může obsahovat stopy
vajec,sóji, ořechů, celeru. Obsahuje zdroj fenylalaninu.
Návod k přípravě: Obsah sáčku vysypte do šejkru se 150 ml
studené vody, dobře rozmíchejte. Ohřejte v mikrovlnné troubě 50
vteřin při 600W v otevřeném šejkru. Vlijte do misky a vložte na 1
hodinu do chladničky.
Země původu: Francie

100 g

1 porce - 24 g
v prášku

kJ

1495

329

kcal

352

77

Tuky (g)

1,1

0,2

z toho nasycené mastné
kyseliny (g)

0,7

0,1

Sacharidy (g)

5

1,1

z toho cukry (g)

4

0,9

80,3

17,7

2

0,48

Energetická hodnota

Výživové hodnoty

Bílkoviny (g)
Sůl (g)

Upozornění pro všechny výrobky:
Nepoužívejte jako jediný zdroj potravy. Nevyhnutelnou součástí výživy spotřebitele mají být i
běžné pokrmy a potraviny, stejně jako zdravý životní styl. Výrobek je určený pro osoby starší 18 let.
Nevhodné pro těhotné a kojící ženy. Pokud je výrobek konzumován jako součást nízkoenergetické
diety, řiďte se doporučeními odborníka se zkušenostmi v oblasti výživy lidí. Během užívání výrobku
dodržujte dostatečný příjem tekutin (min. 1,5 l / den). Nepřekračujte doporučené dávkování!
Šarže a minimální trvanlivost do konce: Uvedeno na obale.
Skladování: Skladujte v temnu a suchu při teplotě 15 – 22 °C, chraňte před přímým slunečním zářením.

Houbová omeleta v prášku
Instantní směs s vysokým obsahem bílkovin pro přípravu omelety,
která může být součástí diety k regulaci tělesné hmotnosti.
Složení: Vaječný bílek a vejce v prášku; mléčné bílkoviny, jedlá
sůl; kousky sušených hub (2%); aroma (glutamate, inosinat
a guanylat sodný; kyselina glutamiková, obsahuje: cereálie
pšenice, lepek, sója, mléko, laktoza); protispékavá látka: oxid
křemičitý a fosforečnan vápenatý; emulgátor: slunečnicový lecitin;
zvýrazňovač chuti: glutamat, inosinat a guanylat sodný; vitaminy:
C,PP,E,B5,B6,B2,B1,A,B8,D3, nosič: maltodextrin; barviva: E102 a
E110.
Nevhodné pro děti.
Obsahuje: Mléko, sóju, vejce, lepek. Může obsahovat stopy
ořechů, lepku a celeru.
Návod k přípravě: Obsah sáčku rozmíchejte se 120 ml studené
vody a opékejte na nepřilnavé pánvi s trochou oleje, jako běžnou
omeletu. Ihned konzumujte, pijte dostatek vody.
Země původu: Francie

Pórková krémová polévka v prášku
100 g

1 porce - 27 g
v prášku

kJ

1691

457

kcal

401

108

Energetická hodnota

Výživové hodnoty
Tuky (g)

11,7

3,2

z toho nasycené mastné
kyseliny (g)

3,5

1

Sacharidy (g)

5,7

1,5

z toho cukry (g)

3,3

0,9

Bílkoviny (g)

68

18,4

Sůl (g)

5,6

1,5

Chilli fazole

Instantní směs s vysokým obsahem bílkovin, nízkým obsahem tuků
a cukrů,která může být součástí diety k regulaci tělesné hmotnosti.
Složení: koncentrované bílkoviny z texturované sóji (50%),
předvařené červené fazole (18%), sušená rajčata (8%),
aromatický přípravek (laktoza, dehydratovaná cibule,
kvasnicový extrakt, jedlá sůl, přírodní aromata (celer),
bramborový škrob, petrželová přísada (sůl, aromatické byliny
(petržel, majoránka, cibule, česnek, tymián), přírodní aroma,
řepkový olej, zahušťiovadlo: guarová a xantanová guma,
mletý pepř), jedlá sůl, aromata, olivový olej, barvivo karamel,
mletý kmín, protispékavá látka: fosforečnan vápenatý, oxid
křemičitý.
Obsahuje: Mléko, sóju, celer. Může obsahovat stopy vajec, lepku
a ořechů.
Návod k přípravě: Obsah sáčku vysypte do vhodného hrnce a
přidejte 170 ml vlažné vody. Opatrně míchejte a zahřívejte až k
bodu varu. Konzumujte hned po přípravě, pijte dostatek vody.
Země původu: Francie

* = % referenční výživové hodnoty průměrné dospělé osoby

100 g

1 porce - 27 g
v prášku

kJ

1553

419

kcal

367

99

Tuky (g)

4,4

1,2

z toho nasycené mastné
kyseliny (g)

0,4

0,1

Sacharidy (g)

13,7

3,7

z toho cukry (g)

6,2

1,7

Bílkoviny (g)

66,4

17,9

Sůl (g)

5,6

1,52

100 g

1 porce - 27 g
v prášku

kJ

1667

450

kcal

396

107

Tuky (g)

11,5

3,1

z toho nasycené mastné
kyseliny (g)

3,5

0,9

Sacharidy (g)

9,5

2,6

z toho cukry (g)

6,7

1,8

Bílkoviny (g)

63,5

17

Sůl (g)

5,8

1,6

Energetická hodnota

Výživové hodnoty

Středomořská omeleta v prášku
100 g

1 porce - 33 g
v prášku

kJ

1392

459

kcal

330

109

Tuky (g)

2,3

0,7

z toho nasycené mastné
kyseliny (g)

1,9

0,1

Sacharidy (g)

30,5

10,1

z toho cukry (g)

11,2

3,7

Vláknina (g)

14,7

4,9

Bílkoviny (g)

39,4

13

Sůl (g)

3,1

1,01

100 g

1 porce - 25 g
v prášku

kJ

1521

380

kcal

359

90

Tuky (g)

4,1

1

z toho nasycené mastné
kyseliny (g)

1,4

0,4

Sacharidy (g)

11,8

3

z toho cukry (g)

4,5

1,1

Vláknina (g)

1

0,3

Bílkoviny (g)

68,4

17,1

Sůl (g)

6,6

1,6

Vápník (mg)

695

175 (22%*)

Fosfor (mg)

510

130 (18%*)

Energetická hodnota

Výživové hodnoty

Krém s drůbeží příchutí v prášku

Instantní směs s vysokým obsahem bílkovin, nízkým obsahem tuků
a cukrů,která může být součástí diety k regulaci tělesné hmotnosti.
Složení: Mléčné a pšeničné bílkoviny (lepek); aroma kuřecího
vývaru (přírodní aromatické látky, aromatické přípravky, sůl,
cukr); kyselé mléko v prášku; zahušťovadlo: xantanová guma;
emulgátor: slunečnicový lecitin; protispékavá látka: oxid křemičitý,
fosforečnan vápenatý;vitamíny: C, PP, E, B5, B2, B6, B1, A, B8,D3;
maltodextrin.
Obsahuje: Mléko, lepek. Výrobek obsahuje lepek a není vhodný
pro osoby na bezlepkové dietě.
Návod k přípravě: Obsah sáčku rozmíchejte s 200 ml studené
vody, ohřejte 1 min v mikrovlnné troubě. Ihned konzumujte.
Země původu: Francie

Instantní směs s vysokým obsahem bílkovin pro přípravu krému
bez vaření, která může být součástí diety k regulaci tělesné
hmotnosti.
Složení: Mléčné bílkoviny (emulgátor: slunečnicový lecitin); prášek
z hrášku (10%); jedlá sůl; polévkové koření (laktoza, dehydratovaná
cibule, kvasnicový extrakt, sůl, přírodní aroma (celer); bramborové
vločky (1,2%)(emulgátor: E471, stabilizátor: E450i, okyselovadlo
E330, konzervant: E223, antioxidant E320); protispékavá látka:
fosforečnan vápenatý; sušený zelený pórek (0,75%), grilovaná cibule
v prášku, sušený špenát, vitaminy: C,PP,E,B5,B6,B2,B1,A,B8,D3,
nosič: maltodextrin.
Obsahuje: Mléko, celer.
Návod k přípravě: Obsah sáčku rozmíchejte se 160 - 200 ml
studené vody a ohřejte v otevřeném šejkru v mikrovlnné troubě.
Pijte dostatek vody. Ihned konzumujte.
Země původu: Francie

Energetická hodnota

Výživové hodnoty

Instantní směs s vysokým obsahem bílkovin pro přípravu omelety,
která může být součástí diety k regulaci tělesné hmotnosti.
Složení: vaječný bílek a vejce v prášku; středomořské koření
(105%)(kousky dehydratované papriky, jedlá sůl, rajčata v prášku,
koření a aromata, zvýrazňovač chuti: glutamat sodný, laktoza,
olivový olej, cukr, bazalkový extrakt); mléčné bílkoviny (emulgátor:
slunečnicový lecitin), sůl; protispékavá látka: oxid křemičitý,
fosforčnan vápenatý; zvýrazňovač chuti: inosinát a guanylát sodný;
baviva E102 a E110; vitamíny: C,PP,E,B5,B6,B2,B1,A,B8,D3, nosič:
maltodextrin;
Nevhodné pro děti.
Obsahuje: Mléko, vejce, laktózu. Může obsahovat stopy , ořechů,
lepku a celeru.
Návod k přípravě: Obsah sáčku rozmíchejte se 120 ml studené
vody a opékejte na nepřilnavé pánvi s trochou oleje, jako běžnou
omeletu. Ihned konzumujte, pijte dostatek vody.
Země původu: Francie

Energetická hodnota

Výživové hodnoty

Upozornění pro všechny výrobky:
Nepoužívejte jako jediný zdroj potravy. Nevyhnutelnou součástí výživy spotřebitele mají být i
běžné pokrmy a potraviny, stejně jako zdravý životní styl. Výrobek je určený pro osoby starší 18 let.
Nevhodné pro těhotné a kojící ženy. Pokud je výrobek konzumován jako součást nízkoenergetické
diety, řiďte se doporučeními odborníka se zkušenostmi v oblasti výživy lidí. Během užívání výrobku
dodržujte dostatečný příjem tekutin (min. 1,5 l / den). Nepřekračujte doporučené dávkování!
Šarže a minimální trvanlivost do konce: Uvedeno na obale.
Skladování: Skladujte v temnu a suchu při teplotě 15 – 22 °C, chraňte před přímým slunečním zářením.

