DEZERT SVANILKOVOU PŘÍCHUTÍ v prášku, se sladidly
Instantní směs s vysokým obsahem bílkovin, s nízkým obsahem tuků a cukrů, se
sladidly. Výrobek je vhodné konzumovat při dietách se sníženou energetickou hodnotou
a při regulaci tělesné hmotnosti.
Hmotnost 1 sáčku/porce: 24 g
Celková hmotnost: 168 g (7 sáčků)
PRŮMĚRNÁ VÝŽIVOVÁ HODNOTA VÝROBKU
na 100 g
Energetická hodnota
1534 kJ/362 kcal
Výživové hodnoty
Tuky (g)
2,5
z toho nasycené mastné kyseliny (g)
1,2
Sacharidy (g)
5,2
z toho cukry (g)
5,0
Bílkoviny (g)
77,5
Sůl (g)
2,1
Vitamín B2 (riboflavin) (mg)
0,88
* = % referenční hodnoty příjmu u průměrné dospělé osoby

na 24 g
1 porci
368 kJ/87 kcal
0,5
0,3
1,2
1,2
18,5
0, 5
0,21 (15 % *)

Složení: Mléčné bílkoviny (emulgátor: slunečnicový lecitin), aromata (pšeničný
maltodextrin), zahušťovadla: celulózová a xantanová guma, jedlá sůl, sladidla: aspartam
a acesulfam K, protispékavá látka: oxid křemičitý, fosforečnan vápenatý; emulgátor:
slunečnicový lecitin, barviva: tartrazin a žluť SY, vitamíny: C, PP, E, B5, B2, B6, B1, A,
B8, D3, maltodextrin.
Obsahuje: mléko.
Vyrobeno na zařízeních, na kterých se zpracovávají vejce, kukuřice, sója, skořápkové
plody, lepek a celer.
Návod na přípravu: obsah sáčku vysypte do vhodné nádoby (šejkru), přidejte 150 200 ml studené vody a dobře rozmíchejte. Po přípravě ihned zkonzumujte.
Upozornění:
Výrobek obsahuje zdroj fenylalaninu a není vhodný pro osoby s fenylketonúrií.
Nepoužívat jako jediný zdroj potravy. Nevyhnutelnou součástí výživy spotřebitele mají
být i běžné potraviny a zdravý životný styl. Výrobek je určený pro osoby starší 18 let.
Nevhodné pro těhotné a kojící ženy. Pokud je výrobek konzumován jako součást diety se
sníženou energetickou hodnotou, 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: Viz údaj na obalu.
Skladování: skladujte ve tmě a suchu při teplotě 15 – 22 °C, chraňte před přímým
slunečním zářením.
Země původu: Francie

Distributor v ČR:

GRISBI, s.r.o., Starobrněnská 33/16, 602 00 Brno.

DEZERT S HRUŠKOVOU PŘÍCHUTÍ v prášku, se sladidly
Instantní směs s vysokým obsahem bílkovin, nízkým obsahem tuků, se sladidly, která
může být součástí diety k regulaci tělesné hmotnosti.
Hmotnost 1 sáčku / 1 porce 25g, Celková hmotnost 175g/ 7 sáčků
PRŮMĚRNÁ VÝŽIVOVÁ HODNOTA VÝROBKU
ENERGETICKÁ HODNOTA
VÝŽIVOVÉ HODNOTY
Tuky (g)
z toho nasycené mastné kyseliny (g)
Sacharidy (g)
z toho cukry (g)
Bílkoviny (g)
Sůl (g)

na 100 g
1506 kJ/357 kcal

na 25 g/1 porci
376 kJ/89 kcal

4,5
2,8
4
1
70
2,5

1,1
0,7
1
0,3
17,6
0,6

Složení: mléčné bílkoviny, kakaový prášek (17%); zahušťovadlo: xantanová a
celulozová guma;
jedlá sůl; emulgátor: slunečnicový lecitin; aroma (maltodextrin a dextrin, obsahují
cereálie
a lepek ); protispékavá látka: oxid křemičitý (nano), fosforečnan vápenatý; sladidla:
acesulfam K ,
aspartam a sukraloza; vitaminy: C, PP, E, B2, B5, B6, B1, A, B8, D3, maltodextrin.
Obsahuje: mléko, lepek.
Příprava: rozmíchejte v šejkru se 150-200 ml studené vody. Ihned konzumujte.
Upozornění: Výrobek obsahuje zdroj fenylalaninu a není vhodný pro osoby
s fenylketonúrií. Nepoužívat jako jediný zdroj potravy. Nevyhnutelnou součástí výživy
spotřebitele mají být i běžné pokrmy a potraviny, stejně jako 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: Viz údaj na obalu.
Skladování: Skladujte v temnu a suchu při teplotě 15 – 22 °C, chraňte před přímým
slunečním zářením.
Země původu: Francie
Distributor v ČR: GRISBI, s.r.o.

DEZERT SČOKOLÁDOVOU PŘÍCHUTÍ v prášku, se sladidly
Instantní směs s vysokým obsahem bílkovin, s nízkým obsahem tuků, se sladidly.
Výrobek je vhodný při dietách se sníženou energetickou hodnotou a při regulaci tělesné
hmotnosti.
Hmotnost 1 sáčku/porce: 25 g
Celková hmotnost: 175 g (7 sáčků)
PRŮMĚRNÁ VÝŽIVOVÁ HODNOTA VÝROBKU
na 100 g
Energetická hodnota
Výživové hodnoty
Tuky (g)
z toho nasycené mastné kyseliny (g)
Sacharidy (g)
z toho cukry (g)
Bílkoviny (g)
Sůl (g)

1506 kJ/357 kcal
4,5
2,8
4,0
1,0
70,5
2,5

na 25 g
1 porci v prášku
376 kJ/89 kcal
1,1
0,7
1,0
0,3
17,6
0,6

Složení: mléčné bílkoviny (emulgátor: sójový lecitin); kakaový prášek (16%);
zahušťovadla: celulózová a xantanová guma; jedlá sůl; sladidla: aspartam a acesulfam
K; protispékavá látka: oxid křemičitý, fosforečnan vápenatý; vitamíny: C, PP, E, B5, B2,
B6, B1, A, B8, D3, nosič: maltodextrin.
Obsahuje: mléko, sóju.
Vyrobeno na zařízeních, na kterých se rovněž zpracovávají vejce, sója, ořechy, lepek a
celer.
Návod na přípravu: obsah sáčku vysypte do vhodné nádoby (šejkru), přidejte 150 200 ml studené vody a dobře rozmíchejte.
Ihned zkonzumujte.
Upozornění: Výrobek obsahuje zdroj fenylalaninu a není vhodný pro osoby
s fenylketonúrií. Nepoužívat jako jediný zdroj potravy. Nevyhnutelnou součástí výživy
spotřebitele mají být i běžné pokrmy a potraviny, stejně jako 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: Viz údaj na obalu.
Skladování: Skladujte v temnu a suchu při teplotě 15 – 22 °C, chraňte před přímým
slunečním zářením.
Země původu: Francie
Distributor v ČR:

GRISBI, s.r.o.

CEREÁLNÍ KRÉM SJABLKY A SKOŘICÍ v prášku, se sladidly
Instantní směs s vysokým obsahem bílkovin, s nízkým obsahem tuků, se sladidly.
Výrobek je vhodný při dietách se sníženou energetickou hodnotou a při regulaci tělesné
hmotnosti.
Hmotnost 1 sáčku/porce: 29 g
Celková hmotnost: 203 g (7 sáčků)
PRŮMĚRNÁ VÝŽIVOVÁ HODNOTA VÝROBKU
na 100 g
Energetická hodnota
1460 kJ/349 kcal
Výživové hodnoty
Tuky (g)
2,4
z toho nasycené mastné kyseliny (g)
1,0
Sacharidy (g)
21,0
z toho cukry (g)
8,1
Bílkoviny (g)
61,0
Sůl (g)
1,4
Vitamín B2 (riboflavin)(mg)
0,72
* = % referenční hodnoty příjmu u průměrné dospělé osob

na 29 g
1 porci
423 kJ/101 kcal
0,7
0,2
6,2
2,3
17,5
0,4
0,21 (15 % *)

Složení: mléčné bílkoviny, izolované sójové bílkoviny, sušené odtučněné mléko,
pražená sladová pšeničná mouka (lepek) (9%), sójové vločky (6,5%)(izolované sójové
bílkoviny, rýžová mouka, sladový výtažek (obsahuje lepek) a sůl), předvařená
ječmenná mouka (4,5%); zahušťovadlo: xantanová guma, sušená jablka (9%), sůl,
aromata (maltodextrin, dextrin); barvivo: karamel, emulgátor: sójový lecitin, sladidla:
aspartam, acesulfam K, skořice (2%), protispékavá látka: oxid křemičitý, fosforečnan
vápenatý; vitamíny: C, PP, E, B5, B2, B6, B1, A, B8, D3, maltodextrin.
Obsahuje: mléko, sóju a lepek.
Vyrobeno na zařízeních, na kterých se zpracovávají vejce, kukuřice, skořápkové plody a
celer.
Návod na přípravu: obsah sáčku vysypte do vhodné nádoby (šejkru), přidejte 80 ml
studené vody a dobře rozmíchejte. Jemně ohřejte bez víčka v mikrovlnné troubě. Po
přípravě ihned zkonzumujte.
Upozornění:
Výrobek obsahuje zdroj fenylalaninu a není vhodný pro osoby s fenylketonúrií.
Nepoužívat jako jediný zdroj potravy. Nevyhnutelnou součástí výživy spotřebitele mají
být i běžné potraviny a zdravý životný styl. Výrobek je určený pro osoby starší 18 let.
Nevhodné pro těhotné a kojící ženy. Pokud je výrobek konzumován jako součást diety se
sníženou energetickou hodnotou, 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: Viz údaj na obalu.
Skladování: skladujte ve tmě a suchu při teplotě 15 – 22 °C, chraňte před přímým
slunečním zářením.
Země původu: Francie

Distributor v ČR: GRISBI, s.r.o.

ZELENINOVÝ KRÉM v prášku
Instantní směs s vysokým obsahem bílkovin, nízkým obsahem tuků a cukrů, která může
být součástí diety k regulaci tělesné hmotnosti.
Hmotnost 1 porce: 26 g
Celková hmotnost: 182g (7 sáčků)
PRŮMĚRNÁ VÝŽIVOVÁ HODNOTA VÝROBKU:
Energetická hodnota
kJ
kcal
Výživové hodnoty
Tuky (g)
z toho nasycené mastné kyseliny
(g)
Sacharidy (g)
z toho cukry (g)
Bílkoviny (g)
Sůl (g)

100 g
1522
360

1 porce – 26 g
396
94

3,8
2,1

1,0
0,5

13,2
8,5
66,5
6,5

3,5
2,2
17,3
1,7

Složení: mléčné bílkoviny (emulgátory: lecitiny (soja)), sójové bílkoviny, jedlá sůl;
zelenina (6,2%): cibule, mrkev, pórek, laktóza; zvýrazňovač chuti: glutamát sodný;
extrakt z kvasnic; zahušťovadlo: xantanová guma; regulátor kyselosti: kyselina
citronová; přírodní extrakt z celeru a pepře; aromata; petržel; emulgátor: sójový
lecitin; protispékavá látka: fosforečnan vápenatý; barvivo: beta-karoten; vitaminy
(10%): C, PP, E, B5, B6, B2, B1, A, B8, D3, maltodextrin.
Obsahuje: mléko, sóju, celer, laktózu.
Návod na přípravu: Obsah sáčku rozmíchejte se 180-200 ml studené vody a ohřejte 1
minutu v mikrovlnné troubě v otevřeném šejkru.
Ihned konzumujte.
Upozornění: Nepoužívat jako jediný zdroj potravy. Nevyhnutelnou součástí výživy
spotřebitele mají být i běžné pokrmy a potraviny, stejně jako 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: Viz údaj na obalu.
Skladování: Skladujte v temnu a suchu při teplotě 15 – 22 °C, chraňte před přímým
slunečním zářením.
Země původu: Francie
Distributor v ČR: GRISBI, s.r.o.

TŘEŠŇOVÁ BUBLANINA vprášku, se sladidly
Instantní směs s vysokým obsahem bílkovin pro přípravu bublaniny se sladidly. Výrobek
je vhodné konzumovat při dietách se sníženou energetickou hodnotou a při regulaci
tělesné hmotnosti.
Hmotnost 1 sáčku/porce: 28 g
Celková hmotnost: 196g (7 sáčků)
PRŮMĚRNÁ VÝŽIVOVÁ HODNOTA VÝROBKU
na 100 g
Energetická hodnota
1676 kJ/398 kcal
Výživové hodnoty
Tuky (g)
11,0
z toho nasycené mastné kyseliny (g)
3,5
Sacharidy (g)
8,5
z toho cukry (g)
6,2
Vláknina (g)
3,5
Bílkoviny (g)
65,0
Sůl (g)
3,3
Riboflavin B12 (mg)
0,75
* = % referenční hodnoty příjmu u průměrné dospělé osoby

na 28 g
1 porci v prášku
469 kJ/111 kcal
3,0
1,0
2,4
1,7
0,9
18,0
0,9
0,21(15 %*)

Složení: vaječný bílek a vejce v prášku, mléčné bílkoviny (emulgátor: slunečnicový
lecitin); modifikovaný bramborový škrob (E1414), mrazem sušené kousky třešní 2 %,
jedlá sůl, protispékavá látka: oxid křemičitý a fosforečnan vápenatý; aroma, sladidla:
acesulfam K a sukralóza; barviva: tartrazín a žluť SY; vitamíny: C, PP, E, B5, B2, B6, B1,
A, B8 , D3, nosič: maltodextrin.
Obsahuje: Vejce, mléko.
Vyrobeno na zařízeních, na kterých se zpracovávají sója, ořechy a celer.
Návod na přípravu: Rozehřejte klasickou troubu na 150°C. Obsah sáčku vysypte do
vhodné nádoby (šejkru) a přidejte 160 ml studené vody. Dobře rozmíchejte a pečte
v malém pekáči 20 minut. Po upečení nechte vychladnout a potom ihned zkonzumujte.
Upozornění: Nepoužívat jako jediný zdroj potravy. Nevyhnutelnou součástí výživy
spotřebitele mají být i běžné pokrmy a potraviny, stejně jako 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: Viz údaj na obalu.
Skladování: Skladujte v temnu a suchu při teplotě 15 – 22 °C, chraňte před přímým
slunečním zářením.
Země původu: Francie
Distributor v ČR:

GRISBI, s.r.o.

RÝŽOVÝ NÁKYP S PŘÍCHUTÍ VANILKY v prášku, se sladidly
Instantní směs s vysokým obsahem bílkovin, nízkým obsahem tuků, se sladidly,
která může být součástí diety k regulaci tělesné hmotnosti.
Hmotnost 1 sáčku/porce: 27 g
Celková hmotnost: 189 g (7 sáčků)
PRŮMĚRNÁ VÝŽIVOVÁ HODNOTA VÝROBKU
ENERGETICKÁ HODNOTA
VÝŽIVOVÉ HODNOTY
Tuky (g)
z toho nasycené mastné kyseliny (g)
Sacharidy (g)
z toho cukry (g)
Vláknina (g)
Bílkoviny (g)
Sůl (g)

na 100 g
1581 kJ/374 kcal

na 27 g/1 porci
427 kJ/101 kcal

4,4
2,3
15
5,6
2,5
67,4
2,47

1,2
0,6
4
1,5
0,7
18,2
0,67

Složení: Mléčné bílkoviny, předvařená rýže (5%)(rýžová mouka, pšeničná mouka,
pšeničný slad, cukr, pšeničný lepek, dextróza (z pšenice), jedlá sůl), rýžová mouka
(4,5%), celé vejce v prášku, sušené odtučněné mléko, želírovací látka: karagenany
(dextróza; jedlá sůl, aroma (maltodextrin z pšenice a kukuřice, arabská guma, karamel,
slad z ječmene - obsahuje lepek); zahušťovadlo: xantanová guma; emulgátor:
slunečnicový lecitin; sladidla: aspartam a acesulfam K; protispékavá látka: oxid
křemičitý, fosforečnan vápenatý; barviva: tartrazin a žluť SY; vitaminy:
C,PP,E,B2,B5,B6,B1,A,B8,D3, maltodextrin.
Obsahuje: mléko, sóju, lepek, ječmen, stopy vajec, ořechů, celeru.
Obsahuje zdroj fenylalaninu, nevhodné pro osoby trpící ketonúrií.
Příprava: Rozmíchejte v šejkru se 150 ml studené vody, ohřejte v misce bez víčka 70
vteřin v mikrovlnné troubě při 600W. Promíchejte, vlijte do dezertní misky a dejte
vychladit do ledničky asi na 1 hod.Ihned konzumujte.
Upozornění:
Nepoužívat jako jediný zdroj potravy. Nevyhnutelnou součástí výživy spotřebitele mají
být i běžné potraviny a zdravý životný styl. Výrobek je určený pro osoby starší 18 let.
Nevhodné pro těhotné a kojící ženy. Pokud je výrobek konzumován jako součást diety se
sníženou energetickou hodnotou, 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: Viz údaj na obalu.
Skladování: skladujte ve tmě a suchu při teplotě 15 – 22 °C, chraňte před přímým
slunečním zářením.
Země původu: Francie
Distributor v ČR: GRISBI, s.r.o.

PALAČINKA SJABLKY vprášku, se sladidly
Instantní směs s vysokým obsahem bílkovin, s nízkým obsahem cukrů, se sladidly.
Výrobek je vhodné konzumovat při dietách se sníženou energetickou hodnotou a při
regulaci tělesné hmotnosti.
Hmotnost 1 sáčku/porce: 29 g
Celková hmotnost:203 g (7 sáčků)
PRŮMĚRNÁ VÝŽIVOVÁ HODNOTA VÝROBKU
na 100 g
Energetická hodnota
1691 kJ/401 kcal
Výživové hodnoty
Tuky (g)
10,0
z toho nasycené mastné kyseliny (g)
2,9
Sacharidy (g)
14,0
z toho cukry (g)
2,1
Bílkoviny (g)
62,0
Sůl (g)
3,1
Vitamín B2 (riboflavin) (mg)
0,72
* = % referenční hodnoty příjmu u průměrné dospělé osoby

na 29 g
1 porci
491 kJ/116 kcal
3,0
0,8
4,0
0,6
18,0
0,9
0,21 (15 %*)

Složení: vaječný bílek a vejce v prášku, pšeničné bílkoviny, mléčné bílkoviny
(emulgátor: slunečnicový lecitin); pšeničná mouka (lepek), kousky sušených jablek (3
%), jedlá sůl, kypřící látka (pyrofosforečnan sodný, hydrogenuhličitan sodný), škrob
z pšeničné mouky; aromata (pšeničný a kukuřičný maltodextrin, dextrin, arabská
guma, aromatický karamel, ječmenný slad); protispékavá látka: oxid křemičitý,
fosforečnan vápenatý; sladidla: acesulfam K a sukralóza, vitamíny: C, PP, E, B5, B2, B6,
B1, A, B8, D3, maltodextrin.
Obsahuje: vejce, mléko a lepek.
Vyrobeno na zařízeních, na kterých se zpracovávají skořápkové plody, sója a celer.
Návod na přípravu: obsah sáčku vysypte do vhodné nádoby (šejkru), přidejte 100 ml
studené vody a dobře rozmíchejte. Směs vlijte na pánev a opékejte s trochou oleje jako
klasickou palačinku. Po přípravě ihned zkonzumujte.
Upozornění:
Nepoužívat jako jediný zdroj potravy. Nevyhnutelnou součástí výživy spotřebitele mají
být i běžné potraviny a zdravý životný styl. Výrobek je určený pro osoby starší 18 let.
Nevhodné pro těhotné a kojící ženy. Pokud je výrobek konzumován jako součást diety se
sníženou energetickou hodnotou, 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: Viz údaj na obalu.
Skladování: skladujte ve tmě a suchu při teplotě 15 – 22 °C, chraňte před přímým
slunečním zářením.
Země původu: Francie
Distributor v ČR: GRISBI, s.r.o.

OMELETA s příchutí SLANINY A SÝRU v prášku
Instantní směs s vysokým obsahem bílkovin pro přípravu omelety, která může být
součástí diety k regulaci tělesné hmotnosti.
Hmotnost 1 sáčku/porce: 28 g
Celková hmotnost: 196 g (7 sáčků)
PRŮMĚRNÁ VÝŽIVOVÁ HODNOTA VÝROBKU
na 100 g
na 28 g/1 porce
ENERGETICKÁ HODNOTA
1654 kJ/392 kcal
463 kJ/110 kcal
VÝŽIVOVÉ HODNOTY
10,7
3
Tuky (g)
3,3
0,9
z toho nasycené mastné kyseliny (g)
6,8
1,9
Sacharidy (g)
3,7
1
z toho cukry (g)
67
18,8
Bílkoviny (g)
5,9
1,7
Sůl (g)
Složení: Vaječný bílek a vejce v prášku, mléčné bílkoviny; aroma (strouhanka, jedlá
sůl, extrakt z vasnic, aromatický přípravek - obsahuje: lepek, mléko, sóju); jedlá sůl;
aroma (maltodextrin z brambor, dextróza, rostlinný tuk; obsahuje: mléko a jeho
deriváty);
práškový tavený sýr (0,5%)(obsahuje: mléko); protispékavá látka: oxid křemičitý,
fosforečnan vápenatý; zvýrazňovač chuti: glutamát, inosinát a guanylát sodný;
emulgátor:
slunečnicový lecitin; barvivo: tartrazin, žluť SY;vitaminy: C,PP,E,B2,B5,B6,B1,A,B8,D3,
maltodextrin.
Obsahuje: vejce, mléko, lepek, sóju.
Příprava: rozmíchejte se 120 ml studené vody a opékejte směs na pánvi s trochou oleje.
Ihned konzumujte.
Upozornění:
Nepoužívat jako jediný zdroj potravy. Nevyhnutelnou součástí výživy spotřebitele mají
být i běžné potraviny a zdravý životný styl. Výrobek je určený pro osoby starší 18 let.
Nevhodné pro těhotné a kojící ženy. Pokud je výrobek konzumován jako součást diety se
sníženou energetickou hodnotou, 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: Viz údaj na obalu.
Skladování: skladujte ve tmě a suchu při teplotě 15 – 22 °C, chraňte před přímým
slunečním zářením.
Země původu: Francie

Distributor v ČR: GRISBI, s.r.o.

OMELETA BYLINKOVÁ v prášku
Instantní směs s vysokým obsahem bílkovin, nízkým obsahem tuků a cukrů, pro přípravu
omelety, která může být součástí diety k regulaci tělesné hmotnosti.
Hmotnost 1 sáčku/porce: 26 g
Celková hmotnost: 182g (7 sáčků)
PRŮMĚRNÁ VÝŽIVOVÁ HODNOTA VÝROBKU
ENERGETICKÁ HODNOTA
VÝŽIVOVÉ HODNOTY
Tuky (g)
z toho nasycené mastné kyseliny (g)
Sacharidy (g)
z toho cukry (g)
Vláknina (g)
Bílkoviny (g)
Sůl (g)
Fosfor (mg)

na 100 g
1692 kJ/402 kcal

na 26 g/1 porce
440 kJ/104 kcal

11,5
3,5
3,5
0,4
1,3
70
5,6
410

3
0,9
0,9
0,1
0,3
18,2
1,5
105 (15%*)

1,1
0,28 (20%*)
Vitamin B2 (riboflavin) (mg)
* = % referenční výživové hodnoty průměrné
dospělé osoby
Složení: vaječný bílek a vejce v prášku, mléčné bílkoviny; protispékavá látka: oxid
křemičitý (nano) a fosforečnan vápenatý; aroma (nosiče: maltodextrin, arabská guma,
rostlinný olej, lepek); zvýrazňovač chuti: glutamát sodný, inosinát a guanylát sodný;
aromatické byliny (0,5%)(pažitka, petržel, estragon, kerblík); emulgátor: slunečnicový
lecitin; barviva: tartrazin, žluť SY; vitaminy: C,PP,E,B2,B5,B6,B1,A,B8,D3, maltodextrin.
Obsahuje: vejce, mléko, lepek.
Příprava: rozmíchejte se 120 ml studené vody a opékejte směs na pánvi s trochou oleje.
Ihned konzumujte.
Upozornění:
Nepoužívat jako jediný zdroj potravy. Nevyhnutelnou součástí výživy spotřebitele mají
být i běžné potraviny a zdravý životný styl. Výrobek je určený pro osoby starší 18 let.
Nevhodné pro těhotné a kojící ženy. Pokud je výrobek konzumován jako součást diety se
sníženou energetickou hodnotou, 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: Viz údaj na obalu.
Skladování: skladujte ve tmě a suchu při teplotě 15 – 22 °C, chraňte před přímým
slunečním zářením.
Země původu: Francie
Distributor v ČR: GRISBI, s.r.o.

NUGETY S PŘÍCHUTÍ KUŘETE v prášku
Instantní směs s vysokým obsahem bílkovin, nízkým obsahem tuků a cukrů,
která může být součástí diety k regulaci tělesné hmotnosti.
Hmotnost 1 sáčku/porce: 27 g
Celková hmotnost: 189 g (7 sáčků )
PRŮMĚRNÁ VÝŽIVOVÁ HODNOTA VÝROBKU

VÝŽIVOVÉ HODNOTY
Tuky (g)
z toho nasycené mastné kyseliny (g)
Sacharidy (g)
z toho cukry (g)
Vláknina (g)
Bílkoviny (g)
Sůl (g)
Draslík (mg)
Vápník (mg)
Fosfor (mg)
* = % referenční výživové hodnoty průměrné
dospělé osoby

na 100 g
1404 kJ / 332
kcal
2,5
1
8,5
2,7
9
65
5,3
1170
790

na 27 g/1 porce

815

220 (32%*)

379 kJ / 90 kcal
0,7
0,2
2,3
0,7
2,4
17,5
1,4
315 (16%*)
215 (27%*)

Složení: Koncentrované bílkoviny z texturované sóji, mléčné bílkoviny, aroma
(jedlá sůl, maltodextrin z brambor, cukr); zahušťovadlo: xantanová guma;
mletá petrželka; emulgátor: slunečnicový lecitin; protispékavá látka: oxid křemičitý
(nano);
vitamíny: C, PP, E, B5, B2, B6, B1, A, B8,D3; maltodextrin.
Obsahuje: sóju,mléko.
Příprava: Rozmíchejte se 40 ml studené vody, vytvarujte 2 kuličky nebo 1 steak a
opečte
na pánvi nebo dejte na pečící papír a pečte v troubě 15 minut při 200-220°C.
Ihned konzumujte.
Upozornění:
Nepoužívat jako jediný zdroj potravy. Nevyhnutelnou součástí výživy spotřebitele mají
být i běžné potraviny a zdravý životný styl. Výrobek je určený pro osoby starší 18 let.
Nevhodné pro těhotné a kojící ženy. Pokud je výrobek konzumován jako součást diety se
sníženou energetickou hodnotou, 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: Viz údaj na obalu.
Skladování: skladujte ve tmě a suchu při teplotě 15 – 22 °C, chraňte před přímým
slunečním zářením.
Země původu: Francie

Distributor v ČR: GRISBI, s.r.o.

KRÉM S PŘÍCHUTÍ ŽAMPIONŮ v prášku
Instantní směs pro přípravu polévky bez vaření. Výrobek s vysokým obsahem bílkovin,
s nízkým obsahem tuků a cukrů, který může být součástí diety k regulaci tělesné
hmotnosti.
Hmotnost 1 porce (sáčku): 28 g
Celková hmotnost: 196 g (7 sáčků)
PRŮMĚRNÁ VÝŽIVOVÁ HODNOTA VÝROBKU

Energetická hodnota
kJ
kcal
Výživové hodnoty
Tuky (g)
z toho nasycené
mastné kyseliny (g)
Sacharidy (g)
z toho cukry (g)
Bílkoviny (g)
Sůl (g)

Na 100
g
1481
350

Na 1 porci 28
g
415
98

Složení: Mléčné a
sójové bílkoviny;
plnidlo: polydextróza;
3,4
0,9
polévkové koření
(laktóza, sušená
1,8
0,5
cibulová šťáva, extrakt
z kvasnic, jedlá sůl,
11
3,0
přírodní extrakt z celeru
5,7
1,6
a pepře); zeleninový
64,5
18,1
přípravek ve směsi jedlá
sůl, mrkev, pórek,
4,4
1,24
cibule; zvýrazňovač chuti: monoglutamát sodný, petržel); zahušťovadlo: xantanová
guma, jedlá sůl, aroma (maltodextrin, pšeničný dextrin, kyselina glutamová, inosinát
glutamátu a guanylát sodný (obsahuje pšenici, sóju a mléko); extrakt z kvasnic,
okyselovadlo: kyselina citronová; kousky hub (0,2%); emulgátor: sójový lecitin,
protispékavá látka: oxid křemičitý, fosforečnan vápenatý; vitaminy: C, PP, E, B5, B2, B6,
B1, A B8, D3; maltodextrin.
Obsahuje: Mléko, sóju, laktózu, pšenici (lepek), celer.
Návod k přípravě: Do šejkru dejte 180-200 ml studené vody a přidejte obsah sáčku.
Dokonale protřepejte. Ohřívejte v mikrovlnné troubě v otevřeném šejkru asi 1 minutu.
Ihned konzumujte.
Upozornění: Nepoužívejte jako jediný zdroj potravy. Nevyhnutelnou součástí výživy
spotřebitele mají být i běžné pokrmy a potraviny, stejně jako 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
Distributor v ČR:

Grisbi, s.r.o.

KRÉM S DRŮBEŽÍ PŘÍCHUTÍ V PRÁŠKU
Instantní směs s vysokým obsahem bílkovin, nízkým obsahem tuků a cukrů,která může
být součástí diety k regulaci tělesné hmotnosti.
Hmotnost 1 sáčku/porce: 25 g
Celková hmotnost: 175 g, (7 sáčků)
PRŮMĚRNÁ VÝŽIVOVÁ HODNOTA VÝROBKU
VÝŽIVOVÉ HODNOTY
Tuky (g)
z toho nasycené mastné kyseliny (g)
Sacharidy (g)
z toho cukry (g)
Vláknina (g)
Bílkoviny (g)
Sůl (g)
Vápník (mg)

na 100 g
1521 kJ/359 kcal
4,1
1,4
11,8
4,5
1
68,4
6,6
695

na 25 g/1 porce
380 kJ/90 kcal
1
0,4
3
1,1
0,3
17,1
1,6
175 (22%*)

510

130 (18%*)

Fosfor (mg)
* = % referenční výživové hodnoty průměrné dospělé
osoby

Složení: Mléčné a pšeničné bílkoviny (lepek); aroma kuřecího vývaru (přírodní
aromatické látky, aromatické přípravky, sůl, cukr); kyselé mléko v prášku;
zahušťovadlo: xantanová guma; emulgátor: slunečnicový lecitin; protispékavá látka: oxid
křemičitý, fosforečnan vápenatý; vitamíny: C, PP, E, B5, B2, B6, B1, A, B8,D3;
maltodextrin.
Obsahuje: mléko, lepek.
Příprava: rozmíchejte s 200 ml studené vody, ohřejte 1 min v mikrovlnné troubě.
Ihned konzumujte.
Upozornění:
Nepoužívat jako jediný zdroj potravy. Nevyhnutelnou součástí výživy spotřebitele mají
být i běžné potraviny a zdravý životný styl. Výrobek je určený pro osoby starší 18 let.
Nevhodné pro těhotné a kojící ženy. Pokud je výrobek konzumován jako součást diety se
sníženou energetickou hodnotou, 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: Viz údaj na obalu.
Skladování: skladujte ve tmě a suchu při teplotě 15 – 22 °C, chraňte před přímým
slunečním zářením.
Země původu: Francie
Distributor v ČR: GRISBI, s.r.o.

DÝŇOVÁ POLÉVKA v prášku
Instantní směs s vysokým obsahem bílkovin pro přípravu krému bez vaření, která může
být součástí diety k regulaci tělesné hmotnosti.
PRŮMĚRNÁ VÝŽIVOVÁ HODNOTA VÝROBKU
Hmotnost 1 sáčku/porce: 28 g
Celková hmotnost: 196g / 7 sáčků
na 100 g
1487 kJ/351 kcal

na 28g/1porce
416 kJ/98 kcal

ENERGETICKÁ HODNOTA
VÝŽIVOVÉ HODNOTY
2,5
0,7
Tuky (g)
z toho nasycené mastné kyseliny
1,6
0,4
(g)
15,5
4,3
Sacharidy (g)
11,7
3,3
z toho cukry (g)
65
18
Bílkoviny (g)
4,1
1,2
Sůl (g)
Složení: mléčné bílkoviny (emulgátor: sojový lecitin); dýně v prášku (9%); polévkové
koření
(laktoza, sušená cibulová šťáva, extrakt z kvasnic, jedlá sůl, přírodní extrakty z celeru a
pepře),
zeleninvý mix (sůl, mrkev, pórek, cibule, zvýrazňovač chuti: monoglutamát sodný;
petržel),
zahušťovadlo: xantanová guma; jedlá sůl; extrakt z kvasnic; regulátor kyselosti: kyselina
citronová; protispékavá látka: oxid křemičitý, fosforečnan vápenatý; vitaminy:
C,PP,E,B5,B6,B1,
A, B8, D3, nosič: maltodextrin.
Obsahuje: mléko, sóju, laktózu, celer. Může obsahovat stopy vajec, ořechů a lepku.
Příprava: rozmíchejte se 200 ml studené vody a ohřejte 1 minutu v mikrovlnné troubě.
Ihned konzumujte.
Upozornění: Nepoužívat jako jediný zdroj potravy. Nevyhnutelnou součástí výživy
spotřebitele mají být i běžné pokrmy a potraviny, stejně jako 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: Viz údaj na obalu.
Skladování: skladujte ve tmě a suchu při teplotě 15 – 22 °C, chraňte před přímým
slunečním zářením.
Země původu: Francie

Distributor v ČR: GRISBI, s.r.o.

