
Složení: sójové granulky, sójové lupínky (bílkovina ze sóji, 
tapiokový škrob, sůl), vláknina z kořene čekanky, plnidlo: 
polydextróza, rýžové lupínky (celozrnná rýžová mouka, 
kukuřičná mouka, třtinový cukr, mořská sůl), merlík čilský, 
zvlhčující látka: glycerol, glukózový sirup, med, sójové 
křupky (bílkovina ze sóji, nízkotučné kakao, tapiokový 
škrob), mandle 4,1 %, dýňová semínka 2,6 %, minerály 
(hydrogenfosforečnan draselný, trifosforečnan vápenatý, 
oxid hořečnatý, difosforečnan železitý, jodid draselný, 
oxid zinečnatý, seleničitan sodný, síran manganatý, síran 
měďnatý) bílkovina ze sóji, kakaová hmota, sójový olej, 
kyselina citrónová, sůl, vitamíny (A, B1, B2, B3, B5, B6, B8, 
B9, B12, C, D, E a K), emulgátor: sójový lecitin.

Alergeny: sója, mandle. Může obsahovat 
stopy arašídů a sezamu.

Návod k přípravě: Určeno k přímé konzumaci.

Upozornění: Nepoužívat jako jediný zdroj 
potravy. Nevyhnutelnou součástí výživy spo-
třebitele 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 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

Hmotnost 1 tyčinky/porce: 58 g
Celková hmotnost: 348 g (6 tyčinek)

Výhradní distributor v ČR:
Lavibell, s.r.o.
Domažlická 1053/15, 130 00 Praha 3
www.victus.cz

Semínková tyčinka
Nut & seed bar vegetarian

Bílkovinná tyčinka, která může být součástí diety k regulaci tělesné hmotnosti.

Energetická hodnota 100 g 1 porce/58 g
kJ 1440 836
kcal 344 200
Výživové hodnoty
Bílkoviny (g) 25,0 14,0
Sacharidy (g) 30,0 17,0
z toho cukry (g) 12,0 6,8
Tuky (g) 10,0 6,0
z toho nasycené 
mastné kyseliny (g)

2,0 1,1

Vláknina (g) 19,0 11,0
Sůl (g) 1,0 0,58
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