
Složení
NUTRIČNÍ ÚDAJE (průměrné hodnoty) ve 100 g % RPH*/100 g v 1 dávce (60g) % RHP*/100 g

Energetická hodnota kJ 1450 17,2 870 10,3

kcal 344 17,2 206 10,3

Bílkoviny g 30 60 18 36

Sacharidy g 35 13,5 21 8,1

- z toho cukry (Laktosa, která je součástí surovin) g 25 27,7 15 16,7

Tuky g 6 8,6 3,6 5,1

- z toho nasycené mastné kyseliny g 2,2 11 1,3 6,5

Vláknina g 15 ** 9 **

Sůl (výlučně z přirozeně se vyskytujícího sodíku) g 1,4 23,3 0,8 13,3

Sójové isoflavony (fytoestrogeny) mg 16,7 ** 10 **

Garcinia cambogia mg 280 ** 168 **

- z toho kyselina hydroxycitrónová (HCA) mg 168 ** 100 **

L-karnitin mg 350 ** 210 **

Konjugovaná linolová kyselina (CLA) mg 333 ** 200 **

Ilex paragueariensis (maté zelené, cesmína 

paraguayská
mg 333 ** 200 **

Inozitol mg 117 ** 102 **

Lecitin mg 2000 ** 1200 **

Kyselina linolová mg 1800 ** 1000 **

ß-glukany z ovsa mg 2500 ** 1500 **

VITAMÍNY ve 100 g % RHP*/100 g v 1 dávce (60g) % RHP*/100 g

A µg 417 52 250 31

D3 µg 5 100 3 60

E mg 9 75 5,4 45

C mg 56 70 33,6 42

B1 mg 0,8 73 0,5 45

B2 mg 1,2 86 0,7 50

Niacin mg 13,5 84 8,1 51

B6 mg 1,1 79 0,6 43

Kyselina listová µg 120 60 72 36

B12 µg 3,7 148 2,2 88

Biotin µg 100 200 60 120

Kyselina pantothenová mg 5,4 90 3,2 53



MINERÁLY ve 100 g % RHP*/100 g v 1 dávce (60g) % RHP*/100 g

Sodík mg 550 ** 330 **

Draslík mg 980 49 588 29

Vápník mg 640 80 384 48

Hořčík mg 70 19 42 11

Fosfor mg 500 71 300 43

Železo mg 8 57 4,8 34

Zinek mg 7 70 4,2 42

Měď mg 0,6 60 0,36 36

Mangan mg 0,6 30 0,36 18

Jód µg 66,7 44 40 27

Selen µg 28,3 51 17 31

Chrom 3+ µg 25 63 15 38

Upozornění pro alergiky: Výrobek může obsahovat stopy sóji.

RHP – referenční hodnota příjmu, * Referenční hodnota příjmu u průměrné dospělé osoby (8400kJ/2000kcal), **RHP 

nedeklarováno

Složení: sušené mléko odstředěné 40 %, vaječný bílek 16 %, Oat Well
® 

(22% β-glukanů z ovsa) 11 %, sušená 

syrovátka 10 %, inulin 5 %, kakaový prášek (pouze chuťová varianta mléčná čokoláda), maltodextrin, slunečnicový 

olej, emulgátor sójový lecithin, konjugovaná linolová kyselina CLA 80 %,  zahušťovadlo xanthanová vláknina, aroma, L-

karnitin tartarát, inozitol, β-karoten (pouze chuťová varianta vanilka), vitamínový premix (L-askorbová kyselina, 

tokoferyl-acetát 50%, nikotinamid, D-pantothenát vápenatý, riboflavin, pyridoxin-hydrochlorid, thiamin-mononitrát, 

kyselina listová, D-biotin, kyanokobalamin), extrakt z listů Ilex paragueariensis (maté zelené, cesmína paraguayská), 

extrakt z Garcina cambogia (60% HCA), antioxidanty vitamin E (DL-α-tokoferyl-acetát) a L-askorbylpalmitát, sladidlo 

steviol-glykosid, sójové isoflavony (40% fytoestrogenů) 0,04 %, síran železnatý, glukonan  zinečnatý, retinyl-acetát, 

cholekalciferol, síran manganatý, glukonan měďnatý, chlorid chromitý, jodičnan draselný, seleničitan sodný. Ostatní 

minerální látky jsou přirozenou součástí přítomných surovin.

Upozornění: Vhodné pro děti od 6 let jako svačina. K regulaci tělesné hmotnosti určeno pro osoby starší 18 let. 

Těhotné a kojící ženy, děti a dospívající, pacienti se závažnějším onemocněním srdce, ledvin a jater, pacienti 

s vředovou chorobou a diabetici by měli postup regulace hmotnosti vždy konzultovat se svým ošetřujícím lékařem. 

Nepřekračujte doporučené denní dávkování. Dbejte na různorodou a vyváženou stravu a zdravý životní styl. V případě 

jakýchkoli obtíží po užití přípravku přerušte jeho užívání.

V rámci legislativy vás informujeme: Nabízené výrobky byly schváleny jako doplňky stravy, nenahrazují pestrou 

stravu, správnou životosprávu ani zdravý životní styl. Dodržujte doporučené dávkování. Nepřekračujte doporučenou 

denní dávku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Skladujte v suchu a chladnu. Doplňky stravy nejsou určeny k léčení 

zdravotních poruch nebo k lékařským účelům. Pokud právě probíhá léčba, při které užíváte léky, doporučujeme 

vhodnost použití doplňků stravy konzultovat s lékařem. Užívání doplňků stravy není vázáno na lékařský předpis. 

Výrobky jsou v souladu s platnou legislativou EU a jsou notifikovány Ministerstvem zdravotnictví ČR.


