
Важно е да си жизнен!



Прах за ароматизирана протеинова напитка, 

обогатен с витамини и минерали, с 

подсладител стевия

Улеснява постигането на балансирано 

хранене

Освежаващо действие

Подходящ за ежедневна консумация



Съставки

Съставки: Нискомаслен суров био протеин от семена на коноп (Semen Cannabis sativa

L.), нискомаслено сурово какао на прах, хидролизиран оризов протеин, изсушен сок от

ечемични стръкове, рожков на прах, сгъстител: гума гуар, калциев глюконат, хлорела на

прах (Chlorella vulgaris, pulv.), емулгатор: слънчогледов лецитин, калциев лактат,

магнезиеви соли на лимонената киселина, таурин, естествен ароматизант, L-лизин

хидрохлорид, креатин монохидрат, L-аскорбинова киселина, цейлонска канела,

подсладител: екстракт от стевия (стевиол гликозиди), цинков глюконат, калциев L-

аскорбат, калциев D-пантотенат, никотинамид, D-алфа-токоферил ацетат, натриев

рибофлавин 5′-фосфат, ретинил ацетат, холекалциферол, цианокобаламин, пиридоксин

5′-фосфат, тиамин мононитрат.



за 9 g за 18 g за 100 g % ХРС*

за 18 g

Енергийна стойност 29.87 kcal

125.5 kJ

59.75 kcal

251.0 kJ

331.9 kcal

1394.4 kJ

3.0

3.0

Белтък 3.36 g 6.72 g 37.33 g 13

Въглехидрати 1.24 g 2.49 g 13.80 g 1.0

от които захари 0.42 g 0.85 g 4.70 g 1.0

Мазнини 0.61 g 1.22 g 6.78 g 1.7

от които наситени мастни   
киселини

0.18 g 0.37 g 2.03 g 1.9

от които транс-мастни 
киселини

0 g 0 g 0 g

Влакнини 1.83 g 3.65 g 20.30 g **

Сол 0.01 g 0.01 g 0.06 g 0.2

* ХРС – хранителна референтна стойност за възрастни съгласно Приложение XIII на   

** Няма установена ХРС

Хранителна стойност

Регламент № 1169/2011



Хранителна стойност

за 9 g за 18 g за 100 g % ХРС*

за 18 g

Витамин A (µg RE) 75.0 150 833.3 19

Витамин B1 (mg) 0.25 0.50 2.78 45

Витамин B2 (mg) 2.00 4.00 22.2 286

Витамин B6 (mg) 0.23 0.46 2.55 33

Витамин B12 (µg) 0.42 0.84 4.67 34

Пантотенова киселина (mg) 5.00 10.0 55.5 167

Ниацин (mg NE) 5.00 10.0 55.5 63

Витамин C (mg) 50.0 100 555.5 125

Витамин D (µg) 1.50 3.00 16.67 60

Витамин E (mg α-TE) 2.00 4.00 22.2 34

Калций (mg) 81.0 162 900 20

Магнезий (mg) 59.4 119 660 32

Цинк (mg) 1.44 2.88 16 29

* ХРС – хранителна референтна стойност за възрастни съгласно Приложение XIII на   

Регламент № 1169/2011



Проблеми при

съвременното храненето

▪ Ограничено време за осигуряване на рационално хранене

– риск от недостиг на хранителни вещества

▪ Ограничителни диетични режими (вегани/вегетарианци,

временно постене, намаляване на теглото, други причини)

– риск от недостиг на хранителни вещества

▪ Дейности с високо стресово натоварване (например при

работа и спортуване) – увеличена необходимост от

хранителни вещества



Вега плюс предлага

решение!

▪ Създадена на базата на научно обоснован подбор на здравословни
храни с добавени аминокиселини, слънчогледов лецитин,
цейлонска канела, креатин, витамини и минерали

▪ Осигурява изключително голямо разнообразие на хранителни
вещества в само един продукт

▪ Съставки с благоприятен хранителен и/или физиологичен ефект

▪ Осигурява най-важните микрохранителни вещества, необходими на
човешкия организъм

▪ 55 различни, разрешени от ЕС здравни претенции



Вега плюс предлага

решение!

▪ Подпомага потребителите да поддържат здравословен начин на 
живот в съвременния свят на многобройни предизвикателства

▪ Високо съдържание на белтък и диетични фибри

▪ Ниско съдържание на захари

▪ Съдържа естествени антиоксиданти и фитохимикали

▪ Благоприятно се съчетава с повечето конвенционални и 
природосъобразни методи и средства за възстановяване на 
здравето

▪ Приятен шоколадов вкус

▪ Произведена в Германия



Препоръки за употреба



Начин на употреба

Препоръчва се да се консумира на гладно преди основно 
хранене или заедно с лека храна: 

▪ веднъж или два пъти дневно по една мерителна лъжичка (с 
лек връх) от 9 g в 120 - 150 ml вода или растително мляко 
или

▪ веднъж дневно по две мерителни лъжички, общо 18 g, в 240-
300 ml вода или растително мляко или 

▪ в случай на много интензивни физически натоварвания – до 
6 мерителни лъжички дневно (54 g), приемани на три пъти по 
две мерителни лъжички

Продуктът е подходящ за ежедневна консумация



„Чист етикет“

▪ Не съдържа продукти от животински произход

▪ Не съдържа ГМО продукти

▪ Не съдържа глутен

▪ Не съдържа транс-мастни киселини

▪ Не съдържа синтетични консерванти, оцветители, 

овкусители и аромати

▪ Не съдържа соя



Участници в

разработването

▪ Експерти: 

 Д-р Димитър Пашкулев – експерт по интегрална природна 

медицина

 Оценка на съответствието на концепцията на продукта на 

регулаторните изисквания е направена

от analyze & realize GmbH



Ограничена отговорност

 Употребата на Вега плюс не замества професионална 
консултация с личен лекар или друг квалифициран 
медицински специалист по всички въпроси, касаещи 
здравословни проблеми, както и тяхното 
диагностициране и лечение.

 Презентацията е разработена в съответствие с 
информацията за продукта, известна към ноември  
2021 г. Тя се основава на рецептата на продукта, 
спецификации, лабораторни изследвания и друга 
информация, предоставена от производителя. 



Контакти

Нупровиа ЕООД

ул. „Смолянска“ №18, вх. А

1612 гр. София

тел.: +359 88 359 6060

имейл: office@nuprovia.com

Уебсайт

www.nuprovia.com

mailto:office@nuprovia.com
http://www.nuprovia.com/

