
 

 

ENERVIT Performance Bar 

Energetická tyčinka bez polevy 

 

Energetická tyčinka rozdělená na dvě porce, která je vhodná pro průběžné doplňování energie 

BĚHEM tréninku či závodu nebo jako svačina během dne. Kromě energie ze sacharidů (54 %) 

doplňuje i vitaminy, minerální látky a bílkoviny (19 %). Nemá polevu, takže neupatlá. Vhodná 

pro cyklisty, běžce, triatlonisty, běžce na lyžích a další vytrvalostní sportovce, zejména při 

dlouhém tréninku či závodě. 

 

NUTRIČNÍ HODNOTY 

Nutriční hodnoty 100 g 2x 30 g 

Energetická hodnota 373 kcal (1 578 kJ) 224 kcal (946 kJ) 

Bílkoviny 18 g 11 g 

Sacharidy 62 g 37 g 

z toho cukry 27 g 16 g 

Tuky 5,4 g 3,2 g 

z toho nasycené 1,7 g 1 g 

Sůl 0,24 g 0,14 g 

Vitamín B1 0,28 mg 0,17 mg 

Vitamín B6 0,35 mg 0,21 mg 

Draslík 500 mg 300 mg 

Hořčík 110 mg 66 mg 

 

KDY A JAK POUŽÍT 

BĚHEM výkonu snězte dvě poloviční porce (2x 30 g) a zapijte je dostatečným množstvím 
nápoje.  
 
Vzhledem k optimálnímu obsahu bílkovin a nízkému obsahu tuků se tato energetická tyčinka 
hodí i jako svačinka během dne - zvláště v průběhu fyzicky i psychicky náročného dne. 
 



 

 

PŘEDNOST 

 Optimální velikost do kapsy, rozdělení na 2 porce po 30 g 

 Kromě sacharidů (energie) dodá i bílkoviny. 

 Bez polevy, takže se nerozteče ani v horku a neupatlá. 

 Tři příchuti (citron, kakao, jablko) na výběr. 

 

SLOŽENÍ 

Glukózo-fruktózový sirup (21 %), mléčný protein (12,8 %), rýžový škrob (12,5 %), maltodextrin 

(12 %), sušené odstředěné mléko, fruktózový sirup (6,4 %), mandlové pralinky (mandle, cukr), 

kondenzované mléko, ovesné vločky, sušený vaječný bílek, dextróza, jablečná vláknina (2 %), 

sladový výtažek (z ječmene), citrát draselný, pasta z lískových oříšků, tapiokový škrob, 

barvivo: karamel, citrát hořečnatý, mix vitaminu (vitamin C, B3, mikro kapsle B6, B2, B1), 

aroma: alfa-tokoferol. 

 

Může obsahovat stopy sóji, sezamu, ořechy. 

 

Balení: tyčinka 30 + 30 g 

 

Příchuť: jablko 

 

 


