APPETITE MODERATOR
Doplněk stravy s minerální látkou, cukrem a sladidly
Instantní prášek pro přípravu nápoje s příchutí drobného červeného ovoce, s obsahem rostlinných
složek a minerálních látek, s vysokým obsahem chromu, se sladidly.
Ideální doplněk ke všem typům redukčních diet.
- Chrom přispívá k udržení normální hladiny glukózy v krvi.
- Glukomanan v rámci nízkoenergetické diety přispívá ke snížení hmotnosti. Příznivého účinku je
dosaženo při příjmu 3 g glukomananu ve 3 dávkách po 1 g zapitých 1 – 2 sklenicemi vody před jídlem.
Hmotnost 1 sáčku/porce: 3 g

Celková hmotnost: 45 g (15 sáčků)
PRŮMĚRNÁ VÝŽIVOVÁ HODNOTA VÝROBKU:
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Energetická hodnota
kJ
kcal
Výživové hodnoty
Tuky (g)
z toho nasycené mastné
kyseliny (g)
Sacharidy (g)
z toho cukry (g)
Vláknina (g)
Bílkoviny (g)
Sůl (g)

SLOŽENÍ – účinné látky
Konjaková guma (Amorphophallus konjac
K.Koch)
z toho glukomanany
Extrakt z chaluhy bublinaté (Fucus vesiculosus
L.)
z toho jód
Chrom (jako chlorid chromitý)

Na 3 sáčky (9 g)

Obsah v 1 sáčku (3 g) Obsah ve 3 ks sáčků
(9 g)
1,25 g
3,8 g
1,0 g
19,0 mg

3,0 g
57,0 mg

22,5 µg
6,0 µg

67,5 µg (45 %*)
18,0 µg (45 %*)

* = % referenční výživové hodnoty
Složení: Konjaková guma (obsahuje siřičitany); pšeničný dextrin; aromata; kyseliny: kyselina
citrónová a jablečná; šťáva z červené řepy v prášku; fruktóza; protispékavá látka: uhličitan hořečnatý;
barvivo: beta-karoten; sladidla: sukralóza a acesulfam K; sušený extrakt z chaluhy bublinaté; chlorid
chromitý.
Alergeny: Siřičitany, lepek (pšenice).

Doporučená dávka: 3 sáčky denně.
Příprava a použití: Obsah sáčku 3 g rozpusťte za stálého míchání minimálně ve 150 ml vody a ihned
vypijte - po několika minutách se nápoj změní v gel. Užívejte před jídlem.
Důležité upozornění: Přípravek obsahuje lepek, proto není vhodný pro osoby na bezlepkové dietě.
Přípravek obsahuje konjakovou gumu, která může způsobit zadušení v případě poruch polykání nebo
při užití s nedostatečným množstvím tekutiny: doporučuje se rozpustit 1 dávku minimálně ve 150 ml
vody. Nevhodné pro děti, těhotné a kojící ženy. Určeno jen pro dospělé. Výrobek se nesmí používat
jako náhrada pestré stravy a zdravého životního stylu. Doporučená denní dávka se nesmí překročit.
Skladování: Skladujte v temnu a suchu při teplotě 15 – 22 °C, chraňte před přímým slunečním
zářením. Uchovávat mimo dosah malých dětí.
Šarže a minimální trvanlivost do konce (měsíc/rok): Viz údaj na jednotlivých sáčcích.
Země původu: Francie
Distributor v ČR:
El Camino Verde s.r.o., Ke Koulce 7, 150 00 Praha 5

