
PRO042_Muscle Fuel Anabolic Bars-Proteinová tyčinka s cukrem. Průměrné 

výživové hodnoty ve 100g: Energetická hodnota 1599kJ/382kcal, Tuky 11g (z toho 

nasycené mastné kyseliny 4.9g), Sacharidy 38g (z toho cukry 26g), Vláknina 4.7g, 

Bílkoviny 32g, Sůl 1.2g. Vitamíny a minerály na 100 g: vitamin A 273µg (34%*), vitamin 

D 1.8µg (37%*), vitamin C 20mg (25%*), vitamin B1 0.48mg (44%*), vitamin B2 0.6mg 

(43%*), niacin 6.2mg (39%*), vitamin B6 0.68mg (49%*), kyselina listová 65.5ug (33%*), 

vitamin B12 0.52µg (21%*), Biotin 50µg (99%*), kyselina pantothenová 2.1mg (34%*), 

draslík 631mg (32%*), vápník 252mg (32%*), fosfor 256mg (37%*), hořčík 64.7mg 

(17%*), železo 12mg (88%*), zinek 7.1mg (71%*), měď 0.91mg (91%*), mangan 1.4mg 

(67%*), selen 34µg (63%*), Jód 81.2µg (54%*). *-Referenční hodnota příjmu. Ostatní 

účinné látky: Taurin 7.4mg, Avena Sativa 7.4mg. Složení: Proteinová složka (sojové 

křupínky (sojový proteinový izolát, tapiokový škrob, uhličitan vápenatý, sůl), sojový 

proteinový izolát, syrovátkový proteinový koncentrát, mléčný proteinový izolát, 

kaseinát vápenatý, vaječný albumin), glukózový sirup, mléčná čokoládová poleva 

(13%) (cukr, kakaové máslo, sušené plnotučné mléko, kakaová hmota, emulgátor: 

sojový lecitin, aroma), karamel (10%) (cukr, fruktózoglukózový sirup, glukózový sirup, 

kokosový olej, kakaový prášek bez tuku, zahušťovadlo: bambusové vlákno celulózy, 

sorbitol, emulgátor: E471, aroma, sůl, konzervant: sorbát draselný, kyselina citrónová), 

částečně invertovaný sirup, zvlhčující látka (glycerin), fruktooligosacharidy, arašídová 

mouka, pečené arašídy (3%), slunečnicový olej, fosforečnan draselný, fosforečnan 

vápenatý, aroma, vitamínový komplex: (dextroza monohydrát, kyselina askorbová, 

vitamin E-acetát, nikotinamid, biotin, vitamin A-acetát, kalcium-D-pantothenát, pyridoxin 

hydrochlorid, pteroyl-Lglutamát, cholekalciferol, thiamin hydrochlorid, riboflavin, 

kyanokobalamin), fruktóza, dextróza monohydrát, maltodextrin, oxid hořečnatý, 

pyrofosforečnan železnatý, antioxidant (směs tokoferolů), oxid zinečnatý, Avena sativa 

(oves), taurin, glukonát mědi, síran manganatý, jodid draselný, seleničitan sodný. 

Upozornění: Výrobek neslouží jako náhrada za pestrou denní stravu. Nepřekračujte 

doporučenou denní dávku. Ukládejte mimo dosah dětí. Není určeno pro těhotné a kojící 

ženy a osoby mladší 18 let. Skladujte v suchu při teplotě do 25°C, mimo dosah přímého 

slunečního záření. Chraňte před mrazem. Upozornění pro alergiky: Alergeny jsou 

vyznačeny tučně. Obsahuje lepek, sóju, vejce, mléko, arašídy. Může obsahovat 

stopové množství skořápkových plodů. Minimální trvanlivost do (viz EXP) / číslo 

šarže: viz zadní část obalu. Hmotnost: 100g℮ balení po 12 tyčinkách (1200g/balení). 

Vyrobeno ve Velké Británii. Prodávající: USN CZ, s.r.o. Logistic Park Tulipan, 

Průmyslová 1368, 253 01, Hostivice - Palouky, Česká republika. www.usn.co.cz 


