
Energetická hodnota Na 100 g Na 1 porci 30 g
kJ 1539 463
kcal 364 110
Výživové hodnoty
Bílkoviny (g) 60,0 18,0
Sacharidy (g) 16,4 4,9
z toho cukry (g) 8,9 2,7
Tuky (g) 6,2 1,9
z toho nasycené 
mastné kyseliny (g)

2,8 0,85

Vláknina (g) 1,4 0,4
Sůl (g) 6,0 1,8

Hrachová polévka v prášku
Pea cream

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

Složení: směs bílkovin (mléčné 
bílkoviny, rostlinné bílkoviny - 
obsahují sóju), odtučněné mléko 
v prášku, hrášek v prášku 6,7 %, 
přípravek z rostlinného oleje (ra-
finovaný palmový olej, glukózový 
sirup, mléčné bílkoviny, stabili-
zátor: trifosforečnan pentasodný, 
protispékavá látka: oxid křemičitý), 
jedlá sůl, aromata (obsahují 
mléko, lepek, siřičitany a hořčici), 
zahušťovadla: metylcelulóza sodná, 
xantanová guma, guarová guma, 
alginát sodný, extrakt z kvasnic, 
cibule v prášku, regulátor kyselosti: 
citran draselný, methionin, barviva: 
beta-karoten, karamel (obsahuje 
siřičitany), koření, hydrolyzované 
rostlinné bílkoviny (obsahují lepek), 
česnek v prášku, protispékavá látka: 
oxid křemičitý.
Alergeny: mléko, sója, obiloviny, 
siřičitany a hořčice. Může obsaho-
vat stopy vajec a celeru.
Návod k přípravě: Obsah sáčku 
vsypte do vhodné nádoby, přilijte 
200 - 230 ml horké (ne vařící) 
vody a metlou míchejte do vzniku 
homogenní směsi. Dle chuti můžete 
přidat sůl nebo pepř. Určeno k oka-
mžité konzumaci.

Upozornění: Výrobek obsahuje 
lepek a není vhodný pro osoby 
s bezlepkovou dietou. Přípravek 
tvoří náhradu jednoho hlavního 
jídla v rámci celodenní stravy. 
Nezbytnou součástí stravy musí být 
i jiné potraviny. Při užívání produktu 
dodržujte dostatečný příjem tekutin 
(min. 1,5 l denně) a používejte ho 
dle doporučení lékaře, lékárníka 
nebo odborníka se zkušenostmi 
v oblasti výživy lidí. Nevhodné pro 
děti, těhotné a kojící ženy. Přípravek 
je určen pro osoby starší 18 let.  

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): 30 g
Celková hmotnost: 210 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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