
Výživa pro alergiky a celiaky … 
 

Trápí Vás alergie, astma či atopický ekzém? Bezlepková, bezmléčná, bezlaktózová či bezvaječná 

a bezsojová dieta v praxi. 
Snad každý z nás má ve svém okolí někoho, kdo se kvůli zdravotním problémům (potravinová 

alergie, intolerance, poruchy autistického spektra) stravuje bez mléka či vajec, nebo zejména dítě, 

které dodržuje bezlepkovou dietu. 
 

Pro usnadnění stravování takových jedinců, přichází na trh nová formula 

 

CELIAK-DIET 
je luxusní přípravek bez lepku, mléka, vajec, soji, určený jak pro celiaky, tak i lidi s alergií či 

intolerancí na laktózu, ….vhodný jako kompletní instantní výživa, pro snídaně, svačiny i jako 

náhrada hlavního jídla s vyšším obsahem sacharidů. Velmi vhodná dieta pro děti s celiakií, či s 

mléčnou, laktózovou či sojovou intolerancí 

CELIAK-DIET je práškový koncentrát na bázi kukuřice,pro přípravu instantní celozrnné kaše, která 

obsahuje vyváženou směs kvalitních základních živin, mikroživin a aktivních látek. vysoký obsah 

vitamínů případně i lecitinu – chrání i střevní a žaludeční stěnu, má přírodní lahodnou chuť medu či 

čokolády bez konzervačních látek, ochucovadel a barviv. 

Skvěle chutná a snadno a rychle se připravuje. Má charakter sacharido-proteinový, obsahuje cca 70% 

sacharidů s nízkým glykemickým indexem a 20% prvotřídních živočišných proteinů (ultra-filtrát 

velmi dobře stravitelných syrovátkových bílkovin s obsahem β-laktoglobulinů, α-laktalbuminů, 

imunoglobulinů a  glykomakropeptidů), s vysokou biologickou hodnotou (BV) a s vyváženým 

poměrem esenciálních aminokyselin, s nízkým obsahem laktózy (0,14%), potřebných pro děti 

zejména v období růstu i pro výživu profesionálních zejména vytrvalostních sportovců. 

 

PŘÍPRAVA A POUŽITÍ:  Podle potřeby k snídani nebo ke svačině, nebo jako náhrada hlavního jídla 

rozmícháním ve vodě (čaji, kávě) na kaši. Jí se buď samotná, popř. v kombinaci s lecitinem, 

marmeládou, s kompoty nebo čerstvým ovocem. Možno dochutit i Grankem apod.   

Příchutě: med 

Balení: 800g, 3kg (přednostně) 

distribuce: 
SPORT SERVIS  - PORADENSTVÍ V OBLASTI  nejenom  SPORTOVNÍ VÝŽIVY 

Jaroslav Šalý - CHOCEŇ 

Zájemci o vzorky se informujte na prodejně, nebo u svého lékaře 

Cena: vzhledem k použitým nejkvalitnějším surovinám cca 330 Kč/kg 

 


