
Vitamíny 100 ml 1 porce = 500 ml % DDD v 1 porci

vitamín E 1,2 mg 6 mg 50 %

vitamín B1 0,12 mg 0,6 mg 50 %

vitamín B2 0,14 mg 0,7 mg 50 %

vitamín B6 0,14 mg 0,7 mg 50 %

vitamín B12 0,26 μg 1,3 μg 50 %

vitamín C 8 mg 40 mg 50 %

Kyselina 
pantothenová

0,6 mg 3 mg 50 %

Biotin 0,006 mg 0,03 mg 50 %

Kyselina listová 0,02 mg 0,1 mg 50 %

Niacin 1,6 mg 8 mg 50 %

vitamín D3 0,01 mg 0,05 mg (2000 IU) 100 %

vitamín K2 0,015 mg 0,075 mg 100 %

Minerální látky a 
stopové prvky

100 ml 1 porce = 500 ml % DDD v 1 porci

Vápník (Ca) 53,3 mg 267 mg 33 %

Hořčík (Mg) 25 mg 125 mg 33 %

Železo (Fe) 0,9 mg 4,7 mg 33 %

Zinek (Zn) 0,7 mg 3,3 mg 33 %

Selen (Se) 3,7 μg 18,3 μg 33 %

Jód (I) 10 μg 50 μg 33 %

Fosfor (P) 46,7 mg 233,3 mg 33 %

Měď (Cu) 0,1 mg 0,3 mg 33 %

Mangan (Mn) 0,1 mg 0,7 mg 33 %

Výrobce: RISTRE s.r.o.
Hládkov 920/12, 169 00 Praha 6

V případě podezření na závadné balení nás prosím kontaktujte na +420 703 331 663

Efektivní jídlo s vysokým obsahem bílkovin, s obsahem nenasycených tuků, vlákniny, 
širokým spektrem superpotravin, s vitamíny a minerálními látkami, se sladidlem.

SLOŽENÍ: pitná voda, maltodextrin, syrovátkový proteinový koncentrát, řepkový olej, 
konopný olej, vaječný protein, jáhly, pohanka, holandské kakao, jablečná vláknina, 
inulin, quinoa, konopný protein, psyllium, chia semínka, kreatin monohydrát, 
glutamin, cejlonská skořice, rybí olej, mandle, lněné semínko, mořský kolagen, 
maca, ginkgo biloba, ostropestřec mariánský, reishi, zázvor, guarana, taurin, 
kyselina D-asparagová, slunečnicový lecitin, vitamíny a minerální látky (vitamín 
C, niacin, vitamín E, kyselina pantothenová, vitamín B6, vitamín B2, vitamín B1, 
kyselina listová, biotin, vitamín K2, vitamín D3, vitamín B12, vápník, fosfor, hořčík, 
železo, zinek, mangan, měď, jód, selen), regulátory kyselosti a antioxidanty (kyselina 
citronová, kyselina vinná, kyselina jablečná, kyselina askorbová), DMAE, sukralóza, 
česneková tinktura, kyselina hyaluronová, koenzym Q10, aroma.

Výrobek není vhodný pro osoby mladší 18 let.
Výrobek není vhodný pro těhotné a kojící ženy (Ristre obsahuje složky přírodního 
původu, přesto se raději vždy poraďte se svým ošetřujícím lékařem o vhodnosti 
jeho konzumace vzhledem k vašemu aktuálnímu stavu).

Ošetřeno šetrnou pasterizací. Skladujte při pokojové teplotě. Chraňte před 
mrazem, teplem a přímým slunečním zářením. Spotřebujte do 6 měsíců od data 
výroby uvedeného na obalu. Po otevření uchovejte v chladu a spotřebujte do 
24 hodin.

UPOZORNĚNÍ 

SKLADOVÁNÍ

Alergeny ve složení jsou vyznačeny tučně. Výrobek může obsahovat stopy arašídů, 
měkkýšů a korýšů.

Velikost porce (1 porce v balení) 1 balení = 500ml

100 ml 500 ml %RHP*

Energetická hodnota 133,2 kcal
557 kJ

666 kcal
2 787 kJ

33 %

Tuky 6 g 30 g 43 %

z toho nasycené 0,6 g 3 g 15 %

Sacharidy 11,2 g 56 g 22 %

z toho cukry 0,2 g 1 g 1 %

Vláknina 2 g 10 g -** %

Bílkoviny 7 g 35 g 70 %

Sůl 0,2 g 1 g 17 %

* Referenční hodnota příjmu u průměrné dospělé osoby (2000 kcal / 8370 kJ).
** Referenční hodnota příjmu není stanovena.

VÝŽIVOVÉ ÚDAJE


