
DDiieett  SShhaakkee  CCaafffféé  LLaattttéé  
toidulisand magusainetega 

 

 

Omadused: Toidulisand magustajatega Diet Shake Caffé Latté on värskendav piimakohvi maitseline 

kokteil, mis sisaldab kiudaineid ning teisi aktiivseid toimeianeid (yerba mate ja garcinia cambogia 

ekstrakt), et hoolitseda saleda figuuri eest. 

• Sisaldab minimaalselt rasva. 

• Hoolitseb normaalse glükoositaseme eest veres (kroom). 

• Ideaalne vahepala suuremate toidukordade vahel – täidab hästi kõhtu. 
 

1 portsjon (20 g) sisaldab: 

Inuliin (kiudained)            10 670 mg   - 

Akaatsiakiud    3 000 mg   - 

Vadak     3 000 mg   - 

Vadakuvalk 80%   2 000 mg   - 

Porgandi kiudained      500 mg   - 

Yerba maté ekstrakt      100 mg   - 

Garcinia cambogia ekstrakt     100 mg   - 

(min. 70% hüdroksüül-sidrunhape HCA) 

Kroom          40 μg       100% SPN 

*SPN – soovitatav päevanorm; - ei ole määratud 
 

Ühe portsjoni koostis (20g):  

Inuliin, akaatsiakiud, vadak (piimast), vadakuvalk 80% (piimast), porgandi kiudained, kohv ja 

piim – maitse- ja lõhnaained, yerba maté ekstrakt - leht (Ilex paraguariensis), garcinia cambogia 

ekstrakt – kuivatatud puuviljakoored (Garcinia cambogia), magusaine steviool-glükosiid, 

kroomtrikloriid. 
 

Toiteväärtus    ühe portsjoni kohta (20g)   100g kohta 

Energiasisaldus (kcal)               50,5        252,3 

Energiasisaldus (kJ)             207,8     1 038,8 

Valgud  (g)          2,1          10,3 

Süsivesikud (g)      3,7          18,6 

   millest suhkruid (g)      3,0         15,2 

Rasvad  (g)      0,1            0,7 

   millest küllastunud rasvhappeid (g)   0,1           0,5 

Kiudained (g)                13,0          65,2 

Sool (g)         0              0 
 

Annustamine: 1 -2 kokteili päevas, peamiste toidukordade vahel. 
 

Valmistamine: Segada koti sisu 200-300 ml vee või rasvavaba piimaga. Vedeliku kogus 

200-300 ml on üsna erinev, kuid see sõltub inimese maitse eelistustest. Mõned eelistavad 

paksemat ja intensiivsema maitsega jooki, teised aga lahjemat ja vedelamat jooki. Esmalt 

lahjendage vähem ning maitske, vajadusel lahjendage veel. Leiate kindlasti vahekorra, mis Teile 

kõige paremini sobib. Parima maitse saamiseks soovitame toode kindlasti segada piimaga! 

Soovitame kokteil segada shakeris, et maitsed paremini seguneks. Ärge jätke 

valmis kokteili seisma, vaid jooge kokteil kohe peale segamist. Põhjas olev sade on naturaalne 

ning toote bioloogiliselt väärtuslik osa, mis tuleb samuti ära tarbida. 
 

Pakendis: 20 pakki 
 

Pakendi kaal: 400 g (20 pakki á 20g)  
 

Hoiatused: Ärge ületage soovitatud päevanormi. Toode ei ole ette nähtud asendamaks 

mitmekesist toitumist. Mitte kasutada kui olete ülitundlik mõne koostisaine suhtes. Toode ei sobi 

lastele, rasedatele ja rinnaga toitvatele naistele. Kui soovite vähendada kehakaalu, tuleb tagada piisav 

vedeliku tarbimine päevas (miinimum 2 liitrit). Toode ei ole mõeldud asendama peamisi söögikordi. 
 

Säilitamine: Hoida kuivas ja pimedas temperatuuril 15 ° C kuni 25 ° C originaalpakendis valguse eest 

kaitstult ja niiskuse eest. Hoida lastele kättesaamatus kohas! 
 

Tootja: Helvetia Direct Marketing s.r.o., Hostivarska 133/64, 102 00 Praha 10, Tšehhi Vabariik. 
 

Kontaktandmed: Helvetia Apotheke, Pallasti 28, Tallinn, 10001 PO BOX 7150                   

                   Tel.: 616 07 00, www.helvetia.ee 
 

Seerianumber/Minimaalne säilivusaeg: igale portsjon pakendile märgitud kuupäevani. 
 

Versioon: CL/01 

           EE 718 M 

http://www.helvetia.ee/

