
 
Mirabol Protein 94%, doplněk stravy, „s cukry a sladidly“ 
Příchuť je vyznačena na přední straně obalu.  

 
Hodnoty funkčních složek 30 g dle 

DDD1) Hodnoty funkčních složek 30 g dle 
DDD1) 

L-Glutamin 2,4 g L-Threonin 1,2 g 
L-Arginin 0,9 g L-Tryptofan 0,4 g 
Glycin 0,5 g L-Isoleucin 1,4 g 
L-Methionin 0,7 g L-Valin 1,7 g 
L-Cystein 0,3 g L-Leucin 2,6 g 
L-Fenylalanin 1,2 g L- Alanin 0,9 g 
L-Tyrosin 1,4 g L -Aspargová kyselina 2,1 g 
L-Histidin 0,7 g L-Prolin 2,5 g 
L-Lysin 2,1 g L-Serin 1,4 g 

1)Doporučené denní dávkování 
 

 
Nutriční hodnoty 100 g 30 g 
Energetická hodnota 373,2 kcal / 1586 Kj 112 kcal / 476 Kj 
Tuky 0,8g 0,2 g 
z toho nasycené  0,5 g 0,1 g 
Sacharidy 2,2 g  0,6 g 
z toho cukry 2,0 g 0,7 g 
Bílkoviny v sušině 94,0 g 28,0 g 
Bílkoviny 89,3 g 26,8 g 

 
Složení: mléčné bílkoviny (kaseinát vápenatý, iontová výměna ultrafiltrovaný), sušený 
vaječný    bílek, fruktóza, kakao (pouze v příchuti kakao a tiramisu),  maltodextrin, aroma, 
barviva: E150a (pouze v příchuti káva), E120 (pouze v příchuti jahoda) emulgátor: sójový 
lecitin (E322), sladidlo: sukralosa (E955) 
Dávkování: 1-3 odměrky (10-30 g) denně.  
Použití: Smíchejte 10 g produktu ve sklenici vody (100 ml) nebo v jiném nápoji (mléko, 
jogurt, ovocný džus). 
Produkt je vhodný k výrobě lahodného pudingu, ponechte v ledničce 1 hodinu v uzavřené 
nádobě.  
Skladování: Skladujte v suchu při teplotě do 25 oC mimo dosah slunečního záření. 
Nevystavujte vlhkosti a mrazu.    
Upozornění: Jedná se o doplněk stravy, který není vhodný pro děti, mládež, těhotné a kojící 
ženy. Nejedná se o náhradu pestré stravy. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nepřekračujte 
denní doporučené dávkování.  
Alergeny: mléko, sója, vejce 
Obsah balení: 500 g 
Minimální trvanlivost: viz datum uvedený na obalu 
Výrobce: Volchem s.r.l. Itálie 
Dovozce a výhradní zastoupení pro Českou republiku: ARP Servis s.r.o., Mezi Mosty 
1845, 530 03 Pardubice, Česká republika 
www.volchem.cz    
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