
www.myketo.cz

Minimální trvanlivost do:                                       

Proteinové kakao s  proteinovým komplexem, 
vitamínem D a MCT tuky, se sladidlem, nápoj  
v prášku. Sypká směs pro přípravu horkého nebo 
studeného nápoje bez přídavku cukrů, s vysokým 
obsahem bílkovin a vlákniny, s vitamíny. Obsahu-
je přirozeně se vyskytující cukry. 
Bílkoviny přispívají k růstu a udržení svalové hmo-
ty a normálního stavu kostí. 
Vitamín C přispívá k udržení normální funkce imu-
nitního systému během intenzivního fyzického 
výkonu a po něm, přispívá ke snížení míry únavy  
a vyčerpání, přispívá k normální tvorbě kolagenu 
pro normální funkci kostí a chrupavek.
Vitamín D přispívá k normálnímu vstřebávání a vy-
užití vápníku a fosforu, k udržení normální činnosti 
svalů a udržení normálního stavu kostí. Vitamín D 
přispívá k normální funkci imunitního systému.
Složení: proteinový komplex 58 % (syrovátkový 
protein – z mléka, kolagen hydrolyzovaný, protein 
hráškový a rýžový), odtučněný kakaový prášek 
25  %, sladidlo KETO (inulín, erythritol, sorbitol, 
steviol-glykosidy); MCT tuky (100% kokosové) 5 % 
(kokosový olej, rozpustná kukuřičná vláknina, ka-
seinát sodný, slunečnicový lecitin, oxid křemičitý); 
inulín, zahušťovadlo: xanthan; antioxidant: lecitin 
řepkový; vitamínový premix (maltodextrin, kyseli-
na L-askorbová, nikotinamid, DL-α-tokoferylacetát, 
D-pantothenát vápenatý, riboflavin, pyridoxin-hyd-
rochlorid, thiamin-mononitrát, kyselina listová, 
D-biotin, kyanokobalamin), cholekalciferol.
Skladujte v suchu při teplotě do 25 °C a rel. vlhkosti 
do 60 %, zvýšená teplota může snížit trvanlivost 
produktu. Po otevření spotřebujte do 30 dnů.
Výrobce: GOLDIM spol. s  r.o., Michelská 18/12a,  
140 00 Praha 4, Česká republika

Výživové údaje na 100 g %* na 
100 g na porci %* na 

porci
Energetická 
hodnota

1562 kJ/
372 kcal

469 kJ/ 
112 kcal

Tuky 8,2 g  2,5 g  
z toho nasycené 
mastné kyseliny 6 g  1,8 g  

Sacharidy 25 g  7,5 g  
z toho cukry 16 g  4,8 g  

Vláknina 15 g  4,5 g  
Bílkoviny 42 g  13 g  
Sůl 4,5 g  1,4 g  
Vitamíny    
Vitamín D 5,9 µg 118 1,8 µg 35
Vitamín E 12 mg 100 3,6 mg 30
Vitamín C 90 mg 113 27 mg 34
Thiamin 1,2 mg 109 0,4 mg 33
Riboflavin 1,6 mg 114 0,5 mg 34
Niacin 18 mg 113 5,4 mg 34
Vitamín B6 1,6mg 114 0,5 mg 34
Kyselina listová 250 µg 125 75 µg 38
Vitamín B12 2 µg 80 0,6 µg 24
Biotin 60 µg 120 18 µg 36
Kyselina 
pantothenová 7,5 mg 125 2,3 mg 38

*referenční hodnota příjmu u dospělých
1 porce = 30 g. Balení obsahuje 13 porcí.

84

C/PP

Doporučené dávkování a návod k použití:
Podle věku do šejkru nebo hrnku nalijte odměře-
né množství horké nebo studené vody, přidejte 
doporučené množství prášku a dobře protřepejte/
rozmíchejte.
6–12 let: 20 g (1 vrchovatá odměrka)/200 ml 
13–99 let: 30 g (2 zarovnané odměrky)/300 ml 
Lahodný nápoj vypijte do 15 minut. Intenzitu chuti 
a hustoty si můžete sami řídit množstvím přidané 
vody.

400 g


