
Složení: směs bílkovin (sójové bílkoviny, mléčné 
bílkoviny, sušený vaječný bílek), izomalto-oligosacharidy, 
rostlinné oleje (palmojádrový, palmový a bambucký olej), 
kousky preclíku (izolované sójové bílkoviny, kukuřičný 
škrob, sójová mouka, sezamová semínka, palmový 
olej, tapiokový škrob, inulin, hrachová vláknina, rýžový 
sirup, sůl, zahušťovadlo: xantanová guma, pečící prášek 
(monokalciumfosfát, hydrogenuhličitan sodný a kukuřičný 
škrob), kvasnice, hydroxid sodný), karamelové kousky 
(mléčná čokoláda (cukr, kakaové máslo, neslazená čoko-
láda, mléčné složky, laktóza, sójový lecitin, sůl, aroma), 
cukr, máslo, pražené mandle, mléčné složky, sůl), poly-
dextróza, zvlhčující látka: glycerín, invertní cukr, aromata, 
sušený jogurtový prášek, sůl, sušené odstředěné mléko, 
zahušťovadlo: agar, vanilkový extrakt, emulgátor: sójový 
lecitin, sladidlo: sukralóza, antioxidant: tokoferoly.

Alergeny: mléko, sója, vejce, sezam, mandle. 
Zpracováno na zařízeních zpracovávajících také 
obiloviny a arašídy.

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 dopo-
ručeními 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: Kanada

Hmotnost 1 tyčinky/porce: 44 g
Celková hmotnost: 220 g (5 tyčinek)

Výhradní distributor v ČR:
Lavibell, s.r.o.
Domažlická 1053/15, 130 00 Praha 3
www.victus.cz
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Tyčinka sladko-slaná s preclíkem
Fluffy toffee pretzel bar

Bílkovinná tyčinka s vysokým obsahem vlákniny, s cukrem a sladidly, 
která může být součástí diety k regulaci tělesné hmotnosti.

Energetická hodnota 100 g 1 porce/44 g
kJ 1681 741
kcal 400 177
Výživové hodnoty
Bílkoviny (g) 34,1 15,0
Sacharidy (g) 31,1 13,7
z toho cukry (g) 10,0 4,4
Tuky (g) 14,0 6,2
z toho nasycené 
mastné kyseliny (g)

10,2 4,5

Vláknina (g) 6,8 3,0
Sůl (g) 1,42 0,63


