
Origin neutrální

Výživové údaje
12 porcí v balení 
Velikost porce 1 lahev (330 ml)

Energetická hodnota
kJ / kcal

100 ml 1 porce %* 1 porce

506 / 121 1675 / 400 20 %

Tuky 6 g 19,5 g 28 %

    z toho nasycené 0,6 g 2 g 10 %

Sacharidy 10,1 g 33 g 13 %

    z toho cukry 2,2 g 7,3 g 8 %

Vláknina 1,3 g 4,3 g –

Bílkoviny 6,3 g 20,8 g 42 %

Sůl 0,3 g 1 g 17 %

Vitaminy a minerální látky %** 1 porce

Vitamin A 48,5 µg 160 µg 20 %

Thiamin 0,09 mg 0,3 mg 27 %

Ribofl avin 0,1 mg 0,3 mg 21 %

Niacin 1,1 mg 3,6 mg 23 %

Kyselina pantothenová 0,6 mg 2,1 mg 35 %

Vitamin B6 0,1 mg 0,31 mg 22 %

Biotin 3,3 µg 11 µg 22 %

Kyselina listová 24,2 µg 80,0 µg 40 %

Vitamin B12 0,7 µg 2,2 µg 88 %

Vitamin C 4,8 mg 16 mg 20 %

Vitamin D2 0,4 µg 1,3 µg 26 %

Vitamin E 1,2 mg 4 mg 33 %

Vitamin K1 4,5 µg 15 µg 20 %

Draslík 121,2 mg 400 mg 20 %

Jod 10,9 µg 36 µg 24 %

Hořčík 22,7 mg 75 mg 20 %

Vápník 60,6 mg 200 mg 25 %

Zinek 0,8 mg 2,8 mg 28 %

* Referenční hodnota příjmu u průměrné dospělé osoby (8400 kJ / 2000 kcal).
** Denní referenční hodnota příjmu.

Mana™ je nutričně kompletní jídlo.
Rostlinný nápoj s vysokým obsahem bílkovin, s vitaminy a minerálními látkami, 
s cukry (***) a sladidlem. Ošetřeno UHT. Chraňte před mrazem, teplem a přímým 
slunečním zářením. Před použitím protřepte a po otevření ihned spotřebujte.

SLOŽENÍ: pitná voda, maltodextrin, izolát sójové bílkoviny, řepkový olej, isomal-
tulosa***, ovesné beta-glukany, olej z mikrořas Schizochytrium sp., za studena 
lisovaný kokosový olej, slunečnicový olej, emulgátor (sójový lecitin, celulosa, 
celulosová guma), chlorid sodný, uhličitan sodný, chlorid draselný, uhličitan vápe-
natý, oxid hořečnatý, oxid zinečnatý, jodičnan draselný, za studena lisovaný lněný 
olej, sladidlo (sukralosa), vitamin A, thiamin, ribofl avin, niacin, kyselina panto-
thenová, vitamin B6, biotin, kyselina listová, vitamin B12, vitamin C, vitamin D2, 
vitamin E, vitamin K1, aroma.

*** Isomaltulosa je zdrojem glukosy a fruktosy.



Mana™ je nutričně kompletní jídlo.
Rostlinný nápoj s vysokým obsahem bílkovin, s vitaminy a minerálními látkami, 
s cukry (***) a sladidlem. Ošetřeno UHT. Chraňte před mrazem, teplem a přímým 
slunečním zářením. Před použitím protřepte a po otevření ihned spotřebujte.

SLOŽENÍ: pitná voda, maltodextrin, izolát sójové bílkoviny, řepkový olej, isomal-
tulosa***, ovesné beta-glukany, olej z mikrořas Schizochytrium sp., za studena 
lisovaný kokosový olej, slunečnicový olej, emulgátor (sójový lecitin, celulosa, 
celulosová guma), chlorid sodný, uhličitan sodný, chlorid draselný, uhličitan vápe-
natý, oxid hořečnatý, oxid zinečnatý, jodičnan draselný, za studena lisovaný lněný 
olej, sladidlo (sukralosa), vitamin A, thiamin, ribofl avin, niacin, kyselina panto-
thenová, vitamin B6, biotin, kyselina listová, vitamin B12, vitamin C, vitamin D2, 
vitamin E, vitamin K1, barvivo (karoteny), extrakt z kurkumy, aroma.

*** Isomaltulosa je zdrojem glukosy a fruktosy.

Sunlight tropické ovoce

Výživové údaje
12 porcí v balení 
Velikost porce 1 lahev (330 ml)

Energetická hodnota
kJ / kcal

100 ml 1 porce %* 1 porce

506 / 121 1675 / 400 20 %

Tuky 6 g 19,5 g 28 %

    z toho nasycené 0,6 g 2 g 10 %

Sacharidy 10,1 g 33 g 13 %

    z toho cukry 2,2 g 7,3 g 8 %

Vláknina 1,3 g 4,3 g –

Bílkoviny 6,3 g 20,8 g 42 %

Sůl 0,3 g 1 g 17 %

Vitaminy a minerální látky %** 1 porce

Vitamin A 48,5 µg 160 µg 20 %

Thiamin 0,09 mg 0,3 mg 27 %

Ribofl avin 0,1 mg 0,3 mg 21 %

Niacin 1,1 mg 3,6 mg 23 %

Kyselina pantothenová 0,6 mg 2,1 mg 35 %

Vitamin B6 0,1 mg 0,31 mg 22 %

Biotin 3,3 µg 11 µg 22 %

Kyselina listová 24,2 µg 80,0 µg 40 %

Vitamin B12 0,7 µg 2,2 µg 88 %

Vitamin C 4,8 mg 16 mg 20 %

Vitamin D2 0,4 µg 1,3 µg 26 %

Vitamin E 1,2 mg 4 mg 33 %

Vitamin K1 4,5 µg 15 µg 20 %

Draslík 121,2 mg 400 mg 20 %

Jod 10,9 µg 36 µg 24 %

Hořčík 22,7 mg 75 mg 20 %

Vápník 60,6 mg 200 mg 25 %

Zinek 0,8 mg 2,8 mg 28 %

* Referenční hodnota příjmu u průměrné dospělé osoby (8400 kJ / 2000 kcal).
** Denní referenční hodnota příjmu.



Mana™ je nutričně kompletní jídlo.
Rostlinný nápoj s vysokým obsahem bílkovin, s vitaminy a minerálními látkami, 
s cukry (***) a sladidlem. Ošetřeno UHT. Chraňte před mrazem, teplem a přímým 
slunečním zářením. Před použitím protřepte a po otevření ihned spotřebujte.

SLOŽENÍ: pitná voda, maltodextrin, izolát sójové bílkoviny, řepkový olej, isomal-
tulosa***, ovesné beta-glukany, olej z mikrořas Schizochytrium sp., za studena 
lisovaný kokosový olej, slunečnicový olej, emulgátor (sójový lecitin, celulosa, 
celulosová guma), chlorid sodný, uhličitan sodný, chlorid draselný, uhličitan vápe-
natý, oxid hořečnatý, oxid zinečnatý, jodičnan draselný, za studena lisovaný lněný 
olej, sladidlo (sukralosa), vitamin A, thiamin, ribofl avin, niacin, kyselina panto-
thenová, vitamin B6, biotin, kyselina listová, vitamin B12, vitamin C, vitamin D2, 
vitamin E, vitamin K1, barvivo (karoteny, lykopen), aroma.

*** Isomaltulosa je zdrojem glukosy a fruktosy.

Love jahodovo-malinová

Výživové údaje
12 porcí v balení 
Velikost porce 1 lahev (330 ml)

Energetická hodnota
kJ / kcal

100 ml 1 porce %* 1 porce

506 / 121 1675 / 400 20 %

Tuky 6 g 19,5 g 28 %

    z toho nasycené 0,6 g 2 g 10 %

Sacharidy 10,1 g 33 g 13 %

    z toho cukry 2,2 g 7,3 g 8 %

Vláknina 1,3 g 4,3 g –

Bílkoviny 6,3 g 20,8 g 42 %

Sůl 0,3 g 1 g 17 %

Vitaminy a minerální látky %** 1 porce

Vitamin A 48,5 µg 160 µg 20 %

Thiamin 0,09 mg 0,3 mg 27 %

Ribofl avin 0,1 mg 0,3 mg 21 %

Niacin 1,1 mg 3,6 mg 23 %

Kyselina pantothenová 0,6 mg 2,1 mg 35 %

Vitamin B6 0,1 mg 0,31 mg 22 %

Biotin 3,3 µg 11 µg 22 %

Kyselina listová 24,2 µg 80,0 µg 40 %

Vitamin B12 0,7 µg 2,2 µg 88 %

Vitamin C 4,8 mg 16 mg 20 %

Vitamin D2 0,4 µg 1,3 µg 26 %

Vitamin E 1,2 mg 4 mg 33 %

Vitamin K1 4,5 µg 15 µg 20 %

Draslík 121,2 mg 400 mg 20 %

Jod 10,9 µg 36 µg 24 %

Hořčík 22,7 mg 75 mg 20 %

Vápník 60,6 mg 200 mg 25 %

Zinek 0,8 mg 2,8 mg 28 %

* Referenční hodnota příjmu u průměrné dospělé osoby (8400 kJ / 2000 kcal).
** Denní referenční hodnota příjmu.



Mana™ je nutričně kompletní jídlo.
Rostlinný nápoj s vysokým obsahem bílkovin, s vitaminy a minerálními látkami, 
s cukry (***) a sladidlem. Ošetřeno UHT. Chraňte před mrazem, teplem a přímým 
slunečním zářením. Před použitím protřepte a po otevření ihned spotřebujte.

SLOŽENÍ: pitná voda, maltodextrin, izolát sójové bílkoviny, řepkový olej, isomal-
tulosa***, ovesné beta-glukany, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, olej 
z mikrořas Schizochytrium sp., za studena lisovaný kokosový olej, slunečnicový 
olej, emulgátor (sójový lecitin, celulosa, celulosová guma), chlorid sodný, uhli-
čitan sodný, chlorid draselný, uhličitan vápenatý, oxid hořečnatý, oxid zinečnatý, 
jodičnan draselný, za studena lisovaný lněný olej, sladidlo (sukralosa), vitamin A, 
thiamin, ribofl avin, niacin, kyselina pantothenová, vitamin B6, biotin, kyselina 
listová, vitamin B12, vitamin C, vitamin D2, vitamin E, vitamin K1, aroma.

*** Isomaltulosa je zdrojem glukosy a fruktosy.

Dream kakaová

Výživové údaje
12 porcí v balení 
Velikost porce 1 lahev (330 ml)

Energetická hodnota
kJ / kcal

100 ml 1 porce %* 1 porce

506 / 121 1675 / 400 20 %

Tuky 6 g 19,5 g 28 %

    z toho nasycené 0,6 g 2 g 10 %

Sacharidy 10,1 g 33 g 13 %

    z toho cukry 2,2 g 7,3 g 8 %

Vláknina 1,3 g 4,9 g –

Bílkoviny 6,3 g 20,7 g 41 %

Sůl 0,3 g 1 g 17 %

Vitaminy a minerální látky %** 1 porce

Vitamin A 48,5 µg 160 µg 20 %

Thiamin 0,09 mg 0,3 mg 27 %

Ribofl avin 0,1 mg 0,3 mg 21 %

Niacin 1,1 mg 3,6 mg 23 %

Kyselina pantothenová 0,6 mg 2,1 mg 35 %

Vitamin B6 0,1 mg 0,31 mg 22 %

Biotin 3,3 µg 11 µg 22 %

Kyselina listová 24,2 µg 80,0 µg 40 %

Vitamin B12 0,7 µg 2,2 µg 88 %

Vitamin C 4,8 mg 16 mg 20 %

Vitamin D2 0,4 µg 1,3 µg 26 %

Vitamin E 1,2 mg 4 mg 33 %

Vitamin K1 4,5 µg 15 µg 20 %

Draslík 185 mg 610 mg 31 %

Jod 10,9 µg 36 µg 24 %

Hořčík 22,7 mg 75 mg 20 %

Vápník 60,6 mg 200 mg 25 %

Zinek 0,8 mg 2,8 mg 28 %

* Referenční hodnota příjmu u průměrné dospělé osoby (8400 kJ / 2000 kcal).
** Denní referenční hodnota příjmu.
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