Wyprodukowano w UE dla
CAMBRIDGE WEIGHT PLAN LTD.
Stafford House, Brakey Road
Corby NN17 5LU, Wielka Brytania.
Dystrybutor: Hol-Trade Sp. z o.o.
Jedności 10A, 05-506 Lesznowola
tel. 22 859 03 06
www.dieta-cambridge.pl
Przed spożyciem wstrząśnij.
Po otwarciu opakowania produkt
należy od razu spożyć w całości.
Data minimalnej trwałości
poprzedzono wyrażeniem: Best before
(najlepiej spożyć przed) na górze opakowania.
Przechowywać w suchym
i chłodnym miejscu.

GOTOWY
DO
WYPICIA

Napój

KAKAOWY
DO POSTĘPOWANIA DIETETYCZNEGO W OTYŁOŚCI

ŻYWNOŚĆ SPECJALNEGO
PRZEZNACZENIA MEDYCZNEGO
906 kJ
215 kcal

Zawiera substancję
słodzącą

Produkt zawiera białko zwierzęce pochodzące z mleka.
Żywność niekompletna pod względem odżywczym
o składzie dostosowanym do choroby otyłości
lub wskazań lekarskich dla otyłości, która nie może
być stosowana jako jedyne źródło pożywienia osób,
dla których jest przeznaczona. Właściwości i cechy
charakterystyczne, ze względu na które stosowanie
produktu jest uzasadnione: produkt o niskiej
zawartości tłuszczów nasyconych, zawierający
wysoką ilość białka zwierzęcego i z wysoką
zawartością wszystkich niezbędnych witamin
i składników mineralnych.

Objętość netto 250 ml

Składniki: odtłuszczone mleko (86%), odtłuszczone mleko w proszku, laktoza (mleko), białka mleka, odtłuszczone kakao w proszku, olej sojowy,
celuloza, aromat, węglan magnezu, chlorek potasu,
stabilizator (karagen), mieszanina witamin i składników mineralnych (maltodekstryna, kwas L-askorbinowy, siarczan żelaza (II), nikotynamid, glukonian
miedzi (II), tlenek cynku, octan DL-alfa-tokoferylu,
octan retinylu, D-pantotenian wapnia, siarczan manganu, chlorowodorek pirydoksyny, monoazotan tiaminy, cholecalcyferol, ryboflawina, molibdenian
(VI) sodu, kwas pteroilomonoglutaminowy, D-biotyna, selenian (IV) sodu, chlorek chromu (III) i jego
hexahydrat, filochinon, jodan potasu, cyjanokobalamina), lecytyna sojowa, substancja słodząca (acesulfam K), częściowo hydrolizowana skrobia kukurydziana, sól.

Witaminy: witamina A 112 μg (280 μg) 35%, witamina D
0,8 μg (1,9 μg) 38%, witamina E 2,0 mg (5,0 mg) 42%,
witamina K 10 μg (25,0 μg) 33%, witamina C 11,2 mg
(28 mg) 35%, tiamina 0,2mg (0,4 mg) 36%, ryboflawina
0,3 mg (0,7 mg) 50%, niacyna 2,2 mg (5,4 mg) 34%,
witamina B6 0,2 mg (0,5 mg) 36%, kwas foliowy 28 μg
(70 μg) 35%, witamina B12 0,3 μg (0,8 μg) 32%, biotyna
8 μg (20 μg) 40%, kwas pantotenowy 1,4 mg (3,5 mg)
58%.

Informacje o alergenach: Alergeny zaznaczono
w składzie pogrubioną czcionką. Odpowiedni
dla wegetarian.

Ważne informacje: Produkt jest przyjmowany pod
nadzorem lekarza w ilości od 1 do 4 produktów dziennie,
produkt nie jest odpowiedni do stosowania jako jedyne
źródło pożywienia, produkt jest przeznaczony dla osób
otyłych, produkt może stanowić zagrożenie dla zdrowia,
jeżeli jest spożywany przez osoby niedożywione lub
przez osoby, u których nie stwierdzono otyłości lub
u których brak jest wskazań lekarskich wynikających
z przeznaczenia produktu. Produkt nie jest przeznaczony
do stosowania pozajelitowego.

Informacja o wartości odżywczej (masa i ilość
% Referencyjnej Wartości Odżywczej* podana na
100 ml produktu – w nawiasach wartości dla porcji 250 ml):
* Referencyjna Wartość Spożycia zgodna z rozporządzeniem (UE) nr 1169/2011.
Energia (kJ) 363, 4% (906, 11%) Energia
(kcal) 86, 4% (215, 11%) Tłuszcz 1,6 g, 2% (4 g,
6%) w tym kwasy tłuszczowe nasycone 0,4 g, 2%
(1 g, 5%) kwasy tłuszczowe jednonienasycone
0,4 g (1 g) kwasy tłuszczowe wielonienasycone
0,8 g (1,9 g) Węglowodany 10,1 g, 4% (25,2 g,
10%) w tym cukry 9,9 g, 11% (24,7 g, 27%) Błonnik 1,2 g (3 g) Białko 7,2 g, 14% (18 g, 36%) Sól
0,2 g, 3% (0,4 g, 7%).

Składniki mineralne: potas 312 mg (780 mg) 39%,
chlor 152 mg (380 mg) 48%, wapń 192 mg (480 mg)
60%, fosfor 140 mg (350 mg) 50%, magnez 50 mg (125
mg) 33%, żelazo 2,4 mg (5,9 mg) 42%, cynk 1,8 mg
(4,4 mg) 44%, miedź 0,1 mg (0,3 mg) 30%, mangan
0,3 mg (0,7 mg) 35%, selen 7,3 μg (18,3 μg) 33%,
chrom 7,2 μg (18 μg) 45%, molibden 8 μg (20 μg)
40%, jod 20 μg (50 μg) 33%.

Środki ostrożności i przeciwwskazania: Podczas
stosowania należy wypijać minimum 2,25 l płynów
dziennie. Przeciwwskazania jak w Programie Odchudzania Cambridge (np.: wiek <18 lat, ciąża, karmienie
piersią, okres połogu, BMI<20, przyjmowanie inhibitorów monoaminooksydazy, przyjmowanie leków na oty
łość, atak serca lub udar mózgu w ciągu ostatnich
3 miesięcy, nowotwory (terapie onkologiczne)). W razie
wątpliwości skonsultuj się z lekarzem.

