
FAT AND SUGAR CAPTOR – VYCHYTÁVANIE TUKOV A CUKROV 

Doplnok stravy so sladidlom 

Šumivý prášok s citrónovou príchuťou, s obsahom rastlinných zložiek, so sladidlom.  
 
Ideálny doplnok ku všetkým typom redukčných diét. 
 
Pre lepšie vstrebávanie cukrov a tukov. 
 

Hmotnosť 1 vrecúška/porcie: 6 g 

Celková hmotnosť: 90 g (15 vrecúšok) 

ZLOŽENIE – účinné látky Obsah v 1 vrecúšku (6 g) Obsah v 2 vrecúškach (12 g) 

Kaktus opuncie (Opuntia ficus indica) - 
prášok 

1500 mg 3000 mg 
 

z toho vláknina 558 mg 1116 mg 

Extrakt z bielych fazúľ (Phaseolus vulgaris L.) 500 mg 1000 mg 

Kôra škoricovníka (Cassia Korintje B) - prášok 100 mg 200 mg 

Extrakt z jabĺk (Malus domestica Borkh) 25 mg 50 mg 

z toho polyfenoly 20 mg 40 mg 

z toho floridzín 1,25 mg 2,5 mg 

 

 na 100 g na 1 vrecúško (6 g) na 2 vrecúška (12 g) 

Energetická hodnota    

kJ 1074 64 129 

kcal 257 15 31 

    

Výživové hodnoty    

Tuky (g) 0,65 0,04 0,08 

z toho nasýtené mastné kyseliny (g) 0,18 0,01 0,02 

Sacharidy (g) 74,7 4,5 9,0 

z toho cukry (g) 5,5 0,33 0,66 

z toho polyoly (g) 52,0 3,1 6,2 

z toho škrob (g) 17,2 1,0 2,06 

Vláknina (g) 12,5 0,75 1,5 

Bielkoviny (g) 2,6 0,16 0,31 

Soľ (g) 1,49 0,09 0,18 

 
Zloženie: Sladidlo: xylitol; prášok z opuncie; extrakt z bielej fazule; kyseliny: kyselina citrónová a 
hydrogénuhličitan sodný;  prírodná citrónová aróma a ďalšie prírodné arómy; prášok z kôry 
škoricovníka; suchý extrakt z jabĺk; triglyceridy so stredne dlhým reťazcom; farbivo: kurkumín. 
 
Odporúčaná dávka: 1 - 2 vrecúška denne. 
 
Príprava a použitie: Po jednom alebo oboch hlavných jedlách (teda 1 – 2x denne) nechajte rozpustiť 
obsah jedného vrecúška 6 g priamo na jazyku (neriedené). 
 

Upozornenie: Výrobok obsahuje polyoly: nedodržanie odporúčaného dávkovania môže mať za 
následok laxatívny účinok. Výrobok sa nesmie používať ako náhrada pestrej stravy a zdravého 



životného štýlu. Odporúčaná denná dávka sa nesmie prekročiť. Nevhodné pre deti, tehotné a 
dojčiace ženy. Určené iba pre dospelých.  
 
Skladovanie: Skladujte v tme a suchu pri teplote 15 – 22 °C, chráňte pred priamym slnečným 
žiarením. Uchovávajte mimo dosahu malých detí. 
 
Šarža a minimálna trvanlivosť do konca (mesiac/rok): Viď. údaj na jednotlivých vrecúškach. 
 
Krajina pôvodu: Francúzsko 
 


