
 

 

 

 

 

 

 

 

 

KETOFIT®  Vám přináší 

 

 

KETOFIT® GURMÁN  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Snackingový balíček s přípravky vhodnými do 2. poloviny dietního programu KETOFIT® a do 

období po skončení diety. 

 

POTRAVINY S VYSOKÝM OBSAHEM BÍLKOVIN 

 

KETOFIT® GURMÁN 

Sestavili jsme pro vás speciální box složený z atraktivních dietních přípravků, které vám 

zpestří dietu a pomohou vám udržet si redukovanou tělesnou hmotnost dlouhodobě. 

 

KDY MŮŽETE ZAČÍT PŘÍPRAVKY Z BOXU KETOFIT® GURMÁN POUŽÍVAT? 

Tyto přípravky lze používat takto: 

• Pro zpříjemnění redukční proteinové diety ve druhé polovině dietního programu 

KETOFIT® SLADŠÍ nebo SLANĚJŠÍ, jako náhradu jednoho instantního jídla za den. Příklad: 

Jedno sladké instantní jídlo KETOFIT® lze nahradit například proteinovou tyčinkou z boxu 

KETOFIT® GURMÁN. Je to praktické a umožňuje to nepřerušit dietu i v situacích, kdy je 

příprava instantních jídel složitá (služební cesty, a pod.).  

• K prevenci vzniku jo-jo efektu, tedy jako dietu po dietě, jako náhradu jednoho až tří jídel 

denně v rámci racionálního stravování po skončení dietního programu.  

• K zvládání „chuťových krizí“. Mnoho, jinak disciplinovaných klientů, si stěžuje na občasné 

stavy impulzivní potřeby dát si (obvykle večer) nějaký pamlsek (čokoládu, brambůrky 

apod.), který spolehlivě ničí snahy o trvalé zvládnutí problémů s nadváhou a navíc to vede 

ke vzniku nekonečného kola výčitek z osobního selhání. Pokud zhřešíte s jakýmkoliv 

přípravkem z boxu KETOFIT® GURMÁN, pak se nemusíte důsledků svého selhání na 

úspěšnou redukci vůbec obávat! 

 

JAKÝ JE ROZDÍL MEZI PŘÍPRAVKY Z BOXU KETOFIT® GURMÁN A KETOFIT® SLADŠÍ ČI 

SLANĚJŠÍ? 

• Přípravky z boxu KETOFIT® GURMÁN jsou rovněž hyperproteinové, ale ve srovnání s 

instantními jídly jsou o něco málo kaloričtější a obvykle obsahují o nějaké to procento více 

tuků a sacharidů, což je dáno jejich složením a technologií přípravy.  

• Nehodí se tedy do striktních fází proteinové diety, ve které ale mají nezastupitelné místo v 

situacích popsaných výše! 

 

SLOŽENÍ JEDNOTLIVÝCH PŘÍPRAVKŮ Z BOXU KETOFIT® GURMÁN 

• Prostudujte si složení jednotlivých jídel z nového boxu! Všechny mají původ ve Francii 

nebo Španělsku, jejich kvalita je garantována, stejně jako absence ingrediencí pocházejících 

z problematických destinací. 

 
 



 

 

 

BALENÍ OBSAHUJE: 

 

 Nápoj s příchutí broskvového čaje 4 

Houbové rizoto s příchutí sýra 4 

Dezert s čokoládovo-hruškovou příchutí 4 

Boloňské špagety 
Spaghetti bolognaise / Spaghetti bolognese 

4 

Červené fazolky na chilli 
Chilli 

4 

Tyčinka s příchutí červeného ovoce 4 

Tyčinka s citronovou příchutí 3 

Vafle s čokoládovou příchutí 4 

Vafle s vanilkovou příchutí 4 

Chléb cereální 
Cereal protein bread 

4 

Krém s houbovou příchutí 4 

  



 

 

NÁPOJ S PŘÍCHUTÍ BROSKVOVÉHO ČAJE SE SLADIDLY 

 

Instantní nápoj s vysokým obsahem bílkovin, s nízkým obsahem cukrů a tuků, se sladidly, který může být součástí diety k regulaci 

tělesné hmotnosti. 

 

Celková hmotnost/hmotnost 1 porce: 25 g 

 

PRŮMĚRNÁ VÝŽIVOVÁ HODNOTA VÝROBKU: 

Energetická hodnota 100 g Porce 25 g 

kJ 1430 357 

Kcal 339 85 

Výživové hodnoty   

Tuky (g) 1,0 0,3 

Z toho nasycené mastné 

kyseliny (g) 
0,4 0,10 

Sacharidy (g) 12 2,9 

z toho cukry (g) 2,9 0,7 

Vláknina (g) 20 5,0 

Bílkoviny (g) 61 15,0 

Sůl (g) 1,2 0,29 

Sodík (mg) 464 116 

* = % referenční hodnoty příjmu u průměrné dospělé osoby 

 

Složení: mléčné bílkoviny (emulgátor: lecithin sojový), polydextroza, sušená broskev (broskvový extrakt sušený 40%), (5,9%), 

aromata, kyselina citronová, regulátor kyselosti: citrát sodný, maltodextrin, sladidla: sukralóza a acesulfam K, Vitaminy (15 %)*: 

(A,C,E,B1/Thiamin, B2/Riboflavin,B3/Niacin,B5/kys. pantotheniková, B6, B8 /Biotin, B9/kyselina listová, B12) 

 

Alergeny: Mléko, sója 

Použití: Obsah sáčku vsypte do 200 ml studené vody a míchejte do úplného rozpuštění.  Určeno k přímé konzumaci. 

Upozornění: Nepoužívat jako jediný zdroj potravy. Nevyhnutelnou součástí výživy spotřebitele mají být i běžné pokrmy a 

potraviny, stejně jako zdravý životní styl. Výrobek je určený pro osoby starší 18 let. Nevhodné pro těhotné a kojící ženy. Pokud je 

výrobek konzumován jako součást nízkoenergetické diety, řiďte se doporučeními odborníka se zkušenostmi 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 

Skladování: Skladujte v temnu a suchu při teplotě 15 – 22 °C, chraňte před přímým slunečním zářením. 

Země původu: Francie 

 

 

 

 

 



 

 

HOUBOVÉ RIZOTO S PŘÍCHUTÍ SÝRA  

Instantní dehydratovaná směs pro přípravu rizota bez vaření. 

Potravina s vysokým obsahem bílkovin, s nízkým obsahem cukrů, s vitamíny, která může být součástí diety k regulaci tělesné 

hmotnosti. 

 Hmotnost 1 sáčku/porce: 40 g 

PRŮMĚRNÁ VÝŽIVOVÁ HODNOTA VÝROBKU: 

Energetická hodnota 100 g 1 porce – 40 g v prášku 

kJ 1512 605 

kcal 358 143 

Výživové hodnoty     

Tuky (g) 3,3 1,3 

z toho nasycené mastné kyseliny (g) 2,1 0,8 

Sacharidy (g) 40 16 

z toho cukry (g) 3,2 1,3 

Vláknina (g) 8,1 3,2 

Bílkoviny (g) 38 15 

Sůl (g) 2,9 1,2 

Vápník (mg) 626 250 (31 %*) 

Fosfor (mg) 437 175 (25 %*) 

* = % referenční hodnoty příjmu u průměrné dospělé osoby  

Složení: Rýže paraboiled 40 %; mléčné bílkoviny (emulgátor: slunečnicový lecitin); inulin; aromata (obsahují pšenici, ječmen, 

mléko); smetana v prášku; houby 2 %; cibule; jedlá sůl; petržel; protispékavá látka: uhličitan hořečnatý; stabilizátor: fosforečnan 

draselný; vitaminy (C, B3, E, B5, B6, B2, B1, A, B9, B8, B12); maltodextrin; 

česnek.                                                                                                                                                                                         

Alergeny: Mléko, lepek (pšenice, ječmen). 

Návod k přípravě: Obsah sáčku vysypte do vhodné nádoby, přidejte 120 ml vařící vody a míchejte do vzniku homogenní směsi. 

Poté ohřívejte 30 vteřin v mikrovlnné troubě. Nechte ustát asi 7 minut. Před konzumací promíchejte. Určeno k okamžité 

konzumaci. 

Upozornění: Výrobek obsahuje lepek a není tak vhodný pro osoby na bezlepkové dietě. Nepoužívat jako jediný zdroj 

potravy. Nevyhnutelnou součástí výživy spotřebitele mají být i běžné pokrmy a potraviny, stejně jako zdravý životní styl. 

Výrobek je určený pro osoby starší 18 let. Nevhodné pro těhotné a kojící ženy. Pokud je výrobek konzumován jako součást 

nízkoenergetické diety, řiďte se doporučeními odborníka se zkušenostmi 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 sáčku. 

 Skladování: Skladujte v temnu a suchu při teplotě 15 – 22 °C, chraňte před přímým slunečním zářením. 

 Země původu: Francie               

 



       

 

DEZERT S ČOKOLÁDOVO-HRUŠKOVOU PŘÍCHUTÍ  

Instantní směs pro přípravu dezertu s čokoládovo-hruškovou příchutí bez vaření. 

Potravina s vysokým obsahem bílkovin, se sladidly, s vitamíny, která může být součástí diety k regulaci tělesné hmotnosti. 

Hmotnost 1 sáčku/porce: 25 g 

PRŮMĚRNÁ VÝŽIVOVÁ HODNOTA VÝROBKU: 

Energetická hodnota 100 g 1 porce - 25 g v prášku 

kJ 1501 375 

kcal 355 89 

Výživové hodnoty     

Tuky (g) 3,2 0,8 

z toho nasycené mastné kyseliny (g) 2,0 0,5 

Sacharidy (g) 8,3 2,1 

z toho cukry (g) 4,1 1,0 

Vláknina (g) 5,8 1,4 

Bílkoviny (g) 70,3 17,6 

Sůl (g) 1,3 0,34 

Vápník (mg) 1326 331 (41 %*) 

Fosfor (mg) 1019 255 (36 %*) 

Hořčík (mg) 236 59 (16 %*) 

* = % referenční hodnoty příjmu u průměrné dospělé osoby 

  

Složení: Mléčné bílkoviny (emulgátor: slunečnicový lecitin); nízkotučné kakao v prášku 13 %; zahušťovadla: guarová guma a 

karagenany; aromata; fruktóza; sůl; stabilizátor: fosforečnan draselný; protispékavé látky: uhličitan hořečnatý; vitamíny (C, B3, E, 

B5, B6, B2, B1, A, B9, B8, B12); maltodextrin; sladidla: aspartam (obsahuje zdroj fenylalaninu) a acesulfam K. 

Alergeny: Mléko. 

Návod k přípravě: Obsah sáčku vysypte do vhodné nádoby, přidejte 150 ml vody a míchejte do vzniku homogenní směsi. Nechte 

několik minut vychladit. Určeno k okamžité konzumaci. 

Upozornění: Výrobek obsahuje zdroj fenylalaninu. Nepoužívat jako jediný zdroj potravy. Nevyhnutelnou součástí výživy 

spotřebitele mají být i běžné pokrmy a potraviny, stejně jako zdravý životní styl. Výrobek je určený pro osoby starší 18 let. 

Nevhodné pro těhotné a kojící ženy. Pokud je výrobek konzumován jako součást nízkoenergetické diety, řiďte se doporučeními 

odborníka se zkušenostmi 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 sáčku 

Skladování: Skladujte v temnu a suchu při teplotě 15 – 22 °C, chraňte před přímým slunečním zářením. 

Země původu: Francie                    

 



 

   

BOLOŇSKÉ ŠPAGETY  

Instantní dehydratovaná směs pro přípravu těstovin na boloňský způsob bez vaření. 

Potravina s vysokým obsahem bílkovin a vlákniny, s vitamíny, která může být součástí diety k regulaci tělesné hmotnosti. 

Hmotnost 1 sáčku/porce: 44 g  

PRŮMĚRNÁ VÝŽIVOVÁ HODNOTA VÝROBKU: 

Energetická hodnota 100 g 1 porce – 44 g v prášku 

kJ 1426 625 

kcal 339 149 

Výživové hodnoty     

Tuky (g) 5,5 2,4 

z toho nasycené mastné kyseliny (g) 2,7 1,2 

Sacharidy (g) 39 17 

z toho cukry (g) 7,7 3,4 

Vláknina (g) 14 6,3 

Bílkoviny (g) 26 12 

Sůl (g) 5,1 2,2 

Draslík (mg) 855 376 (19 %*) 

Fosfor (mg) 326 144 (21 %*) 

* = % referenční hodnoty příjmu u průměrné dospělé osoby 

  

Složení: Těstoviny 30 % (semolina z tvrdé pšenice); sójové bílkoviny; dehydratované hovězí maso 9,5 %; pšeničná vláknina; 

cibule 7 %; rajčata 6 %; přírodní aromata (obsahují pšenici, ječmen); bramborový škrob; jedlá sůl; fruktóza; triglyceridy se 

středním řetězcem; kyselina: kyselina citronová; zahušťovadlo: guarová guma; petržel; majoránka; česnek; vitamíny (C, B3, E, 

B5, B6, B2, B1, A, B9, B8, B12); maltodextrin; antioxidanty: extrakt z rozmarýnu a alfa-tokoferoly. 

Obsahuje: Lepek (pšenice, ječmen), sója. 

Návod k přípravě: Obsah sáčku vysypte do vhodné nádoby, přidejte 170 ml vařící vody a dobře promíchejte. Ohřívejte 1 minutu 

v mikrovlnné troubě a poté nechte 5 minut odstát. Určeno k okamžité konzumaci.  

Upozornění: Výrobek obsahuje lepek a není tak vhodný pro osoby na bezlepkové dietě. Nepoužívat jako jediný zdroj 

potravy. Nevyhnutelnou součástí výživy spotřebitele mají být i běžné pokrmy a potraviny, stejně jako zdravý životní styl. 

Výrobek je určený pro osoby starší 18 let. Nevhodné pro těhotné a kojící ženy. Pokud je výrobek konzumován jako součást 

nízkoenergetické diety, řiďte se doporučeními odborníka se zkušenostmi 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 sáčku. 

Skladování: Skladujte v temnu a suchu při teplotě 15 – 22 °C, chraňte před přímým slunečním zářením. 

Země původu: Francie       

 



          

 ČERVENÉ FAZOLE NA CHILLI  

Instantní směs pro přípravu fazolí na chilli bez vaření. 

Potravina s vysokým obsahem bílkovin a vlákniny, s nízkým obsahem tuků a cukrů, s vitamíny, která může být součástí diety k 

regulaci tělesné hmotnosti. 

Hmotnost 1 sáčku/porce: 33,5 g  

PRŮMĚRNÁ VÝŽIVOVÁ HODNOTA VÝROBKU: 

Energetická hodnota 100 g 1 porce – 33,5 g v prášku 

kJ 1405 471 

kcal 333 112 

Výživové hodnoty     

Tuky (g) 3,0 1,0 

z toho nasycené mastné kyseliny (g) 1,4 0,5 

Sacharidy (g) 34 11 

z toho cukry (g) 6,5 2,2 

Vláknina (g) 15 5,2 

Bílkoviny (g) 35 12 

Sůl (g) 3,5 1,2 

Draslík (mg) 1447 485 (24 %*) 

Fosfor (mg) 537 180 (26 %*) 

Hořčík (mg) 162 54 (14 %*) 

* = % referenční hodnoty příjmu u průměrné dospělé osoby 

  

Složení: Sójové bílkoviny; červené fazole (30%); aromata a uzené aroma (obsahuje pšenici, ječmen); bílkoviny z hrachu, cibule 

5,5 %; koření (paprika, chilli, pepř, kmín, česnek); pšeničná vláknina; rajčata v prášku 5 %; jedlá sůl; zahušťovadla: guarová, 

xantanová a karobová guma; červená paprika 0,7 %; triglyceridy se středním řetězcem; kyselina: kyselina citronová; maltodextrin; 

šťáva z červené řepy v prášku; vitamíny (C, B3, E, B5, B6, B2, B1, A, B9, B8, B12); antioxidant: extrakt z rozmarýnu. 

Alergeny: Lepek (pšenice), ječmen, sója. 

Návod k přípravě: Obsah sáčku vysypte do vhodné nádoby, přidejte 170 ml vařící vody a dobře promíchejte. Ohřívejte 1 minutu 

v mikrovlnné troubě a poté nechte 5 minut odstát. Určeno k okamžité konzumaci. 

Upozornění: Výrobek obsahuje lepek a není tak vhodný pro osoby na bezlepkové dietě. Nepoužívat jako jediný zdroj 

potravy. Nevyhnutelnou součástí výživy spotřebitele mají být i běžné pokrmy a potraviny, stejně jako zdravý životní styl. 

Výrobek je určený pro osoby starší 18 let. Nevhodné pro těhotné a kojící ženy. Pokud je výrobek konzumován jako součást 

nízkoenergetické diety, řiďte se doporučeními odborníka se zkušenostmi 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 sáčku. 

Skladování: Skladujte v temnu a suchu při teplotě 15 – 22 °C, chraňte před přímým slunečním zářením. 

Země původu: Francie           

 



 

 

TYČINKA S PŘÍCHUTÍ ČERVENÉHO OVOCE 

 

Proteinová tyčinka s příchutí jahod a malin, s vysokým obsahem vlákniny, s nízkým obsahem cukru, se sladidlem, která muže být 

součástí diety k regulaci tělesné hmotnosti. 

Hmotnost 1 tyčinky/porce: 35 g 

 

PRŮMĚRNÁ VÝŽIVOVÁ HODNOTA VÝROBKU 

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

kJ 1445 338 

kcal 495 118 

Výživové hodnoty   

Tuky (g) 9,8 3,4 

z toho nasycené mastné kyseliny (g) 5,6 2,0 

Sacharidy (g) 23 8 

z toho cukry (g) 3,2 1,1 

Vláknina (g) 21 7,2 

Bílkoviny (g) 33 11 

Sůl (g) 0,75 0,26 

 

Složení: Plnidlo: polydextróza; bílkovina ze syrovátky (syrovátková bílkovina, rýžová mouka, emlgátor: sojový lecitin), sójové 

křupinky (bílkoviny ze sóji, škrob tapioka, jedlá sůl); bílá čokoláda se sladidlem (sladidlo: maltitol, kakaové máslo, sušené 

plnotučné mléko, emulgtor: sojový lecitin, vanilka)(14,3%), hydrolyzovaný pšeničný lepek, mléčný tuk, zvlhčovadlo: glycerol, 

rostlinná vláknina (akaciová guma), kyselina citronová, aromata, maliny (0,3%), jahody (0,3%), emulgátor: sójový leitin, sladidlo: 

sukraloza, barvivo: karmín. 

 

Alergeny: Lepek (pšenice), mléko, sóju. Muže obsahovat stopy vajec, orechu, arašídu a sezamu. 

Použití: Určeno k přímé konzumaci. 

Upozornění: Nepoužívat jako jediný zdroj potravy. Nevyhnutelnou součástí výživy spotřebitele mají být i běžné pokrmy a 

potraviny, stejně jako zdravý životní styl. Výrobek je určený pro osoby starší 18 let. Nevhodné pro těhotné a kojící ženy. Pokud je 

výrobek konzumován jako součást nízkoenergetické diety, řiďte se doporučeními odborníka se zkušenostmi 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 sáčku. 

Skladování: Skladujte v temnu a suchu při teplotě 15 – 22 °C, chraňte před přímým slunečním zářením. 

Země původu: Francie      

 

 

 

 



 

TYČINKA S PŘÍCHUTÍ CITRONU  

Bílkovinná tyčinka s citrónovou příchutí, s vysokým obsahem vlákniny, se sladidly, která může být součástí diety k regulaci 

tělesné hmotnosti. 

Hmotnost 1 tyčinky: 35 g 

 

PRŮMĚRNÁ VÝŽIVOVÁ HODNOTA VÝROBKU 

 

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

kJ 1492 522 

Kcal 357 125 

Výživové hodnoty 
  

Tuky (g) 12,7 4,4 

z toho nasycené mastné kyseliny (g) 6,8 2,4 

Sacharidy (g) 24,0 8,4 

z toho cukry (g) 3,1 1,1 

z toho polyoly (g) 17,8 6,2 

z toho škrob (g) 3,1 1,1 

Vláknina (g) 14,1 4,9 

Bílkoviny (g) 36,8 12,9 

Sůl (g) 1,5 0,5 

 

 

Alergeny: Sója, mléko 

 

Složení: Sójové křupinky (bílkoviny ze sóji, škrob tapioka, jedlá sůl); plnidlo: polydextróza; bílá poleva se sladidlem 20 % 

(sladidlo: maltitol, kakaové máslo, plnotučné mléko v prášku, emulgátor: sójovýlecitin, vanilka); hydrolyzovaná želatina; 

zvlhčovadlo: glycerol; bílkoviny ze sóji; palmový olej;mléčné bílkoviny; aromata; odtučněný jogurt v prášku 0,8 %; kyselina: 

kyselina citrónová; emulgátor: sójový lecitin; slunečnicový olej; sladidlo: sukralóza; barvivo: beta-karoten. 

 

Příprava: Určeno k přímé konzumaci. Zapijte sklenicí vody. 

 

Šarže a minimální trvanlivost: Viz údaj na obalu. 

 

Skladování: Skladujte v temnu a suchu při teplotě 15 – 22 °C, chraňte před přímým slunečním zářením. 

 

Upozornění: Výrobek obsahuje polyoly: nedodržení doporučeného dávkování může mít za následek projímavý 

účinek.  Nepoužívat jako jediný zdroj potravy. Nevyhnutelnou součástí výživy spotřebitele mají být i běžné pokrmy a potraviny, 

stejně jako zdravý životní styl. Výrobek je určený pro osoby starší 18 let. Nevhodné pro těhotné a kojící ženy. Pokud je výrobek 

konzumován jako součást nízkoenergetické diety, řiďte se doporučeními odborníka se zkušenostmi v oblasti výživy lidí. Během 

užívání výrobku dodržujte dostatečný příjem tekutin (min. 1,5 l / den). Nepřekračujte doporučené dávkování! 

Země původu: Francie 



 

VAFLE S ČOKOLÁDOVOU PŘÍCHUTÍ 

Bílkovinné vafle s vysokým obsahem vlákniny, s cukrem a sladidlem, které mohou být součástí diety k regulaci tělesné hmotnosti. 

Hmotnost 1 porce: 42 g 

 

PRŮMĚRNÁ VÝŽIVOVÁ HODNOTA VÝROBKU 

Energetická hodnota Na 100 g Na 1 porci 42 g 

kJ 2041 857 

Kcal 489 205 

Výživové hodnoty 

  

Tuky (g) 25,6 10,7 

z toho nasycené mastné kyseliny (g) 13,6 5,7 

Sacharidy (g) 25,7 10,8 

z toho cukry (g) 11,4 4,8 

Vláknina (g) 10,7 4,51 

Bílkoviny (g) 33,6 14,1 

Sůl (g) 0,4 0,16 

Alergeny: Mléko, lepek (pšenice), sója 

Složení: Mléčné bílkoviny;rostlinný tuk;tmavá poleva 13,4% (kakaová hmota, kakaové máslo,cukr,částečně odtučněné kakao v 

prášku, emulgátor: sójový lecitin, vanilinové aroma); hydrolyzovaný kolagen; maltodextrin;pšeničná mouka; inulin;světlá poleva 

9,5% ( cukr, kakaové máslo,odtučněné mléko v prášku,kakaová hmota, syrovátka, máslo v prášku, emulgátor: sójovýlecitin, 

aromata); lískooříškové aroma;emulgátory: sójový lecitin a E476; zahušťovadlo: guarová guma; kypřící látky:hydrogenouhličitan 

amonný a sodný; sladidlo: sukralóza. 

 

Příprava: Určeno k přímé konzumaci. Zapijte sklenicí vody. 

 

Šarže a minimální trvanlivost: Viz údaj na obalu. 

 

Skladování: Skladujte v temnu a suchu při teplotě 15 – 22 °C, chraňte před přímým slunečním zářením. 

 

Upozornění: Výrobek obsahuje polyoly: nedodržení doporučeného dávkování může mít za následek projímavý 

účinek.  Nepoužívat jako jediný zdroj potravy. Nevyhnutelnou součástí výživy spotřebitele mají být i běžné pokrmy a potraviny, 

stejně jako zdravý životní styl. Výrobek je určený pro osoby starší 18 let. Nevhodné pro těhotné a kojící ženy. Pokud je výrobek 

konzumován jako součást nízkoenergetické diety, řiďte se doporučeními odborníka se zkušenostmi v oblasti výživy lidí. Během 

užívání výrobku dodržujte dostatečný příjem tekutin (min. 1,5 l / den). Nepřekračujte doporučené dávkování! 

Země původu: Francie 

 



 

VAFLE S VANILKOVOU PŘÍCHUTÍ  

 

Bílkovinné vafle s vysokým obsahem vlákniny, s cukrem a sladidlem, které mohou být součástí diety k regulaci tělesné hmotnosti. 

 

Hmotnost 1 porce: 42 g 

 

PRŮMĚRNÁ VÝŽIVOVÁ HODNOTA VÝROBKU 

Energetická hodnota Na 100 g Na 1 porci 42 g 

kJ 2108 885 

kcal 505 212 

Výživové hodnoty   

Tuky (g) 28,1 11,8 

z toho nasycené mastné kyseliny (g) 15,5 6,5 

Sacharidy (g) 25,3 10,6 

z toho cukry (g) 16,3 6,8 

Vláknina (g) 8,9 3,73 

Bílkoviny (g) 33,4 14,0 

Sůl (g) 0,4 0,16 

 

Složení: Mléčné bílkoviny; rostlinný tuk; hydrolyzovaný kolagen; maltodextrin; cukr; pšeničná mouka; inulin; světlá poleva 9,5 

% (cukr, kakaové máslo, odtučněné mléko v prášku, kakaová hmota, syrovátka, máslo v prášku, emulgátor: sójový lecitin, 

aromata); kakaové máslo; odtučněné mléko v prášku; vanilkové aroma; emulgátory: sójový lecitin a E476; zahušťovadlo: guarová 

guma; kypřící látky: hydrogenuhličitan amonný a sodný; sladidlo: sukralóza. 

 

Alergeny: Mléko, sója, lepek (pšenice). 

Použití: Určeno k přímé konzumaci. 

Upozornění: Výrobek obsahuje lepek a není tak vhodný pro osoby na bezlepkové dietě. Nepoužívat jako jediný zdroj 

potravy. Nevyhnutelnou součástí výživy spotřebitele mají být i běžné pokrmy a potraviny, stejně jako zdravý životní styl. 

Výrobek je určený pro osoby starší 18 let. Nevhodné pro těhotné a kojící ženy. Pokud je výrobek konzumován jako součást 

nízkoenergetické diety, řiďte se doporučeními odborníka se zkušenostmi 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 sáčku. 

Skladování: Skladujte v temnu a suchu při teplotě 15 – 22 °C, chraňte před přímým slunečním zářením. 

Země původu: Francie                      

 

 

 

 

 

 



 

CEREÁLNÍ CHLÉB 

Plátkový chléb s vysokým obsahem bílkovin, s vlákninou, s nízkým obsahem cukrů a tuků, který může být součástí diety k 

regulaci tělesné hmotnosti. 

Hmotnost 1 porce (sáčku = 2 plátky): 48 g  

PRŮMĚRNÁ VÝŽIVOVÁ HODNOTA VÝROBKU 

Energetická hodnota Na 100 g Na 1 porci 48 g2 plátky 

kJ 1106,6 531,2 

kcal 264,0 126,7 

Výživové hodnoty     

Tuky (g) 13,1 6,3 

z toho nasycené mastné kyseliny (g) 1,4 0,7 

Sacharidy (g) 7,5 3,6 

z toho cukry (g) 0,9 0,4 

Vláknina (g) 14,2 6,8 

Bílkoviny (g) 22,0 10,6 

Sůl (g) 1,1 0,5 

Složení: Voda; směs bílkovin (bílkoviny z pšenice, bílkoviny z hrášku); hnědá lněná semínka; žitná mouka; sójová mouka; 

pšeničné otruby; zlatá lněná semínka; slunečnicová semínka; sezam; kvasnice; ovesná vláknina; jedlá sůl; regulátor kyselosti: 

diacetát sodný; syrovátka (mléko) obohacená bílkovinami.   

Obsahuje: lepek (pšenice, oves), sója, mléko, sezamPoužití: Určeno k přímé konzumaci. 

Upozornění: Nepoužívejte jako jediný zdroj potravy. Nevyhnutelnou součástí výživy spotřebitele mají být i běžné pokrmy a 

potraviny, stejně jako zdravý životní styl. Výrobek je určený pro osoby starší 18 let. Nevhodné pro těhotné a kojící ženy. Pokud je 

výrobek konzumován jako součást nízkoenergetické diety, řiďte se doporučeními odborníka se zkušenostmi 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: Uvedeno na obale. 

Skladování: Skladujte v temnu a suchu při teplotě 15 – 22 °C, chraňte před přímým slunečním zářením. 

Země původu: Francie 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

KRÉM S HOUBOVOU PŘÍCHUTÍ 

Prášková instantní směs pro přípravu krému s houbovou příchutí bez vaření. Dietní výrobek s vysokým obsahem bílkovin, s 

vitamíny, který může být součástí diety k regulaci tělesné hmotnosti. 

Hmotnost 1 sáčku: 25 g 

PRŮMĚRNÁ VÝŽIVOVÁ HODNOTA VÝROBKU 

 

Energetická hodnota 100 g 1 porce - 25 g v prášku 

kJ 1519 380 

kcal 359 90 

Výživové hodnoty 

  

Tuky (g) 5,2 1,3 

z toho nasycené mastné kyseliny (g) 2,0 0,5 

Sacharidy (g) 10,1 2,5 

z toho cukry (g) 6,7 1,7 

Vláknina (g) 1,0 0,2 

Bílkoviny (g) 67,6 16,9 

Sůl (g) 8,7 2,18 

Fosfor (mg) 414 104 (15 %*) 

* = % referenční výživové hodnoty 

 

Složení: Mléčné bílkoviny (emulgátor: sójový lecitin); bílkoviny ze sóji; aromata (obsahují pšenici, ječmen, laktózu); jedlá sůl; 

smetana v prášku; zahušťovadla: guarová, xantanová a karobová guma; barvivo: karamel E150c; houby 0,5 %; protispékavá látka: 

uhličitan hořečnatý; vitaminy (C, B3, E, B5, B6, B2, B1, A, B9, B8, B12); maltodextrin. 

 

Alergeny: Mléko, sója, lepek (pšenice, ječmen). 

Příprava: Obsah sáčku vysypte do vhodné nádoby, přidejte 200 ml vody a míchejte do vzniku homogenní směsi. Poté ohřívejte 1 

minutu v mikrovlnné troubě. Určeno k okamžité konzumaci. 

Upozornění: Výrobek obsahuje lepek a není tak vhodný pro osoby na bezlepkové dietě. Nepoužívat jako jediný zdroj 

potravy. Nevyhnutelnou součástí výživy spotřebitele mají být i běžné pokrmy a potraviny, stejně jako zdravý životní styl. 

Výrobek je určený pro osoby starší 18 let. Nevhodné pro těhotné a kojící ženy. Pokud je výrobek konzumován jako součást 

nízkoenergetické diety, řiďte se doporučeními odborníka se zkušenostmi 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 sáčku. 

Skladování: Skladujte v temnu a suchu při teplotě 15 – 22 °C, chraňte před přímým slunečním zářením. 

Země původu: Francie                      



Poznámky: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distributor pro ČR: 

GRISBI s.r.o.   

Starobrněnská 33/16 

Brno 602 00 

 


