
Kaše s příchutí javorového sirupu v prášku
Maple brown sugar flavoured oatmeal

Dietní  výrobek s vysokým obsahem bílkovin, nízkým obsahem cukrů, 
se sladidlem, který může být součástí diety k regulaci tělesné hmotnosti.

Složení: Mléčné bílkoviny, sójové 
bílkoviny, ovesné vločky (ovesný  
lepek 22,8 %), ovesné otruby (oves-
ný lepek), izolát hrachové bílkoviny, 
extrakt z čekanky, mléčná příchuť, 
kukuřičné otruby, ovesná vláknina 
(ovesný lepek), sůl, sladidla: aspar-
tam (obsahuje zdroj fenylalaninu), 
sukralóza.

Alergeny: mléko, sója, ovesný 
lepek. Zpracováno na zařízeních 
zpracovávajících hořčici, celer, vejce 
a siřičitany.

Návod k přípravě: Obsah sáčku 
vsypte do 160 ml studené vody. 
Protřepejte v shakeru nebo v misce 
promíchejte metličkou, aby se 
prášek s vodou spojil. Ohřejte v mi-
krovlnné troubě 1 minutu na střední 
výkon. Před konzumací nechte 2 až 
3 minuty odpočinout. Pro přípravu 
v hrnci vložte obsah sáčku do 160 - 
170 ml vroucí vody. Za občasného 
míchání vařte 2 minuty. Před 
konzumací nechte 2 až 3 minuty 
odpočinout.

Upozornění: Výrobek obsahuje 
lepek a není vhodný pro osoby 

s bezlepkovou dietou. Nepoužívat 
jako jediný zdroj potravy. Nevyhnu-
telnou součástí výživy spotřebitele 
mají být i běžné pokrmy a potraviny 
a zdravý životní styl. Výrobek je 
určený pro osoby starší 18 let. 
Nevhodné pro děti, 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 tekuti (min. 1,5 
l/den). Nepřekračujte doporučené 
dávkování.

Šarže a minimální trvanlivost do 
konce: Viz údaj na sáčku.

Skladování: Skladujte v temnu a su- 
chu při teplotě 15 - 22°C, chraňte 
před přímým slunečním zářením.

Země původu: Francie
Hmotnost 1 porce (sáčku): 36 g
Celková hmotnost: 252 g 
(7 sáčků)  
Výhradní distributor v ČR: 
Lavibell, s.r.o.
Domažlická 1053/15, 130 00 Praha 3
www.victus.cz

Energetická hodnota Na 100 g Na 1 porci 36 g
kJ 1393 501
kcal 331 119
Výživové hodnoty
Bílkoviny (g) 50,0 18,0
Sacharidy (g) 16,7 6,0
z toho cukry (g) 2,5 0,9
Tuky (g) 4,2 1,5
z toho nasycené 
mastné kyseliny (g)

0,6 0,2

Vláknina (g) 13,0 4,7
Sůl (g) 1,43 0,51

VIC 
176


