
 
Promeal Energetica, doplněk stravy, „s cukry“ 
Příchuť je vyznačena na přední straně obalu. 
Složení: Mandlová mouka (ořechy), Glukózo-fruktózový sirup, mléčná bílkovina, 
zvlhčující látka: rostlinný glycerin, kakao (příchuť kakaa a bacio), sušené ovoce: 
pomeranč (příchuť pomeranče) citrón (příchuť citrónu), jahoda a borůvka (příchuť 
lesních plodů), kukuřičný maltodextrin, vaječný bílek, kreatin monohydrát, L-
karnitin tartrát, nehydrogenované rostlinné tuky (extra panenský olivový olej, 
kukuřičný olej, sójový lecitin), vitamíny: C (kyselina L-askorbová), E (DL-alfa-
tokoferyl acetát), niacin (nikotinamid), kyselina pantothenová (D-pantothenát 
vápenatý), A (retinyl acetát), D (Cholekalciferol), B6 (Pyridoxin hydrochlorid), B1 
(thiamin hydrochlorid), B2 (riboflavin), kyselina listová, K (Fylochinon), biotin, B12 
(kyanokobalamin), L-Ornithine hydrochlorid, barviva: lykopen E120d (příchuť 
lesních plodů), beta-karoten E160a (příchuť pomeranče), aroma, uhličitan 
hořečnatý, chlorid draselný, zahušťovadlo: arabská guma (Acacia Senegal L), síran 
železnatý, síran zinečnatý. Nutriční hodnoty v 80 g (2 tyčinky): Energetická 
hodnota 362 kcal-1515 kJ, tuky 20 g, z toho nasycené 1,7 g, sacharidy 38 g, z toho 
cukry 28 g, bílkoviny 13 g, sůl 0,05 g, vitamín C 40 mg (50%VNR), vitamín E 2,4 mg 
(20%VNR), niacin 3,2 mg (20%VNR), kyselina pantothenová 1,2 mg (20%VNR), 
vitamín A 160 mcg (20%VNR), vitamín D 1,1 mcg (20%VNR), vitamín B6 0,28 mg 
(20%VNR), vitamín B1 0,22 mg (20%VNR), vitamín B2 0,28 mg (20%VNR), kyselina 
listová 40 mcg (20%VNR), vitamín K 15 mcg (20%VNR), biotin 11 mcg (20%VNR), 
vitamín B12 0,6 mcg (20%VNR), kreatin M. 400 mg, l-karnitin 80 mg 
Dávkování: 1-4 tyčinky denně. Jedna tyčinka za každou hodinu fyzické aktivity 
Skladování: Skladujte v suchu při teplotě do 25 °C mimo dosah slunečního záření. 
Nevystavujte vlhkosti a mrazu. Upozornění: Není vhodný pro děti, mládež, těhotné 
a kojící ženy. Nejedná se o náhradu pestré stravy. Uchovávejte mimo dosah dětí. 
Nepřekračujte denní doporučené dávkování. Alergeny: Vyznačeny tučně ve složení 
Obsah balení: 40 g Minimální trvanlivost: viz datum uvedený na obalu Výrobce: 
Volchem s.r.l Itálie Výhradní zastoupení pro Českou republiku a dovoz: ARP Servis 
s.r.o., Mezi Mosty 1845, 530 03 Pardubice, Česká republika www.volchem.cz 
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Promeal Energetica, doplněk stravy, „s cukry“ 
Příchuť je vyznačena na přední straně obalu. 
Složení: Mandlová mouka (ořechy), Glukózo-fruktózový sirup, mléčná bílkovina, 
zvlhčující látka: rostlinný glycerin, kakao (příchuť kakaa a bacio), sušené ovoce: 
pomeranč (příchuť pomeranče) citrón (příchuť citrónu), jahoda a borůvka (příchuť 
lesních plodů), kukuřičný maltodextrin, vaječný bílek, kreatin monohydrát, L-
karnitin tartrát, nehydrogenované rostlinné tuky (extra panenský olivový olej, 
kukuřičný olej, sójový lecitin), vitamíny: C (kyselina L-askorbová), E (DL-alfa-
tokoferyl acetát), niacin (nikotinamid), kyselina pantothenová (D-pantothenát 
vápenatý), A (retinyl acetát), D (Cholekalciferol), B6 (Pyridoxin hydrochlorid), B1 
(thiamin hydrochlorid), B2 (riboflavin), kyselina listová, K (Fylochinon), biotin, B12 
(kyanokobalamin), L-Ornithine hydrochlorid, barviva: lykopen E120d (příchuť 
lesních plodů), beta-karoten E160a (příchuť pomeranče), aroma, uhličitan 
hořečnatý, chlorid draselný, zahušťovadlo: arabská guma (Acacia Senegal L), síran 
železnatý, síran zinečnatý. Nutriční hodnoty v 80 g (2 tyčinky): Energetická 
hodnota 362 kcal-1515 kJ, tuky 20 g, z toho nasycené 1,7 g, sacharidy 38 g, z toho 
cukry 28 g, bílkoviny 13 g, sůl 0,05 g, vitamín C 40 mg (50%VNR), vitamín E 2,4 mg 
(20%VNR), niacin 3,2 mg (20%VNR), kyselina pantothenová 1,2 mg (20%VNR), 
vitamín A 160 mcg (20%VNR), vitamín D 1,1 mcg (20%VNR), vitamín B6 0,28 mg 
(20%VNR), vitamín B1 0,22 mg (20%VNR), vitamín B2 0,28 mg (20%VNR), kyselina 
listová 40 mcg (20%VNR), vitamín K 15 mcg (20%VNR), biotin 11 mcg (20%VNR), 
vitamín B12 0,6 mcg (20%VNR), kreatin M. 400 mg, l-karnitin 80 mg 
Dávkování: 1-4 tyčinky denně. Jedna tyčinka za každou hodinu fyzické aktivity 
Skladování: Skladujte v suchu při teplotě do 25 °C mimo dosah slunečního záření. 
Nevystavujte vlhkosti a mrazu. Upozornění: Není vhodný pro děti, mládež, těhotné 
a kojící ženy. Nejedná se o náhradu pestré stravy. Uchovávejte mimo dosah dětí. 
Nepřekračujte denní doporučené dávkování. Alergeny: Vyznačeny tučně ve složení 
Obsah balení: 40 g Minimální trvanlivost: viz datum uvedený na obalu Výrobce: 
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