KÁVOVÝ DEZERT v prášku, se sladidly
Instantní směs s vysokým obsahem bílkovin, s nízkým obsahem tuků a cukrů, se
sladidly. Potravinu je vhodné konzumovat při dietách se sníženou energetickou
hodnotou a při regulaci tělesné hmotnosti.
Složení: mléčné bílkoviny, odtučněné mléko v prášku, rozpustná káva v prášku
(5,5%), jedlá sůl, zahušťovadlo: xantanová guma; aroma, emulgátor: slunečnicový
lecitin; sladidla: acesulfam K a sukralóza; protispékavá látka: oxid křemičitý (nano);
fosforečnan vápenatý; vitamíny: C, PP, E, B5, B2, B6, B1, A, B8, D3, maltodextrin.
Alergeny: mléko
Může obsahovat stopy vajec, sóji, kukuřice, ořechů, celeru a lepku.
Návod k přípravě: obsah sáčku vysypte do vhodné nádoby (šejkru), přidejte 150 200 ml studené vody a dobře rozmíchejte. Po přípravě ihned zkonzumujte.
Hmotnost 1 sáčku/porce: 24 g
Celková hmotnost: 168 g (7 sáčků)
PRŮMĚRNÁ VÝŽIVOVÁ HODNOTA VÝROBKU
na 100 g

na 24 g
1 porci v prášku
362 kJ/85 kcal

Energetická hodnota
1506 kJ/355 kcal
Výživové hodnoty
Tuky (g)
1,0
0,2
z toho nasycené mastné kyseliny (g)
0,6
0,1
Sacharidy (g)
10,2
2,4
z toho cukry (g)
4,9
1,2
Vláknina (g)
0,4
0,1
Bílkoviny (g)
76,0
18,3
Sůl (g)
2,0
0,5
Vápník (mg)
1515
365 (46 %*)
Fosfor (mg)
890
215 (30 %*)
* = % referenční hodnoty příjmu u průměrné dospělé osoby
Upozornění: Nepoužívat 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: viz údaj na sáčku.
Skladování: skladujte v temnu a suchu při teplotě 15 – 22 °C, chraňte před přímým
slunečním zářením.
Země původu: Francie

