
PRO Forma

VÝŽIVOVÁ DOPORUČENÍ  
ODBORNÍKŮ  
CENTRA MESSÉGUÉ

PROTEINOVÁ DIETA 
7/14/28 DNÍ



VÝHODY SYSTÉMU  
PRO FORMA

Pro Forma je třífázový systém proteinové diety, který vás dostane zpět 
do formy. Tento systém nabízí několik různých programů rozdělených do 
praktických sad „all inclusive“, rozdělených podle počtu kil, kterých se 
chcete zbavit, a podle vašich stravovacích návyků. Sady Pro Forma obsa-
hují proteinové přípravky, které jsou chutné a snadné na přípravu. Doplněny 
zeleninou, netučným masem nebo rybami vás provedou třemi různými 
fázemi systému Pro Forma:

Fáze 1 neboli aktivní fáze: 
Díky procesu kontrolované ketózy dochází k rychlé redukci váhy.

Fáze 2 neboli stabilizace: 
Po ukončení procesu ketózy dochází k pomalejší redukci váhy a zároveň 
ke stabilizaci již dosažených výsledků.

Fáze 3 neboli zakončení: 
V této fázi se organizmus připravuje na návrat k běžnému stravování.

SYSTÉM PRO FORMA

 napomáhá k rychlé redukci váhy
 zdokonaluje postavu
 snižuje pocit hladu v průběhu diety
 je praktický, i když jste mimo domov
 můžete opakovat bez omezení tak často, jak potřebujete
 poskytuje udržovací program, díky kterému se vyhnete jo-jo efektu



VYBERTE SI SADU PRO FORMA  
VHODNOU PRO VÁS

 1 DEN
Směs doplňků stravy, které pročistí a posílí organizmus a pomohou mu se 
znovu dostat do formy. Tento program se rovná jednomu dni částečného  
půstu neboli jednodenní „pauze“, která napomáhá tělu znovu nalézt do-
konalou rovnováhu.

 7 DNÍ
Vhodné pro ty, kteří se chtějí zbavit maximálně tří kil přirozeným a jedno-
duchým způsobem.

 7 DNÍ VEGETARIÁN
Vhodné pro ty, kteří se chtějí zbavit maximálně tří kil a preferují vegeta-
riánské stravování.

 14 DNÍ
Doplňky stravy nejen k snídani, obědu a večeři, ale také jako slané či sladké 
svačinky. Vhodné pro ty, kteří se chtějí zbavit tří až pěti kil.

 28 DNÍ
Tato sada zahrnuje jak speciální proteinové doplňky, tak chutné svačinky. 
Jestliže se budete řídit výživovými doporučeními, která jsou obsažená  
v sadě, dosáhnete skvělého výsledku bez nepohodlí tradičních diet.  
Doporučené pro ty, kteří se chtějí zbavit pěti až osmi kil.

 POST DIETA
Zahrnuje proteinové doplňky, přípravky nahrazujících jedno z jídel, sva-
činky a doplňky stravy, které podporují metabolizmus ve zpracování tuků 
a cukrů. Poskytuje účinnou pomoc těm, kteří zeštíhleli díky systému PRO 
FORMA nebo jiné dietě, a přejí si udržet dosažený výsledek bez jo-jo efektu. 



VÝŽIVOVÁ DOPORUČENÍ 

SADA 7 DNÍ
 
Tento program je určen pro nadvá-
hu do 3 kilogramů a je založen na 
stravovacích doporučeních, která 
zahrnují 3 fáze:

 ve fázi 1 
jsou užívány 3 přípravky Pro Forma 
denně v průběhu prvních 4 dnů
 ve fázi 2 
jsou užívány 2 přípravky Pro Forma 
denně v průběhu následujících 2 dnů
 ve fázi 3
je užíván 1 přípravek Pro Forma 
během posledního dne

SADA 7 DNÍ VEGETARIÁN

Tento program je určen pro nadvá-
hu do 3 kilogramů a je založen na 
stravovacích doporučeních, která 
zahrnují 3 fáze:

 ve fázi 1 
jsou užívány 3 přípravky Pro Forma 
denně v průběhu prvních 4 dnů
 ve fázi 2 
jsou užívány 2 přípravky Pro Forma 
denně v průběhu následujících 2 dnů
 ve fázi 3
je užíván 1 přípravek Pro Forma 
během posledního dne

SADA 14 DNÍ
Tento program je určen pro nadvá-
hu 3-5 kilogramů a je založen na 
stravovacích doporučeních, která 
zahrnují 3 fáze:

 ve fázi 1 
jsou užívány 3 přípravky Pro Forma 
denně v průběhu prvních 7 dnů
 ve fázi 2 
jsou užívány 2 přípravky Pro Forma 
denně v průběhu následujících 4 dnů
 ve fázi 3
je užíván 1 přípravek Pro Forma 
během posledních 3 dnů

SADA 28 DNÍ
Tento program je určen pro nadvá-
hu 5-8 kilogramů a je založen na 
stravovacích doporučeních, která 
zahrnují 3 fáze:

 ve fázi 1 
jsou užívány 3 přípravky Pro Forma 
denně v průběhu prvních 14 dnů
 ve fázi 2 
jsou užívány 2 přípravky Pro Forma 
denně v průběhu následujících 10 dnů
 ve fázi 3
je užíván 1 přípravek Pro Forma 
během posledních 4 dnů



JÍDELNÍČEK – 7 DNÍ

1. DEN
Snídaně: 1 přípravek Pro Forma (Pěna  
s příchutí čokoládové cereálie nebo Kakao 
nebo Cappuccino) + káva nebo zelený čaj 
Oběd: 1 přípravek Pro Forma Bylinková 
omeleta + zelenina dle výběru (kromě raj-
čat, mrkve, papriky, dýně a červené řepy) 
Přesnídávka: 1 Křupavá kokosová tyčinka 
Pro Forma Večeře: grilované bílé maso – 
například kuře nebo krůta s vařenou zele-
ninou (kromě rajčat, mrkve, papriky, dýně 
a červené řepy)

4. DEN
Snídaně: 1 přípravek Pro Forma (Pěna  
s příchutí čokoládové cereálie nebo Kakao 
nebo Cappuccino) + káva nebo zelený čaj 
Oběd: 1 přípravek Pro Forma Bylinková 
omeleta + vejce a zelenina dle výběru 
(kromě rajčat, mrkve, papriky, dýně a čer-
vené řepy) Přesnídávka: 1 balení Lupínky 
barbecue Pro Forma Večeře: pečená ryba 
+ zelenina dle výběru (kromě rajčat, mrkve, 
papriky, dýně a červené řepy)

Pozn.: Přípravek Pro Forma doporučený k obědu může 
být eventuálně dle osobních preferencí podáván večer.

2. DEN
Snídaně: 1 přípravek Pro Forma (Pěna  
s příchutí čokoládové cereálie nebo Kakao 
nebo Cappuccino) + káva nebo zelený čaj 
Oběd: 1 přípravek Pro Forma Polévka ze 
zelené zeleniny s krutony + parmezán a ze-
lenina dle výběru (kromě rajčat, mrkve, pa-
priky, dýně a červené řepy) Přesnídávka:  
1 Křupavá kokosová tyčinka Pro Forma 
Večeře: pečená ryba + zelenina dle výběru 
(kromě rajčat, mrkve, papriky, dýně a čer-
vené řepy)

5. DEN
Snídaně: 1 přípravek Pro Forma (Pěna  
s příchutí čokoládové cereálie nebo Kakao 
nebo Cappuccino) + káva nebo zelený čaj 
Oběd: 1 porce špaldových, kamutových 
nebo celozrnných těstovin se zeleninou + 
zelenina dle výběru Přesnídávka: 1 tyčinka 
Pro Forma Čokoláda a cereálie Večeře: 
grilované bílé maso – například kuře nebo 
krůta s vařenou zeleninou (kromě rajčat, 
mrkve, papriky, dýně a červené řepy)

3. DEN
Snídaně: 1 přípravek Pro Forma (Pěna  
s příchutí čokoládové cereálie nebo Kakao 
nebo Cappuccino) + káva nebo zelený čaj 
Oběd: 1 přípravek Pro Forma Polévka ze 
zelené zeleniny s krutony + tuňák a zele-
nina dle výběru (kromě rajčat, mrkve, pa-
priky, dýně a červené řepy) Přesnídávka:  
1 tyčinka Pro Forma Čokoláda a cereálie 
Večeře: bresaola s rukolou a sýrem grana 
+ zelenina dle výběru (kromě rajčat, mrkve, 
papriky, dýně a červené řepy)

6. DEN
Snídaně: 1 přípravek Pro Forma (Pěna  
s příchutí čokoládové cereálie nebo Kakao 
nebo Cappuccino) + káva nebo zelený čaj 
Oběd: 1 porce celozrnné, basmati nebo 
černé rýže se zeleninou + zelenina dle vý-
běru (kromě rajčat, mrkve, papriky, dýně 
a červené řepy) Přesnídávka: 1 přípravek 
Pro Forma Koktejl ananas a banán Večeře: 
pečená ryba + zelenina dle výběru (kromě 
rajčat, mrkve, papriky, dýně a červené řepy)

7. DEN
Poslední den programu je zakončen užitím 
přípravku Pro Forma jako přesnídávka. Tělo 
se tak připraví na přechod zpět k běžnému 
způsobu stravování, při kterém by nicméně 
měl být omezen příjem tuků a cukrů, přede-
vším v následujících dvou týdnech. Můžete 
využít sady Post Dieta Pro Forma, která po-
skytne praktickou pomoc při udržení dosa-
žených výsledků a vyhnutí se jo-jo efektu.



JÍDELNÍČEK – 7 DNÍ VEGETARIÁN

1. DEN
Snídaně: 1 přípravek Pro Forma (Pěna  
s příchutí čokoládové cereálie nebo Kakao 
nebo Cappuccino) + káva nebo zelený čaj 
Oběd: 1 přípravek Pro Forma Sójové čili + 
zelenina dle výběru (kromě rajčat, mrkve, 
papriky, dýně a červené řepy) Přesnídávka: 
1 Křupavá kokosová tyčinka Pro Forma 
Večeře: vejce s vařenou a syrovou zeleni-
nou (kromě rajčat, mrkve, papriky, dýně  
a červené řepy) + 1 nízkotučný bílý jogurt

4. DEN
Snídaně: 1 přípravek Pro Forma (Pěna  
s příchutí čokoládové cereálie nebo Kakao 
nebo Cappuccino) + káva nebo zelený čaj 
Oběd: 1 přípravek Pro Forma Sójové čili + 
zelenina dle výběru (kromě rajčat, mrkve, 
papriky, dýně a červené řepy) Přesnídávka: 
1 Čokoládová pěna Pro Forma Večeře:  
sójový párek + zelenina dle výběru (kromě 
rajčat, mrkve, papriky, dýně a červené 
řepy) + 1 nízkotučný bílý jogurt

Pozn.: Přípravek Pro Forma doporučený k obědu může 
být eventuálně dle osobních preferencí podáván večer.

2. DEN
Snídaně: 1 přípravek Pro Forma (Pěna  
s příchutí čokoládové cereálie nebo Kakao 
nebo Cappuccino) + káva nebo zelený čaj 
Oběd: 1 přípravek Pro Forma Polévka ze 
zelené zeleniny s krutony + vařená a sy-
rová zelenina dle výběru (kromě rajčat, 
mrkve, papriky, dýně a červené řepy) Přes-
nídávka: 1 Křupavá kokosová tyčinka Pro 
Forma Večeře: sójový hamburger + zelenina 
dle výběru (kromě rajčat, mrkve, papriky, 
dýně a červené řepy) + sýr s obsahem max. 
0,1 % tuku

5. DEN
Snídaně: 1 přípravek Pro Forma (Pěna  
s příchutí čokoládové cereálie nebo Kakao 
nebo Cappuccino) + káva nebo zelený čaj 
Oběd: 1 porce špaldových, kamutových 
nebo celozrnných těstovin s luštěninami + 
zelenina dle výběru Přesnídávka: 1 balení 
Čokoládové sušenky Pro Forma Večeře: 
vejce s vařenou a syrovou zeleninou (kromě 
rajčat, mrkve, papriky, dýně a červené 
řepy) + 1 nízkotučný jogurt

3. DEN
Snídaně: 1 přípravek Pro Forma (Pěna  
s příchutí čokoládové cereálie nebo Kakao 
nebo Cappuccino) + káva nebo zelený čaj 
Oběd: 1 přípravek Pro Forma Polévka ze 
zelené zeleniny s krutony + zelenina dle 
výběru (kromě rajčat, mrkve, papriky, dýně 
a červené řepy) Přesnídávka: 1 tyčinka Pro 
Forma Čokoláda a cereálie Večeře: sójové 
kousky + sýr s obsahem max. 0,1 % tuku + 
zelenina dle výběru (kromě rajčat, mrkve, 
papriky, dýně a červené řepy)

6. DEN
Snídaně: 1 přípravek Pro Forma Koktejl 
ananas a banán + káva nebo zelený čaj 
Oběd: 1 porce celozrnné, basmati nebo čer-
né rýže s luštěninami + zelenina dle výběru 
(kromě rajčat, mrkve, papriky, dýně a červe-
né řepy) Přesnídávka: 1 přípravek Pro Forma 
Čokoládová pěna Večeře: sójový hamburger 
+ vařená a syrová zelenina dle výběru (kro-
mě rajčat, mrkve, papriky, dýně a červené 
řepy) + sýr s obsahem max. 0,1 % tuku

7. DEN
Poslední den programu je zakončen užitím 
přípravku Pro Forma jako přesnídávka. Tělo 
se tak připraví na přechod zpět k běžnému 
způsobu stravování, při kterém by nicméně 
měl být omezen příjem tuků a cukrů, přede-
vším v následujících dvou týdnech. Můžete 
využít sady Post Dieta Pro Forma, která po-
skytne praktickou pomoc při udržení dosa-
žených výsledků a vyhnutí se jo-jo efektu.



DIETA 7 DNÍ    PROGRAM JE ROZDĚLEN DO TŘÍ FÁZÍ:

FÁZE 1: REDUKCE 
(doba trvání 4 dny)

Tato fáze je nízkokalorická, normo-
proteinová a především s nízkým 
příjmem sacharidů za účelem pod-
pory spalování tělesného tuku, kdy 
zároveň dochází k zachování svalové 
hmoty.

3 PŘÍPRAVKY PRO FORMA DENNĚ PO 
DOBU 4 DNŮ

PŘÍKLAD STRAVOVÁNÍ BĚHEM DNE 
(oběd a večeře mohou být zaměněny)
Snídaně:
– jeden až dva šálky kávy nebo čaje  
s umělým sladidlem (pouze aspartam) 
– jeden přípravek Pro Forma, napří-
klad Cappuccino nebo jiný dle výběru
Oběd:
– jeden přípravek Pro Forma dle výběru 
– vařená nebo syrová zelenina, dle vý-
běru z: chřest, bílá čekanka, mangold, 
brokolice, květák, okurek, cibule, řeři-
cha, fenykl, houby, salát, lilek, pórek, 
zelená a červená čekanka, ředkev, 
rukola, čekanka listová, celer, špenát, 
kapusta, cuketa.
Jedna porce na výběr z:
– bílé maso zbavené tuku
– ryba (kromě pstruha, mečouna a lo-
sosa), jako občasná alternativa korýši 
a měkkýši (langusta, humr, slávky, 
garnát, sépie, mušle)
– uzeniny (bresaola, carpaccio, pros-
ciutto crudo) nebo červené maso
– sýr grana
– 1 vejce
Svačina nebo přesnídávka:
– jeden až dva šálky kávy nebo čaje  
s umělým sladidlem (pouze aspartam)
– jedna přesnídávka nebo jiný přípra-
vek Pro Forma
Večeře:
– vařená nebo syrová zelenina, dle vý-
běru z: chřest, bílá čekanka, mangold, 
brokolice, květák, okurek, cibule, řeři-
cha, fenykl, houby, salát, lilek, pórek, 
zelená a červená čekanka, ředkev, 
rukola, čekanka listová, celer, špenát, 
kapusta, cuketa.
Jedna porce na výběr z:
– bílé maso zbavené tuku
– ryba (kromě pstruha, mečouna a lo-
sosa), jako občasná alternativa korýši 
a měkkýši (langusta, humr, slávky, 
garnát, sépie, mušle)
– uzeniny (bresaola, carpaccio, pros-
ciutto crudo) nebo červené maso
– sýr grana
– 1 vejce

Pozn.: Přípravek Pro Forma doporu-
čený k obědu může být eventuálně dle 
osobních preferencí podáván večer.

FÁZE 2: VYROVNÁVACÍ 
(doba trvání 2 dny)

Tato fáze je stále nízkokalorická  
a normoproteinová, ale je již částečně 
obohacená o sacharidy za účelem 
vyvážení metabolizmu, stabilizace 
váhy a přípravy organizmu na návrat ke 
zdravému a vyváženému stravování.

2 PŘÍPRAVKY PRO FORMA DENNĚ PO 
DOBU 2 DNŮ

PŘÍKLAD STRAVOVÁNÍ BĚHEM DNE 
(oběd a večeře mohou být zaměněny)
Snídaně:
– jeden až dva šálky kávy nebo čaje  
s umělým sladidlem (pouze aspartam)
– jeden přípravek Pro Forma, napří-
klad Cappuccino nebo jiný dle výběru
Oběd:
Jedna porce na výběr z:
– těstoviny nebo rýže (přednostně  
z nerafinovaných obilovin: špalda, ka-
mut, ječmen, celozrnné produkty…) 
nebo zeleninová polévka (bez brambor 
a mrkve) s 50-80 g rýže nebo těstovin
– vařená nebo syrová zelenina, dle vý-
běru z: chřest, bílá čekanka, mangold, 
brokolice, květák, okurek, cibule, řeři-
cha, fenykl, houby, salát, lilek, pórek, 
zelená a červená čekanka, ředkev, 
rukola, čekanka listová, celer, špenát, 
kapusta, cuketa.
Jedna porce na výběr z:
– bílé maso zbavené tuku
– ryba (kromě pstruha, mečouna a lo-
sosa), jako občasná alternativa korýši 
a měkkýši (langusta, humr, slávky, 
garnát, sépie, mušle)
– uzeniny (bresaola, carpaccio, pros-
ciutto crudo) nebo červené maso
– sýr grana
– 1 vejce
Svačina nebo přesnídávka:
– jeden až dva šálky kávy nebo čaje  
s umělým sladidlem (pouze aspartam)
– jeden Snack Pro Forma
Večeře:
– vařená nebo syrová zelenina, dle vý-
běru z: chřest, bílá čekanka, mangold, 
brokolice, květák, okurek, cibule, řeři-
cha, fenykl, houby, salát, lilek, pórek, 
zelená a červená čekanka, ředkev, 
rukola, čekanka listová, celer, špenát, 
kapusta, cuketa.
Jedna porce na výběr z:
– bílé maso zbavené tuku
– ryba (kromě pstruha, mečouna a lo-
sosa), jako občasná alternativa korýši 
a měkkýši (langusta, humr, slávky, 
garnát, sépie, mušle)
– uzeniny (bresaola, carpaccio, pros-
ciutto crudo) nebo červené maso
– sýr grana
– 1 vejce

FÁZE 3: UDRŽUJÍCÍ 
(doba trvání 1 den)

Poslední den programu je zakončen užitím příprav-
ku Pro Forma jako přesnídávka. Tělo se tak připraví 
na přechod zpět k běžnému způsobu stravování, 
při kterém by nicméně měl být omezen příjem tuků  
a cukrů, především v následujících dvou týdnech.

1 PŘÍPRAVEK PRO FORMA DENNĚ PO DOBU 1 DNE

PŘÍKLAD STRAVOVÁNÍ BĚHEM DNE
Snídaně:
– šálek nízkotučného mléka, nejlépe s nízkým obsa-
hem laktózy; do mléka mohou být přidány: káva, ječ-
men, čaj nebo kakao
– nebo nízkotučný jogurt, nejlépe s obsahem 0,1 % 
tuku, může být i ovocný
– 2-3 celozrnných nebo kamutových sušenek
– nebo celozrnné müsli/cereálie
– během dopoledne je možné vypít menší množství 
čaje, kávy nebo ječmenného nápoje
– vyhýbejte se sladkostem a pečivu
Svačina:
Během dopoledne konzumujte kousky čerstvého 
ovoce, nejlépe sezónního, dle výběru z: pomeranče, 
hroznové víno, fíky, opuncie mexická, ananas, kiwi, 
meruňky, jablka, hrušky, mandarinky, maliny, žlutý 
meloun, mišpule, grep, jahody, broskve, vodní meloun
Oběd: Oběd se skládá z následujících částí:
Jako hlavní chod je možno zvolit 1 porci z:
– celozrnné, kamutové nebo špaldové těstoviny 
nebo rýže basmati, pohanka, ovesné vločky, ječmen, 
kuskus
– je možno doplnit luštěninami: sója, sušené fazole, 
sušená cizrna, čerstvá čočka nebo hrášek, konzervo-
vané fazole
Jako přílohu si zvolte jeden nebo více druhů zeleniny: 
čekanka, rajčata, fenykl, cuketa, dýně, mrkev, artyčok, 
lilek, paprika, špenát, brokolice, houby, chřest, ka-
pusta, fazolové lusky, tuřín, zelí, okurek, celer, červe-
ná řepa, rukola, ředkev. Vše je možné ochutit dvěma 
lžícemi panenského olivového oleje, špetkou soli  
a octem dle výběru.
Přesnídávka:
– přípravek Pro Forma
Večeře: Večeře se skládá z následujících částí:
– jako hlavní chod je možno zvolit 1 porci z:
1. Červené maso – libové hovězí, jehněčí, libové vep-
řové nebo telecí. 2. Bílé maso – kuřecí nebo krůtí.  
3. Ryby, korýši a měkkýši. 4. Netučná uzenina – bre-
saola, libová šunka, prosciutto crudo zbavené tuku, 
slanina, rostbíf, carne salada, carpaccio. 5. Nízkotuč-
né sýry, jako například parmezán, sýr grana, pecorino, 
ricotta a další. 6. Slepičí vejce. Dávejte přednost po-
travinám bohatým na omega 3 mastné kyseliny.
Jako přílohu si zvolte jeden nebo více druhů zeleniny:
– čekanka, rajčata, fenykl, cuketa, dýně, mrkev, ar-
tyčok, lilek, paprika, špenát, brokolice, houby, chřest, 
kapusta, fazolové lusky, tuřín, zelí, okurek, celer, 
červená řepa, rukola, ředkev. Vše je možné ochutit 
jednou lžící panenského olivového oleje, špetkou soli, 
octem, citronem a kořením. 
V průběhu dne je možná konzumace kávy (hořké nebo 
oslazené fruktózou, medem nebo třtinovým cukrem). 
Oběd je možné doplnit kouskem nekynutého pečiva, 
nejlépe z celozrnné mouky nebo kamutu. Během dne 
je nutno vypít alespoň 1,5 l vody nebo bylinných pří-
pravků Mességué.



DIETA 7 DNÍ VEGETARIÁN    PROGRAM JE ROZDĚLEN DO TŘÍ FÁZÍ:

FÁZE 1: REDUKCE 
(doba trvání 4 dny)

Tato fáze je nízkokalorická, normo-
proteinová a především s nízkým 
příjmem sacharidů za účelem pod-
pory spalování tělesného tuku, kdy 
zároveň dochází k zachování svalové 
hmoty.

3 PŘÍPRAVKY PRO FORMA DENNĚ PO 
DOBU 4 DNŮ

PŘÍKLAD STRAVOVÁNÍ BĚHEM DNE 
(oběd a večeře mohou být zaměněny)

Snídaně:
– jeden až dva šálky kávy nebo čaje  
s umělým sladidlem (pouze aspartam) 
– jeden přípravek Pro Forma, napří-
klad Cappuccino nebo jiný dle výběru
Oběd:
– jeden přípravek Pro Forma dle výběru
– vařená nebo syrová zelenina, dle vý-
běru z: chřest, bílá čekanka, mangold, 
brokolice, květák, okurek, cibule, řeři-
cha, fenykl, houby, salát, lilek, pórek, 
zelená a červená čekanka, ředkev, 
rukola, čekanka listová, celer, špenát, 
kapusta, cuketa.
– 1 porce na výběr z: sýr grana nebo  
1 vejce
Svačina nebo přesnídávka:
– jeden až dva šálky kávy nebo čaje  
s umělým sladidlem (pouze aspartam)
– jedna přesnídávka nebo jiný přípra-
vek Pro Forma
Večeře:
– vařená nebo syrová zelenina, dle vý-
běru z: chřest, bílá čekanka, mangold, 
brokolice, květák, okurek, cibule, řeři-
cha, fenykl, houby, salát, lilek, pórek, 
zelená a červená čekanka, ředkev, 
rukola, čekanka listová, celer, špenát, 
kapusta, cuketa.
– 1 porce na výběr z: sýr grana nebo  
1 vejce

Pozn.: Přípravek Pro Forma doporu-
čený k obědu může být eventuálně dle 
osobních preferencí podáván večer.

FÁZE 2: VYROVNÁVACÍ 
(doba trvání 2 dny)

Tato fáze je stále nízkokalorická  
a normoproteinová, ale je již částeč-
ně obohacená o sacharidy za účelem 
vyvážení metabolizmu, stabilizace 
váhy a přípravy organizmu na návrat ke 
zdravému a vyváženému stravování.

2 PŘÍPRAVKY PRO FORMA DENNĚ PO 
DOBU 2 DNŮ

PŘÍKLAD STRAVOVÁNÍ BĚHEM DNE 
(oběd a večeře mohou být zaměněny)

Snídaně:
– jeden až dva šálky kávy nebo čaje  
s umělým sladidlem (pouze aspartam)
– jeden přípravek Pro Forma, napří-
klad Cappuccino nebo jiný dle výběru
Oběd:
Jedna porce na výběr z:
– těstoviny nebo rýže (přednostně  
z nerafinovaných obilovin: špalda, ka-
mut, ječmen, celozrnné produkty…) 
nebo zeleninová polévka (bez brambor 
a mrkve) s 50-80 g rýže nebo těstovin
– vařená nebo syrová zelenina, dle vý-
běru z chřest, bílá čekanka, mangold, 
brokolice, květák, okurek, cibule, řeři-
cha, fenykl, houby, salát, lilek, pórek, 
zelená a červená čekanka, ředkev, 
rukola, čekanka listová, celer, špenát, 
kapusta, cuketa.
– 1 porce na výběr z: sýr grana nebo  
1 vejce
Svačina nebo přesnídávka:
– jeden až dva šálky kávy nebo čaje  
s umělým sladidlem (pouze aspartam)
– jeden Snack Pro Forma
Večeře:
– vařená nebo syrová zelenina, dle vý-
běru z: chřest, bílá čekanka, mangold, 
brokolice, květák, okurek, cibule, řeři-
cha, fenykl, houby, salát, lilek, pórek, 
zelená a červená čekanka, ředkev, 
rukola, čekanka listová, celer, špenát, 
kapusta, cuketa.
– 1 porce na výběr z: sýr grana nebo  
1 vejce

FÁZE 3: UDRŽUJÍCÍ 
(doba trvání 1 den)

Poslední den programu je zakončen užitím příprav-
ku Pro Forma jako přesnídávka. Tělo se tak připraví 
na přechod zpět k běžnému způsobu stravování, 
při kterém by nicméně měl být omezen příjem tuků  
a cukrů, především v následujících dvou týdnech.

1 PŘÍPRAVEK PRO FORMA DENNĚ PO DOBU 1 DNE

PŘÍKLAD STRAVOVÁNÍ BĚHEM DNE

Snídaně:
– šálek nízkotučného mléka, nejlépe s nízkým obsa-
hem laktózy; do mléka mohou být přidány: káva, ječ-
men, čaj nebo kakao
– nebo nízkotučný jogurt, nejlépe s obsahem 0,1 % 
tuku, může být i ovocný
– 2-3 celozrnných nebo kamutových sušenek
– nebo celozrnné müsli/cereálie
– během dopoledne je možné vypít menší množství 
čaje, kávy nebo ječmenného nápoje
– vyhýbejte se sladkostem a pečivu
Svačina:
Během dopoledne konzumujte kousky čerstvého 
ovoce, nejlépe sezónního, dle výběru z: pomeranče, 
hroznové víno, fíky, opuncie mexická, ananas, kiwi, 
meruňky, jablka, hrušky, mandarinky, maliny, žlutý 
meloun, mišpule, grep, jahody, broskve, vodní meloun
Oběd: Oběd se skládá z následujících částí:
Jako hlavní chod je možno zvolit 1 porci z:
– celozrnné, kamutové nebo špaldové těstoviny 
nebo rýže basmati, pohanka, ovesné vločky, ječmen, 
kuskus
– je možno doplnit luštěninami: sója, sušené fazole, 
sušená cizrna, čerstvá čočka nebo hrášek, konzervo-
vané fazole
Jako přílohu si zvolte jeden nebo více druhů zeleniny: 
– čekanka, rajčata, fenykl, cuketa, dýně, mrkev, ar-
tyčok, lilek, paprika, špenát, brokolice, houby, chřest, 
kapusta, fazolové lusky, tuřín, zelí, okurek, celer, 
červená řepa, rukola, ředkev. Vše je možné ochutit 
dvěma lžícemi panenského olivového oleje, špetkou 
soli a octem dle výběru.
Přesnídávka:
– přípravek Pro Forma
Večeře: Večeře se skládá z následujících částí:
– jako hlavní chod je možno zvolit 1 porci z:
1. Nízkotučné sýry, jako například parmezán, sýr gra-
na, pecorino, ricotta a další.
2. Slepičí vejce.
– dávejte přednost potravinám bohatým na omega 3 
mastné kyseliny
Jako přílohu si zvolte jeden nebo více druhů zeleniny:
– čekanka, rajčata, fenykl, cuketa, dýně, mrkev, 
artyčok, lilek, paprika, špenát, brokolice, houby, 
chřest, kapusta, fazolové lusky, tuřín, zelí, okurek, 
celer, červená řepa, rukola, ředkev.
Vše je možné ochutit jednou lžící panenského olivo-
vého oleje, špetkou soli, octem, citronem a kořením. 

V průběhu dne je možná konzumace kávy (hořké nebo 
oslazené fruktózou, medem nebo třtinovým cukrem). 
Oběd je možné doplnit kouskem nekynutého pečiva, 
nejlépe z celozrnné mouky nebo kamutu. Během dne 
je nutno vypít alespoň 1,5 l vody nebo bylinných pří-
pravků Mességué.



DIETA 14 DNÍ    PROGRAM JE ROZDĚLEN DO TŘÍ FÁZÍ:

FÁZE 1: AKTIVNÍ 
(doba trvání 7 dnů)

Tato fáze je nízkokalorická, nízko-
proteinová a především s nízkým 
příjmem sacharidů za účelem pod-
pory spalování tělesného tuku, kdy 
zároveň dochází k zachování svalové 
hmoty.

3 PŘÍPRAVKY PRO FORMA DENNĚ PO 
DOBU 7 DNŮ

PŘÍKLAD STRAVOVÁNÍ BĚHEM DNE 
(oběd a večeře mohou být zaměněny)
Snídaně:
– jeden až dva šálky kávy nebo čaje  
s umělým sladidlem (pouze aspartam) 
– jeden přípravek Pro Forma, napří-
klad Cappuccino nebo jiný dle výběru
Oběd:
– jeden přípravek Pro Forma dle výběru
– vařená nebo syrová zelenina, dle vý-
běru z: chřest, bílá čekanka, mangold, 
brokolice, květák, okurek, cibule, řeři-
cha, fenykl, houby, salát, lilek, pórek, 
zelená a červená čekanka, ředkev, 
rukola, čekanka listová, celer, špenát, 
kapusta, cuketa.
Jedna porce na výběr z:
– bílé maso zbavené tuku
– ryba (kromě pstruha, mečouna a lo-
sosa), jako občasná alternativa korýši 
nebo měkkýši (langusta, humr, slávky, 
garnát, sépie, mušle)
– uzeniny (bresaola, carpaccio, pros-
ciutto crudo) nebo červené maso
– sýr grana
– 1 vejce
Svačina nebo přesnídávka:
– jeden až dva šálky kávy nebo čaje  
s umělým sladidlem (pouze aspartam)
– jedna přesnídávka nebo jiný přípra-
vek Pro Forma
Večeře:
– vařená nebo syrová zelenina, dle vý-
běru z: chřest, bílá čekanka, mangold, 
brokolice, květák, okurek, cibule, řeři-
cha, fenykl, houby, salát, lilek, pórek, 
zelená a červená čekanka, ředkev, 
rukola, čekanka listová, celer, špenát, 
kapusta, cuketa.
Jedna porce na výběr z:
– bílé maso zbavené tuku
– ryba (kromě pstruha, mečouna a lo-
sosa), jako občasná alternativa korýši 
nebo měkkýši (langusta, humr, slávky, 
garnát, sépie, mušle)
– uzeniny (bresaola, carpaccio, pros-
ciutto crudo) nebo červené maso
– sýr grana
– 1 vejce

Pozn.: Přípravek Pro Forma doporu-
čený k obědu může být eventuálně dle 
osobních preferencí podáván večer.

FÁZE 2: VYROVNÁVACÍ 
(doba trvání 4 dny)

Tato fáze je stále nízkokalorická  
a normoproteinová, ale je již částečně 
obohacená o sacharidy za účelem 
vyvážení metabolizmu, stabilizace 
váhy a přípravy organizmu na návrat ke 
zdravému a vyváženému stravování.

2 PŘÍPRAVKY PRO FORMA DENNĚ PO 
DOBU 4 DNŮ

PŘÍKLAD STRAVOVÁNÍ BĚHEM DNE 
(oběd a večeře mohou být zaměněny)
Snídaně:
– jeden až dva šálky kávy nebo čaje  
s umělým sladidlem (pouze aspartam)
– jeden přípravek Pro Forma, napří-
klad Cappuccino nebo jiný dle výběru
Oběd:
Jedna porce na výběr z:
– těstoviny nebo rýže (přednostně  
z nerafinovaných obilovin: špalda, ka-
mut, ječmen, celozrnné produkty…) 
nebo zeleninová polévka (bez brambor 
a mrkve) s 50-80 g rýže nebo těstovin
– vařená nebo syrová zelenina, dle vý-
běru z: chřest, bílá čekanka, mangold, 
brokolice, květák, okurek, cibule, řeři-
cha, fenykl, houby, salát, lilek, pórek, 
zelená a červená čekanka, ředkev, 
rukola, čekanka listová, celer, špenát, 
kapusta, cuketa.
Jedna porce na výběr z:
– bílé maso zbavené tuku
– ryba (kromě pstruha, mečouna a lo-
sosa), jako občasná alternativa korýši 
a měkkýši (langusta, humr, slávky, 
garnát, sépie, mušle)
– uzeniny (bresaola, carpaccio, pros-
ciutto crudo) nebo červené maso
– sýr grana
– 1 vejce
Svačina nebo přesnídávka:
– jeden až dva šálky kávy nebo čaje  
s umělým sladidlem (pouze aspartam)
– jeden Snack Pro Forma
Večeře:
– vařená nebo syrová zelenina, dle vý-
běru z: chřest, bílá čekanka, mangold, 
brokolice, květák, okurek, cibule, řeři-
cha, fenykl, houby, salát, lilek, pórek, 
zelená a červená čekanka, ředkev, 
rukola, čekanka listová, celer, špenát, 
kapusta, cuketa.
Jedna porce na výběr z:
– bílé maso zbavené tuku
– ryba (kromě pstruha, mečouna a lo-
sosa), jako občasná alternativa korýši 
a měkkýši (langusta, humr, slávky, 
garnát, sépie, mušle)
– uzeniny (bresaola, carpaccio, pros-
ciutto crudo) nebo červené maso
– sýr grana
– 1 vejce

FÁZE 3: UDRŽUJÍCÍ 
(doba trvání 3 dny)

Poslední den programu je zakončen užitím příprav-
ku Pro Forma jako přesnídávka. Tělo se tak připraví 
na přechod zpět k běžnému způsobu stravování, 
při kterém by nicméně měl být omezen příjem tuků  
a cukrů, především v následujících dvou týdnech.

1 PŘÍPRAVEK PRO FORMA DENNĚ PO DOBU 3 DNŮ

PŘÍKLAD STRAVOVÁNÍ BĚHEM DNE
Snídaně:
– šálek nízkotučného mléka, nejlépe s nízkým obsa-
hem laktózy; do mléka mohou být přidány: káva, ječ-
men, čaj nebo kakao
– nebo nízkotučný jogurt, nejlépe s obsahem 0,1 % 
tuku, může být i ovocný
– 2-3 celozrnných nebo kamutových sušenek
– nebo celozrnné müsli/cereálie
– během dopoledne je možné vypít menší množství 
čaje, kávy nebo ječmenného nápoje
– vyhýbejte se sladkostem a pečivu
Svačina:
Během dopoledne konzumujte kousky čerstvého 
ovoce, nejlépe sezónního, dle výběru z: pomeranče, 
hroznové víno, fíky, opuncie mexická, ananas, kiwi, 
meruňky, jablka, hrušky, mandarinky, maliny, žlutý 
meloun, mišpule, grep, jahody, broskve, vodní meloun
Oběd: Oběd se skládá z následujících částí:
Jako hlavní chod je možno zvolit 1 porci z:
– celozrnné, kamutové nebo špaldové těstoviny 
nebo rýže basmati, pohanka, ovesné vločky, ječmen, 
kuskus
– je možno doplnit luštěninami: sója, sušené fazole, 
sušená cizrna, čerstvá čočka nebo hrášek, konzervo-
vané fazole
Jako přílohu si zvolte jeden nebo více druhů zeleniny: 
čekanka, rajčata, fenykl, cuketa, dýně, mrkev, artyčok, 
lilek, paprika, špenát, brokolice, houby, chřest, ka-
pusta, fazolové lusky, tuřín, zelí, okurek, celer, červe-
ná řepa, rukola, ředkev. Vše je možné ochutit dvěma 
lžícemi panenského olivového oleje, špetkou soli  
a octem dle výběru.
Přesnídávka:
– přípravek Pro Forma
Večeře: Večeře se skládá z následujících částí:
– jako hlavní chod je možno zvolit 1 porci z:
1. Červené maso – libové hovězí, jehněčí, libové vep-
řové nebo telecí. 2. Bílé maso – kuřecí nebo krůtí.  
3. Ryby, korýši a měkkýši. 4. Netučná uzenina – bre-
saola, libová šunka, prosciutto crudo, anglická sla-
nina, rostbíf, carne salada, carpaccio. 5. Nízkotučné 
sýry, jako například parmezán, sýr grana, pecorino, 
ricotta a další. 6. Slepičí vejce. Dávejte přednost po-
travinám bohatým na omega 3 mastné kyseliny.
Jako přílohu si zvolte jeden nebo více druhů zeleniny:
– čekanka, rajčata, fenykl, cuketa, dýně, mrkev, ar-
tyčok, lilek, paprika, špenát, brokolice, houby, chřest, 
kapusta, fazolové lusky, tuřín, zelí, okurek, celer, 
červená řepa, rukola, ředkev. Vše je možné ochutit 
jednou lžící panenského olivového oleje, špetkou soli, 
octem, citronem a kořením. 
V průběhu dne je možná konzumace kávy (hořké nebo 
oslazené fruktózou, medem nebo třtinovým cukrem). 
Oběd je možné doplnit kouskem nekynutého pečiva, 
nejlépe z celozrnné mouky nebo kamutu. Během dne 
je nutno vypít alespoň 1,5 l vody nebo bylinných pří-
pravků Mességué.



DIETA 28 DNÍ    PROGRAM JE ROZDĚLEN DO TŘÍ FÁZÍ:

FÁZE 1: AKTIVNÍ  
(doba trvání 14 dnů)

Tato fáze je nízkokalorická, normo-
proteinová a především s nízkým 
příjmem sacharidů za účelem pod-
pory spalování tělesného tuku, kdy 
zároveň dochází k zachování svalové 
hmoty.

3 PŘÍPRAVKY PRO FORMA DENNĚ PO 
DOBU 14 DNŮ 

PŘÍKLAD STRAVOVÁNÍ BĚHEM DNE 
(oběd a večeře mohou být zaměněny)
Snídaně:
– jeden až dva šálky kávy nebo čaje  
s umělým sladidlem (pouze aspartam) 
– jeden přípravek Pro Forma, napří-
klad Cappuccino nebo jiný dle výběru
Oběd:
– jeden přípravek Pro Forma dle výběru 
– vařená nebo syrová zelenina, dle vý-
běru z: chřest, bílá čekanka, mangold, 
brokolice, květák, okurek, cibule, řeři-
cha, fenykl, houby, salát, lilek, pórek, 
zelená a červená čekanka, ředkev, 
rukola, čekanka listová, celer, špenát, 
kapusta, cuketa.
Jedna porce na výběr z:
– bílé maso zbavené tuku
– ryba (kromě pstruha, mečouna a lo-
sosa), jako občasná alternativa korýši 
a měkkýši (langusta, humr, slávky, 
garnát, sépie, mušle)
– uzeniny (bresaola, carpaccio, pros-
ciutto crudo) nebo červené maso
– sýr grana
– 1 vejce
Svačina nebo přesnídávka:
– jeden až dva šálky kávy nebo čaje  
s umělým sladidlem (pouze aspartam)
– jedna přesnídávka nebo jiný přípra-
vek Pro Forma
Večeře:
– vařená nebo syrová zelenina, dle vý-
běru z: chřest, bílá čekanka, mangold, 
brokolice, květák, okurek, cibule, řeři-
cha, fenykl, houby, salát, lilek, pórek, 
zelená a červená čekanka, ředkev, 
rukola, čekanka listová, celer, špenát, 
kapusta, cuketa.
Jedna porce na výběr z:
– bílé maso zbavené tuku
– ryba (kromě pstruha, mečouna a lo-
sosa), jako občasná alternativa korýši 
a měkkýši (langusta, humr, slávky, 
garnát, sépie, mušle)
– uzeniny (bresaola, carpaccio, pros-
ciutto crudo) nebo červené maso
– sýr grana
– 1 vejce

Pozn.: Přípravek Pro Forma doporu-
čený k obědu může být eventuálně dle 
osobních preferencí podáván večer.

FÁZE 2: VYROVNÁVACÍ 
(doba trvání 10 dnů)

Tato fáze je stále nízkokalorická  
a normoproteinová, ale je již částečně 
obohacená o sacharidy za účelem 
vyvážení metabolizmu, stabilizace 
váhy a přípravy organizmu na návrat ke 
zdravému a vyváženému stravování.

2 PŘÍPRAVKY PRO FORMA DENNĚ PO 
DOBU 10 DNŮ

PŘÍKLAD STRAVOVÁNÍ BĚHEM DNE 
(oběd a večeře mohou být zaměněny)
Snídaně:
– jeden až dva šálky kávy nebo čaje  
s umělým sladidlem (pouze aspartam)
– jeden přípravek Pro Forma, napří-
klad Cappuccino nebo jiný dle výběru
Oběd:
Jedna porce na výběr z:
– těstoviny nebo rýže (přednostně  
z nerafinovaných obilovin: špalda, ka-
mut, ječmen, celozrnné produkty…) 
nebo zeleninová polévka (bez brambor 
a mrkve) s 50-80 g rýže nebo těstovin
– vařená nebo syrová zelenina, dle vý-
běru z: chřest, bílá čekanka, mangold, 
brokolice, květák, okurek, cibule, řeři-
cha, fenykl, houby, salát, lilek, pórek, 
zelená a červená čekanka, ředkev, 
rukola, čekanka listová, celer, špenát, 
kapusta, cuketa.
Jedna porce na výběr z:
– bílé maso zbavené tuku
– ryba (kromě pstruha, mečouna a lo-
sosa), jako občasná alternativa korýši 
a měkkýši (langusta, humr, slávky, 
garnát, sépie, mušle)
– uzeniny (bresaola, carpaccio, pros-
ciutto crudo) nebo červené maso
– sýr grana
– 1 vejce
Svačina nebo přesnídávka:
– jeden až dva šálky kávy nebo čaje  
s umělým sladidlem (pouze aspartam)
– jeden Snack Pro Forma
Večeře:
– vařená nebo syrová zelenina, dle vý-
běru z: chřest, bílá čekanka, mangold, 
brokolice, květák, okurek, cibule, řeři-
cha, fenykl, houby, salát, lilek, pórek, 
zelená a červená čekanka, ředkev, 
rukola, čekanka listová, celer, špenát, 
kapusta, cuketa.
Jedna porce na výběr z:
– bílé maso zbavené tuku
– ryba (kromě pstruha, mečouna a lo-
sosa), jako občasná alternativa korýši 
a měkkýši (langusta, humr, slávky, 
garnát, sépie, mušle)
– uzeniny (bresaola, carpaccio, pros-
ciutto crudo) nebo červené maso
– sýr grana
– 1 vejce

FÁZE 3: UDRŽUJÍCÍ 
(doba trvání 4 dny)

Poslední den programu je zakončen užitím příprav-
ku Pro Forma jako přesnídávka. Tělo se tak připraví 
na přechod zpět k běžnému způsobu stravování, 
při kterém by nicméně měl být omezen příjem tuků  
a cukrů, především v následujících dvou týdnech.

1 PŘÍPRAVEK PRO FORMA DENNĚ PO DOBU 4 DNŮ

PŘÍKLAD STRAVOVÁNÍ BĚHEM DNE
Snídaně:
– šálek nízkotučného mléka, nejlépe s nízkým obsa-
hem laktózy; do mléka mohou být přidány: káva, ječ-
men, čaj nebo kakao
– nebo nízkotučný jogurt, nejlépe s obsahem 0,1 % 
tuku, může být i ovocný
– 2-3 celozrnných nebo kamutových sušenek
– nebo celozrnné müsli/cereálie
– během dopoledne je možné vypít menší množství 
čaje, kávy nebo ječmenného nápoje
– vyhýbejte se sladkostem a pečivu
Svačina:
Během dopoledne konzumujte kousky čerstvého 
ovoce, nejlépe sezónního, dle výběru z: pomeranče, 
hroznové víno, fíky, opuncie mexická, ananas, kiwi, 
meruňky, jablka, hrušky, mandarinky, maliny, žlutý 
meloun, mišpule, grep, jahody, broskve, vodní meloun
Oběd: Oběd se skládá z následujících částí:
Jako hlavní chod je možno zvolit 1 porci z:
– celozrnné, kamutové nebo špaldové těstoviny 
nebo rýže basmati, pohanka, ovesné vločky, ječmen, 
kuskus
– je možno doplnit luštěninami: sója, sušené fazole, 
sušená cizrna, čerstvá čočka nebo hrášek, konzervo-
vané fazole
Jako přílohu si zvolte jeden nebo více druhů zeleniny: 
čekanka, rajčata, fenykl, cuketa, dýně, mrkev, artyčok, 
lilek, paprika, špenát, brokolice, houby, chřest, ka-
pusta, fazolové lusky, tuřín, zelí, okurek, celer, červe-
ná řepa, rukola, ředkev. Vše je možné ochutit dvěma 
lžícemi panenského olivového oleje, špetkou soli  
a octem dle výběru.
Přesnídávka:
– přípravek Pro Forma
Večeře: Večeře se skládá z následujících částí:
– jako hlavní chod je možno zvolit 1 porci z:
1. Červené maso – libové hovězí, jehněčí, libové vep-
řové nebo telecí. 2. Bílé maso – kuřecí nebo krůtí.  
3. Ryby, mořské plody. 4. Netučná uzenina – bresaola, 
libová šunka, prosciutto crudo, slanina, rostbíf, carne 
salada, carpaccio. 5. Nízkotučné sýry, jako například 
parmezán, sýr grana, pecorino, ricotta a další. 6. Sle-
pičí vejce. Dávejte přednost potravinám bohatým na 
omega 3 mastné kyseliny.
Jako přílohu si zvolte jeden nebo více druhů zeleniny:
– čekanka, rajčata, fenykl, cuketa, dýně, mrkev, ar-
tyčok, lilek, paprika, špenát, brokolice, houby, chřest, 
kapusta, fazolové lusky, tuřín, zelí, okurek, celer, 
červená řepa, rukola, ředkev. Vše je možné ochutit 
jednou lžící panenského olivového oleje, špetkou soli, 
octem, citronem a kořením. 
V průběhu dne je možná konzumace kávy (hořké nebo 
oslazené fruktózou, medem nebo třtinovým cukrem). 
Oběd je možné doplnit kouskem nekynutého pečiva, 
nejlépe z celozrnné mouky nebo kamutu. Během dne 
je nutno vypít alespoň 1,5 l vody nebo bylinných pří-
pravků Mességué.



PRO DOSAŽENÍ CO NEJLEPŠÍCH VÝSLEDKŮ JE NUTNÉ PEČLIVĚ  
DODRŽOVAT NÁSLEDUJÍCÍ ZÁSADY:
 začněte dietu ihned po skončení menstruačního cyklu (pokud je to možné)
 doba trvání: dodržte předem stanovený počet dní
 doporučený způsob tepelné úpravy pokrmů: v páře nebo na grilu
 povolená ochucovadla: sůl, pepř, koření, bylinky, citrón, olivový olej   
 (nejlépe extra panenský) nebo jiné oleje, v maximálním množství 2 lžíce  
 denně, jablečný ocet
 povolené nápoje: voda, čaj, káva (s umělým sladidlem), Coca cola zero  
 (pouze ve vyrovnávací fázi)
 sladidlo: pouze aspartam
 doplňky stravy: nepřislazované multivitaminy a minerály

POTRAVINY, KTERÝM JE NUTNÉ SE VYHNOUT:
 těstoviny a rýže (v aktivní fázi), pečivo, polenta, sušenky a všechny  
 potraviny, které obsahují mouku
 brambory, mrkev, tuřín, rajčata, kukuřice, všechny luštěniny (včetně  
 sóji a fazolových lusků), dýně
 ovoce a ovocné šťávy
 ječmenná káva a podobné
 mléko a mléčné produkty (kromě sýru grana)

POTRAVINY, KTERÉ JE MOŽNÉ KONZUMOVAT PŘI DIETĚ 7 DNÍ, 14 DNÍ  
A 28 DNÍ:
 červené maso
 bílé maso
 netučné ryby (ne pstruh, mečoun ani losos), mořské plody, konzervovaný  
 tuňák
 bresaola, prosiutto crudo, carpaccio
 sýr typu parmezán
 1 vejce uvařené natvrdo nebo připraveno jiným způsobem
 syrová nebo vařená zelenina v jakémkoliv množství

POTRAVINY, KTERÉ JE MOŽNÉ KONZUMOVAT PŘI DIETĚ 7 DNÍ VEGETARIÁN:
 sójový hamburger
 sójové maso
 sójový párek
 tofu
 sýr typu parmezán
 1 vejce uvařené natvrdo nebo připraveno jiným způsobem
 syrová nebo vařená zelenina v jakémkoliv množství



NEUŽÍVEJTE:
 léky obsahující cukry – nejčastěji se vyskytují v sirupech nebo šumivých  
 přípravcích, ale také v některých vitamínech a potravinových doplňcích
 bonbóny a žvýkačky „bez cukru“
 ovocné šťávy
 kyselé okurky, sójový klíčky a další zavařené produkty (často je v nálevu  
 obsažen cukr)
 ovoce
 balzamikový ocet

POVINNÉ:
 dochucovat pokrmy solí
 vypít 1,5-2 litry tekutin denně
 zkonzumovat vždy všechny předepsané pokrmy

POZOR:
 lidé trpící alergiemi nebo přecitlivělostí na lepek (celiakie) a/nebo  
 nikl nesmí užívat přípravky Pro Forma
 lidé, kteří trpí nesnášenlivostí obilí, nesmí užívat přípravky 
 Pro Forma, které obsahují obilnou bílkovinu

UPOZORNĚNÍ:
Upozornění týkajících se instantních přípravků: nejsou vhodné pro děti, 
těhotné a kojící ženy. 
Nejsou určeny jako jediný zdroj výživy, slouží jako doplněk pestré a vyvá-
žené stravy a zdravého způsobu života.
Je nutné vypít alespoň 1,5 l vody v průběhu dne.
Tyčinky a sušenky nemají žádná omezení.
Upozornění pro vanilkové sušenky: slazeny polyalkoholem a sukralózou. 
Nadměrné užití může mít projímavé účinky (>10g/100g).



ZPŮSOB UŽITÍ  
A TABULKY NUTRIČNÍCH HODNOT

KAKAO (COCOA)
Způsob přípravy: Nasypte obsah sáčku do 200 ml vody. Rozmíchejte 
metličkou nebo v šejkru až do úplného rozpuštění. Ohřejte v mikrovlnné 
troubě 2 minuty na střední stupeň v otevřené nádobě nebo na mírném 
plameni aniž by nápoj začal vařit. Před konzumací nechejte odstát 2 minuty. 
Nápoj je vhodný ke konzumaci po dobu jedné hodiny po jeho přípravě, 
případně jej můžete nechat půl dne v lednici. Nedoporučují se jiné metody 
přípravy. Nezmrazujte.

KAKAO na 100 g 
prášku

na 25 g 
prášku

na 1 porci 
hotového 
nápoje

% celkový 
energetický 
příjem na 
porci

Energetická 
hodnota

365 kcal
1546 kJ

91 kcal
386 kJ

91 kcal
386 kJ

Tuky
z toho nasycené

4,0 g
2,4 g

1,0 g
0,6 g

1,0 g
0,6 g

9,8

Sacharidy
z toho cukry

9,8 g
5,6 g

2,5 g
1,4 g

2,5 g
1,4 g

10,7

Vláknina 4,7 g 1,2 g 1,2 g
Bílkoviny 70,2 g 17,6 g 17,6 g 76,9
Sůl 1,1 g 0,3 g 0,3 g
Vitamíny  
a minerály

% denní  
příjem na 
100 g

% denní  
příjem na 
porci*

Vitamín A 401,8 μg 50,2 100,5 μg 100,5 μg 12,6
Vitamín E 6,2 mg 51,7 1,6 mg 1,6 mg 12,9
Vitamín C 41,6 mg 52,0 10,4 mg 10,4 mg 13,0
Thiamin 1,0 mg 93,3 0,3 mg 0,3 mg 23,4
Riboflavin 1,8 mg 129,1 0,5 mg 0,5 mg 32,2
Niacin 10,4 mg 65,2 2,6 mg 2,6 mg 16,3
Vitamín B6 1,2 mg 88,5 0,3 mg 0,3 mg 22,1
Kyselina listová 338,2 μg 169,1 84,6 μg 84,6 μg 42,3
Vitamín B12 2,2 μg 86,1 0,5 μg 0,5 μg 21,6
Biotin 25,0 μg 50,0 6,3 μg 6,3 μg 12,5
Kys. pantothenová 4,1 mg 68,1 1,0 mg 1,0 mg 17,1
Sodík 458,6 mg 114,7 mg 130,4 mg
Vápník 1103,5 mg 137,9 275,9 mg 324,7 mg 40,6
Fosfor 740,6 mg 105,8 185,1 mg 185,2 mg 26,5

* referenční hodnoty denního příjmu na porci



CAPPUCCINO
Způsob přípravy: Nasypte obsah sáčku do 200 ml vody. Rozmíchejte 
metličkou nebo v šejkru až do úplného rozpuštění. Ohřejte v mikrovlnné 
troubě 2 minuty na střední stupeň v otevřené nádobě nebo na mírném 
plameni aniž by nápoj začal vařit. Před konzumací nechejte odstát 2 minuty. 
Nápoj je vhodný ke konzumaci po dobu jedné hodiny po jeho přípravě, 
případně jej můžete nechat půl dne v lednici. Nedoporučují se jiné metody 
přípravy. Nezmrazujte.

CAPPUCCINO na 100 g 
prášku

na 25 g 
prášku

na 1 porci 
hotového 
nápoje

% celkový 
energetický 
příjem na 
porci

Energetická 
hodnota

346 kcal
1469 kJ

87 kcal
367 kJ

87 kcal
367 kJ

Tuky
z toho nasycené

1,3 g
0,6 g

0,3 g
0,2 g

0,3 g
0,2 kJ

3,4

Sacharidy
z toho cukry

12,2 g
6,7 g

3,0 g
1,7 g

3,0 g
1,7 g

14,1

Vláknina 1,8 g 0,4 g 0,4 g
Bílkoviny 70,6 g 17,6 g 17,6 g 81,5
Sůl 1,1 g 0,3 g 0,3 g
Vitamíny  
a minerály

% denní  
příjem na 
100 g

% denní  
příjem na 
porci*

Vitamín A 401,7 μg 50,2 100,4 μg 100,4 μg 12,6
Vitamín E 6,0 mg 50,2 1,5 mg 1,5 mg 12,5
Vitamín C 39,6 mg 49,5 9,9 mg 9,9 mg 12,4
Thiamin 1,0 mg 91,2 0,3 mg 0,3 mg 22,8
Riboflavin 1,8 mg 127,8 0,4 mg 0,4 mg 31,9
Niacin 10,2 mg 64,0 2,6 mg 2,6 mg 16,0
Vitamín B6 1,2 mg 88,2 0,3 mg 0,3 mg 22,1
Kyselina listová 344,3 μg 172,2 86,1 μg 86,1 μg 43,0
Vitamín B12 2,2 μg 87,0 0,5 μg 0,5 μg 21,7
Biotin 25,0 μg 50,0 6,3 μg 6,3 μg 12,5
Kys. pantothenová 3,9 mg 65,6 1,0 mg 1,0 mg 16,4
Sodík 434,5 mg 108,6 mg 124,4 mg
Vápník 1158,8 mg 144,9 289,7 mg 338,5 mg 42,3
Fosfor 649,9 mg 92,8 162,5 mg 162,5 mg 23,2



KOKTEJL ANANAS A BANÁN 
(PINEAPPLE AND BANANA SMOOTHIE)
Způsob přípravy: Nasypte obsah sáčku do šejkru nebo mixéru s 150-200 ml 
vody. Mixujte/protřepejte až do úplného rozpuštění prášku. Před konzu-
mací nechejte odstát 2 minuty, případně může dát na pár minut vychladit 
do lednice. Nedoporučují se jiné metody přípravy. Nezmrazujte.

KOKTEJL 
ANANAS  
A BANÁN

na 100 g 
prášku

na 1 porci  
hotového nápoje 
(25 g v 150 ml 
vody)

% celkový 
energetický 
příjem na porci

Energetická 
hodnota

346 kcal
1416 kJ

91 kcal
386 kJ

Tuky
z toho nasycené

3,4 g
1,7 g

0,9 g
0,4 g

9

Sacharidy
z toho cukry

8,3 g
5,7 g

2,1 g
1,4 g

10

Vláknina 0,9 g 0,2 g
Bílkoviny 70,0 g 17,5 g 81
Sůl
Vitamíny  
a minerály

% denní příjem 
na 100 g

% denní příjem 
na porci*

Vitamín A 416,3 μg 52 104,1 μg 13
Vitamín E 8,0 mg 67 2,0 mg 17
Vitamín C 39,6 mg 50 9,9 mg 12
Thiamin 0,7 mg 61 0,2 mg 15
Riboflavin 2,5 mg 181 0,6 mg 45
Niacin 8,0 mg 50 2,0 mg 13
Vitamín B6 0,9 mg 64 0,2 mg 16
Kyselina listová 188,8 μg 94 47,2 μg 24
Vitamín B12 4,4 μg 176 1,1 μg 44
Biotin 64,9 μg 130 16,2 μg 33
Kys. pantothenová 5,5 mg 91 1,4 mg 23
Sodík 1914,0 mg 478,5 mg
Fosfor 402,2 mg 58 100,5 mg 14



BEZLEPKOVÝ NÁPOJ S PŘÍCHUTÍ ČERVENÉHO OVOCE 
(RED BERRY DRINK GLUTEN FREE)
Způsob přípravy: Nasypte obsah sáčku do šejkru nebo mixéru s 230 ml 
studené vody a dobře rozmixujte/protřepejte. Vypijte studené s ledem.  
Je možné přidat nastrouhanou citrónovou nebo pomerančovou kůru. 
Zkonzumujte do 10 minut od přípravy.

NÁPOJ S PŘÍCHUTÍ 
ČERVENÉHO OVOCE

na 100 g na 23 g

Energetická hodnota 335 kcal
1421 kJ

77 kcal
327 kJ

Tuky
z toho nasycené

0,5 g
stopy

0,1 g
stopy

Sacharidy
z toho cukry
z toho škrob

4,2 g
1,9 g
2,3 g

1,0 g
0,4 g 
0,6 g

Vláknina 0,05 g 0,01 g
Bílkoviny 78,3 g 18,0 g
Sůl 0,76 g 0,18 g

BEZLEPKOVÁ VANILKOVÁ PĚNA 
(VANILLA MOUSSE GLUTEN FREE)
Způsob přípravy: Nasypte obsah sáčku do misky, přilívejte postupně 115 ml 
studené vody a míchejte, dokud nevznikne hladká hmota. Dejte do led-
ničky na 15-30 minut. Pro vylepšení receptu vyšlehejte a přimíchejte do 
pěny 1 bílek.

VANILKOVÁ PĚNA na 100 g na 24 g
Energetická hodnota 366 kcal

1551 kJ
88 kcal
372 kJ

Tuky
z toho nasycené

2,5 g
1,3 g

0,6 g
0,3 g

Sacharidy
z toho cukry
z toho škrob

8,8 g
5,4 g
3,4 g

2,1 g
1,3 g 
0,8 g

Vláknina 4,2 g 1,0 g
Bílkoviny 75,0 g 18,0 g
Sůl 1,38 g 0,33 g
Vápník 895 mg 215 mg



BEZLEPKOVÁ ČOKOLÁDOVÁ PĚNA 
(CHOCOLATE MOUSSE GLUTEN FREE)
Způsob přípravy: Nasypte obsah sáčku do misky, přilívejte postupně 115 ml 
studené vody a míchejte, dokud nevznikne hladká hmota. Dejte do led-
ničky na 15-30 minut. Pro vylepšení receptu vyšlehejte a přimíchejte do 
pěny 1 bílek.

ČOKOLÁDOVÁ PĚNA na 100 g na 26 g
Energetická hodnota 363 kcal

1533 kJ
94 kcal
398 kJ

Tuky
z toho nasycené

3,5 g
1,5 g

0,9 g
0,4 g

Sacharidy
z toho cukry
z toho škrob

10,0 g
4,6 g
5,4 g

2,6 g
1,2 g
1,4 g

Vláknina 6,9 g 1,8 g
Bílkoviny 69,3 g 18,0 g
Sůl 1,88 g 0,49 g
Vápník 810 mg 210 mg

BEZLEPKOVÁ BYLINKOVÁ OMELETA 
(MIxED HERB OMELETTE GLUTEN FREE)
Způsob přípravy: Nasypte obsah sáčku do misky, přilívejte postupně  
80-100 ml studené vody a míchejte, dokud nevznikne hladká hmota. Při-
dejte sůl, pepř a koření dle chuti. Dejte rozehřát nepřilnavou pánvičku  
s trochou oleje, nalejte na ni směs a smažte po dobu 20-30 vteřin – postup 
je stejný jako u přípravy běžné omelety. Zkonzumujte do 10 minut od přípravy.

BEZLEPKOVÁ BYLINKOVÁ 
OMELETA 

na 100 g na 28 g

Energetická hodnota 401 kcal
1687 kJ

112 kcal
471 kJ

Tuky
z toho nasycené

14,0 g
4,6 g

3,9 g
1,3 g

Sacharidy
z toho cukry
z toho škrob

3,95 g
1,0 g
2,95 g

1,1 g
0,3 g
0,8 g

Vláknina 1,1 g 0,3 g
Bílkoviny 64,3 g 18,0 g
Sůl 6,00 g 1,68 g
Vápník 170 mg 47 mg



PĚNA S PŘÍCHUTÍ ČOKOLÁDOVÉ CEREÁLIE 
(CEREAL AND CHOCOLATE MOUSSE)
Způsob přípravy: Smíchejte 25 g prášku a 120 ml studené vody a míchejte, 
dokud se směs úplně nerozpustí. Nechejte pár minut odpočinout v chladu.

PĚNA S PŘÍCHUTÍ 
ČOKOLÁDOVÉ 
CEREÁLIE

na 100 g na 25 g * dle směrnice 96/8/CE
** dle nařízení EU č. 1169/2011

Energetická 
hodnota

356 kcal
1502 kJ

89 kcal
375 kJ

Tuky
z toho nasycené

5,6 g
3,2 g

1,4 g
0,8 g

Sacharidy
z toho cukry

9,5 g
3,2 g

2,4 g
0,8 g

Vláknina 8,8 g 2,2 g
Bílkoviny 62,4 g 15,6 g
Sůl 1,9 g 0,47 g
Minerály 7,6 g 1,9 g
Vlhkost 6,0 g 1,5 g
Celkem 100 g 25 g
Minerály Referenční 

hodnoty  
náhražky*

Referenční 
hodnota příjmu 
na 56 g**

Sodík 432 mg 242 mg 42%
Draslík 930 mg 521 mg 26%
Vápník 400 mg 224 mg 32% 28%
Fosfor 656 mg 367 mg 67% 52%
Hořčík 102 mg 57 mg 38% 15%
Obsažené stopové prvky
Železo 480 μg 120 μg 42% 48%
Zinek 48 mg 12,0 mg 37% 35%
Měď 7,2 mg 1,8 mg 47% 52%
Mangan 0,7 mg 0,17 mg 32% 16%
Jód 0,8 mg 0,21 mg 31% 27%
Selen 9,6 mg 2,40 mg 31% 31%
Obsažené vitamíny
Vitamín A 387 μg 217 μg 31% 27%
Vitamín C 25 mg 14 mg 31% 18%
Vitamín E 5,5 mg 3,1 mg 31% 26%
Thiamin 0,6 mg 0,34 mg 31% 31%
Riboflavin 0,9 mg 0,50 mg 31% 36%
Niacin 9,9 mg 5,5 mg 31% 35%
Kys. pantothenová 1,7 mg 1,0 mg 32% 16%
Vitamín B6 0,8 mg 0,5 mg 31% 33%
Biotin 28 μg 15,5 μg 103% 31%
Kyselina listová 111 μg 62 μg 31% 31%
Vitamín B12 0,8 μg 0,4 μg 32% 18%
Vitamín D3 2,8 μg 1,5 μg 31% 31%



POLÉVKA ZE ZELENÉ ZELENINY S KRUTONY 
(GREEN VEGETABLE SOUP wITH CROSTINI)
Způsob přípravy: Smíchejte obsah sáčku se 180 ml vody a míchejte, dokud 
nevznikne hladká hmota. Ohřejte polévku v mikrovlnné troubě po dobu  
1 minuty.

POLÉVKA ZE 
ZELENÉ 
ZELENINY  
S KRUTONY

na 100 g na 25 g

Energetická 
hodnota

1471 kJ
347 kcal

368 kJ
87 kcal

Tuky
z toho nasycené

2,8 g
0,8 g

0,7 g
0,2 g

Sacharidy
z toho cukry

11,4 g
3,3 g

2,9 g
0,8 g

Vláknina 3,7 g 0,9 g
Bílkoviny 67,2 g 16,8 g
Sůl 5,8 g 1,46 g
Minerály 9,7 g 2,4 g
Vlhkost 5,1 g 1,3 g
Celkem 100 g 25 g
Minerály Referenční 

hodnota příjmu 
na 25 g*

Sodík 2340 mg 585 mg
Draslík 1218 mg 305 mg 15%
Vápník 176 mg 44 mg 6%
Fosfor 621 mg 155 mg 22%
Hořčík 199 mg 50 mg 13%
Obsažené vitamíny
Vitamín A 480 μg 120 μg 15%
Vitamín C 48 mg 12,0 mg 15%
Vitamín E 7,2 mg 1,8 mg 15%
Thiamin 0,7 mg 0,17 mg 15%
Riboflavin 0,8 mg 0,21 mg 15%
Niacin 9,6 mg 2,40 mg 15%
Kys. pantothenová 3,6 mg 0,90 mg 15%
Vitamín B6 0,8 mg 0,21 mg 15%
Biotin 30 μg 7,5 μg 15%
Kyselina listová 120 μg 30 μg 15%
Vitamín B12 1,50 μg 0,38 μg 15%

* dle nařízení EU č. 1169/2011



SÓJOVÉ ČILI
(SOYA CHILI)
Způsob přípravy: Smíchejte obsah sáčku se 170 ml vody a míchejte, dokud 
nevznikne hladká hmota. Ohřejte v mikrovlnné troubě po dobu 1 minuty.  
Nechejte 5 minut odpočinout, aby mohlo dojít ke kompletní rehydrataci 
směsi.

SÓJOVÉ ČILI na 100 g na 33,5 g
Energetická 
hodnota

1367 kJ
325 kcal

458 kJ
109 kcal

Tuky
z toho nasycené

3,4 g
1,4 g

1,1 g
0,5 g

Sacharidy
z toho cukry

27,4 g
8,1 g

9,2 g
2,7 g

Vláknina 19,6 g 6,6 g
Bílkoviny 36,3 g 12,2 g
Sůl 3,6 g 1,19 g
Minerály 7,0 g 2,3 g
Vlhkost 6,2 g 2,1 g
Celkem 100 g 33,5 g
Minerály Referenční 

hodnota příjmu 
na 33,5 g*

Sodík 1427 mg 478 mg
Draslík 1543 mg 517 mg 26%
Vápník 183 mg 61 mg 8%
Fosfor 494 mg 165 mg 24%
Hořčík 181 mg 61 mg 16%
Obsažené vitamíny
Vitamín A 358 μg 120 μg 15%
Vitamín C 36 mg 12,0 mg 15%
Vitamín E 5,4 mg 1,8 mg 15%
Thiamin 0,5 mg 0,16 mg 15%
Riboflavin 0,6 mg 0,21 mg 15%
Niacin 7,2 mg 2,40 mg 15%
Kys. pantothenová 2,7 mg 0,90 mg 15%
Vitamín B6 0,6 mg 0,21 mg 15%
Biotin 22 μg 7,5 μg 15%
Kyselina listová 90 μg 30 μg 15%
Vitamín B12 1,12 μg 0,37 μg 15%

* dle nařízení EU č. 1169/2011



BRAMBOROVÁ PALAČINKA
(POTATOE PANCAKE)
Způsob přípravy: Smíchejte obsah sáčku se 75 ml vody, vytvarujte pala-
činky a osmažte po obou stranách na nepřilnavé pánvičce na středním 
plameni.

BRAMBOROVÁ 
PALAČINKA

na 100 g na 25 g

Energetická 
hodnota

1436 kJ
339 kcal

359 kJ
85 kcal

Tuky
z toho nasycené

2,2 g
0,7 g

0,6 g
0,2 g

Sacharidy
z toho cukry

7,6 g
1,4 g

1,9 g
0,2 g

Vláknina 6,3 g 1,6 g
Bílkoviny 69,0 g 17,2 g
Sůl 3,7 g 0,93 g
Minerály 7,9 g 2,0 g
Vlhkost 6,9 g 1,7 g
Celkem 100 g 25 g
Minerály Referenční 

hodnota příjmu 
na 25 g*

Sodík 1481 mg 370 mg
Draslík 1451 mg 363 mg 18%
Vápník 329 mg 82 mg 10%
Fosfor 741 mg 185 mg 26%
Hořčík 242 mg 61 mg 16%
Obsažené vitamíny
Vitamín A 480 μg 120 μg 15%
Vitamín C 48 mg 12,0 mg 15%
Vitamín E 7,2 mg 1,8 mg 15%
Thiamin 0,7 mg 0,17 mg 15%
Riboflavin 0,8 mg 0,21 mg 15%
Niacin 9,6 mg 2,40 mg 15%
Kys. pantothenová 3,6 mg 0,90 mg 15%
Vitamín B6 0,8 mg 0,21 mg 15%
Biotin 30 μg 7,5 μg 15%
Kyselina listová 120 μg 30 μg 15%
Vitamín B12 1,50 μg 0,38 μg 15%

* dle nařízení EU č. 1169/2011



ČOKOLÁDOVÁ CEREÁLNÍ TYČINKA (CEREAL AND CHOCOLATE BAR)
ČOKOLÁDOVÁ 
CEREÁLNÍ TYČINKA

na 100 g na 40 g

Energetická hodnota 373 kcal
1556 kJ

149 kcal
622 kJ

Tuky
z toho nasycené

15,7 g
8,8 g

6,3 g
3,5 g

Sacharidy
z toho cukry
z toho polyalkoholy 
z toho škrob

23,9 g
1,7 g
16,3 g
5,9 g

9,6 g
0,7 g 
6,5 g
2,4 g

Vláknina 15,9 g 6,4 g
Bílkoviny 32,7 g 13,1 g
Sůl 1,1 g 0,4 g

KOKOSOVÁ CEREÁLNÍ TYČINKA (CRUNCHY COCONUT BAR)
KOKOSOVÁ 
CEREÁLNÍ TYČINKA

na 100 g na 44 g

Energetická hodnota 361 kcal
1501 kJ

159 kcal
661 kJ

Tuky
z toho nasycené

15,4 g
7,7 g

6,8 g
3,4 g

Sacharidy
z toho cukry
z toho polyalkoholy 
z toho škrob

9,4 g
3,3 g
4,3 g
1,8 g

4,1 g
1,5 g
1,9 g
0,7 g

Vláknina 27,7 g 12,2 g
Bílkoviny 34,1 g 15,0 g
Sůl 1,14 g 0,50 g

ČOKOLÁDOVÉ SUŠENKY (CHOCOLATE BISCUITS)
ČOKOLÁDOVÉ 
SUŠENKY

na 100 g na porci 
(11 g)

Energetická hodnota 479 kcal
2006 kJ

53 kcal
221 kJ

Tuky
z toho nasycené

22,0 g
11,5 g

2,4 g
1,3 g

Sacharidy
z toho cukry

42,0 g
25,0 g

4,6 g
2,8 g

Vláknina 5,5 g 0,6 g
Bílkoviny 25,5 g 2,8 g
Sůl 0,78 g 0,09 g
Sodík 310 mg 34 mg
Draslík 390 (20 %*) mg 43 (2 %*) mg

* Referenční hodnota příjmu, dle nařízení EU č. 1169/2011



VANILKOVÉ SUŠENKY (VANILLA BISCUITS)
VANILKOVÉ
SUŠENKY

na 100 g na porci
(18 g)

Energetická hodnota 397 kcal
1665 kJ

72 kcal
300 kJ

Tuky
z toho nasycené

15,0 g
8,4 g

2,7 g
1,5 g

Sacharidy
z toho cukry
z toho polyalkoholy 
z toho škrob

27,8 g
2,8 g
15,0 g
10,0 g

5,0 g
0,5 g
2,7 g
1,8 g

Vláknina 4,2 g 0,75 g
Bílkoviny 41,7 g 7,5 g
Sůl 1,88 g 0,34 g

SUŠENKY S PŘÍCH. JABLKA A SKOŘICE (APPLE AND CINNAMON BISCUITS) 
SUŠENKY S PŘÍCHUTÍ
JABLKA A SKOŘICE

na 100 g na porci 
(8 g)

Energetická hodnota 470 kcal
1970 kJ

38 kcal
158 kJ

Tuky
z toho nasycené

21,0 g
10,5 g

1,7 g
0,8 g

Sacharidy
z toho cukry

39,0 g
18,0 g

3,1 g
1,4 g

Vláknina 3,5 g 0,3 g
Bílkoviny 29,5 g 2,4 g
Sůl 0,51 g 0,04 g
Sodík 205 mg 82 mg
Draslík 370 (18,5 %*) mg 28 (1 %*) mg

* Referenční hodnota příjmu, dle nařízení EU č. 1169/2011

BRAMBŮRKY S PŘÍCHUTÍ BARBECUE (BARBECUE FLAVOURED CRISPS)
BRAMBŮRKY S PŘÍCHUTÍ
BARBECUE

na 100 g na 30 g

Energetická hodnota 398 kcal
1664 kJ

119 kcal
499 kJ

Tuky
z toho nasycené

13,2 g
1,1 g

4,0 g
0,33 g

Sacharidy
z toho cukry

16,3 g
3,5 g

4,9 g
1,1 g

Vláknina 18,0 g 5,40 g
Bílkoviny 44,4 g 13,3 g
Sůl 4,1 g 1,23 g

Způsob skladování: Uchovávejte v suchu a chladu. Zkonzumujte ihned po otevření. Datum 
spotřeby se vztahuje na produkt v neporušeném obalu. Nekonzumujte po uplynutí data 
použitelnosti.
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