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Co je CandyS a jaká je jeho forma?

CandyS je tekuté stolní sladidlo na bázi sukralózy, balené v krabičce obsahující lahvičku s kapátkem 

o obsahu 10 ml.

Jaké je složení  CandyS?

CandyS je sterilní vodný roztok sukralózy.

Co charakterizuje CandyS  obsahující sukralózu?

• CandyS je sterilní roztok, neobsahuje žádné konzervanty. 

• CandyS v tekuté formě v lahvičce s kapátkem nabízí jednoduché a pohodlné použití.

• CandyS obsahující sukralózu je nové nenutriční sladidlo bez energetické hodnoty, vyrobené z přírod-

ního cukru, které nabízí jedinečné vlastnosti s mnoha výhodami.

• Sladivost sukralózy je 600 x větší než u cukru.

• Nezanechává příchuť ani pachuť, je profi lem sladivosti shodná se sacharózou.

• Má výrazně lepší sladivost  než aspartám a sacharín.  

• Je charakterizováno svou vyjímečnou stabilitou i při použití za vysokých teplot (při pasterizaci nebo 

vaření apod.) Může být používáno a konzumováno se všemi druhy nápojů a jídel.

• Může být používáno bez omezení a zcela bezpečně dokonce i těhotnými a kojícími ženami.

• Sukralóza je nekariogenická – nepřispívá k vzniku zubního kazu.

• Sukralóza je schválena Světovou zdravotnickou organizací (WHO), Organizací OSN pro výživu a země-

dělství (FAO), evropskou (EFSA) i americkou státní autoritou (FDA). 

Komu je CandyS určeno ?

• CandyS představuje ideální řešení pro snížení spotřeby cukru při konzumaci  oblíbených nápojů 

a pokrmů  (kávy, čaje, ovocných šťáv, džemů, zavařenin, koláčů apod.).

• CandyS je doporučené a vhodné pro použití v potravinách, pro nízkoenergetickou výživu určenou 

pro snižování tělesné hmotnosti, dále pro osoby s nadváhou.

• CandyS   je doporučené a vhodné pro diabetiky .

Jak se CandyS  užívá?

• CandyS  je baleno v tekuté formě v lahvičce s kapátkem o obsahu 10 ml, což odpovídá 200 kapkám.

• 2 kapky CandyS mají sladivost  jako 1 kostka cukru (cca. 5 g).

Návod k použití:

1. Odšroubujte uzávěr lahvičky.

2. Uchopte a držte lahvičku kapátkem směrem dolů a jemně ji stlačte, dokud se neobjeví kapka.

3. Zopakujte operaci č. 2,  dokud neobdržíte žádoucí množství kapek.

4. Po použití lahvičku pečlivě uzavřete a uchovávejte v původním obalu. 
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Nezanechává příchuť ani pachuť, je profilem chuti shodná se sacharózou.

Má výrazně lepší sladivost než aspartam a sacharin.
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SLADIDLO SO SUKRALÓZOU
Čo je CandyS a aká je jeho forma? 

CandyS je tekuté stolné sladidlo na báze sukralózy ,  balené v škatuľke, ktorá obsahuje

fľaštičku  s dávkovačom s obsahom 10 ml.

Aké je zloženie CandyS?

CandyS je sterilný vodný roztok obsahujúci sukralózu.

Čo charakterizuje CandyS obsahujúci sukralózu?

• CandyS  je sterilný roztok, neobsahuje žiadne konzervanty.

• CandyS v tekutej forme vo fľaštičke s dávkovačom ponúka jednoduché a pohodlné použitie.

• CandyS obsahujúci sukralózu je nové  nenutričné sladidlo bez energetickej hodnoty, vyrobené 

z prírodného cukru, ktoré ponúka jedinečné vlastnosti s mnohými výhodami.

• Sladivosť sukralózy je 600 krát väčšia než pri cukre.

• Nezanecháva príchuť ani pachuť, profi lom sladivosti je totožné so sacharózou .

• Má výrazne lepšie sladenie než aspartam a sacharín.

• Je charakterizované svojou výnimočnou stabilitou i pri používaní pri vysokých teplotách (pri pasteri-

zácií alebo varení a pod.). Môže byť používané a konzumované so všetkými druhmi nápojov a jedál.

• Môže byť používané bez obmedzení a celkom bezpečne, dokonca i tehotnými a dojčiacimi ženami

• Sukralóza je nekariogenická – neprispieva k vzniku zubného kazu.

• Sukralóza je schválená Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO), organizáciou OSN pre výživu 

a poľnohospodárstvo (FAO), európskou (EFSA) i americkou štátnou autoritou (FDA).

Komu je CandyS určené?

• CandyS predstavuje ideálne riešenie pre zníženie spotreby cukru pri konzumácií obľúbených nápo-

jov a pokrmov (káva, čaj, ovocné šťavy, džemy, zaváraniny, koláče a pod.).

• CandyS je doporučené a vhodné pre použitie v potravinách, pre nízkoenergetickú výživu určenú pre 

znižovanie telesnej hmotnosti, ďalej pre osoby s nadváhou .

• CandyS je doporučené a vhodné pre diabetikov .

Ako sa CandyS užíva?

• CandyS je balený v tekutej forme vo fľaštičke s dávkovačom s obsahom 10 ml, čo zodpovedá množ-

stvu 200 kvapiek.

• Dve kvapky CandyS majú sladenie ako jedna kocka cukru (cca 5g).

Návod na použitie:

1. Odskrutkujte uzáver fľaštičky.

2. Uchopte a držte fľaštičku dávkovačom smerom dolu a jemne ju stlačte pokiaľ sa neobjaví kvapka.

3. Opakujte krok č.2  pokiaľ nedosiahnete požadované množstvo kvapiek.

4. Po použití fľaštičku dôkladne uzatvorte a uchovávajte v pôvodnom obale.
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Dovozca:
Medis International a.s., Olivova 4, CZ - 110 00 Praha 1

Distribútor:
PHARMA-CON  CZECH s.r.o., Revoluční 904/30, CZ – 794 01  Krnov

Nezanecháva príchuť ani pachuť, profilom chute je totožné so sacharózou.
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