
PRO TEENAGERY

PRO DOSPĚLÉ 

PRO SENIORY

PERFEKTNÍ SVAČINKA KDYKOLIV A KDEKOLIV

VE ŠKOLE

VE FITKU

V PRÁCI
Zdravá svačina - jednoduše!

Od chytré volby k chytrému zvyku - přidejte 
čokoládové tyčinky Natural Balance do svého 

každodenního života!

Sestavit vyvážený stravovací plán na celý den, nebo dokonce na každý den, bývá 
složité. Co když musíte rovnou z práce utíkat do fitka? Co když toužíte po něčem 
sladkém? Co když vás přítel pozve na nezdravé jídlo? Stát se může cokoliv! Lepší je 
mít s sebou malého pomocníka, na kterého se můžete vždy spolehnout: čokoládovou 
tyčinku Natural Balance! 

 
Nové zdravé návyky začínají právě tady 
Správné volby ve výživě vedou k lepšímu zdraví. Vybírejte si tedy rozumně - co je 
však nejdůležitější, uvažujte realisticky. Nejlepší výsledky totiž začínají drobnými 
změnami. Snažte se o krok vpřed, ne o dokonalost. Vaše činy budou mít dominový 
efekt. S úsilím a odhodláním přicházejí výsledky, na které budete hrdí, a díky tomu se 
budete cítit úžasně! Čím šťastněji a pozitivněji se budete cítit, tím snazší bude vaše 
cesta a větší šance na úspěch!

Naše osvědčené tipy:
• Spojte síly s přáteli nebo skupinou lidí - můžete se navzájem inspirovat, 

motivovat a podporovat.
• Mějte v tašce do fitka pár tyčinek: pokud máte jít z lekce jógy přímo z práce,  

je to skvělý způsob, jak doplnit energii cestou na trénink, nebo si ji po cvičení 
dát jako rychlé občerstvení.

• Nezapomeňte nosit tyčinky i v kabelce - už jen pocit toho, že je máte u sebe pro 
případ, že by vás přepadl hlad nebo chuť na něco dobrého, je velmi uklidňující!

• Mějte tyčinky vždy po ruce - přidejte je do misky s ovocem, do zásuvky v práci, 
do kapsy, do auta... Pokud máte výživnou svačinu po ruce a je vždy na očích, 
snáze se vyhnete pokušením na něco nezdravého.

• Zastavila se u u vás nečekaně kamarádka na malou návštěvu? Pro takový 
případ mějte doma vždy zásobu tyčinek - stačí je nakrájet na kousky  
a nabídnout je k čaji nebo kávě.
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Neobsahují lepek, 
geneticky modifikované 
potraviny, umělá 
sladidla, barviva ani 
konzervační látky.

BEZ LEPKU BEZ GMO
BEZ 

PALMOVÉHO 
OLEJE 

PŘÍRODNÍ 
INGREDIENCE 

7 
TYČINEK 

Kombinace bílkovin a vlákniny mohou být zdravější alternativou ultra 
zpracovaných potravin s vysokým obsahem tuku a cukru. Tyčinky 
Natural Balance obsahují složky přírodního původu a neobsahují 

umělá sladidla, barviva a konzervační látky.

Představujeme chytrý přístup ke zdraví - nové  
a ještě lepší tyčinky Natural Balance!

120 kalorií v tyčince

2.8 g tuků v tyčince

10.7 g bílkovin v tyčince

3.4 g cukru v tyčince

5.8 g vlákniny v tyčince

Posypané kakaovými 
kousky

Když zvítězí hlad, není vždy snadné dodržet 
správné stravovací návyky. Často si prostě dáme 
to, co máme po ruce. Máme pro vás dobrou 
zprávu: nyní se můžete vyhnout pokušení a dát  
si něco dobrého bez pocitu viny! 
 
Proč jsou tyčinky Natural Balance 
správnou volbou pro zdravé mlsání?

• Čokoládové tyčinky Natural Balance, 
speciálně vyvinuté našimi odborníky na výživu, 
mají pouze 120 kalorií a jsou vyrobeny  
z  nejkvalitnějších surovin. 

• Pomáhají nejen budovat, regenerovat  
a udržovat silné a zdravé tělo, ale také  
udržovat zdravé střevní prostředí. 

• Tyčinky mají příjemnou žvýkací texturu 
obohacenou kousky tmavé čokolády  
a kakaovými lupínky. Na povrchu jsou 
posypány křupavými kakaovými kousky,  
které vám ještě více zpříjemní mlsání.

Čokoláda 
Čokoládové tyčinky Natural Balance jsou plné 
kousků tmavé čokolády a kakaových křupinek, 
a posypané jsou kakaovými lupínky, které ještě 
více zlepšují jejich chuť i texturu. Vždyť kdo by 
neměl rád čokoládu?

Bílkoviny z mléka a syrovátky 
Syrovátka a mléko jsou vynikajícím zdrojem 
bílkovin, který obsahuje všech 9 základních 
aminokyselin. Ty si lidský organizmus nedokáže 
vyrobit sám, a proto je potřeba získávat je ve 
stravě, aby mohly budovat, regenerovat  
a udržovat silné a zdravé tělo. Tyto vysoce 
kvalitní bílkoviny zahrnují rychle i pomalu 
stravitelné varianty, které dokáží okamžitě utišit 
hlad a udržet vás syté na delší dobu.

Vláknina 
Čokoládové tyčinky Natural Balance obsahují 
vlákninu, včetně vlákniny z kořene čekanky.  
Je známo, že vláknina je velmi prospěšná pro 
zdraví. Strava bohatá na vlákninu je například 
spojena s nižším rizikem srdečních chorob  
a cukrovky druhého typu, ale nejen to; kořen 
čekanky navíc obsahuje prebiotickou vlákninu, 
díky které poskytuje "potravu" pro prospěšné 
bakterie ve střevech a pomáhá při udržování 
zdravého střevního prostředí.

29692 Čokoládové tyčinky 
Natural Balance

2020.ce.360.WELLNESS Natural Balance Bar Chocolate. trifold leaflet A5-CZ.indd   4-6 10/12/2020   15:55


