PIŠKOTOVÝ DORTÍK S ČOKOLÁDOVOU POLEVOU, se
sladidly
Neobsahuje lepek ani sukralózu.
Křehký piškot na sladkou, lahodnou snídani nebo jako chutný snack.
Potravina s vysokým obsahem bílkovin, s nízkým obsahem tuků a
cukrů, se sladidly, která může být součástí diety k regulaci tělesné
hmotnosti.
Celková hmotnost /hmotnost 1 porce: 30 g
PRŮMĚRNÁ VÝŽIVOVÁ HODNOTA VÝROBKU:
Energetická hodnota
100 g 1 porce - 30 g
kJ
1851
555
kcal
442
130
Výživové hodnoty
Tuky (g)
25,36 7,61
z toho nasycené mastné
7,60
2,28
kyseliny (g)
Sacharidy (g)
17,03 5,11
z toho cukry (g)
0,28
0,08
z toho polyoly (g)
15,52 4,66
Vláknina (g)
15,26 4,58
Bílkoviny (g)
35,10 10,53
Sůl (g)
0,07
0,02
Složení: Čokoládová poleva 20%: (kakaová hmota, sladidlo: maltitol,
kakaové máslo, emulgátor: sojový lecitin, přírodní vanilkové aroma),
izolované sojové bílkoviny (ne GMO), sladidla: (erythritol, maltitol),
hydrolyzovaný kolagen (potravinářská želatina), Extra-virgine
panenský olivový olej, slunečnicový olej, vaječný bílek, pšeničná
vláknina (bez lepku), sušený vaječný bílek, mléčná bílkovina, máslo,
rostlinné vlákniny, zahušťovadlo: karobová mouka, kypřící látky:
(difosfáty, uhličitan sodný, hydrogenuhličitan amonný, kukuřičný
škrob), emulgátor: sojový lecitin, aromata, příchuť vanilin, jedlá sůl,
antioxidant: alfa-tokoferol.

Obsahuje: vejce, sóju, mléko (včetně laktózy).
Návod k přípravě: Určeno k přímé konzumaci.
Upozornění: Obsahuje polyoly - nadměrná konzumace může vyvolat
laxativní účinek.
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 obalu.
Skladování: Skladujte v temnu a suchu při teplotě 12 – 20 °C, chraňte
před přímým slunečním zářením.
Země původu: Itálie
Distributor v ČR:

