
RELAX
uklidnění, odpočinek, 

antistres

Doplněk stravy - Funkční čokoláda
Čokoláda pro muže a ženy obohacená rostlinnými extrakty

Méně cukru: 30% cukru nahrazeno prebiotickou vlákninou - inulínem

S ašvagandou pro podporu kvalitního odpočinku, pro emoční rovnováhu, pro obnovu 
mentálních a fyzických sil v období zátěže a stresu, s meduňkou pro pohodovou náladu, 
uvolnění a podporu stresem ovlivněného trávení, s šišákem bajkalským, rozchodnicí 
růžovou a klanopraškou pro  lepší  zvládání  stresu  a  napětí,  s  damiánou  pro  mentální 
a  fyzickou pohodu a odolnost, s vitamínem B6 pro podporu nervového systému. 

Nutriční informace Ve 2 dílcích/
tj. 1 denní dávce DRHP

Meduňka (Melissa officinalis)
extrakt 10:1 100 mg *

Ašvaganda (Withania somnifera)
extrakt 10:1 (5% withanolidy) 70 mg *

Šišák bajkalský (Scutellaria  baicalensis) 
extrakt 10:1 (95% bajkalin) 100 mg *

Rozchodnice růžová (Rhodiola rosea) 
extrakt 2:1 25 mg *

Damiána (Turnera difuza)
 extrakt 5:1 50 mg *

Klanopraška (Schizandra chinensis)
extrakt 16:1 (9% schizandrin) 10 mg *

Vitamín B6 (pyridoxín) 2,8 mg 200%

Složení: 
Mléčná čokoláda se sníženým obsahem cukru: čekanková vláknina, kakaové máslo, sušené mléko 
plnotučné, cukr, kakaová hmota, extrakt z meduňky (Melissa officinalis), extrakt ze šišáku 
(Scutellaria baicalensis), extrakt z damiány (Turnera difuza), emulgátor: sójový lecitin, aroma: 
přírodní vanilka. Obsah kakaové sušiny v mléčné čokoládě nejméně 34%. Vyrobeno v České republice 
z vysoce kvalitní pravé belgické mléčné čokolády se sníženým obsahem cukru. Alergeny jsou v textu 
uvedeny tučně. Čokoláda může obsahovat stopy jader lískových a vlašských ořechů, arašídů, 
mandlí, pistácií a lepku, stopy jiných léčivých bylin.
Želatina: zvlhčující látka glycerin, sacharóza, želatina, extrakt z ašvagandy (Withania somnifera), 
extrakt z rozchodnice růžové (Rhodiola rosea), extrakt z klanoprašky (Schizandra chinensis), vitamín 
B6 (pyridoxín). Skladujte v suchu, chraňte před teplem. Přípustná záporná hmotnostní odchylka -5%. 

Průměrná výživová hodnota ve 100g výrobku: Energetická hodnota: 2148,3 kJ/518,5 Kcal; tuky: 
29,7g, z toho nasycené mastné kyseliny: 18,2g; sacharidy: 28,9g, z toho cukry: 29,3g; vláknina: 18,7g; 
bílkoviny: 7,0g; sůl: 0,165g.

Hmotnost netto: 100g. Minimální trvanlivost uvedena na obalu.

Užívání: 
Užívejte denně 2-4 dílky čokolády (optimální denní dávka). Nepřekračujte doporučené dávkování. 
Balení obsahuje 16 dílků.
Po 3 týdnech denního užívaní na 1 týden přerušte užívání, nebo po 3 měsících denního užívání na 

Příbalová informace pro uživatele

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento doplněk stravy 
užívat, protože obsahuje pro Vás důležité informace. 

Není určeno jako náhrada pestré a vyvážené stravy. 
Nepřekračujte doporučené dávkování. 

Ukládejte na bezpečném místě mimo dosah dětí. 
Není určeno dětem, těhotným a kojícím ženám. 

Při vážném onemocnění a užívání léků konzultujte užívání s lékařem.

Chráněná ochranná známka Čokoládovny Fikar s.r.o. pod číslem zápisu 317781
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1 měsíc přerušte užívání. 
Pro některé aktivní složky je typická jejich přirozeně výrazně hořká chuť. Tyto složky jsou do 
čokolády přidávané jako součást želatinových kuliček. Pokud nechcete aktivovat jejich hořkou chuť, 
polkněte želatinové kuličky bez kousání. K rozpuštění a uvolnění aktivních látek dojde v průběhu 
trávení. Ostatní složky jsou součástí samotné čokoládové hmoty. Všechny bylinné extrakty byly 
přidány tak, aby jejich teplota nepřekročila 38°C, jsou tak zachovány všechny jejich účinné složky.

Změněná struktura čokolády je přirozenou vlastností tohoto výrobku. Je způsobena přidáním 
bylinných extraktů.

Obsahuje :
Withania somnifera (ašvaganda), které je tradičně přisuzována schopnost podporovat kvalitu 
odpočinku, emoční rovnováhu, udržení a obnovu mentálních a fyzických sil v období zátěže, stresu 
a vyčerpání.
Melissa officinalis (meduňka), které je tradičně přisuzována schopnost podporovat dobrou 
náladu, uvolnění, podporovat funkce trávícího systému, zlepšovat kvalitu odpočinku, podporovat 
optimální mentální schopnosti.
Scutellaria baicalensis (šišák bajkalský), kterému je tradičně přisuzováno vícero účinků, ale 
v  současné době nejsou legislativně povolena tato tvrzení.
Rhodiola rosea (rozchodnice růžová), které je tradičně přisuzováno vícero účinků, ale v současné 
době nejsou legislativně povolena tato tvrzení.
Schizandra chinensis (klanopraška), které je tradičně přisuzována schopnost podporovat lepší 
zvládání stresu a napětí.
Turnera difuza (damiána) pro mentální a fyzickou pohodu a odolnost.
Vitamín B6 (pyridoxín), který přispívá k správnému fungování nervového systému, správnému 
fungování imunitního systému, ke snížení únavy a vyčerpání.
Inulin – čekankový inulin přispívá k normální funkci střev zvýšením četnosti stolice při denním 
příjmu 12g.

Výrobce: 
Lékárenská funkční čokoláda s.r.o., U kloubových domů 330/8, 190 00 Praha 9,Česká republika. 

Chráněná  ochranná  známka  Čokoládovny  Fikar  s.r.o.  pod  číslem  zápisu 
317781. Slouží  pro  potraviny  k  léčebným  účelům,  dietetické  a  nutriční 

doplňky,  cukrovinky s léčivými přísadami a čokolády přizpůsobené pro 
lékařské účely.


