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PŘÍCHUŤ HOŘKÁ ČOKOLÁDA
PRÍCHUŤ HORKÁ ČOKOLÁDA

přírodní aromata | prírodné arómy
se sladidly | obsahuje sladidlá

Minimální trvanlivost do a čislo šarže: Uvedeno na boku obalu 
Minimálna trvanlivosť do a identifikácia dávky: Vid’ údaje na bočnej strane obalu 

6 TYČINEK | TYČINIEK (KAŽDÁ 60 g)
NETTO HMOTNOST | 

NETTO HMOTNOSŤ: 360 g (6 x 60 g) e

PROTEINOVÁ TYČINKA 
PROTEÍNOVÁ TYČINKA 

ACHIEVE

*

kJ
880

kcal
 210 S vysokým 

obsahem 
bílkovin 

S vysokým 
obsahom 
bielkovín

S nízkým 
obsahem cukrů

S nízkym 
obsahom cukru

Vegetariánské
Vegetariánska 

*  Energetická hodnota na kus (60 g) 
Energia na kus (60 g) 
Energetická hodnota na 100 g 
351 kcal/1467 kJ 
Energia na 100 g:  
351 kcal/1467 kJ

D
ržte se svého zdravého, aktivního životního stylu a vychutnejte si bohatou chuť 

Proteinových tyčinek H
24 A

chieve.
Tyčinka s nízkým

 obsahem
 cukrů včetně 21 g vysoce kvalitních bílkovin, které přispívají k 

růstu a udržení svalové hm
oty. Proteinové tyčinky H

24 Achieve jsou vhodné pro vegetariány 
a neobsahují žádná um

ělá barviva nebo arom
ata.

Proteinové tyčinky H
24 Achieve si m

ůžete vychutnat m
ezi jídly, po tréninku nebo když chcete 

svačinu, která neovlivní vaše výživové cíle. 
N

ÁVO
D K PO

UŽITÍ: Užívejte jako svačinu m
ezi jídly nebo po tréninku. Vychutnejte si tento produkt spolu s 

vyváženou a rozm
anitou stravou, jako součást vašeho zdravého, aktivního životního stylu. 

Nadm
ěrná konzum

ace m
ůže vyvolat projím

avé účinky.
Skladujte na chladném

 a suchém
 m

ístě.
Testováno na zakázané látky. Program

 pro ověření kvality Inform
ed-Sport potvrzuje, že vzorek šarže, ze které byl 

vytvořen tento produkt, byl testován světově znám
ou sportovní antidopingovou laboratoří LGC, a bylo zjištěno, že 

neobsahuje žádné zakázané látky. Více podrobností najdete na w
w

w.inform
ed- sport.com

 
30-denní záruka vrácení peněz. Tento produkt vyrobený výhradně pro Herbalife Nutrition je m

ožné zakoupit pouze 
prostřednictvím

 nezávislých distributorů Herbalife Nutrition.
Jednotlivá balení v tom

to obalu nejsou určena k m
aloobchodním

u prodeji a používání jako nabídkové vzorky.

D
ržte sa svojho zdravého, aktívneho životného štýlu a užite si bohatú chuť Proteínových 

tyčiniek H
24 A

chieve.
Každá tyčinka m

á nízky obsah cukru a obsahuje 21 g vysokokvalitných bielkovín, ktoré 
prispievajú k rastu a udržaniu svalovej hm

oty. Proteínové tyčinky H
24 Achieve sú vhodné pre 

vegetariánov a neobsahujú žiadne um
elé farbivá ani aróm

y.
Proteínové tyčinky H

24 Achieve si m
ôžete vychutnať m

edzi jedlom
, po tréningu alebo keď 

chcete desiatu, ktorá neohrozí vaše výživové ciele.
N

ÁVO
D N

A PO
UŽITIE: Užívajte ako desiatu m

edzi jedlom
 alebo po tréningu. Vychutnajte si tento výrobok v 

rám
ci vyváženej a pestrej stravy ako súčasť zdravého a aktívneho životného štýlu.

Nadm
erná spotreba m

ôže m
ať laxatívne účinky. 

Skladujte na chladnom
 a suchom

 m
ieste.

Testované na zakázané látky. Program
 kontroly kvality Inform

ed-Sport osvedčuje, že vzorka šarže, v ktorej bol tento 
produkt vyrobený, bola testovaná vo svetovom

 LGC antidopingovom
 laboratóriu, pričom

 sa zistilo, že podľa 
antidopingových testov neobsahuje žiadne zakázané látky. Ďalšie inform

ácie nájdete na w
w

w.inform
ed-sport.com

30-dňová záruka vrátenia peňazí. Tento produkt vyrobený výhradne pre Herbalife Nutrition je m
ožné zakúpiť len 

prostredníctvom
 nezávislých distribútorov Herbalife Nutrition.

Jednotlivé balenia v tom
to obale nie sú určené k sam

ostatném
u m

aloobchodném
u predaju alebo poskytované ako vzorky. 

SLO
ŽEN

Í: m
léčné bílkoviny (izolát m

léčných bílkovin, kaseinát vápenatý (m
léko), 

syrovátkový proteinový koncentrát (m
léko)), sladidlo (m

altitol sirup), hořká čokoládová poleva 
se sladidlem

 (17 %
, kakaová sušina nejm

éně 58 %
) (kakaová hm

ota, sladidlo (m
altitol), 

kakaové m
áslo, em

ulgátor (lecitiny (sója)), přírodní arom
a), zvlhčující látka (glycerol), 

kokosový olej, kakaový prášek se sníženým
 obsahem

 tuku (kakaové m
áslo: 10 %

 nejm
éně), 

kakaové sójové lupínky (izolát sójových bílkovin, kakaový prášek, tapiokový škrob), pražené 
kakaové boby, přírodní arom

ata, barvivo (karam
el), sladidlo (steviol-glykosidy ze stévie). 

Upozornění pro alergiky: pro inform
ace o alergenech viz zvýrazněné položky ve složení. 

M
ŮŽE O

BSAHO
VAT LEPEK, SKO

ŘÁPKO
VÉ PLO

DY, VEJCE A ARAŠÍDY.

ZLO
ŽEN

IE: m
liečne bielkoviny (m

liečny proteínový izolát, kazeinát vápenatý (m
lieko), 

srvátkový proteínový koncentrát (m
lieko)), sladidlo (m

altitolový sirup), horká čokoláda na 
polevu so sladidlom

 (17 %
, kakaová sušina: najm

enej 58 %
) (kakaová hm

ota, sladidlo 
(m

altitol), kakaové m
aslo, em

ulgátor (lecitíny (sója)), prírodná aróm
a), zvlhčovadlo (glycerol), 

kokosový olej, odtučnený kakaový prášok (kakaové m
aslo: 10 %

 najm
enej), kakaové sójové 

lupienky (izolovaná sójová bielkovina, kakaový prášok, tapiokový škrob), pražené kakaové 
bôby, prírodné aróm

y, farbivo (obyčajný karam
el), sladidlo (glykozidy steviolu zo stévie). 

Upozornenie pre alergikov: pre inform
ácie o alergénoch viď zvýraznené položky v zložení. 

M
Ô

ŽE O
BSAHO

VAŤ LEPO
K, O

RECHY, VAJCIA A ARAŠIDY. 

V
ý
ž
iv

o
v
á
 h

o
d

n
o

ta
Jedna porce: 1 tyčinka (60 g) 

Jedna porcia: 1 tyčinka (60 g)
Počet porcí v 1 krabici: 6 

Počet porcií na jedno balenie: 6
  

 
 

 
V 1 tyčince (60 g)

  
 

N
a 100 g 

V 1 tyčinke (60 g)
Energetická hodnota • Energia ....................... 1467 kJ ............. 880 kJ

 
 351 kcal ........... 210 kcal

Tuky • Tuky ......................................... 12 g ............... 7 g

   z toho • z toho:

   nasycené m
astné kyseliny • nasýtené m

astné kyseliny ...... 9,0 g .............. 5,4 g

Sacharidy • Sacharidy ................................. 37 g .............. 22 g

   z toho: cukry • z toho: cukry ......................... 2,0 g .............. 1,2 g

Bílkoviny • Bielkoviny ................................. 34 g .............. 21 g

Sůl • Soľ .......................................... 0,2 g ............. 0,12 g

Prodávající • Distribúcia: 
HERBALIFE INTERNATIONAL LUXEM

BOURG S.à R.L.
16 Avenue de la Gare, L-1610 Luxem

bourg 
©

2022 HERBALIFE NUTRITION
PAP


