
Choco Čokoládová příchuť

Výživové údaje
Balení obsahuje 1 porci
Velikost porce 330 ml

Energetická hodnota
kJ / kcal

100 ml 1 porce %* 1 porce

418 / 100 1381 /  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 2,0 g 6,5 g 7 %

Vláknina 1,3 g 4,4 g –

Bílkoviny 5,1 g 17 g 33 %

Sůl 0,21 g 0,68 g 11 %

Vitaminy a minerální látky %** 1 porce

Vitamin A 40 µg 132 µg 16 %

Thiamin 0,1 mg 0,2 mg 22 %

Riboflavin 0,07 mg 0,2 mg 18 %

Niacin 0,9 mg 3,0 mg 19 %

Kyselina pantothenová 0,5 mg 1,7 mg 29 %

Vitamin B6 0,1 mg 0,3 mg 18 %

Biotin 2,7 µg 9,1 µg 18 %

Kyselina listová 20,0 µg 66,0 µg 33 %

Vitamin B12 0,5 µg 1,8 µg 73 %

Vitamin C 4,0 mg 13,0 mg 16 %

Vitamin D 0,3 µg 1,1 µg 21 %

Vitamin E 1,0 mg 3,0 mg 27 %

Vitamin K 3,7 µg 12 µg 16 %

Draslík 158 mg 520 mg 26 %

Jod 9,00 µg 29,7 µg 20 %

Hořčík 18,7 mg 61,9 mg 16 %

Vápník 50,0 mg 165 mg 21 %

Zinek 0,7 mg 2,3 mg 23 %

* Referenční hodnota příjmu u průměrné dospělé osoby (8400 kJ/2000 kcal).
** Denní referenční hodnota příjmu

ManaDrink™ je nutričně 
kompletní jídlo ve formě nápoje.
SLOŽENÍ: pitná voda, proteiny (izolovaná sójová a hrachová bílkovina, ovesný, 
konopný, rýžový a řasový protein), maltodextrin, kakaový prášek se sníženým 
obsahem tuku, ovesná vláknina, isomaltulosa***, inulin, mrkvová vláknina, rost-
linné oleje (řepkový olej, olej z mikrořas Schizochytrium sp., za studena liso-
vaný kokosový olej, slunečnicový olej, ovesný olej, za studena lisovaný lněný 
olej), emulgátor (sójový lecitin, celulosa, celulosová guma), vitaminy a minerální 
látky (chlorid sodný, citronan draselný, chlorid draselný, uhličitan vápenatý, oxid 
hořečnatý, mléčnan hořečnatý, glukonan zinečnatý, jodičnan draselný, vitamin 
A, thiamin, riboflavin, niacin, kyselina pantothenová, vitamin B6, biotin, kyse-
lina listová, vitamin B12, vitamin C, vitamin D2), vitamin E, vitamin K1, sladidlo 
(sukralosa), aroma.

Nutričně vyvážené jídlo ve formě nápoje s vysokým obsahem bílkovin, s vitaminy 
a minerálními látkami. Zdroj omega-3 mastných kyselin (0,33 g/100 ml). S cukry*** 
a sladidlem. Vhodné pro vegany.  

SKLADOVÁNÍ: Chraňte před mrazem, teplem a přímým slunečním zářením. 
Před otevřením protřepejte. Po otevření ihned spotřebujte.
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