Čtěte

„PEJSTÝ
“

FUNKČNÍ JÍDLO

Zdravé, vyváže
né, praktické.
Konzistence pa
sty zasytí, ale ne
zatíží.
Ať už máte hlad
nebo jenom ch
uť.

bez pridaného

bez konzervantu
a

barviv

BENEFITY PASTEE

přispívá k udržení
normální hladiny
cholesterolu

podporuje
normální stav
kostí

pomáhá normální
funkci vylučování

NUTRIČNÍ PASTA ZNAMENÁ

přispívá k růstu
a udržení
svalové hmoty

napomáhá
váhovému
managementu

je zdrojem
energie

Z ČEHO JSME PASTEE VYROBILI?
PROTEINOVÝ MIX
syrovátkový koncetrát, micelární kasein
rychlé a pomalé bílkoviny pro regeneraci,
růst a výživu svalů

spoustu nezbytných živin v malém objemu
možnost jíst hned – absolutně bez přípravy
praktické balení – nic nevyteče, nezabírá místo

hydrolyzovaný hovězí kolagen
šlachy, vazy a klouby budou ve formě
a pokožka si bude přímo lebedit

pocit sytosti, ale ne těžkosti nebo omezení

100% KONCENTROVANÝ OVOCNÝ DŽUS
vždycky podle příchutě
parádní chuť a vůně ovoce

top suroviny zpracované do konzistence pasty
nápad, který podpořili a rozvíjeli odborníci na výživu

DRCENÉ MANDLE
zdravé tuky, kterých se nemusíte bát

jediný produkt svého druhu na trhu
žádná zbytečná chemie – šetrně tepelně ošetřeno

SMĚS ROSTLINNÝCH OLEJŮ
řepkový, lněný, chia
bohatý zdroj Omega3

A S BAGETAMI JE KONEC.
PASTA FIDLI! :)

INULIN
rozpustná vláknina z čekanky
SMĚS OBILNÝCH MUK
jáhlová, čiroková
dlouhé sacharidy - energie, co vydrží
XYLITOL
sladidlo
přirozeně se vyskytuje v ovoci a zelenině

NUTRIČNÍ HODNOTY
energetická hodnota
bílkoviny
sacharidy
– z toho cukry
tuky
– z toho nasycené tuky
omega3
vláknina
sůl

na 100 g

na porci (120 g)

971 kJ / 232 kcal
19 g
17 g
5g
9,5 g
1,2 g
1,1 g
6,1 g
0,04 g

1163 kJ / 278 kcal
23 g
20 g
6g
11 g
1,4 g
1,3 g
7,3 g
0,05 g

STÁLE V POKLUSU?

Verze Activ je speciálně vyvinutá pro ty, co jsou pořád v pohybu. Mějte ji stále u sebe
a dodejte svému tělu potřebné živiny kdekoliv a kdykoliv.

OB
START JEDNEJTE
O
balíčekVACÍ SADU

5
Ochut
nejte jekousků
všechn
y!
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