
Diet Shake Banana 
uztura bagātinātājs ar saldinātāju 

 

Īpašības: Uztura bagātinātājs ar saldinātāju Diet Shake Banana ir maisījums kokteiļu pagatavošanai,  

bagātināts ar šķiedrvielām un ar patīkamu banānu garšu. Kambodžas garcīnija palīdz kontrolēt svaru, 

veicina uzkrāto tauku noārdīšanos, kā arī samazina apetīti, savukārt Paragvajas ileksa ekstrakts palīdz 

uzturēt veselīgu ķermeņa svaru. 

• Ar zemu tauku saturu; 
• Hroms palīdz uzturēt normālu glikozes līmeni asinīs; 
• Ideāls dzēriens starp ēdienreizēm. 

 

Aktīvās vielas      1 porcijā (20g)            2 porcijās (40g) 
Inulīns (šķiedrvielas )             10 670 mg  -  21 340 mg      - 
Akācijas šķiedrvielas   3 000 mg  -    6 000 mg      - 
Sūkalas     3 000 mg  -    6 000 mg      - 
Sūkalu olbaltumvielas 80%  2 000 mg  -    4 000 mg      - 
Burkānu šķiedrvielas                  500 mg  -    1 000 mg      - 
Paragvajas ileksa lapu ekstrakts     100 mg  -       200 mg      - 
Kambodžas garcīnijas ekstrakts     100 mg  -       200 mg      - 
Hroms                                  40 μg    100% NRV         80 μg       200% NRV 
*NRV – uzturvielu atsauces vērtība, - nav noteikta 
 

Vienas porcijas sastāvs (20g): 
Inulīns (šķiedrvielas), akācijas šķiedrvielas (Acacia spp.), sūkalas (piena), sūkalu olbaltumvielas 80% 

(piena), burkānu šķiedrvielas (Daucus carota), aromatizētājs - banāns, Paragvajas ileksa ekstrakts – no 

lapām (Ilex paraguariensis), Kambodžas garcīnijas ekstrakts – no žāvētām augļu miziņām (Garcinia 

cambogia), saldinātājs – steviolglikozīdi, hroma hlorīds. 

 
Uzturvērtība             porcijā (20 grami)  100 gramos 

Enerģētiskā vērtība kJ/kcal   171,6/42,1    857,9/210,4 
Tauki (g)           0,1            0,7 
tostarp: 
 - piesātinātās taukskābes (g)          0,1            0,7 
 - mononepiesātinātās taukskābes (g)            0              0 
 - polinepiesātinātās taukskābes (g)            0              0 
Ogļhidrāti g            1,2            5,9 
tostarp: 
 - cukuri (g)           1,0           5,2 
 - polioli (g)            0,1           0,7 
 - ciete (g)               0              0 
Šķiedrvielas (g)         14,2         70,9 
Olbaltumvielas (g)           1,9           9,7 
Sāls (g)               0              0 
 

Deva: 1-2 kokteiļi dienā, lietojot starp ēdienreizēm. 
 

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 labāk garšo šķidrāks dzēriens ar maigāku garšu. Sākumā 

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

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

gatavot kokteili ar pienu.  Mēs iesakām izmantot kokteiļa šeikeri, lai labāk samaisītu kokteili. 

Neatstājiet samaisītu  dzērienu uz vēlāku laiku, izdzeriet uzreiz. Nogulsnes ir dabīga produkta  bioloģiski 

vērtīgas sastāvdaļas, arī tās izlietojiet. 

Iepakojumā: 20 paciņas            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.       PVD reģistrā ar numuru: 12240 
 

Uzglabāšana: Uzglabāt sausā vietā 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: datumam, kas norādīts uz iepakojuma. 
Versija: DB/01              LV 731 M 

http://www.helvetia.lv/

