
DDiieett  SShhaakkee  CCaafffféé  LLaattttéé  
doplněk stravy se sladidlem 

 

Charakteristika: Doplněk stravy se sladidlem Diet Shake Caffé Latté je koktejl s osvěžující příchutí 

caffé latté obohacený vlákninou a dalšími aktivními složkami (výtažek z yerba maté a garcinia 

cambogia), které Vám pomohou v péči o štíhlou linii.  

• Obsahuje minimální množství tuku. 

• Přispívá k udržení normální hladiny glukózy v krvi (chrom). 

• Ideální jako svačina mezi hlavními jídly - příjemně zasytí. 
 

Účinné látky v jedné porci (20g): 

Inulín (vláknina)              10 670 mg  - 

Vláknina akácie    3 000 mg  - 

Syrovátka     3 000 mg  - 

Syrovátkový protein 80%   2 000 mg  - 

Vláknina mrkev       500 mg  - 

Yerba maté extrakt       100 mg  - 

Garcinia cambogia extrakt      100 mg  - 

(minimálně 70% kyseliny hydroxycitronové HCA) 

Chrom           40 μg    100% DRHP 

*DRHP - denní referenční hodnota příjmu; - není stanovena 
 

Složení v jedné porci (20g):  

Inulín (vláknina), vláknina akácie, syrovátka (z mléka), syrovátkový protein 80% (z mléka), vláknina 

mrkev, café a latté – aroma, yerba maté extrakt - list (Ilex Paraguariensis), garcinia cambogia extrakt – 

sušená slupka ovoce (Garcinia cambogia), sladidlo steviol-glykosidy, chlorid chromitý. 
 

Výživové hodnoty   v jedné porci (20g)    ve 100g 

Energetická hodnota (kcal)     50,5        252,3 

Energetická hodnota (kJ)   207,8     1 038,8 

Bílkoviny (g)        2,1          10,3 

Sacharidy (g)        3,7          18,6 

   z toho cukry (g)       3,0         15,2 

Tuky (g)        0,1            0,7 

   z toho nasycené mastné kyseliny (g)     0,1           0,5 

Vláknina (g)      13,0          65,2 

Sůl (g)            0              0 
 

Dávkování :    

1 -2 koktejly denně mezi hlavními jídly. 
 

Příprava: 

Obsah sáčku smíchejte s 200-300 ml odtučněného mléka, nebo vody. Interval 200-300 ml je poměrně 

široký, ale odpovídá různým chuťovým preferencím různých lidí – někdo dává přednost intenzívnější 

chuti hustšího nápoje, někdo naopak preferuje nápoj řidší a méně výrazný. Nejdříve raději zřeďte 

méně a ochutnejte, pokud bude třeba, zřeďte více. Určitě rychle najdete poměr, který Vám bude 

vyhovovat. Pokud chcete dosáhnout opravdu lahodné chuti, rozhodně doporučujeme použít 

mléko.  Koktejl je vhodné rozmíchat v šejkru, dosáhnete lepšího promísení i výsledné chuti. 

Bezprostředně po promíchání koktejl vypijte a nenechávejte ho dlouho stát. Případný sediment je 

přirozenou a biologicky hodnotnou součástí přípravku, měl by být také spotřebován. 
 

Obsah: 20 sáčků 
 

Hmotnost obsahu: 400 g (20 sáčků á 20g) 
      

Upozornění:  

Nepřekračujte doporučenou denní dávku. Přípravek není určen jako náhrada pestré stravy. Neužívat  

v případě přecitlivělosti na některou ze složek. Není vhodné pro děti, těhotné a kojící ženy.  

Při redukčním režimu je nutno dbát na dostatečný příjem tekutin (nejméně 2 l denně). Přípravek není 

určen k náhradě hlavních jídel. 
 

Skladování: Uchovávejte v suchu a temnu při teplotě od 15 °C do 25 °C v původním obalu, aby byl 

přípravek chráněn před světlem a vlhkostí. Ukládat mimo dosah dětí! 
 

Výrobce: Helvetia Direct Marketing s.r.o., Hostivařská 133/64, 102 00 Praha 10, Česká republika. 
 

Kontakt pro zákazníky:  Helvetia Apotheke, P.O. Box 49, 280 02 Kolín 2.  

                      Tel.: 234 099 888, www.helvetia.cz 
 

Číslo šarže/Minimální trvanlivost do: data uvedeného na každé porci. 
 

Verze:  CL/01           CZ 718 M 

http://www.helvetia.cz/

