
 

Výživové údaje na 100 g Výživové údaje na 100 

g 

% 

RHP1)  

na 100 g 

Energetická hodnota 

v kJ/kcal 

387 

kcal/ 

1625 kJ 

Vitamín C 17 mg 21 

Tuky rostlinné 13 g Vitamín E 2,8 mg 23 

z toho nasycené mastné 

kyseliny 

11 g Vitamín B6 0,5 mg 36 

Sacharidy 38 g Vitamín B1 0,4 mg 36 

z toho cukry 31 g Vitamín B2 0,5 mg 36 

Bílkoviny 29 g Folát 60 μg 30 

Sůl 0,25 g Biotin 40 μg 80 

  Niacin  5 mg 31 

  Kyselina 

pantothenová 

1,5 mg 25 

1) Referenční hodnota příjmu 

 

Promeal Zone 40-30-30 Protein 30% tyčinka, „s cukry“,  

Výrobek obsahuje kofein – není vhodné pro děti a těhotné ženy. Kofein - 5 mg/100 g. Příchuť 

je vyznačena na přední straně obalu. 

Složení: fruktózovo-glukózový sirup, mléčná bílkovina, tmavá (kakao minimálně 51 %) nebo 

bílá (kakao min 28 %) čokoláda: cukr, kakaová hmota (tmavá čokoláda), kakaové máslo, 

plnotučné mléko v sušené podobě (bílá čokoláda), emulgátor: (sójový lecitin, aroma), 

nehydrogenované rostlinné tuky (kokosový, kukuřičný, extra panenský olivový olej), mléčný 

jogurt (jogurtová příchuť), cereálie ( příchuť cereálie): rýže, pšenice, ječmen, kokosová 

mouka (kokosová příchuť), lískový ořech (lískooříšková příchuť), pistácie (pistáciová 

příchuť), maltodextrin, sušený vaječný bílek, kreatin monohydrát, jahodová dužina 

(jahodová příchuť), emulgovaný sójový lecitin (E322), barvivo E120 (jahodová příchuť), 

aroma, uhličitan hořečnatý, L-karnitin tartrát, L-ornitin, chlorid sodný, chlorid draselný, 

sušený kolový extrakt (Cola acuminata, Cola nitida Schott) a guarana (Paullinia cupana 

Kunt), vitamin A, B6, B1, B2, C, E biotin, niacin, kyselina pantothenová, kyselina listová, 

síran železnatý, síran zinečnatý. Ořechy: lískový ořech, mandle, pistácie.  

Dávkování: 2 tyčinky denně. Nepřekračujte denní doporučené dávkování.  

Alergeny: mléko, sója, skořápkové plody, vejce, obiloviny.  

Skladování: Skladujte v suchu při teplotě do 25oC.  

Obsah balení: 50 g.  

Minimální trvanlivost: viz datum uvedený na obalu.  

Výrobce: Volchem Ltd Itálie.  

Výhradní zastoupení pro Českou republiku a dovoz: ARP Servis s.r.o., Mezi Mosty 1845, 

530 03 Pardubice, Česká republika.  

www.volchem.cz  


