
100 g  55 g (1 tyčinka)

Energetická hodnota  1453 kJ / 344 kcal  799 kJ / 189 kcal

Tuky  4,2 g

  z toho nasycené mastné 

kyseliny
 0,8 g  0,4 g

Sacharidy  70 g  39 g

  z toho cukry  39 g  21 g

Bílkoviny  4 g  2,7 g

Sůl  0,1 g  0,06 g

Složení:

*alergeny zvýrazněny

100 g  60 g (1 tyčinka)

Energetická hodnota  1360 kJ / 325 kcal 816 kJ / 195 kcal

Proteiny  4,3 g  2,6 g

Tuky  4,3 g  2,6 g

  z toho nasycené mastné 

kyseliny
 0,8 g  0,5 g

Sacharidy  66 g  40 g

  z toho cukry  34 g  20 g

Bílkoviny  4,1 g  2,4 g

Sůl  77 mg  46 mg

Složení:

*alergeny zvýrazněny

100 g

Energetická hodnota  952 kJ / 224 kcal

Tuky  0 g

  z toho nasycené mastné 

kyseliny
 0 g

Sacharidy  56 g

  z toho cukry  6,8 g

Bílkoviny  0 g

Sůl  0,12 g

Složení:

Nevhodné pro děti a těhotné ženy.

Sušené ovoce 60% (rozinky, cukr, brusinky, ananas, meruňky, jablka, siřičitany), 

ovesné vločky 25 %, maltodextrin, zvlhčující látka (rostlinný glycerin), ovesné 

otruby 3 %, slunečnicový olej, kokosový olej (MCT), aroma.

Ovesné vločky, sušené ovoce (rozinky 25%, ananas 20% (ananas, cukr, 

siřičitany) banán 14%,  maltodextrin, zvlhčující látka (rostlinný glycerin), ovesné 

otruby, slunečnicový olej, kokosový olej (MCT), aroma.

glukóza, voda, maltodextrin, ovocný džus (malina, brusinka), regulátor kyselosti 

(citronan sodný, kyselina citrónová), aroma, extrakt z čaje (obsahuje kofein), 

mořská sůl, konzervanty (sorban draselný, benzoan sodný).



100 g

Energetická hodnota  952 kJ / 224 kcal

Tuky  0 g

  z toho nasycené mastné 

kyseliny
 0 g

Sacharidy  56 g

  z toho cukry  7,4 g

Bílkoviny  0 g

Sůl  0,12 g

Složení:

100 g

Energetická hodnota  612 kJ / 144 kcal

Tuky  0 g

  z toho nasycené mastné 

kyseliny
 0 g

Sacharidy  36 g

  z toho cukry  5 g

Bílkoviny  0 g

Sůl  0,10 g

Složení:

Nevhodné pro děti a těhotné ženy.

100 g

Energetická hodnota  1646 kJ / 388 kcal

Tuky  1,5 g

  z toho nasycené mastné 

kyseliny
 1,0 g

Sacharidy  62 g

  z toho cukry  45 g

Bílkoviny  30 g

Sůl  0,60 g

Složení:

*alergeny zvýrazněny

Maltodextrin, sacharóza, syrovátkový proteinový izolát 30 % (mléko), fruktóza, 

kakaový prášek, stabilizátor (karagenanová guma), aroma (čokoláda, vanilka, 

smetana), emulgátor sójový lecitin.

glukóza, voda, maltodextrin, ovocný džus (pomeranč, citron) regulátor kyselosti 

(citronan sodný, kyselina citrónová), aroma, mořská sůl, konzervanty (sorban 

draselný, benzoan sodný).

voda, glukóza, maltodextrin, ovocný džus (mango, ananas), aroma, regulátor 

kyselosti (citronan sodný, kyselina jablečná), extrakt čaje (obsahuje kofein), 

konzervanty (sorban draselný, benzoan sodný), mořská sůl.



100 g

Energetická hodnota  1598 kJ / 376 kcal

Tuky  0 g

  z toho nasycené mastné 

kyseliny
 0 g

Sacharidy  94 g

  z toho cukry  40 g

Bílkoviny  0 g

Sůl  1,3 g

Složení:

100 g

Energetická hodnota  1530 kJ / 360 kcal

Tuky  0 g

  z toho nasycené mastné 

kyseliny
 0 g

Sacharidy  90 g

  z toho cukry  47 g

Bílkoviny  0 g

Sůl  1,3 g

Hořčík 120 mg (32%)

Složení:

Nevhodné pro děti a těhotné ženy.

4 g (1 dávka) % RHP*

Vitamín C   28 mg 35%

Hořčík   56 mg 15%

Dralík   70 mg 3,5%

Vápník     9 mg 1,1 %

Sodík 200 mg

Zelený čaj     1 mg

Složení:

Nevhodné pro děti a těhotné ženy.

maltodextrin, fruktóza 32 %, aroma (malina, jahoda, černý rybíz, ostružiny, 

borůvky), kyseliny (kyselina citrónová, kyselina jablečná), regulátor kyselosti 

(citronan sodný, citronan draselný), aroma (citrón, limetka), mořská sůl 0,3 % 

(obsahuje elektrolyty).

Maltodextrin, fruktóza 32 %, sacharóza, kyselina (kyselina citrónová, kyselina 

jablečná), glukonan hořečnatý, regulátor kyselosti (citronan sodný, citronan 

draselný), glukonan vápenatý, aroma (citrón, limeta), mořská sůl 0,3 %, čajový 

extrakt (obsahuje kofein).

regulátor kyselosti (kyselina citrónová, kyselina jablečná), hydrogenuhličitan 

sodný, sladidla (sorbitol, sukralóza), uhličitan hořečnatý, citronan sodný, 

citronan draselný, aroma, kyselina L-askorbová, uhličitan 

vápenatý, maltodextrin, barvivo (riboflaviny), chlorid sodný, extrakt zeleného 


