
 
 
Promeal Protein Snacks - Dark 
 
Proteinová tyčinka se sladidly obohacená o 13 
vitamínů, s nízkým obsahem cukrů 
 
Složení: tmavá čokoláda – minimálně 54% podíl 
kakaa (kakaová hmota, sladidlo: maltitol, 
kakaové máslo, emulgátor: sójový lecitin, 
aroma), sójová bílkovina, kukuřičný 
maltodextrin, aroma, vitamin C (kyselina L-
askorbová), uhličitan hořečnatý, extra panenský 
olivový olej, kukuřičný olej, sladilo: sukralóza 
E955, chlorid draselný, vitamin E (DL – alpha tocopherol), niacin (nikotinamid), síran železnatý, D-pantothenát vápenatý, vitamin A 
(retinyl acetát), síran zinečnatý, vitamin D (cholekalciferol), vitamin B6 (pyridoxin hydrochlorid), vitamin K (fylochinon), vitamin B1 
(thiamin hydrochlorid), vitamin B2 (riboflavin), kyselina listová, D-biotin, vitamin B12 (kyanokobalamin). Dávkování: 3 – 6  tyčinek (1 
- 2 sáčky denně). Upozornění: Výrobek není vhodný pro děti a těhotné nebo kojící ženy. Nenahrazuje pestrou stravu. Uchovávejte 
mimo dosah dětí. Skladujte v suchu při teplotě do 25 °C mimo dosah přímého slunečního záření. Chraňte před mrazem. Nadměrná 
konzumace může mít projímavé účinky. Bělení kakaového másla nebo jeho částečné vytrvzení nemění kvalitu produktu. Výrobce ani 
dovozce neručí za případné škody vzniklé nevhodným použitím nebo skladováním. Minimální trvanlivost viz datum na obalu.  
Neobsahuje lepek, laktózu, hydrogenované tuky, chemické stabilizátory ani geneticky upravené složky  
Produkt je vhodný pro vegetariány i vegany. Čokoládová poleva obsahuje minimálně 54% kakaa.  
Výrobce: Volchem s.r.l, Itálie, Dovozce a výhradní zastoupení pro ČR: ARP Servis s.r.o., Mezi Mosty 1845 530 02 Pardubice 
www.volchem.cz 

Promeal  
Protein Snacks 

100 g Sáček 37,5 g  
3 tyčinky 12,5g  

Energetická  
hodnota 

436 kcal  
1852 kJ 

164 kcal /  
645 kJ – 8% VNR 

Tuky 22,6 g 8,5 g -12% VNR 
Z toho nasycené 13 g 4,9 g - 25% VNR 
Sacharidy 28 g 11 g – 4% VNR 
Z toho cukry 2,7 g 1 g – 1% VNR 
Bílkoviny 38 g 14 g – 29% VNR 
Sůl 1,7 g 0,60 g – 10% VNR  
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Promeal  
Protein Snacks 

100 g Sáček 37,5 g  
3 tyčinky 12,5g  

Energetická  
hodnota 

436 kcal  
1852 kJ 

164 kcal /  
645 kJ – 8% VNR 

Tuky 22,6 g 8,5 g -12% VNR 
Z toho nasycené 13 g 4,9 g - 25% VNR 
Sacharidy 28 g 11 g – 4% VNR 
Z toho cukry 2,7 g 1 g – 1% VNR 
Bílkoviny 38 g 14 g – 29% VNR 
Sůl 1,7 g 0,60 g – 10% VNR  
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mimo dosah dětí. Skladujte v suchu při teplotě do 25 °C mimo dosah přímého slunečního záření. Chraňte před mrazem. Nadměrná 
konzumace může mít projímavé účinky. Bělení kakaového másla nebo jeho částečné vytrvzení nemění kvalitu produktu. Výrobce ani 
dovozce neručí za případné škody vzniklé nevhodným použitím nebo skladováním. Minimální trvanlivost viz datum na obalu.  
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