
TYČINKA S PŘÍCHUTÍ BROSKEV – MARAKUJA 1. fáze
Bílkovinná tyčinka s příchutí broskev marakuja, s nízkým obsahem cukrů, 
s vysokým obsahem vlákniny, se sladidlem, která může být součástí diety 
k regulaci tělesné hmotnosti.
Hmotnost 1 tyčinky/porce: 35 g.
Celková hmotnost: 245 g (7 tyčinek) .
Složení: Plnidlo: polydextróza; sójové křupinky (sójové bíl-
koviny, škrob tapioka, jedlá sůl); sójové granulky; kakaové 
máslo; zvlhčovadlo: glycerol; mléčné bílkoviny; přípravek 
z broskve 2,7 % (fruktózo-glukózový sirup, koncentrované 
broskvové pyré, glukózový sirup, zvlhčovadlo: glycerol, cukr, 
pšeničná vláknina, palmový tuk, želírující látka: pektin, 
kyselina: kyselina citronová, aromata, antioxidant: kyselina 
askorbová); hydrolyzovaná želatina; sójové bílkoviny; aroma-
ta; sladidlo: sukralóza. 
Alergeny: Sója, mléko, lepek (pšenice). Vyrobeno na 
zařízeních, na kterých se rovněž zpracovávají vejce, ořechy, 
arašídy a sezam.
Použití: Určeno k přímé konzumaci. 
Upozornění: Výrobek obsahuje lepek a není vhodný pro 
osoby na bezlepkové dietě. Nepoužívat jako jediný zdroj 
potravy. Nevyhnutelnou součástí výživy spotřebitele mají být 
i běžné pokrmy a potraviny a zdravý životní styl. Výrobek 
je určený pro osoby starší 18 let. Nevhodné pro těhotné a 
kojící ženy. Pokud je výrobek konzumován jako součást nízko-
energetické diety, řiďte se doporučeními odborníka se zkuše-
nostmi 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 údaj na obale tyčinky.
Skladování: Skladujte v temnu a suchu při teplotě 
15 – 22 °C, chraňte před přímým slunečním zářením.
Země původu: Francie.

PRŮMĚRNÁ VÝŽIVOVÁ HODNOTA VÝROBKU:

Energetická hodnota Na 100 g Na 1 tyčinku/
porci 35 g

kJ 1411 494
kcal 338 118
Výživové hodnoty
Tuky (g) 10,7 3,7

z toho nasycené mastné 
kyseliny (g) 4,6 1,6

Sacharidy (g) 13,3 4,7
z toho cukry (g) 4,7 1,6
z toho polyoly (g) 5,4 1,9
z toho škrob (g) 3,2 1,1
Vláknina (g) 25,6 9,0
Bílkoviny (g) 36,6 12,8
Sůl (g) 1,19 0,42


