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Blíží se léto, čas dovolených, cestování a výletů.

Právě pro toto období jsou ideální nové praktické přípravky 

v sáčcích určené dětem ve věku 3–14 let.

Vyzkoušejte dvě celosvětově nejoblíbenější dětské příchutě.

Vašich dětí!

Kdykoli, kdekoli, 
stále s Vašimi 

dětmi.

Zeptejte se svého lékaře na možnost zařazení COMIDY do Vaší diety.

Comida – PKU B 
formula jahoda

Comida – PKU B 
formula čokoláda
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s PKU!

Vůně 
Karibiku

Překvapivá 
chuť
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Blíží se léto, čas dovolených, cestování a výletů.

Právě pro toto období jsou ideální nové přípravky v sáčcích. 

Pro dospívající od 15 let jsme připravili chuť, která opravdu 

překvapí, protože v ní aminokyseliny nejsou skoro cítit:

Comida – PKU C formula pomeranč-citrón.

A také jedinečnou chuť s vůní Karibiku: Comida – PKU C Piña Colada.

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.

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



MEVALIA – CHOCO CHIP
nízkobílkovinné čokoládové 
sušenky
200 g
Delikátní čokoládové 
sušenky, které uspokojí 
Vaší chuť na sladké.

MEVALIA – MAGDALENAS
nízkobílkovinné koláčky 
s meruňkovým džemem
200 g (4x50 g)
 Super jemné/měkké koláčky 
plněné meruňkovým 
džemem. Ideální ke svačině. 

MEVALIA – BREAD MIX
nízkobílkovinná mouka
500 g + 10 g
K přípravě chleba, pizzy, 
těst mnoha typů a dalších 
domácích jídel (např. koláče).
těst mnoha typů a dalších 
domácích jídel (např. koláče).+ 

sáček 
se suchým 
droždím

MEVALIA – RÝŽE
nízkobílkovinná rýže
400 g
Chutná rýže, která se skvěle 
hodí k omáčkám a do rizota.

94
Kč*

MEVALIA – FROLLINI
nízkobílkovinné sladké 
sušenky
200 g
Sladké sušenky vynikající 
ke kávě nebo čaji.

98
Kč*

MEVALIA
PENNE / FUSILLI / DITALI
nízkobílkovinné těstoviny
500 g
Tradiční italské těstoviny 
ideální k omáčkám, 
do těstovinových salátů 
nebo zapékaných těstovin. 

113
Kč*

do těstovinových salátů 

Příprava: 
4–9 min

104
Kč*

116
Kč*

MEVALIA – CHOCOTINO   

nízkobílkovinná cukrovinka 
obsahující kakao
100 g (4x25 g)
Výborná čokoláda, která je 
vhodná na mlsání i vaření.

150
Kč*

101
Kč*

Příprava: 
9–11 min

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

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

Mevalia produkty již brzy k dostání v eshopu www.kleis.cz. 
Pro bližší informace sledujte novinky na webu www.comidamed.cz.
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