Polévka s drůbeží příchutí a s krutóny

Zeleninová polévka s krutóny

Nápoj s příchutí horká čokoláda

Ovesná kaše s příchutí jablka a skořice

Křupavá kokosová tyčinka

se sladidlem v prášku
v prášku
v prášku
se sladidlem v prášku
se sladidly
Instantní směs pro přípravu krému s drůbeží příchutí bez vaření. Instantní dehydratovaná směs pro přípravu polévky bez vaření. Dietní Instantní směs pro přípravu ovesné kaše s příchutí jablka a skořice Instantní směs pro přípravu nápoje s příchutí horká čokoláda bez Tyčinka s příchuti kokosového ořechu, bohatá na bílkoviny a
Potravina s vysokým obsahem bílkovin, s nízkým obsahem cukrů, výrobek s vysokým obsahem bílkovin, s nízkým obsahem cukrů a tuků, bez vaření. Dietní výrobek s vysokým obsahem bílkovin, s nízkým vaření. Dietní výrobek s vysokým obsahem bílkovin, s nízkým vlákninu, s nízkým obsahem cukrů, se sladidly, která může být
s vitamíny, která může být součástí diety k regulaci tělesné hmotnosti. s vitamíny, který může být součástí diety k regulaci tělesné hmotnosti. obsahem cukrů, se sladidlem, s vitamíny, který může být součástí diety obsahem cukrů, se sladidlem, s vitamíny, který může být součástí
součástí diety k regulaci tělesné hmotnosti.
diety k regulaci tělesné hmotnosti.
k regulaci tělesné hmotnosti.
100 g

1 porce - 25 g v
prášku

kJ

1474

368

kcal

348

87

Energetická hodnota

Výživové hodnoty

100 g

1 porce - 25 g v
prášku

kJ

1471

368

kcal

347

87

Energetická hodnota

Výživové hodnoty

100 g

1 porce - 25 g v
prášku

kJ

1517

379

kcal

358

90

Energetická hodnota

Výživové hodnoty

100 g

1 porce - 25 g v
prášku

kJ

1485

371

kcal

351

88

Energetická hodnota

Na 100 g

Na 1 tyčinku/porci
35g

kJ

1629

570

kcal

390

136

17

6,0

11

3,7

Energetická hodnota

Výživové hodnoty

Výživové hodnoty

Tuky (g)

3,2

0,8

Tuky (g)

2,8

0,7

Tuky (g)

3,2

0,8

Tuky (g)

4,2

1,1

z toho nasycené mastné
kyseliny (g)

1,2

0,3

z toho nasycené mastné
kyseliny (g)

0,8

0,2

z toho nasycené mastné
kyseliny (g)

0,8

0,2

z toho nasycené mastné
kyseliny (g)

2,7

0,7

Sacharidy (g)

10,4

2,6

Sacharidy (g)

11,4

2,9

Sacharidy (g)

21,1

5,3

Sacharidy (g)

8,9

2,2

26

9,2

4,9

1,2

3,3

0,8

2,9

0,7

4,1

1,0

z toho cukry (g)

4,2

1,5

Vláknina (g)

2,1

0,5

Vláknina (g)

3,7

0,9

Vláknina (g)

3,8

0,9

Vláknina (g)

7,3

1,8

z toho polyoly (g)

18

6,3

Bílkoviny (g)

68,3

17,1

Bílkoviny (g)

67,2

16,8

Bílkoviny (g)

59,5

14,9

Bílkoviny (g)

65,8

16,4

Vláknina (g)

13

4,5

Sůl (g)

8,6

2,15

Sůl (g)

5,8

1,46

Sůl (g)

1,3

0,33

Sůl (g)

2,4

0,61

Bílkoviny (g)

34

12

Vápník (mg)

601

150 (19 %*)

1218

305 (15 %*)

Vápník (mg)

574

143 (18 %*)

1523

381 (48 %*)

Sůl (g)

1,1

0,38

z toho cukry (g)

Fosfor (mg)

z toho cukry (g)

Draslík (mg)
Fosfor (mg)

z toho cukry (g)

z toho cukry (g)

Vápník (mg)

431
108 (15 %*)
* = % referenční výživové hodnoty
Složení: Mléčné bílkoviny (emulgátor: slunečnicový lecitin);
bílkoviny ze sóji; aromata (obsahují mléko, pšenici, ječmen,
sóju); opečené krutóny 4,5 % (pšeničná mouka, slunečnicový olej,
pšeničný lepek, jedlá sůl, cukr, droždí); zvýrazňovač chuti: glutaman
sodný; jedlá sůl; zahušťovadlo: xantanová guma; vitaminy (C, B3, E,
B5, B6, B2, B1, A, B9, B8, B12); maltodextrin; protispékavá látka:
uhličitan hořečnatý; petržel; barvivo: kurkumin.
Alergeny: Lepek (pšenice, ječmen), mléko, sója.
Upozornění: Výrobek obsahuje lepek a není vhodný pro osoby na
bezlepkové dietě.
Návod k přípravě: Obsah sáčku vysypte do vhodné nádoby, přidejte
180 ml vody a míchejte do vzniku homogenní směsi. Poté ohřívejte
1 minutu v mikrovlnné troubě. Určeno k okamžité konzumaci.

621
155 (22 %*)
* = % referenční výživové hodnoty
Složení: Bílkoviny ze sóji (emulgátor: sójový lecitin); zelenina 11,3
% (pórek, špenát, cibule); bílkoviny z hrášku; opečené krutóny 4,5
% (pšeničná mouka, slunečnicový olej, pšeničný lepek, sůl, cukr,
droždí); aromata (obsahují celer); sůl; aminokyseliny (L-methionin,
L-threonin, L-valin); zvýrazňovač chuti: glutaman sodný;
protispékavá látka: uhličitan hořečnatý; vitaminy (C, B3, E, B5, B6,
B2, B1, A, B9, B8, B12); maltodextrin; barvivo: kurkumin.
Alergeny: Sója, lepek (pšenice), celer.
Upozornění: Výrobek obsahuje lepek a není vhodný pro osoby na
bezlepkové dietě.
Návod k přípravě: Obsah sáčku vysypte do vhodné nádoby, přidejte
180 ml vody a míchejte do vzniku homogenní směsi. Poté ohřívejte 1
minutu v mikrovlnné troubě. Určeno k okamžité konzumaci.

577
144 (21 %*)
* = % referenční výživové hodnoty
Složení: Mléčné bílkoviny (emulgátor: slunečnicový lecitin); ovesné
vločky; bílkoviny ze sóji (emulgátor: sójový lecitin); aromata; sůl;
protispékavá látka: uhličitan hořečnatý; zahušťovadlo: xantanová
guma; sladidlo: aspartam (obsahuje zdroj fenylalaninu); vitaminy (C,
B3, E, B5, B6, B2, B1, A, B9, B8, B12); skořice 0,3 %; L-methionin;
barvivo: karamel; maltodextrin.
Alergeny: Lepek (oves), mléko, sója.
Výrobek obsahuje zdroj fenylalaninu a není vhodný pro osoby s
fenylketonúrií. Výrobek obsahuje lepek a není vhodný pro osoby
na bezlepkové dietě.
Návod k přípravě: Obsah sáčku vysypte do vhodné nádoby, přidejte
100 ml vody a míchejte do vzniku homogenní směsi. Poté ohřejte 1
minutu v mikrovlnné troubě. Určeno k okamžité konzumaci.

1033
258 (37 %*)
* = % referenční výživové hodnoty
Složení: Mléčné bílkoviny; nízkotučné kakao v prášku; aromata; sůl;
zahušťovadla: guarová a xantanová guma; sladidlo: aspartam (zdroj
fenylalaninu); barvivo: karamel E150c; vitaminy (C, B3, E, B5, B6,
B2, B1, A, B9, B8, B12); maltodextrin.

Orientální polévka

Polévka s příchutí žampionů

Tvarohový dezert s meruňkovou příchutí

Jahodový milkshake

Fosfor (mg)

Fosfor (mg)

100 g

1 porce - 25 g v
prášku

kJ

1476

369

kcal

348

87

100 g

1 porce - 25 g v
prášku

kJ

1519

380

kcal

359

90

Energetická hodnota

Výživové hodnoty

Výživové hodnoty

100 g

1 porce - 25 g v
prášku

kJ

1537

384

kcal

364

91

Energetická hodnota

160 ml vody a míchejte do vzniku homogenní směsi. Ohřívejte 1
minutu v mikrovlnné troubě. Určeno k okamžité konzumaci.

100 g

1 porce - 25 g v
prášku

kJ

1513

378

kcal

357

89

Energetická hodnota

Výživové hodnoty

Výživové hodnoty

Tuky (g)

2,8

0,7

Tuky (g)

5,2

1,3

Tuky (g)

4,0

1,0

Tuky (g)

1,4

0,4

z toho nasycené mastné
kyseliny (g)

0,9

0,2

z toho nasycené mastné
kyseliny (g)

2,0

0,5

z toho nasycené mastné
kyseliny (g)

1,9

0,5

z toho nasycené mastné
kyseliny (g)

0,5

0,1

Sacharidy (g)

13,0

3,3

Sacharidy (g)

10,1

2,5

Sacharidy (g)

Sacharidy (g)

15

3,8

8,0

2,0

6,7

1,7

10

2,5

Vláknina (g)

2,3

0,6

Vláknina (g)

1,0

0,2

1,0

Bílkoviny (g)

66,7

16,7

Bílkoviny (g)

67,6

Sůl (g)

7,1

1,77

Sůl (g)

Vápník (mg)

772

193 (24 %*)

z toho cukry (g)

Fosfor (mg)

590
148 (21 %*)
* = % referenční výživové hodnoty
Složení: Mléčné bílkoviny (emulgátor: slunečnicový lecitin);
bílkoviny ze sóji; rajčata; zvýrazňovač chuti: glutaman sodný; cibule;
sůl; aromata (obsahují celer); fruktóza; česnek; koření; paprikový
extrakt; vitaminy (C, B3, E, B5, B6, B2, B1, A, B9, B8, B12);
maltodextrin; mouka z hrachu; L-methionin; antioxidanty: extrakt
z rozmarýnu a alfa-tokoferoly.
Alergeny: Mléko, sója, celer.

z toho cukry (g)

Fosfor (mg)

13,7

3,4

10,8

2,7

Vláknina (g)

6,9

1,7

Vláknina (g)

4,2

16,9

Bílkoviny (g)

64,9

16,2

Bílkoviny (g)

69

17

8,7

2,18

Sůl (g)

0,3

0,08

Sůl (g)

2,1

0,54

414

104 (15 %*)

Vápník (mg)

935

234 (29 %*)

Vápník (mg)

977

244 (31%*)

* = % referenční výživové hodnoty
Složení: Mléčné bílkoviny (emulgátor: sójový lecitin); bílkoviny ze
sóji; aromata (obsahují pšenici, ječmen, laktózu); sůl; smetana v
prášku; zahušťovadla: guarová, xantanová a karobová guma; barvivo:
karamel E150c; houby 0,5 %; protispékavá látka: uhličitan hořečnatý;
vitaminy (C, B3, E, B5, B6, B2, B1, A, B9, B8, B12); maltodextrin.
Alergeny: Mléko, sója, lepek (pšenice, ječmen).
Upozornění: Výrobek obsahuje lepek a není vhodný pro osoby na
bezlepkové dietě.

Návod k přípravě: Obsah sáčku vysypte do vhodné nádoby, Návod k přípravě: Obsah sáčku vysypte do vhodné nádoby,
přidejte 170 - 200 ml vody a míchejte do vzniku homogenní přidejte 200 ml vody a míchejte do vzniku homogenní směsi.
směsi. Poté ohřívejte 1 minutu v mikrovlnné troubě. Určeno k Poté ohřívejte 1 minutu v mikrovlnné troubě. Určeno k okamžité
okamžité konzumaci.
konzumaci.

z toho cukry (g)

z toho cukry (g)

Fosfor (mg)
539
135 (19%*)
789
197 (28 %*)
* = % referenční výživové hodnoty
* = % referenční výživové hodnoty
Složení: Mléčné bílkoviny (emulgátor: slunečnicový a sójový lecitin); Složení: Mléčné bílkoviny (emulgátor: lecitiny); jahody v prášku
zahušťovadla: guarová guma a karagenany; tvaroh v prášku 5 % (částečně
odtučněné mléko, laktóza a mléčné bílkoviny, mléčné bakterie); (jahodový suchý extrakt 40%) (5,5%); fruktóza; inulin; sušené
fruktóza; pšeničná vláknina; palmový olej; stabilizátor: fosforečnan odstředěné mléko; jedlá sůl; přírodní jahodové aroma s dalšími
draselný; meruňky 1,1 %; kyseliny: kyselina citrónová, kyselina mléčná, přírodními příchutěmi; protispékavá látka: uhličitan hořečnatý a
mléčnan vápenatý; barvivo: oxid titaničitý; laktóza; protispékavá látka: draselný; vitaminy 15%: C, B3, E, B5, B6, B2, B1, A, B9, B8, B12;
uhličitan hořečnatý; aromata; sacharóza; škrob; vitamíny (C, B3, E, B5, maltodextrin; šťáva z červené řepy v prášku; sladidla: sukralóza a
B6, B2, B1, A, B9, B8, B12); maltodextrin; sladidlo: aspartam (obsahuje
acesulfam K; zahušťovadlo: xantanová guma.
zdroj fenylalaninu); regulátor kyselosti: citran sodný.
Alergeny: Mléko.
Alergeny: : Lepek (pšenice), mléko, sója
Greens®
Upozornění: Výrobek obsahuje
zdrojLifeFactory
fenylalaninu a není vhodný pro Návod k přípravě: Obsah sáčku vysypte do vhodné nádoby,
naše filosofie
osoby sSlovafenylketonúri.
přidejte 200 ml studené vody a míchejte do vzniku homogenní
v názvu v překladu znamenají „Zelené“
„Továrna pro život“
nejenom
Návod k přípravě: Obsah sáčkuakvalitní
vysypte
doa symbolizují
vhodné
nádoby,
Balíčekpřidejte
podpůrných 150
přípravků k dietnímu programu PROTICARE®
přípravky pro zdraví, ale i celkový
směsi. Nechejte 5 minut vychladit pro dokonalou rehydrataci.
Doplněk
stravy minut
životní styl, který napomáhá
dobrému zdraví
ml vody a míchejte do vzniku homogenní
směsi.
Nechte
několik
a potlačuje projevy předčasného stárnutí.
Určeno k okamžité konzumaci.
Našekspolečnost
nabízí ucelené
balíčky velmi
vychladit. Určeno
okamžité
konzumaci.
kvalitních produktů, které pomáhají účinně
Fosfor (mg)

řešit nejčastější problémy se sníženou imunitou
a různé nepříjemné zdravotní potíže, vzniklé
v důsledku špatného stravování, nekvalitních
potravin, stresu a dalších negativních faktorů,
které nám 21. století přináší.

Zastavme se na chvíli a zkusme se poohlédnout
do historie, do 20. a 30. let minulého století,
kdy zelenina byla ještě pěstována drobnými
zemědělci bez použití chemických látek, ovoce
dozrávalo na stromech bez zásahu člověka a
životní prostředí nebylo poškozováno masovou

Balení:
1 balení obsahuje tyto přípravky, které nelze
prodávat samostatně:
PROTICARE® Omega 3 + 6, 60 kapslí
PROTICARE® Multivitamin, 60 kapslí
PROTICARE® Sodík, 60 kapslí
PROTICARE® Draslík, 60 kapslí
PROTICARE® Hořčík, 60 kapslí
PROTICARE® Vápník, 60 kapslí
PROTICARE® Odvodnění, 15 sáčků k
přípravě instantního nápoje
PROTICARE® Spalování tuků, 15 sáčků k
přípravě instantního nápoje

z toho nasycené mastné
kyseliny (g)
Sacharidy (g)

Složení: Křupavé sójové kousky {sójová bílkovina, škrob z tapioky,
jedla sůl} , mléčná čokoláda se sladidlem (sladidlo: maltitol, kakaové
máslo, sušené mléko, kakaová hmota, emulgátor: sójový lecitin,
aromata) (25,7%), plnidlo : polydextróza, hydrolyzovaná želatina,
zvlhčovadlo glycerol, kokosový ořech (4,6%), drobenka (pšeničná
mouka, cukr, solené máslo) palmový tuk, mléčná bílkovina,
emulgátor: sójový lecitin, aromata, sladidlo: sukralóza.

Alergeny: Mléko.
Upozornění: Výrobek obsahuje zdroj fenylalaninu a není vhodný Alergeny: Lepek, mléko, sója. Může obsahovat stopy vajec, ořechu,
arašídů a sezamu.
pro osoby s fenylketonúrií.
Návod k přípravě: Obsah sáčku vysypte do vhodné nádoby, přidejte Upozornění: Nadměrná konzumace může mít laxativní účinky.

se sladidlem v prášku
se sladidly v prášku
v prášku
v prášku
Instantní směs pro přípravu polévky bez vaření. Dietní výrobek Instantní směs pro přípravu krému s houbovou příchutí bez vaření. Instantnísměspropřípravutvarohovéhodezertusmeruňkovoupříchutíbez Instantní směs pro přípravu nápoje s jahodovou příchutí, cukrem a
sladidly.
Potravina
s
vysokým
obsahem bílkovin, s nízkým obsahem
s vysokým obsahem bílkovin, s nízkým obsahem tuků, s vitamíny, Dietní výrobek s vysokým obsahem bílkovin, s vitamíny, který může vaření. Dietní výrobek s vysokým obsahem bílkovin, s cukrem a sladidlem,
tuků, s cukrem a sladidly, která může být součástí diety k regulaci
s vitamíny, který může být součástí diety k regulaci tělesné hmotnosti.
který může být součástí diety k regulaci tělesné hmotnosti.
být součástí diety k regulaci tělesné hmotnosti.
tělesné hmotnosti.
Energetická hodnota

Tuky (g)

Skladování:
V temnu a suchu za obvyklé teploty
(10 – 25°C), mimo dosah dětí.
Celková hmotnost obsahu:
403,7 g

Minimální trvanlivost a číslo šarže:
Viz označení na každém balení
Výrobce:
Life Factory a.s.
Jakubská 2, 110 00, Praha 1
www.lifefactory.cz

Použití: Určeno k přímé konzumaci.

Balení:

1 balení obsahuje tyto přípravky:
•
3x Drůbeží polévka s krutóny
•
2x Orientální polévka
•
3x Zeleninová polévka s krutóny
•
1x Žampiónová polévka
•
3x Ovesná kaše s příchutí jablka a skořice
•
2x Tvarohový dezert s příchutí meruněk
•
2x Nápoj s příchutí horká čokoláda
•
2x Jahodový milkshake
•
2x Křupavá kokosová tyčinka
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 označení na každém obalu.
Skladování: Skladujte v temnu a suchu při teplotě
15 – 22 °C, chraňte před přímým slunečním zářením.
Celková hmotnost obsahu: 520 g
Země původu výrobků: Francie
Distributor pro ČR:
JaBo, s.r.o.,
Nekvasilova 586/13,
186 00 Praha 8 - Karlín
Telefon: +420 601 540 588
www.zdravalekarna.eu

P RO T IC A R E ®

