
Složení

VÝŽIVOVÉ ÚDAJE ve 100 g v 1 dávce (cca 10 g)

Energetická hodnota kJ 1550 155
kc

al
370 37

Tuky g 7 0,7

- z toho nasycené mastné kyseliny g 4 0,4

Sacharidy g 60 6

- z toho cukry (Laktosa, která je součástí 

surovin)
g 50 5

Vláknina g 12 1,2

- z toho inulín g 10 1

Bílkoviny g 10 1,15

Sůl (výlučně z přirozeně se vyskytujícího 

sodíku)
g 1,5 0,15

Lbc. acidophilus + Lbc. rhamnosus 2 * 10 na 8  2 *10 na 7

B. bifidum + B. longum 2 * 10 na 8  2 *10 na 7

Saccharomyces boulardii 1 * 10 na 8 1 * 10 na 7

Beta -1,3/1,6 D-glukany mg 500 50

VITAMÍNY ve 100 g % RHP v 1 dávce (cca 10 g)

B1 mg 1,8 164 0,18

B2 mg 2,7 193 0,27

B6 mg 2,4 171 0,24

B12 µg 8 320 0,8

Biotin µg 240 480 24

Niacin mg 29 181 2,9

Kyselina pantothenová mg 11 183 1,1

C mg 120 150 12

E mg 19 158 1,9

Kyselina listová µg 1000 500 100

D3 µg 250 5000 25

Rutin mg 100 * 10

MINERÁLY A STOPOVÉ PRVKY ve 100 g % RHP*/100 g v 1 dávce (cca 10 g)
% RHP*/ 

1 dávka

Sodík mg 780 * 78

Draslík mg 1200 60 %** 120 6 %**

Vápník mg 630 79 %** 63 8 %**

Hořčík mg 110 29 %** 11 3 %**

Fosfor mg 500 71 %** 50 7 %**

Mangan mg 6 300 %** 0,6 30 %**

Selen µg 100 182 %** 10 18 %**

Chróm µg 300 750 %** 30 75 %**



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

* RHP nedeklarováno

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

Složení: syrovátka sušená, sušený rostlinný nápoj (dextróza, glukózový sirup, kokosový tuk, emulgátor: estery mono-  a 

diacylglycerolů  mastných kyselin s kyselinou vinnou, stabilizátor: fosforečnany draselné, protispékavá látka: oxid 

křemičitý), mléko sušené, inulín 10%, kakaový prášek (pouze chuťová varianta čokoláda), instantní káva (pouze chuťová 

varianta káva), emulgátor  sójový lecithin, citrusový pektin 1%, zahušťovadlo xanthan, kvasničné beta-glukany Goldcell
® 

beta glucan 0,7%,  lyofilizované kvasinky Saccharomyces boulardii (minimálně 100 miliónů živých mikroorganizmů  ve 

100 g), směs lyofilizovaných bakteriálních kultur Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus rhamnosus, Bifidobacterium 

bifidum, Bifidobacterium longum (minimálně 400 miliónů živých mikroorganizmů  ve 100 g), vitamínový premix (L-

askorbová kyselina, tokoferyl-acetát 50%, nikotinamid, D-pantothenát vápenatý, riboflavin, pyridoxin-hydrochlorid, 

thiamin-mononitrát, kyselina listová, D-biotin, kyanokobalamin),  aroma, barvivo extrakt z červené řepy (pouze chuťová 

varianta jahoda), rutin 0,1%, sladidlo: steviol-glykosid, síran manganatý, vitamín D (cholekalciferol), chlorid chromitý, 

seleničitan sodný. Většina minerálů je přirozenou součástí přítomných surovin.

Příprava a dávkování: 2 navršené čajové lžičky prášku se rozmixují nebo rozmíchají ve 100 - 200 ml chladné vody nebo 

mléka. Připravujte bezprostředně před spotřebou. Dospělým a dětem od 3 let se doporučuje pít preventivně 1 dávku 1x 

denně. 

Upozornění: Nepřekračujte doporučené denní dávkování. Není určeno jako náhrada pestré stravy, Není určeno pro děti 

do 3 let. Ukládat mimo dosah dětí! 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.


