85 x 70 mm

Dodatek do wody o smaku cytrynowym Zawiera substancję słodzącą
Sposób przygotowania: Dodaj łyżeczkę do herbaty (5 g) lub ilość odpowiednią dla indywidualnego smaku do 1 litra wody i dobrze wymieszaj. Po przygotowaniu przechowuj w lodówce i zużyj w ciągu 24 godzin. Po użyciu szczelnie zamknij pokrywkę. Składniki: kwas
(kwas jabłkowy), regulatory kwasowości (cytryniany sodu), fosforan wapnia, substancja
słodząca (sukraloza), aromat, maltodekstryna, barwnik (karoteny). Informacja o alergenach: Nieodpowiedni dla osób z alergią na orzechy i nasiona sezamu. Odpowiedni dla wegetarian.
Informacja o wartości odżywczej:
100 ml 1 l (porcja)
Energia (kJ)
4
43
Energia (kcal)
1
10
Tłuszcz (g)
0
0
Węglowodany (g) <0,1
<0,5
w tym cukry (g) <0,1
<0,5
i skrobia (g)
<0,1
<0,5
Błonnik (g)
0
0
Białko (g)
0
0
Sól (g)
0,04
0,44

Nr partii i data minimalnej trwałości (najlepiej spożyć przed): na opakowaniu (nad kodem kreskowym z boku opakowania). Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Produkt
należy zużyć w ciągu 6 tygodni od otwarcia.
PRODUKT DOSTĘPNY
U KONSULTANTÓW Diety 1:1
by Cambridge Weight Plan
Producent: Cambridge Weight Plan Ltd.,
Wielka Brytania
Dystrybutor: Hol-Trade Sp. z o.o.
ul. Jedności 10A, 05-506 Lesznowola
tel. 22 859 03 06
Zawartość netto:
www.dieta-cambridge.pl

150 g

Dodatek do wody o smaku malinowo-bzowym Zawiera substancję słodzącą
Sposób przygotowania: Dodaj łyżeczkę do herbaty (5 g) lub ilość odpowiednią dla indywidualnego smaku do 1 litra wody i dobrze wymieszaj. Po przygotowaniu przechowuj w lodówce i zużyj w ciągu 24 godzin. Po użyciu szczelnie zamknij pokrywkę. Składniki: kwas
(kwas jabłkowy), barwnik (burak w proszku, antocyjany (siarczyny)), fosforan wapnia, regulator kwasowości (cytrynian sodu), aromat, substancja słodząca (sukraloza). Informacja
o alergenach: Alergeny zaznaczono w składzie pogrubioną czcionką. Nieodpowiedni dla
osób z alergią na orzechy i nasiona sezamu. Odpowiedni dla wegetarian.
Informacja o wartości odżywczej:
100 ml 1 l (porcja)
Energia (kJ)
5
45
Energia (kcal)
1
10
Tłuszcz (g)
0
0
Węglowodany (g) <0,5
0,6
w tym cukry (g) <0,1
<0,5
i skrobia (g)
<0,1
<0,5
Błonnik (g)
0
0
Białko (g)
0
0
Sól (g)
0,04
0,41

Nr partii i data minimalnej trwałości (najlepiej spożyć przed): na opakowaniu (nad kodem kreskowym z boku opakowania). Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Produkt
należy zużyć w ciągu 6 tygodni od otwarcia.
PRODUKT DOSTĘPNY
U KONSULTANTÓW Diety 1:1
by Cambridge Weight Plan
Producent: Cambridge Weight Plan Ltd.,
Wielka Brytania
Dystrybutor: Hol-Trade Sp. z o.o.
ul. Jedności 10A, 05-506 Lesznowola
tel. 22 859 03 06
Zawartość netto:
www.dieta-cambridge.pl

150 g

85 x 70 mm

Dodatek do wody o smaku pomarańczowym Zawiera substancję słodzącą
Sposób przygotowania: Dodaj łyżeczkę do herbaty (5 g) lub ilość odpowiednią dla indywidualnego smaku do 1 litra wody i dobrze wymieszaj. Po przygotowaniu przechowuj w lodówce i zużyj w ciągu 24 godzin. Po użyciu szczelnie zamknij pokrywkę. Składniki: kwas
(kwas jabłkowy), regulatory kwasowości (cytryniany sodu), fosforan wapnia, aromat, substancja słodząca (sukraloza), maltodekstryna, barwnik (karoteny). Informacja o alergenach: Nieodpowiedni dla osób z alergią na orzechy i nasiona sezamu. Odpowiedni dla wegetarian.
Informacja o wartości odżywczej:
100 ml 1 l (porcja)
Energia (kJ)
4
44
Energia (kcal)
1
10
Tłuszcz (g)
0
0
Węglowodany (g) <0,1
<0,5
w tym cukry (g)
0
0
i skrobia (g)
<0,1
<0,5
Błonnik (g)
0
0
Białko (g)
0
0
Sól (g)
0,04
0,41

Nr partii i data minimalnej trwałości (najlepiej spożyć przed): na opakowaniu (nad kodem kreskowym z boku opakowania). Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Produkt
należy zużyć w ciągu 6 tygodni od otwarcia.
PRODUKT DOSTĘPNY
U KONSULTANTÓW Diety 1:1
by Cambridge Weight Plan
Producent: Cambridge Weight Plan Ltd.,
Wielka Brytania
Dystrybutor: Hol-Trade Sp. z o.o.
ul. Jedności 10A, 05-506 Lesznowola
tel. 22 859 03 06
Zawartość netto:
www.dieta-cambridge.pl

150 g

Dodatek do wody o smaku warzywnym Zawiera cukier
Sposób przygotowania: Dodaj łyżeczkę do herbaty (5 g) lub ilość odpowiednią dla indywidualnego smaku do 250 ml wody i dobrze wymieszaj. Po przygotowaniu, przechowuj w lodówce i zużyj w ciągu 24 godzin. Po użyciu szczelnie zamknij pokrywkę. Można używać również
jako przyprawy. Składniki: sól morska, skrobia ziemniaczana, ekstrakt drożdżowy, olej palmowy, suszone warzywa (pasternak, cebula, pietruszka), maltodekstryna, cukier, zioła i przyprawy
(seler). Informacja o alergenach: Alergeny zaznaczono w składzie pogrubioną czcionką.
Nieodpowiedni dla osób z alergią na orzechy i nasiona sezamu. Odpowiedni dla wegetarian.
Informacja o wartości odżywczej:
100 ml 250 ml (porcja)
Energia (kJ)
17
43
Energia (kcal)
4
10
Tłuszcz (g)
<0,5
<0,5
w tym kwasy tłuszczowe:
nasycone (g)
0
0
jednonienasycone (g) 0
0
wielonienasycone (g) 0
0
Węglowodany (g) <0,5
1,2
w tym cukry (g)
0
0
i skrobia (g)
0
0
Błonnik (g)
0
0
Białko (g)
<0,2
0,5
Sól (g)
0,88
2,2

Nr partii i data minimalnej trwałości (najlepiej spożyć przed): na opakowaniu (nad kodem kreskowym z boku opakowania). Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Produkt
należy zużyć w ciągu 6 tygodni od otwarcia.
PRODUKT DOSTĘPNY
U KONSULTANTÓW Diety 1:1
by Cambridge Weight Plan
Producent: Cambridge Weight Plan Ltd.,
Wielka Brytania
Dystrybutor: Hol-Trade Sp. z o.o.
ul. Jedności 10A, 05-506 Lesznowola
tel. 22 859 03 06
Zawartość netto:
www.dieta-cambridge.pl

125 g

Uwaga: Produkt jest przeznaczony do
stosowania u osób dorosłych. Może
być stosowany w ramach Diety 1:1 by
Cambridge Weight Plan. Produkt odpowiedni dla wegetarian. Informacje
o alergenach: Może zawierać śladowe ilości orzechów. Może być stosowany z dietą bezglutenową.

PRODUKT DOSTĘPNY
U KONSULTANTÓW Diety 1:1
by Cambridge Weight Plan

Producent: Cambridge Weight
Plan Ltd., Wielka Brytania
Dystrybutor: Hol-Trade Sp. z o.o.
ul. Jedności 10A, 05-506 Lesznowola
tel. 22 859 03 06
Zawartość netto:
www.dieta-cambridge.pl

120 g

Dodać 3 g
(łyżeczka od herbaty)
do szklanki z wodą.

Błonnik
rozpuszczalny

Wymieszać.

Składniki: inulina. Sposób użycia: wymieszać 3 g (łyżeczka od herbaty) w szklance wody. Nie stosować więcej
niż 2 łyżeczki od herbaty dziennie (dzienna ilość sugerowana do spożycia 6 g tj. 2 razy po 3 g). Nr partii i data minimalnej trwałości (najlepiej spożyć przed): na opakowaniu (na spodzie opakowania). Przechowywać w chłodnym
i suchym miejscu. Informacja o wartości odżywczej:
w 100 g
w porcji 3 g
Energia (kJ)
848
25
Energia (kcal)
210
6
Tłuszcz (g)
0
0
Węglowodany (g)
8,0
0,2
w tym cukry (g)
8,0
0,2
Błonnik (g)
89
2,7
Białko (g)
0
0
Sól (g)
0
0

