
ManaPowder™ je nutričně kompletní 
jídlo ve formě prášku.

P!ÍPRAVA: Na 1 porci pot!ebujete 86 g prá"ku (2 Mana™ odm#rky nebo 5 vrchovat$ch polévkov$ch l%ic) a 300 ml vody. Dob!e promíchejte v uzav!ené lahvi nebo v mixéru. 
P!ipravte si jídlo ve form# nápoje dle své chuti. 

SLO"ENÍ: sm#s protein& (izolovaná sójová a hrachová bílkovina, ovesn$ protein, protein z hn#dé r$%e, d$'ov$ protein, chlorella), maltodextrin, ovesná vláknina, isomaltulosa*, 
inulin, mrkvová vláknina, rostlinné oleje (!epkov$ olej, olej z mikro!as Schizochytrium sp., kokosov$ MCT C8 olej (triglyceridy kyseliny kaprylové C8), slune(nicov$ olej, 
ovesn$ olej, zastudena lisovan$ ln#n$ olej), emulgátor (sójov$ lecitin), stabilizátor (arabská guma, xanthan), s&l, vitaminy a minerální látky (citronan draseln$, chlorid draseln$, 
uhli(itan vápenat$, oxid ho!e(nat$, glukonan zine(nat$, jodi(nan draseln$, vitamin A, thiamin, ribofl avin, niacin, kyselina pantothenová, vitamin B6, biotin, kyselina listová, 
vitamin B12, vitamin C, vitamin D2 a D3), vitamin E, vitamin K1, cholin bitartrát, sm#s tokoferol&, sladidlo (sukralosa), aroma. 
S vysok$m obsahem bílkovin, s vitaminy a minerálními látkami. Zdroj vlákniny a omega-3 mastn$ch kyselin. Obsah omega-3 nenasycen$ch mastn$ch kyselin je 1,7 g na 
100 g. S isomaltulosou* a sladidlem. Vhodné pro vegany. Bez GMO. 
* Isomaltulosa je zdrojem glukosy a fruktosy.

SKLADOVÁNÍ: Skladujte v suchu. Chra'te p!ed teplem a slune(ním zá!ením. Po otev!ení spot!ebujte do 1 m#síce. Po p!esypání do vzduchot#sné nádoby a skladování                      
v temnu se trvanlivost prodlou%í na 6 m#síc& od otev!ení.

V#$ivové údaje
MARK 7 

NEUTRÁLNÍ PŘÍCHUŤ

Energetická hodnota
kJ/kcal

100 ml*
1 porce
(86 g)

%** 
1 porce

450/108 1 674/400 20 %

Tuky 5 g 19 g 27)%

    z toho nasycené 0,5 g 2 g 10)%

Sacharidy 9 g 33 g 13)%
    z toho cukry 1,9 g 7 g 8)%
Vláknina 1,7 g 7 g –
Bílkoviny 6 g 21 g 42)%
S%l 0,2 g 0,9 g 15)%

Vitaminy a minerální látky %*** 1porce 
Vitamin A 43 µg 160 µg 20 %
Thiamin 0,1 mg 0,3 mg 27 %
Ribofl avin 0,1 mg 0,3 mg 21 %
Niacin 1,1 mg 4 mg 25 %
Kyselina pantothenová 0,6 mg 2,1 mg 35 %
Vitamin B6 0,1 mg 0,31 mg 22 %
Biotin 3 µg 11 µg 22 %
Kyselina listová 21,5 µg 80,0 µg 40 %
Vitamin B12 0,6 µg 2,2 µg 88 %
Vitamin C 5 mg 20 mg 25 %
Vitamin D 0,8 µg 3,0 µg 60 %
Vitamin E 1,1 mg 4 mg 33 %
Vitamin K 4,0 µg 15 µg 20 %
Draslík 188 mg 700 mg 35 %
Jod 9,68 µg 36,0 µg 24 %
Ho!(ík 20,2 mg 75,0 mg 20 %
Vápník 53,8 mg 200 mg 25 %
Zinek 0,8 mg 2,8 mg 28 %
Cholin 24 mg 90,0 mg -

 * na 100 ml hotového jídla
** Referen(ní hodnota p!íjmu u pr&m#rné dosp#lé osoby (8 400 kJ/2 000 kcal)

*** Denní referen(ní hodnota p!íjmu



ManaDrink™ je nutričně kompletní 
jídlo ve formě nápoje.

SLO!ENÍ: pitná voda, proteiny (izolovaná sójová a hrachová bílkovina, ovesn! protein, protein z hn"dé r!#e, d!$ov! protein, chlorella), maltodextrin, ovesná vláknina, 
isomaltulosa*, inulin, mrkvová vláknina, rostlinné oleje (%epkov! olej, olej z mikro%as Schizochytrium sp., kokosov! MCT C8 olej (triglyceridy kyseliny kaprylové C8), slune&nicov! 
olej, ovesn! olej, zastudena lisovan! ln"n! olej), emulgátor (sójov! lecitin, celulosa, celulosová guma), s'l, vitaminy a minerální látky (citronan draseln!, chlorid draseln!, 
uhli&itan vápenat!, oxid ho%e&nat!, glukonan zine&nat!, jodi&nan draseln!, vitamin A, thiamin, riboflavin, niacin, kyselina pantothenová, vitamin B6, biotin, kyselina listová, 
vitamin B12, vitamin C, vitamin D2 a D3), vitamin E, vitamin K1, cholin bitartrát, sladidlo (sukralosa), barvivo (karoteny), aroma.
S vysok!m obsahem bílkovin, s vitaminy a minerálními látkami. Zdroj omega-3 mastn!ch kyselin (0,39 g/100 ml). S isomaltulosou* a sladidlem. Vhodné pro vegany. Bez GMO.
* Isomaltulosa je zdrojem glukosy a fruktosy.

SKLADOVÁNÍ: Chra$te p%ed mrazem, teplem a p%ím!m slune&ním zá%ením. P%ed otev%ením prot%epejte. Po otev%ení ihned spot%ebujte.

V"#ivové údaje
 

Energetická hodnota
kJ/kcal

100 ml
1 porce
330 ml

%** 
1 porce

418/100 1 381/330 17 %

Tuky 4,9 g 16 g 23(%

    z toho nasycené 0,5 g 1,6 g 8(%

Sacharidy 8,4 g 28 g 11(%
    z toho cukry 2 g 6,5 g 7(%
Vláknina 1,3 g 4,4 g –
Bílkoviny 5,1 g 17 g 33(%
S$l 0,21 g 0,68 g 11(%

Vitaminy a minerální látky %*** 1porce 
Vitamin A (jako beta-karoten) 136 µg 450 µg 56 %
Thiamin 0,1 mg 0,3 mg 27 %
Riboflavin 0,09 mg 0,3 mg 21 %
Niacin 1,1 mg 3,5 mg 22 %
Kyselina pantothenová 0,5 mg 1,7 mg 28 %
Vitamin B6 0,1 mg 0,3 mg 21 %
Biotin 3,3 µg 11 µg 22 %
Kyselina listová 20,0 µg 66,0 µg 33 %
Vitamin B12 0,5 µg 1,8 µg 72 %
Vitamin C 4,8 mg 16 mg 20 %
Vitamin D 0,9 µg 3,0 µg 60 %
Vitamin E 1,0 mg 3,3 mg 28 %
Vitamin K 4,5 µg 15 µg 20 %
Draslík 158 mg 520 mg 26 %
Jod 9,09 µg 30,0 µg 20 %
Ho%&ík 22,7 mg 75,0 mg 20 %
Vápník 60,6 mg 200 mg 25 %
Zinek 0,7 mg 2,3 mg 23 %
Cholin 27,3 mg 90,0 mg -

 ** Referen&ní hodnota p%íjmu u pr'm"rné dosp"lé osoby (8 400 kJ/2 000 kcal)
*** Denní referen&ní hodnota p%íjmu

 MARK 7   
MERUŇKOVÁ PŘÍCHUŤ  



ManaDrink™ je nutričně kompletní 
jídlo ve formě nápoje.

SLO!ENÍ: pitná voda, proteiny (izolovaná sójová a hrachová bílkovina, ovesn! protein, protein z hn"dé r!#e, d!$ov! protein, chlorella), maltodextrin, kakaov! prá%ek se 
sní#en!m obsahem tuku, ovesná vláknina, isomaltulosa*, inulin, mrkvová vláknina, rostlinné oleje (&epkov! olej, olej z mikro&as Schizochytrium sp., kokosov! MCT C8 
olej (triglyceridy kyseliny kaprylové C8), slune'nicov! olej, ovesn! olej, zastudena lisovan! ln"n! olej), emulgátor (sójov! lecitin, celulosa, celulosová guma), s(l, vitaminy 
a minerální látky (citronan draseln!, chlorid draseln!, uhli'itan vápenat!, oxid ho&e'nat!, glukonan zine'nat!, jodi'nan draseln!, vitamin A, thiamin, ribofl avin, niacin, 
kyselina pantothenová, vitamin B6, biotin, kyselina listová, vitamin B12, vitamin C, vitamin D2 a D3), vitamin E, vitamin K1, cholin bitartrát, sladidlo (sukralosa), aroma.
S vysok!m obsahem bílkovin, s vitaminy a minerálními látkami. Zdroj omega-3 mastn!ch kyselin (0,39 g/100 ml). S isomaltulosou* a sladidlem. Vhodné pro vegany. Bez GMO.
* Isomaltulosa je zdrojem glukosy a fruktosy.

SKLADOVÁNÍ: Chra$te p&ed mrazem, teplem a p&ím!m slune'ním zá&ením. P&ed otev&ením prot&epejte. Po otev&ení ihned spot&ebujte.

V"#ivové údaje

Energetická hodnota
kJ/kcal

100 ml
1 porce
330 ml

%** 
1 porce

418/100 1 381/330 17 %

Tuky 4,9 g 16 g 23)%

    z toho nasycené 0,5 g 1,6 g 8)%

Sacharidy 8,4 g 28 g 11)%
    z toho cukry 2 g 6,5 g 7)%
Vláknina 1,3 g 4,4 g –
Bílkoviny 5,1 g 17 g 33)%
S$l 0,21 g 0,68 g 11)%

Vitaminy a minerální látky %*** 1porce 
Vitamin A 48,5 µg 160 µg 20 %
Thiamin 0,1 mg 0,3 mg 27 %
Ribofl avin 0,09 mg 0,3 mg 21 %
Niacin 1,1 mg 4 mg 22 %
Kyselina pantothenová 0,5 mg 1,7 mg 28 %
Vitamin B6 0,1 mg 0,3 mg 21 %
Biotin 3,3 µg 11 µg 22 %
Kyselina listová 20,0 µg 66,0 µg 33 %
Vitamin B12 0,5 µg 1,8 µg 72 %
Vitamin C 4,8 mg 16 mg 20 %
Vitamin D 0,9 µg 3,0 µg 60 %
Vitamin E 1,0 mg 3,3 mg 28 %
Vitamin K 4,5 µg 15 µg 20 %
Draslík 158 mg 520 mg 26 %
Jod 9,09 µg 30,0 µg 20 %
Ho&'ík 22,7 mg 75,0 mg 20 %
Vápník 60,6 mg 200 mg 25 %
Zinek 0,7 mg 2,3 mg 23 %
Cholin 27,3 mg 90,0 mg -

 ** Referen'ní hodnota p&íjmu u pr(m"rné dosp"lé osoby (8 400 kJ/2 000 kcal)
*** Denní referen'ní hodnota p&íjmu

MARK 7 

ČOKOLÁDOVÁ PŘÍCHUŤ



ManaPowder™ je nutričně kompletní 
jídlo ve formě prášku.

P!ÍPRAVA: Na 1 porci pot!ebujete 86 g prá"ku (2 Mana™ odm#rky nebo 5 vrchovat$ch polévkov$ch l%ic) a 300 ml vody. Dob!e promíchejte v uzav!ené lahvi nebo v mixéru. 
P!ipravte si jídlo ve form# nápoje dle své chuti. 

SLO"ENÍ: sm#s protein& (izolovaná sójová a hrachová bílkovina, ovesn$ protein, protein z hn#dé r$%e, d$'ov$ protein, chlorella), maltodextrin, kakaov$ prá"ek se sní%en$m 
obsahem tuku, ovesná vláknina, isomaltulosa*, inulin, mrkvová vláknina, rostlinné oleje (!epkov$ olej, olej z mikro!as Schizochytrium sp., kokosov$ MCT C8 olej (triglyceridy 
kyseliny kaprylové C8), slune(nicov$ olej, ovesn$ olej, zastudena lisovan$ ln#n$ olej), emulgátor (sójov$ lecitin), stabilizátor (arabská guma, xanthan), s&l, vitaminy a minerální 
látky (citronan draseln$, chlorid draseln$, uhli(itan vápenat$, oxid ho!e(nat$, glukonan zine(nat$, jodi(nan draseln$, vitamin A, thiamin, ribofl avin, niacin, kyselina panto-
thenová, vitamin B6, biotin, kyselina listová, vitamin B12, vitamin C, vitamin D2 a D3), vitamin E, vitamin K1, cholin bitartrát, sm#s tokoferol&, sladidlo (sukralosa), aroma.  
S vysok$m obsahem bílkovin, s vitaminy   a minerálními látkami. Zdroj vlákniny a omega-3 mastn$ch kyselin. Obsah omega-3 nenasycen$ch mastn$ch kyselin je 1,7 g               
na 100 g. S isomaltulosou*  a sladidlem. Vhodné pro vegany. Bez GMO. 
* Isomaltulosa je zdrojem glukosy a fruktosy.

SKLADOVÁNÍ: Skladujte v suchu. Chra'te p!ed teplem a slune(ním zá!ením. Po otev!ení spot!ebujte do 1 m#síce. Po p!esypání do vzduchot#sné nádoby a skladování                      
v temnu se trvanlivost prodlou%í na 6 m#síc& od otev!ení.

V#$ivové údaje

Energetická hodnota
kJ/kcal

100 ml*
1 porce
(86 g)

%** 
1 porce

450/108 1 674/400 20 %

Tuky 5 g 19 g 27)%

    z toho nasycené 0,5 g 2 g 10)%

Sacharidy 9 g 33 g 13)%
    z toho cukry 1,9 g 7 g 8)%
Vláknina 1,7 g 7 g –
Bílkoviny 6 g 21 g 42)%
S%l 0,2 g 0,9 g 15)%

Vitaminy a minerální látky %*** 1porce 
Vitamin A 43 µg 160 µg 20 %
Thiamin 0,1 mg 0,3 mg 27 %
Ribofl avin 0,1 mg 0,3 mg 21 %
Niacin 1,1 mg 4 mg 25 %
Kyselina pantothenová 0,6 mg 2,1 mg 35 %
Vitamin B6 0,1 mg 0,31 mg 22 %
Biotin 3 µg 11 µg 22 %
Kyselina listová 21,5 µg 80,0 µg 40 %
Vitamin B12 0,6 µg 2,2 µg 88 %
Vitamin C 5 mg 20 mg 25 %
Vitamin D 0,8 µg 3,0 µg 60 %
Vitamin E 1,1 mg 4 mg 33 %
Vitamin K 4,0 µg 15 µg 20 %
Draslík 188 mg 700 mg 35 %
Jod 9,68 µg 36,0 µg 24 %
Ho!(ík 20,2 mg 75,0 mg 20 %
Vápník 53,8 mg 200 mg 25 %
Zinek 0,8 mg 2,8 mg 28 %
Cholin 24 mg 90,0 mg -

 * na 100 ml hotového jídla
** Referen(ní hodnota p!íjmu u pr&m#rné dosp#lé osoby (8 400 kJ/2 000 kcal)

*** Denní referen(ní hodnota p!íjmu

MARK 7 

ČOKOLÁDOVÁ PŘÍCHUŤ


