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Białko konopne - CannaBicek o smaku czekoladowym 300 g lub 750 
g 

  

 Dla gramatury 750 g 
Zalecana porcja do spożycia w ciągu dnia: 4 łyżki (1 łyżka – około 
7,5 g) 
4 łyżki zawierają 30 g białka konopnego. 
 
PRODUKT ZAWIERA 25 PORCJI 
Dla gramatury 300 g 
Zalecana porcja do spożycia w ciągu dnia: 4 łyżki (1 łyżka – około 
7,5 g) 
4 łyżki zawierają 30 g białka konopnego. 
 
PRODUKT ZAWIERA 10 PORCJI 
 
Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. 
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut 
(zamiennik) zróżnicowanej diety. Produkt dla osób dorosłych. Nie 
zaleca się stosowania u dzieci, młodzieży, kobiety w ciąży i 
karmiących piersią.  
 
Alergeny 
Może zawierać śladowe ilości glutenu, zbóż, łubinu, gorczycy. 
 
Gluten: niewykrywalny ppm/g 
THC:  < 0,0005 
 
Warunki przechowywania: 
Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci. 
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu w szczelnie 
zamkniętym opakowaniu.  
Chronić przed promieniowaniem słonecznym 
 
Informacje dodatkowe: 
Odpowiedni dla wegan i wegetarian. 
Nie zawiera konserwantów. 
Produkt nie jest klasyfikowany jako substancja niebezpieczna. 
Surowiec oraz produkt nie zawierają składników GMO i nie zostały 
poddawane promieniowaniu jonizującemu. 
 
Zastosowanie: 
Produkt można spożywać na surowo lub jako dodatek do 
jadłospisu osób uprawiających sport dodając do koktajli, owsianek 
czy też wypieków. 
 
 
Paczkujący: 
Instytut Urządzeń Ekstrakcyjnych Sp. z o.o. 
ul. Zrembowska 7, 06-200 Maków Mazowiecki 
 

  
Opis produktu  

Proszek białkowy pozyskiwany przez specjalne mielenie 
wysokobiałkowego makuchu, który powstaje na skutek 
hydraulicznego tłoczenia z łuskanych i prażonych nasion konopi. 
Produkt pakowany jest w worki papierowe typu doypack, 
następnie opakowanie jest zgrzewane. Białko o gramaturze 300 g 
pakowane jest w worki o pojemności 500 ml, a białko o 
gramaturze 750 g pakowane jest w worki o pojemności 1000 ml. 
 

 

 

Termin przydatności do spożycia:  

12 miesięcy   

  

Składniki:  
Białko konopne z naturalnie występującymi fitoskładnikami w 
proszku uzyskane poprzez zmielenie makuchu po procesie tłoczenia 
hydraulicznego z łuskanych i prażonych nasion konopi Cannabis 
sativa L. z naturalnie występującym fitoskładnikami Cannabis sativa 
L., aromat 

Wymagania sensoryczne: 
 

Wygląd  
 

proszek o barwie jasnobeżowej 
 

Smak 
typowy dla produktu, bez posmaków 
obcych 

Zapach  
typowy dla produktu, czekoladowy, 
bez zapachów obcych 

Konsystencja sypka 

 
Wartość odżywcza produktu: 

 

 
 
 

 

 

Wartość odżywcza 
produktu 

w 100 g w porcji 30 g RWS 
(%)* 

Wartość 
energetyczna 

1588 kJ/ 377 
kcal 

476 kJ/ 133 kcal 6 

Tłuszcz 12 g 3,6 g 5 

W tym kwasy 
tłuszczowe 
nasycone 

1,4 g 0,4 g 2 

W tym kwasy 
tłuszczowe 
wielonienasycone 

9,0 g 2,7 g - 

Węglowodany 9,3 g 2,8 g 1 

w tym: - - - 

- cukry 4,3 g 1,3 g 1 

Białko  58 g 17 g 35 

Błonnik 15 g 4,4 g - 

Sól <0,025 g <0,025 g 0 

 
 
 
 
 
 
 
 

*Referencyjna wartość do spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal) 
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