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NA POHODLNĚJŠÍ ŽIVOT S PKU
myslí
Nové dávkované formy 

přípravků COMIDA.

Zeptejte se svého lékaře na možnost 
zařazení COMIDY do Vaší diety.
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Comida–PKU A formula
Balení: 400 g plechovka
Příchuť: neochucená
Velikost odměrky: 4,3 g
100 g prášku = 11,8 g bílkovin*

Comida–PKU C
Balení: 500 g plechovka
Příchuť: neochucená
Velikost odměrky: 7,5 g
100 g prášku = 75,0 g bílkovin*

Comida–PKU C Piña Colada
Balení:  500 g plechovka

20 x 28,6 g v sáčcích
Příchuť: Piña Colada
Velikost odměrky: 7,5 g
100 g prášku = 70,5 g bílkovin*
1 sáček = 20 g bílkovin*

Comida–PKU B formula
Balení: 500 g plechovka
Příchuť: neochucená
Velikost odměrky: 7,5 g
100 g prášku = 31,1 g bílkovin*

Comida–PKU B
Balení: 500 g plechovka
Příchuť: neochucená
Velikost odměrky: 6,2 g
100 g prášku = 73,0 g bílkovin*

Comida–PKU B formula jahoda
Comida–PKU B formula čokoláda
Balení:  500 g plechovka

20 x 32,2 g v sáčcích
Příchuť: jahoda, čokoláda
Velikost odměrky: 7,5 g
100 g prášku = 31,1 g bílkovin*
1 sáček = 10 g bílkovin*

Comida–PKU C formula
Comida–PKU C formula
pomeranč–citrón
Balení:  500 g plechovka

20 x 44,4 g v sáčcích
Příchuť:  neochucená, 

pomeranč–citrón
Velikost odměrky: 12 g
100 g prášku = 45,0 g bílkovin*
1 sáček = 20 g bílkovin*

*bílkovinný ekvivalent, neobsahuje fenylalanín (Phe).
Potraviny pro zvláštní výživu – potraviny pro zvláštní lékařské účely.
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SKVĚLÁ CHUŤ. 
NAŠE TAJNÁ PŘÍSADA.

Dr. Schär má více než 30 let zkušeností v podporování zákazníků 
se speciálními dietními požadavky a nabízí širokou škálu dietních 
přípravků a služeb. Pomáhá tak zajistit lepší kvalitu života 
i prostřednictvím MEVALIA nízkobílkovinných potravin.

K DOSTÁNÍ V LÉKÁRNÁCH 
METABOLICKÝCH AMBULANCÍ.

●  Skvělá chuť
●  Velmi nízký obsah bílkovin
●  Nízké hodnoty fenylalaninu
●  Vysoký obsah vlákniny



MEVALIA – BREAD MIX

MEVALIA – FUSILLI

MEVALIA – FROLLINI

MEVALIA – MAGDALENAS

(nízkobílkovinná mouka)

(nízkobílkovinné těstoviny)

(nízkobílkovinné sladké sušenky)

(nízkobílkovinné koláčky 
s meruňkovým džemem)

Složení: bezlepkový pšeničný škrob, kukuřičný 
škrob, rýžový škrob, zahušťovadla: hydroxy-
propylmethylcelulóza, guarová guma; jablečná 
vláknina, dextróza, bramborová mouka.
Sáček se suchým droždím obsahuje (10 g): sušené
kvasnice, emulgátor: sorbitan-monostearát.

Složení: kukuřičný škrob, rýžový škrob, celu-
lóza, sirup z třtinového cukru, inulin z čekanky, 
emulgátor: mono a diglyceridy mastných kyse-
lin, rýžová mouka, extrakt ze světlice barvířské, 
barvivo: beta-karoten.

Složení: bezlepkový pšeničný škrob, bram-
borový škrob, palmový tuk, cukr, rýžový sirup,
bramborová mouka, vejce, modifi kovaný ku-
kuřičný škrob, rýžový škrob, přírodní aroma, 
kypřidla: uhličitan amonný, hydrogenuhličitan 
sodný. Může obsahovat stopy sóji a vlčího 
bobu.

Složení: Meruňkový džem 46 % (glukózo-fruktózový sirup, meruňkové pyré, sacharóza, 
zahušťovadlo: pektin, regulátor kyselosti: kyselina citrónová), bezlepkový pšeničný škrob, 
margarín (rostlinné oleje a tuky (palmový, kokosový, řepkový v různém poměru), voda, sůl, 
emulgátory: mono a diglyceridy mastných kyselin, aromatická látka)), voda, stabilizátor: 
sorbitol, emulgátor: mono a diglyceridy mastných kyselin, vejce, kypřidla: glukono-delta-
lakton, hydrogenuhličitan sodný, rýžový škrob, kukuřičný škrob. Zahušťovadla: hydro-
xypropylmethylcelulóza, xantanová guma; přírodní aroma, červená řepa, extrakt ze svět-
lice bar vířské. Může obsahovat stopové množství soji a vlčího bobu.

500 g + 10 g
K přípravě chleba, pizzy, 
těst mnoha typů a dalších 
domácích jídel (např. koláče).

500 g
Tradiční italské těstoviny 
ideální k omáčkám nebo 
do těstovinových salátů.

200 g
Sladké sušenky vynikající 
ke kávě nebo čaji.

+ 
sáček 

se suchým 
droždím

101
Kč*

113
Kč*

98
Kč*

Průměrný obsah v: chlebová mouka 100 g droždí 10 g
Energie 1 473 kJ 141 kJ

347 kcal 34 kcal
Tuky 0,7 g 0,5 g
z toho nasycené mastné kyseliny 0,3 g 0,2 g
Sacharidy 83 g 1,3 g
z toho cukr 1,7 g 0 g
Vláknina 3,0 g 2,4 g
Bílkoviny 0,7 g 4,8 g
z toho L-fenylalanin 20 mg 190 mg
z toho L-tyrosin 16 mg 173 mg
z toho L-leucin 39 mg 314 mg

Neobsahuje Bez přidání
gluten konzervanty mléka vajec sóji

Neobsahuje Bez přidání
gluten konzervanty mléka

Neobsahuje Bez přidání
gluten konzervanty mléka

MEVALIA – DITALI

MEVALIA – PENNE

MEVALIA – CHOCO CHIP 

(nízkobílkovinné těstoviny)

(nízkobílkovinné těstoviny)

(nízkobílkovinné čokoládové sušenky)

Složení: kukuřičný škrob, rýžový škrob, celu-
lóza, sirup z třtinového cukru, inulin z čekanky, 
emulgátor: mono a diglyceridy mastných kyse-
lin, rýžová mouka, extrakt ze světlice barvířské, 
barvivo: beta-karoten.

Složení: kukuřičný škrob, rýžový škrob, celu-
lóza, sirup z třtinového cukru, inulin z čekanky, 
emulgátor: mono a diglyceridy mastných kyse-
lin, rýžová mouka, extrakt ze světlice barvířské, 
barvivo: beta-karoten.

Složení: bezlepkový pšeničný škrob, cukr, bramborový 
škrob, palmový tuk, rýžový sirup, čokoládové lupínky 
4% (cukr, kakaová hmota, kakaové máslo, bezvodý 
mléčný tuk, emulgátor: sójový lecitin), bramborová 
mouka, vejce, modifi kovaný kukuřičný škrob, rýžový 
škrob, přírodní aroma, karamelový sirup, kypřidla: 
uhličitan amonný, hydrogenuhličitan sodný. Může obsa-
hovat stopové množství vlčího bobu. 

Průměrný obsah v: 100 g 1 porce 80 g
Energie 1 485 kJ 1 192 kJ

351 kcal 281 kcal
Tuky 1,1 g 0,9 g
z toho nasycené mastné kyseliny 0,4 g 0,3 g
Sacharidy 81 g 65 g
z toho cukr 3,2 g 2,6 g
Vláknina 7,3 g 5,8 g
Bílkoviny 0,5 g 0,4 g
z toho L-fenylalanin 23 mg 18 mg
z toho L-tyrosin 16 mg 13 mg
z toho L-leucin 44 mg 35 mg

Průměrný obsah v: 100 g 1 porce 80 g
Energie 1 485 kJ 1 192 kJ

351 kcal 281 kcal
Tuky 1,1 g 0,9 g
z toho nasycené mastné kyseliny 0,4 g 0,3 g
Sacharidy 81 g 65 g
z toho cukr 3,2 g 2,6 g
Vláknina 7,3 g 5,8 g
Bílkoviny 0,5 g 0,4 g
z toho L-fenylalanin 23 mg 18 mg
z toho L-tyrosin 16 mg 13 mg
z toho L-leucin 44 mg 35 mg

Průměrný obsah v: 100 g 1 sušenka 10 g
Energie 1 986 kJ 199 kJ

472 kcal 47 kcal
Tuky 16 g 1,6 g
z toho nasycené mastné kyseliny 7,7 g 0,8 g
Sacharidy 81 g 8,1 g
z toho cukr 20 g 2,0 g
Vláknina 0,9 g 0,1 g
Bílkoviny 0,6 g 0,1 g
z toho L-fenylalanin 29 mg 3 mg
z toho L-tyrosin 16 mg 2 mg
z toho L-leucin 40 mg 4 mg

Průměrný obsah v: 100 g 1 porce 80 g
Energie 1 485 kJ 1 192 kJ

351 kcal 281 kcal
Tuky 1,1 g 0,9 g
z toho nasycené mastné kyseliny 0,4 g 0,3 g
Sacharidy 81 g 65 g
z toho cukr 3,2 g 2,6 g
Vláknina 7,3 g 5,8 g
Bílkoviny 0,5 g 0,4 g
z toho L-fenylalanin 23 mg 18 mg
z toho L-tyrosin 16 mg 13 mg
z toho L-leucin 44 mg 35 mg

Průměrný obsah v: 100 g 1 sušenka 7 g
Energie 2 003 kJ 141 kJ

476 kcal 34 kcal
Tuky 15 g 1,1 g
z toho nasycené mastné kyseliny 7,3 g 0,5 g
Sacharidy 84 g 5,9 g
z toho cukr 16 g 1,1 g
Vláknina 1,0 g 0,1 g
Bílkoviny 0,7 g 0,1 g
z toho L-fenylalanin 27 mg 2 mg
z toho L-tyrosin 15 mg 1 mg
z toho L-leucin 32 mg 2 mg

Průměrný obsah v: 100 g 1 koláček 50 g
Energie 1 569 kJ 781 kJ

373 kcal 186 kcal
Tuky 11 g 5,6 g
z toho nasycené mastné kyseliny 6,2 g 3,1 g
Sacharidy 66 g 33 g
z toho cukr 27 g 14 g
Vláknina 3,2 g 1,6 g
Bílkoviny 0,6 g 0,3 g
z toho L-fenylalanin 25 mg 13 mg
z toho L-tyrosin 20 mg 10 mg
z toho L-leucin 37 mg 19 mg

Kontakt pro ČR: 
IEM Allergy s.r.o., 
Padovská 696, 109 00 Praha 10 
e-mail: iemallergy@gmail.com
www.comidamed.cz

Určené pro dietní režim u dědičných metabolických poruch (např. Fenylketonurie) a u dalších indikací vyžadujících nízkobílkovinnou dietu.

* Orientační cena na lékárně

500 g
Perfektní pro přípravu 
různých omáček nebo 
zapékaných těstovin.

500 g
Tradiční italské těstoviny 
oblíbené kvůli své pevnosti. 
Vhodné do hutnějších omáček.

200 g
Delikátní čokoládové sušenky, 
které uspokojí Vaší chuť 
na sladké.

113
Kč*

113
Kč*

104
Kč*

Příprava: 
4–6 min

Příprava: 
5–7 min

Příprava: 
7–9 min

Neobsahuje
gluten konzervanty

200 g (4x50 g)
Super jemné/měkké koláčky 
plněné meruňkovým džemem. 
Ideální ke svačině.

116
Kč*

Neobsahuje Bez přidání
gluten konzervanty mléka vajec sóji

Neobsahuje Bez přidání
gluten konzervanty mléka vajec sóji

Neobsahuje Bez přidání
gluten konzervanty mléka vajec sóji

Výrobce: 
Dr. Schär Medical Nutrition GmbH
Dieselstraße 23, 61191, Rosbach v. d. Höhe, Germany
e-mail: info@drschar-medical.com 
www.drschar-medical.com


