
Stevia-Top, stolové sladidlo na báze erytritolu a steviol-glykosidu

Charakteristika: Stevia-Top je stolové sladidlo na báze erytritolu (prírodný 
alkoholový cukor) a steviol-glykosidu (z rastliny stévie), ktoré predstavuje ideálnu 
náhradu bežného cukru, vhodnú aj pre diabetikov. Stévia je 250 – 300-krát    
sladšia než cukor (sacharóza) a neobsahuje takmer žiadne kalórie. V kombinácii    
s erytritolom vytvára príjemnú chuť veľmi podobnú cukru (sacharóze).
Zloženie v 1 tabletke: Erytritol (20 mg), monohydrát laktózy (objemové 
činidlo) – z mlieka, sladidlo steviol-glykosidy (12 mg Stevia rebaudiana extrakt, 
minimálne 98 % rebaudiosidu A), karmelosa sodná soľ (stabilizátor), polyvinyl-
pyrolidon (stabilizátor), stearan horečnatý (protihrudkové činidlo). Hydrogén-
uhličitan sodný (regulátor kyslosti), kyselina vínna (regulátor kyslosti), oxid 
kremičitý (protihrudkové činidlo).
Výživové hodnoty       v 100 g  v 1 tabletke
Energetická hodnota            979 kJ (230 kcal)         0,595 kJ (0,140 kcal)
Bielkoviny          0 g         0 g
Sacharidy     57,6 g 0,035 g
  z toho cukry     57,6 g 0,035 g 
Tuky          0 g         0 g
  z toho nasýtené mastné kyseliny  0 g         0 g
Soľ          0 g         0 g
Spôsob použitia: Stevia-Top je vhodná nielen na sladenie nápojov, ale aj všetkých 
ostatných potravín, je stála i za tepla, preto je možné používať ju na varenie, 
pečenie i zavarovanie. 1 tabletka Stevia-Top zodpovedá svojou sladivosťou 
približne 1 kocke cukru. Stevia-Top odporúčame dôkladne rozpustiť (asi             
1 minútu v horúcom nápoji) a premiešať. (Tabletky sú z dôvodu minimalizácie 
oderu pomerne pevné, a ich rozpustenie preto trvá dlhšie než rozpustenie cukru).
Dávkovanie: podľa potreby
Obsah: 1200 tabletiek +/- 5 %                 Hmotnosť obsahu: 69 g
Upozornenie: Neužívať v prípade precitlivenosti na niektorú zo zložiek. Nie je 
vhodné pre deti do 3 rokov. Nadmerná konzumácia môže vyvolať preháňacie účinky.
Skladovanie: Skladujte v suchu a na tmavom mieste pri teplote 15 – 25 ºC. 
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 361, 830 00 Bratislava.
                Tel.: 02/32 777 788, www.helvetia.sk
Číslo šarže/Minimálna trvanlivosť do: dátumu uvedeného v bielom rámčeku.
Verzia: STT/01              SK 379 M


