
DDiieett  SShhaakkee  VVaanniillllaa  
uztura bagātinātājs ar saldinātāju 

 

Īpašības: Uztura bagātinātājs ar saldinātāju Diet Shake Vanilla ir kokteilis patīkamu vaniļas garšu 

kurš satur šķiedrvielas un citas aktīvas vielas, tādas kā Paragvajas ileksu un Kambodžas garcīniju, 

kuras palīdz rūpēties par slaidu figūru. 

• Minimāls tauku saturs. 

• Rūpējas par normālu glikozes līmeni asinīs (hroms). 

• Ideāla uzkoda starp ēdienreizēm, labi piepilda kuņģi. 
 

Aktīvās vielas vienā porcijā (20g): 

Inulīns (šķiedrvielas)             10 670 mg  - 

Akācijas šķiedrvielas   3 000 mg  - 

Sūkalas     3 000 mg  - 

Sūkalu olbaltumvielas 80%  2 000 mg  - 

Burkānu šķiedrvielas                  500 mg  - 

Paragvajas ilekss ekstrakts     100 mg  - 

Kambodžas garcīnijas ekstrakts     100 mg  - 

Hroms                                  40 μg    100% NRV 

*NRV – uzturvielu atsauces vērtība, - nav noteikta 
 

Vienas porcijas sastāvs (20g): 

Inulīns (šķiedrvielas), akācijas šķiedrvielas, sūkalas (piena), sūkalu olbaltumvielas 80% (piena), burkānu 

šķiedrvielas, paragvajas ileksa ekstrakts – no lapām (Ilex paraguariensis), kambodžas garcīnijas ekstrakts – 

no žāvētiem augļiem (Garcinia cambogia), vaniļa – aromatizētājs, saldinātājs – steviolglikozīdi, hroma 

hlorīds. 
 

Uzturvērtība            porcijā (20 grami)     100 gramos 

Enerģētiskā vērtība (kcal)                49,7             248,6 

Enerģētiskā vērtība (kJ)                        204,4          1 022,2 

Olbaltumvielas (g)                              2,1              10,3 

Ogļhidrāti (g)                                         3,4               17,1 

   tai skaitā sukurs (g)     3,0              15,2 

Tauki (g)                                               0,1     0,7 

   tai skaitā piesātinātas taukskābes (g)     0,1    0,5 

Šķiedrvielas (g)                                       13,0               65,2 

Sāls (g)          0        0 
 

Deva:    

1 -2 kokteili päevas, peamiste toidukordade vahel. 

 

Kokteiļa sagatavošana: Paciņas saturu samaisīt ar 200-300 ml ūdens vai vājpiena. Lietojiet 200-300 

ml šķidruma, precīzāks daudzums ir atkarīgs no cilvēka garšas izjūtas. Daži dod priekšroku biezākam 

un  intensīvākas garšas dzērienam, citiem garšo labāk šķidrāks dzēriens ar maigāku garšu. Sākumā 

atšķaidiet ar mazāku šķidruma daudzumu, ja vajadzīgs, atšķaidiet tālāk. Jūs varat atrast sev 

piemērotāko garšu un dzeršanas laiku. Ja vēlaties dabūt sevišķi garšīgu dzērienu, iesakām 

pamēģināt gatavot kokteili arī ar pienu.  Mēs iesakām izmantot kokteiļa šeikeri, labākai dzēriena 

samaisīšanai. Neatstājiet samaisītu  dzērienu uz vēlāku laiku, izdzeriet uzreiz. Nogulsnes ir dabīgs 

produkts ar bioloģiski vērtīgām sastāvdaļām, to arī izlietojiet. 
 

Iepakojumā: 20 paciņām            Neto masa: 400 g (20 paciņām pa 20 g)  
 

Uzmanību: Nepārsniegt ieteicamo diennakts devu. Neizmantot uztura bagātinātāju kā pilnvērtīga un 

sabalansēta uztura aizvietotāju. Nelietojiet, ja Jums ir alerģija pret kādu no sastāvdaļām. Šis produkts 

nav piemērots bērniem, grūtniecēm un sievietēm zīdīšanas periodā. Ja jūs vēlaties zaudēt svaru, ir 

jālieto pietiekami daudz šķidruma dienā (vismaz 2 litri). Šis produkts nav paredzēts, lai aizstātu 

galvenās ēdienreizes. 
 

Uzglabāšana: Uzglabāt sausā vietā, no 15° C līdz 25° C temperatūrā oriģinālajā iepakojumā, kas 

aizsargā no gaismas un mitruma. Glabāt bērniem nepieejamā vietā! 
 

Ražotājs: Helvetia Direct Marketing s.r.o., Hostivarska 133/64, 102 00 Prāga 10, Čehija. 
 

Kontaktinformācija:   Helvetia Apotheke, A/K 31, LV-1044, Rīga 

                 Tālr.: 660 130 10, www.helvetia.lv 
 

Partijas numurs/Ieteicams līdz: datums, kas norādīts uz iepakojuma. 
 

Versija: VA/01                LV 724 M 

http://www.helvetia.lv/

