
DDiieett  SShhaakkee  BBaannaannaa  
výživový doplnok so sladidlom 

 

Charakteristika: Výživový doplnok so sladidlom Diet Shake Banana je koktail s vynikajúcou 

banánovou príchuťou obohatený o vlákninu a ďalšie aktívne zložky (výťažok z yerba maté a garcinia 

cambogia), ktoré Vám pomôžu v starostlivosti o štíhlu líniu. 

• Obsahuje minimálne množstvo tuku. 

• Prispieva k udržaniu normálnej hladiny glukózy v krvi (chróm). 

• Ideálny je ako desiata či olovrant medzi hlavnými jedlami – príjemne zasýti. 
 

Účinné látky v jednej porcii (20g): 

Inulín (vláknina)   10 670 mg   - 

Vláknina akácie     3 000 mg   - 

Srvátka      3 000 mg   - 

Srvátkový proteín 80%     2 000 mg   - 

Vláknina mrkva        500 mg   - 

Yerba maté extrakt        100 mg   - 

Garcinia cambogia extrakt       100 mg   - 

Chróm            40 μg    100% DRVH 

DRVH – denná referenčná výživová hodnota; – nie je stanovená 
 

Zloženie v jednej porcii (20 g): 

Inulín (vláknina), vláknina akácie (Acacia spp.), srvátka (z mlieka), srvátkový proteín 80 % (z mlieka), 

vláknina mrkva (Daucus carota), banán – aróma, yerba maté extrakt – list (Ilex paraguariensis), garcinia 

cambogia extrakt - sušená šupka ovocia (Garcinia cambogia), sladidlo stéviol-glykozidy, chlorid chrómitý. 
 

Výživové hodnoty   v jednej porcii (20 g)             ve 100g 

Energetická hodnota (kcal)              42,1               210,4 

Energetická hodnota (kJ)            171,6    857,9 

Bielkoviny (g)     1,9                    9,7 

Sacharidy (g)     1,2                    5,9 

   z toho cukry (g)                1,0       5,2 

Tuky (g)      0,1        0,7 

   z toho nasýtené mastné kyseliny (g)     0,1                   0,7 

Vláknina (g)                 14,2      70,9 

Soľ (g)          0          0 
 

Dávkovanie: 1 – 2 koktaily denne medzi hlavnými jedlami. 
 

Príprava: Obsah vrecka zmiešajte s 200 – 300 ml vody alebo odtučneného mlieka. Interval 200 – 300 

ml je pomerne široký, ale zodpovedá rôznym chuťovým preferenciám rôznych ľudí – niekto dáva 

prednosť intenzívnejšej chuti hustejšieho nápoja, niekto naopak preferuje nápoj redší a menej výrazný. 

Najskôr radšej zrieďte menej a ochutnajte, ak bude treba, zrieďte viac. Určite rýchlo nájdete pomer, 

ktorý Vám bude vyhovovať. Ak chcete dosiahnuť naozaj vynikajúcu chuť, rozhodne odporúčame 

použiť mlieko. Koktail je vhodné zamiešať v šejkri, dosiahnete lepšie premiesenie aj výslednú chuť. 

Bezprostredne po premiešaní koktail vypite a nenechávajte ho dlho stáť. Prípadný sediment je 

prirodzenou a biologicky hodnotnou súčasťou prípravku, mal by byť tiež spotrebovaný. 
 

Obsah: 20 vreciek 
 

Hmotnosť obsahu: 400 g (20 vreciek à 20 g) 
 

Upozornenie: Ustanovená odporúčaná denná dávka sa nesmie presiahnuť. Prípravok sa nesmie 

používať ako náhrada rozmanitej stravy. Neužívať v prípade precitlivenosti na niektorú zo zložiek. Nie 

je vhodný pre deti, tehotné a dojčiace ženy. Uchovávať mimo dosahu malých detí! Pri redukčnom 

režime je nutné dbať na dostatočný príjem tekutín (najmenej 2 l denne). Prípravok nie je určený na 

náhradu hlavných jedál. 
 

Skladovanie: Uchovávajte v suchu a na tmavom mieste pri teplote od 15 °C do 25 °C v pôvodnom 

obale, aby bol prípravok chránený pred svetlom a vlhkosťou. Uchovávať mimo dosahu malých detí! 
 

Výrobca: Helvetia Direct Marketing s.r.o., Hostivařská 133/64, 102 00 Praha 10, Česká republika. 
 

Kontakt: Helvetia Apotheke, P. O. Box 4300, 800 90 Bratislava 090. 

                Tel.: 02/32 777 788, www.helvetia.sk 
 

Číslo šarže/Minimálna trvanlivosť do: dátumu uvedeného na každej porcii. 
 

Verzia: DB/01          SK 731 M 


