
Felhasználási útmutató:
Keverjen el 17,5 g (1 enyhén púpos Premium mérő-
kanál*) port 250 ml zsírszegény hideg tejben (1,5%-
os zsírtartalom) vagy joghurtban. elkészítés után 
frissen fogyasztható.
*a 30 ml-es mérőkanál a dobozban található.

Felhasználási terület:
túlsúlyban szenvedők speciális, - a kezelőorvos 
által megállapított - étrenddel történő diétás ellá-
tására készült élelmiszer, alkalmazható elhízott 
diabétesz mellituszosok speciális étrendjének 
kiegészítésére is.

Genetikailag módosított organizmust és geneti-
kailag módosított organizmusból előállított nyers-
anyagot nem tartalmaz.

Fontos FiGyelmeztetéseK:
Csak a kezelőorvos pontos utasítása alapján
és rendszeres ellenőrzése mellett fogyaszt-
ható! az elfogyasztandó napi adagok számát
a kezelőorvos határozza meg. a Premium 
Diet táplálkozási program szerint a Pre-
mium reGular naponta 1-2 étkezés ki-
váltására alkalmas. Kizárólagos tápanyag-
forrásként nem alkalmazható. alkalmas fel-
nőttek és 14 éves kor felettiek számára.

Parenterálisan nem alkalmazható.

a diéta alatt különösen figyeljen a napi folyadék-
bevitelre! naponta két liter energiamentes folya-
dék (pl. ásványvíz) fogyasztása ajánlott!

a Premium Diet táplálkozási tanácsokkal vezé-
relt diétája alatt csak meghatározott energiatar-
talmú étrend ajánlott. a felhasználási javaslatot 
kérjük tartsa be, mert csak a helyes adagolás biz-
tosítja a megfelelő tápanyagellátást.

Málna ízben

ÖsszetevőK:
tejfehérje, emulgeálószer: szója-lecitin, malto-
dextrin, zabrost, rezisztens kukorica dextrin, 
aroma, cékla kivonat, étkezési sav citromsav, 
kálium-citrát, sovány tejpor, sűrítőanyag: guar-
magliszt, magnézium-karbonát, só, édesítőszer: 
szteviol-glikozid, l-aszkorbinsav (C-vitamin), 
nikotinamid (niacin), Dl-alfa-tokoferil-acetát 
(e-vitamin), vas-szulfát, kalcium-D-pantotenát, 
cinkglükonát, piridoxin-hidroklorid (B6-vitamin),
riboflavin (B2-vitamin), mangánszulfát, tiamin-
mononitrát (B1-vitamin), retinil-acetát (a-vitamin), 
rézglükonát, pteroilmonoglutaminsav, D-biotin,
nátrium-szelenit, cianokobalamin (B12-vitamin), 
kálium-jodid, kolekalciferol (D-vitamin), fitome-
nadion (K-vitamin)

allerGén anyaGoK:
Tejet (laktózt) és szóját tartalmaz. Csillagfürt, 
tojás és glutén tartalmú termékeket is feldolgozó 
üzemben készült.

ForGalmazza:
Premium health ConCePts Kft.

h-9400 sopron, híd utca 54.
office@premiumdiet.hu,
+36 30 / 229 2196
www.premiumdiet.hu 
www.premiumshop.hu

származási hely: németország. az alapanyagok 
származási helye: eu. száraz, napfénytől védett, 
20 °C alatti hőmérsékleten tartandó. a doboz töl-
tési szintje technikai okok miatt változhat. minő-
ségét megőrzi felbontás nélkül: lásd a doboz alján, 
a jelzett hónap végéig (hó/év). Felbontás után hű-
tőben tárolandó.

tartalom: 25 adag

nettó tömeg: 440 g  ℮ a kép csak illusztráció

    Speciális    
gyógyászati célra szánt élelmi-
szer az elhízás diétás ellátására

Édesítőszerrel (stevia), vitami-
nokkal és ásványi anya-

gokkal

1egy adag fogyasztásra kész termék. egy adag = 17,5 g (1 enyhén púpos Premium mérőkanál) por 250 ml 1,5%-os 
zsírszegény tejben.

táPértéK táBlázat 100 g porban egy adagban1

energiaérték 1696 kJ 791 kJ
404 kcal 188 kcal

zsír, ebből 14,4 g 6,3 g
- telített zsírsavak 0,4 g 2,8 g
szénhidrát, ebből 21,0 g 15,7 g
- cukor 3,1 g 12,5 g
rostanyagok 12,2 g 2,1 g
Fehérje 38,5 g 15,2 g
só 0,69 g 0,41 g
a-vitamin 1457,2 µg 287,5 µg
D-vitamin 8,6 µg 1,6 µg
e-vitamin 21,8 mg 3,9 mg
C-vitamin 155,8 mg 31,5 mg
B1-vitamin 2,0 mg 0,4 mg
B2-vitamin 2,6 mg 0,9 mg
niacin 29,1 mg 5,3 mg
B6-vitamin 2,5 mg 0,6 mg
Folsav 363,9 µg 76,2 µg
B12-vitamin 4,6 µg 1,8 µg
Biotin 91,1 µg 25,9 µg
Pantoténsav 10,9 mg 2,8 mg
K-vitamin 171,5 µg 30,0 µg
Kalcium 608,4 mg 401,5 mg
Foszfor 335,2 mg 286,2 mg
Kálium 444,6 mg 465,3 mg
vas 16,1 mg 2,9 mg
Cink 11,2 mg 3,0 mg
réz 1,1 mg 219,5 mg
Jód 136,8 µg 53,2 µg
szelén 65,8 µg 11,5 µg
magnézium 280,1 mg 79,0 mg
mangán 1,0 mg 184,2 mg
nátrium 276,8 mg 165,9 mg

aminosavaK 100 g termékben2 aminosavaK 100 g termékben2

l-alanin 170 mg l-lysin1 448 mg
l-arginin 179 mg l-methionin1 156 mg
l-asparaginsav 405 mg l-Phenylalanin1 257 mg
l-Cystein 32 mg l-Prolin 549 mg
l-Glutaminsav 1166 mg l-serin 314 mg
l-Glycin 102 mg l-Threonin1 233 mg
l-histidin1 139 mg l-tryptophan1 64 mg
l-isoleucin1 263 mg l-tyrosin 279 mg
l-leucin1 524 mg l-valin1 340 mg

1esszenciális aminosavak, 2100 g fogyasztásra kész termék


