
Energetická hodnota Na 100 g Na 1 porci 26 g
kJ 1449 377
kcal 346 90
Výživové hodnoty
Bílkoviny (g) 70,0 18,0
Sacharidy (g) 9,6 2,5

z toho cukry (g) 5,4 1,4
Tuky (g) 3,8 1,0
z toho nasycené 
mastné kyseliny (g)

1,9 0,5

Vláknina (g) 4,7 1,2
Sůl (g) 5,8 1,8

Hrášková polévka se slaninou v prášku
Creamy pea bacon soup

Potravina s vysokým obsahem bílkovin, s nízkým obsahem tuků a cukrů, 
která může být součástí diety k regulaci tělesné hmotnosti.

Složení: směs bílkovin (mléčné 
bílkoviny, rostlinné bílkoviny), hrá-
šek v prášku 9 %, jedlá sůl, sušené 
kousky slaniny 3 % (uzený vepřový 
bok, jedlá sůl, pšeničný škrob, 
uzené aroma, extrakt z rozmarýnu, 
kyselina citrónová, konzervační 
látka: dusitan sodný), aroma, 
zahušťovadlo: xantanová guma, 
zvýrazňovač chuti: glutaman sodný, 
methionin, barvivo: karamel, cibule, 
protispékavá látka: oxid křemičitý
Alergeny: mléko, pšeničný lepek
Návod k přípravě: Do šejkru při-
lijte 200 ml studené vody, vysypte 
obsah sáčku a dobře promíchejte. 
Ohřívejte v mikrovlnné troubě ve 
vhodné nádobě 45 vteřin. Určeno 
k okamžité konzumaci.
Upozornění: Produkt obsahuje 
lepek a není vhodný pro osoby s 
bezlepkovou dietou. Nepoužívejte 
jako jediný zdroj potravy. Nevyhnu-
telnou součástí výživy spotřebitele 
mají být i běžné pokrmy a potraviny, 
stejně jako zdravý životní styl. Výro-

bek 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 doporu-
čené 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 porce (sáčku): 26 g
Celková hmotnost: 182 g (7 sáčků)
Výhradní distributor v ČR: 
Lavibell, s.r.o.
Domažlická 1053/15, 130 00 Praha 3
www.victus.cz
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