
PROVEDENÍ: hmotnost výtěžnost ks v kartonu cena

PROTECT ECONOMY VitMin 10 g 1,5 litrů 250 3,80

TRVANLIVOST 18 MĚSÍCŮ

* slazeno cukrem a  sladidly  ** slazeno sladidly  *** výrobek obsahuje zdroj fenylalaninu 

PROTECT ECONOMY VitMin 10 g

Ochranný nápoj v prášku, s vitamíny a minerálními látkami, s cukrem a sladidly, s ovocnou příchtí.

Výhody:
■ obsahuje Vitamin C, Vitamin E, Thiamin, Riboflavin, Niacin, Vitamin B6, Vitamin B12,  

Kyselinu listovou, Kyselinu pantothenovou, Biotin, Vitamin D a Vitamin K.
■ obsahuje minerální látky v množství podle doporučení Státního zdravotního ústavu pro 

ochranný nápoj.
■ certifikován SZÚ (Státní zdravotní ústav) pro použití jako slabě mineralizovaný ochranný 

nápoj
■ snížená energetická hodnota
■ slazeno pouze cukrem, sukralosou a steviol-glykosidy
■ daňově uznatelný náklad 

PŘÍCHUTĚ: 
ananas, brusinka, černá-višeň, grep, hrozen, jahoda, limeta, malina-černý rybíz, mrkev, pomeranč

*slazeno cukrem a sladidly  **výrobek obsahuje zdroj fenylalaninu ***slazeno sladidly 

 bez aspartamu
 bez acesulfamu
 bez azobarviv

NOVINKA

VITAMINY Ve 100 g směsi: V porci nápoje  
(10 g/1,5 l vody)

% denní referenční hodnoty 
příjmu  v porci nápoje

Vitamin C 807 mg 81 mg 101

Vitamin E 90 mg 9 mg 75

Thiamin 6,2 mg 0,6 mg 56

Riboflavin 7,1 mg 0,7 mg 50

Niacin 81 mg 8 mg 50

Vitamin B6 8,6 mg 0,9 mg 61

Vitamin B12 13 μg 1,3 μg 50

Kyselina listová 1008 μg 101 μg 50

Kyselina pantothenová 34 mg 3,4 mg 56

Biotin 252 μg 25,2 μg 50

Vitamin D 10 μg 1,0 μg 20

Vitamin K 454 μg 45,4 μg 60



* slazeno cukrem a  sladidly  ** slazeno sladidly  *** výrobek obsahuje zdroj fenylalaninu 

LEGISLATIVA

Ca2+ Mg2+ K+ Na+ Cl- SO4- NO3-

Doporučený obsah (mg/ l) >40-80 >20 >1 <20 <25 <240 <10

Skutečný obsah v nápoji 43 97 15 11 15 143 <0,5

Doporučený obsah minerálních látek dle Státního zdravotního ústavu:

Povinnost zaměstnavatele

Povinnost poskytovat zaměstnancům ochranné nápoje při práci spojené s nepříznivými tepelně vlhkostními podmínkami je 
zaměstnavateli uložena §104 odst. 6 zákona č. 262/2006Sb., Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,  a §7 odst. 1 zákona  
č. 309/2006Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů.

Podmínky poskytování

Podmínky a rozsah poskytování ochranných nápojů jsou upraveny v Nařízení vlády č. 361/2007Sb., kterým se stanoví podmínky 
ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve znění pozdějších předpisů.

CATUS spol. s r.o.
www.ochrannenapoje.cz

tel: +420569431770-5, +420569433745-6
email: ochrannenapoje@catus.cz

manager: Luboš Domkář 
mob: +420733176592

email: domkar@catus.cz



PROVEDENÍ: hmotnost výtěžnost ks v kartonu cena

MONZUN PROTECT Activity 6 g 1,5 litrů 500 2,70

TRVANLIVOST 18 MĚSÍCŮ

* slazeno cukrem a  sladidly  ** slazeno sladidly  *** výrobek obsahuje zdroj fenylalaninu 

MONZUN PROTECT Activit y 6 g

Ochranný nápoj v prášku, s vitamíny a minerálními látkami, s cukrem a sladidly, s ovocnou příchtí.

Výhody:
■ obsahuje Vitamin C, Vitamin E, Thiamin, Riboflavin, Niacin, Vitamin B6, Vitamin B12, Kyselinu 
listovou, Kyselinu pantothenovou, Biotin, Vitamin D a Vitamin K
■ obsahuje minerální látky v množství podle doporučení Státního zdravotního ústavu
pro ochranné nápoje viz tabulka
■ certifikován SZÚ (Státní zdravotní ústav) pro použití jako slabě mineralizovaný ochranný nápoj
■ snížená energetická hodnota
■ slazeno pouze cukrem, sukralosou a steviol-glykosidy
■ daňově uznatelný náklad 

PŘÍCHUTĚ: 
citron, černá višeň, červený pomeranč, jablko, malina-černý rybíz

NOVINKA

VITAMINY Ve 100 g směsi: V porci nápoje  
(6 g/1,5 l vody)

% denní referenční hodnoty 
příjmu  v porci nápoje

Vitamin C 303 mg 18,3 mg 23

Vitamin E 17,6 mg 1,1 mg 9**

Thiamin 4,5 mg 0,3 mg 25

Riboflavin 4,2 mg 0,3 mg 18

Niacin 47,5 mg 2,9 mg 18

Vitamin B6 6,4 mg 0,4 mg 28

Vitamin B12 2,6 μg 0,16 μg 6**

Kyselina listová 528 μg 31,7 μg 16

Kyselina pantothenová 17,6 mg 1,1 mg 18

Biotin 198 μg 11,9 μg 24

** informativní hodnoty, uvedené vitaminy nesplňují 15% denní referenční hodnoty příjmu v porci nápoje.

VÝROBEK ODPOVÍDÁ DOPORUČENÍM MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ NA OCHRANNÉ NÁPOJE.

 bez aspartamu
 bez acesulfamu
 bez azobarviv



* slazeno cukrem a  sladidly  ** slazeno sladidly  *** výrobek obsahuje zdroj fenylalaninu 

LEGISLATIVA

Ca2+ Mg2+ K+ Na+ Cl- SO4- NO3-

Doporučený obsah (mg/ l) >40-80 >20 >1 <20 <25 <240 <10

Skutečný obsah v nápoji 44 23 4 1 23 90 <0,5

Doporučený obsah minerálních látek dle Státního zdravotního ústavu:

Povinnost zaměstnavatele

Povinnost poskytovat zaměstnancům ochranné nápoje při práci spojené s nepříznivými tepelně vlhkostními podmínkami je 
zaměstnavateli uložena §104 odst. 6 zákona č. 262/2006Sb., Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,  a §7 odst. 1 zákona č. 
309/2006Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů.

Podmínky poskytování
Podmínky a rozsah poskytování ochranných nápojů jsou upraveny v Nařízení vlády č. 361/2007Sb., kterým se stanoví podmínky 
ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve znění pozdějších předpisů.

CATUS spol. s r.o.
www.ochrannenapoje.cz

tel: +420569431770-5, +420569433745-6
email: ochrannenapoje@catus.cz

manager: Luboš Domkář 
mob: +420733176592

email: domkar@catus.cz




