
Složení
Výživové údaje ve 100 g %RHP*/100 g v 50 g %RHP*/50 g

Energetická hodnota kJ 1507 18% 754 9%

kcal 357 179

Tuky g 5 7% 2,5 4%

- z toho nasycené mastné kyseliny g 0,7 3,50% 0,4 2%

Sacharidy g 60 23% 30 12%

- z toho cukry g 14 16% 7 8%

Vláknina g 8 4

Bílkoviny g 14 28% 7 14%

Sůl (výlučně z přirozeně se vyskytujícího sodíku) g 0,6 10% 0,3 5%

Vitamíny

E mg 12 100%** 6 50%**

B1 mg 1 91%** 0,5 45%**

B2 mg 1,6 114%** 0,8 57%**

B6 mg 1,4 100%** 0,7 50%**

B12 µg 4 160%** 2 80%**

C mg 240 300%** 120 150%**

Kys. listová µg 400 200%** 200 100%**

Kys. pantothenová mg 7 117%** 4 59%**

Niacin mg 18 113%** 9 57%**

Biotin µg 140 280%** 70 140%**

Železo mg 40 286%** 20 143%**

Beta-glukany z ovsa mg 2000 1000

Borůvkový extrakt mg 200 100

*RHP – Referenční hodnota příjmu u průměrné dospělé osoby (8 400kJ/2 000kcal).

** % denní referenční hodnoty příjmu

1 dávka odpovídá 50 g nebo 25 g.

Balení obsahuje 10 až 20 dávek.

* Isomaltulosa je zdrojem glukosy a fruktosy.

Složení: směs instantní celozrnné kukuřičné a rýžové mouky 52%, Oat Well® (22% beta-glukanů z ovsa) 10%,  CFM 

syrovátkový proteinový koncentrát (43-48% beta-laktoglobulin, 14-18% alfa-laktalbumin, 1-3% imunoglobuliny, 

24-28% glykomakropeptidy, přírodní barvivo Annato), isomaltulosa* 8%,  mléko  sušené odstředěné,   med 2,5%, 

inulin (vláknina z kořene čekanky) 2%,  emulgátor sójový lecithin, slunečnicový olej, borůvkový extrakt (Vaccinum 

Myrtillus  extr. 1%) 0,2%, vitamínová směs (L-askorbová kyselina, tokoferyl-acetát 50%, nikotinamid, D-

pantothenát vápenatý, riboflavin, pyridoxin-hydrochlorid, thiamin-mononitrát, kyselina pteroylmonoglutamová, D-

biotin, kyanokobalamin), přírodní barvivo beta-karoten, fumarát železnatý, antioxidanty:vitamín E (DL-α 



Není určeno pro děti do 3 let. Ukládat mimo dosah dětí! Výrobek není určen jako náhrada pestré stravy.

Upozornění pro alergiky: výrobek může obsahovat stopy lepku, sóji a vaječného bílku.

Příprava a dávkování:  Pro dospělé  5 polévkových lžic (50g) prášku se rozmíchá  ve 140 ml  vody nebo  mléka  na 

kaši, pro děti od 3 let  poloviční dávky. Jí se budˇ ke snídani, svačině nebo 30 -120 min před sportovním výkonem. 

Nepřekračujte doporučené denní dávkování, tj. 50 g. 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.


