
TYČINKA S PRÍCHUŤOU ČERVENÉHO OVOCIA

Bielkovinová tyčinka s príchuťou červeného ovocia, s vysokým obsahom vlákniny, s cukrom 
a sladidlom, ktorá môže byť súčasťou diéty na regulovanie telesnej hmotnosti.

Hmotnosť 1 tyčinky/porcie: 40 g
Celková hmotnosť: 280 g (7 tyčiniek)  

PRIEMERNÁ VÝŽIVOVÁ HODNOTA VÝROBKU:

Energetická hodnota na 100 g na 1 tyčinku/porciu 
40 g

kJ 1440 576
kcal 345 138
Výživové hodnoty
Tuky (g) 9,5 3,8
z toho nasýtené mastné kyseliny (g) 5,0 2,0
Sacharidy (g) 23,8 9,5
z toho cukry (g) 3,0 1,2
z toho polyoly (g) 7,7 3,1
Vláknina (g) 21,7 8,7
Bielkoviny (g) 33,2 13,3
Soľ (g) 0,8 0,3

Zloženie: Plnivo: polydextróza; chrumky zo sójových bielkovín  (bielkoviny zo sóje, škrob, 
soľ); chrumky z mliečnej bielkoviny (mliečne bielkoviny, ryžová múka, emulgátor: sójový 
lecitín); hydrolyzovaný pšeničný lepok; biela poleva so sladidlom 10 % (sladidlo: maltitol, 
kakaové maslo, plnotučné mlieko v prášku,  emulgátor: sójový lecitín, prírodná vanilková 
aróma); palmový olej; zvlhčujúca látka: glycerol; rastlinná vláknina (akáciová guma); arómy; 
maliny 0,3 %; jahody 0,3 %; emulgátor: sójový lecitín, sladidlo: sukralóza.

  
Alergény: Mlieko, lepok (pšenica), sója. Vyrobené na potravinárskych zariadeniach, na 
ktorých sa tiež spracovávajú arašidy, orechy, sezam a obilniny obsahujúce lepok.

Použitie: Určené na priamu konzumáciu.

Upozornenie: Výrobok obsahuje lepok a nie je vhodný pre osoby na bezlepkovej diéte. 
Nepoužívať ako jediný zdroj potravy. Nevyhnutnou súčasťou výživy spotrebiteľa majú byť 
aj bežné pokrmy a potraviny a zdravý životný štýl. Výrobok  je určený pre osoby staršie ako 
18 rokov. Nevhodné pre tehotné a dojčiace ženy. Ak je výrobok konzumovaný ako súčasť 
nízkoenergetickej diéty, riaďte sa odporúčaním odborníka so skúsenosťami v oblasti výživy 
ľudí. Počas užívania výrobku dodržujte dostatočný príjem tekutín (min. 1,5 l/deň). 
Neprekračujte odporúčané dávkovanie!

Šarža a minimálna trvanlivosť do konca: Pozri údaj na obale tyčinky. 
Skladovanie: Skladujte v tme a suchu pri teplote 15 – 22 °C, chráňte pred priamym slnečným 
žiarením. 
Krajina pôvodu: Francúzsko




