
tianDe            195451  Jahodový proteinový koktejl s inulinem se sladidlem 300 g             
CZ      

 
Použití: Pomocí mixéru nebo šejkru důkladně promíchejte 2 lžíce (20 g) s 200 ml odtučněného mléka pokojové teploty.  
Složení:  mléčná syrovátková bílkovina, bílkovina ze semen konopí setého, protein bílkovina z tykvových semen, guarová guma (zahušťovadlo), inulin, řepná šťáva 
v prášku, jahodová šťáva v prášku, xanthanová guma (zahušťovadlo), ovesná vláknina, potravinářské aroma: jahodové, hydrolyzovaný hovězí kolagen, leucin, 
jahodový prášek, staviolglykosidy (sladidlo), oxid křemičitý (protispékavá látka), výtažek ze semen guarany (obsahuje 10 % kofeinu), sůl, kyselina askorbová 
(antioxidant), L-karnitin L-vinan, pikolinát chromitý.                                                              
Upozornění: možná individuální nesnášenlivost jednotlivých složek. 
Výživové údaje na 1 porci (20 g*): Energetická hodnota - 247 kJ / 59 kcal; Tuky - 1,15 g, z toho nasycené tuky - 1,15 g; Sacharidy - 1,1 g, z toho cukry - 0 g; 
Bílkoviny - 11 g; Vláknina - 0,4 g; Sůl - 0,062 g; Vitamin C - 60 mg (75 % RHP **); Chrom - 67 mcg (167,5 % RHP **); Leucine - 1582 mg; Isoleucin - 800 mg; Valin - 
794 mg; Inulin - 550 mg; Hydrolyzovaný hovězí kolagen - 320 mg; Výtažek guarany - 70 mg; L-karnitin L-vinan - 45 mg; Kofein - 7 mg. 
Výživové údaje na 100 g: Energetická hodnota - 1235 kJ / 295 kcal; Tuky – 5,75 g, z toho nasycené tuky - 5,75 g; Sacharidy - 5,5 g, z toho cukry - 0 g; Bílkoviny - 
55 g; Vláknina - 2 g; Sůl - 0,31 g; Vitamin C - 300 mg (375 % RHP **); Chrom - 335 mcg (837,5 % RHP **); Leucine - 7910 mg; Isoleucin - 4000 mg; Valin - 3970 
mg; Inulin - 2750 mg; Hydrolyzovaný hovězí kolagen - 1600 mg; Výtažek guarany - 350 mg; L-karnitin L-vinan - 225 mg; Kofein - 35 mg. 
Skladujte: na suchém místě, chráněném před přímým slunečním zářením, při teplotě nepřekračující +25°C, relativní vlhkosti vzduchu < 70 %. Po otevření 
uchovávejte v pevně uzavřené nádobě na suchém, chladném místě. Spotřebujte během jednoho měsíce. 
Země původu: Rusko. 
Výrobce:  LLC “Integraciya”, 112a E. Alekseyevoi Street, Barnaul, 656019, Rusko. Tel: +7-3852-555-035 
Dovozce: ASTI Group LLC, 5 Zārdu str., Riga, LV-1083, Latvia, +37127030599.                                                


