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FAN SLADIDLO

Sweet life without sugar

Sacharinové nekalorické sladidlo v tabletách je vhodné
ke slazení teplých i studených nápojů a pro svojí sladivost i při tepelné úpravě se s oblibou používá k zavařování veškerého ovoce a zeleniny.
1 tableta = 1 kostka cukru

Sladký život bez cukru

ARTIFICIAL SWEETENER (FAN Sweetener)
Saccharin based non-caloric sweetener in tablets. Good
for cold and hot drinks. Due to the fact that saccharin can
be used in both hot and cold foods to make them sweeter, this sweetener is also useful for making canned fruits.
1 tablet = 1 cube of sugar

Kódy výrobků / Price list code:
102-117

FAN SWEET
Nízkokalorické sladidlo v tabletách na bázi Aspartamu. Vhodné ke slazení studených i teplých nápojů a k přípravě jídel ve
studené kuchyni. Tepelnou úpravou ztrácí částečně sladivost.
1 tableta = 1 kostka cukru

FAN SWEET
Aspartame based low caloric sweetener in tablets. Good for
cold and hot drinks, and for cold kitchen. When heated, this
sweetener partially looses its sweetness.
1 tablet = 1 cube of sugar
Kódy výrobků / Price list code:
201-207

NEOFAN
Stolní nekalorické cyklamát-sacharinové sladidlo v tabletách
slučuje dobré chuťové vlastnosti (chuť řepného cukru) s dobrými užitnými vlastnostmi sacharinového sladidla (vysoká sladivost, stálost při tepelné úpravě, příznivá cena), a proto je
vhodné ke slazení studených i teplých nápojů a pro svoji stálou sladivost při tepelné úpravě je velice vhodné k pečení,
vaření a zavařování veškerého ovoce a zeleniny.
1 tableta = 1 kostka řepného cukru

KONTAKT / CONTACT
F&N dodavatelé s. r. o.
Neratovická 241
277 13 Kostelec nad Labem
tel.:
+420 326 981 402
fax:
+420 326 982 357
e-mail: fan@fankostelec.cz
http://www.fankostelec.cz

NEOFAN

TWIGGY among sweeteners
Producer of light, non-caloric sweeteners and food
supplements suitable for diabetics and lowering diet

TWIGGY mezi sladidly
Výrobce nízkokalorických, nekalorických sladidel
a potravinových doplňků vhodných k redukční dietě a pro diabetiky.

Cyclamate – Saccharin based tabletop sweetener in tablets.
Mixture combines good taste and usability (high sweetness,
heat stability). It is useful for cold and hot drinks, baking, cooking and for making canned fruits and vegetables.
1 tablet = 1 cube of beet sugar

Kódy výrobků / Price list code:
301-306
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DIAFAN

FANTAZIE HB 100ks/1g

HROZNOVÝ CUKR
( GLUKÓZA )

Diafan je moderní, plnohodnotné sladidlo s neobvykle všestranným použitím.
Díky svému složení neztrácí svou typickou sladkou chuť, dokonce ani při vaření a pečení! Diafan nejen sladí bez kalorií, ale je ihned rozpuštěný a k použití pro
všechny pokrmy i nápoje. Je desetkrát sladší než řepný cukr.

Sypké nízkokalorické sladidlo na bázi aspartamu v hygienickém balení.
Vhodné ke slazení teplých i studených nápojů, přípravě krémů, pomazánek, dresingů, salátů a doslazování omáček. Obsahuje 6x méně kalorií
oproti řepnému cukru. Jeden sáček sladidla Fantazie ( 1g sladidla =16kJ )
nahrazuje velkou kostku řepného cukru ( 6g = 96 kJ ).

Glukóza je nejrychlejším zdrojem energie nejen pro sportovce,
těžce pracující a děti. Může navíc výrazně napomoci nemocným
překonávat choroby a urychluje zotavení organismu vyčerpaného
sportem, nemocí i prací.
Tento cukr nemůžou konzumovat diabetici!

1ml ( 20 kapek ) odpovídá sladivosti asi dvou kostek řepného cukru, tj.10g

LIFE IS SWEET WITHOUT SUGAR - FANTAZIE

DIAFAN
GLUCOSE
It is a modern sweetener with multiple uses. Due to its content, this sweetener
does not loose sweetness even while cooking or baking! Diafan is non-caloric
and ready to use in its liquid form for any drink or dish. This sweetener is 10
times sweeter than beet sugar.
1 ml (20 drops) equals approximately to 2 cubes of beet sugar (10 g)

Glucose is the fastest source of energy not only for sportsmen, but
also for hard working individuals and children. Glucose can help
sick to overcome illness and it speeds up recovery. It also helps
regenerate organism after sport or heavy workload. Warning, this
kind of sugar is not for people diagnosed with diabetes!
Kódy výrobků / Price list code:
514

OVOCNÝ CUKR
( FRUKTÓZA )

Sorbit potravinářský je vhodný především pro přípravu moučníků
a konzervování ovoce, ale vyhovuje i pro přímé slazení všech
nápojů. Jedna kávová lžička Sorbitu potravinářského odpovídá
sladivosti asi 1/2 lžičky cukru řepného

Fruktóza je nejsladší ze všech běžných přírodních cukrů.Trávení
tohoto cukru probíhá bez pomoci inzulínu, což umožňuje konzumaci i diabetikům. Urychluje regeneraci organismu sportovců a
těžce pracujících a ovlivňuje obnovu a výstavbu všech tělesných
tkání.

FRUCTOSE

SORBIT

Kódy výrobků / Price list code:
522

SAMARITAN

Kódy výrobků / Price list code:
602

SORBIT POTRAVINÁŘSKÝ

A low energetic, hygienically packaged sweetener in powder form. It is
intended for cold and hot drinks that can be primarily used in restaurants
or other eating establishments.

This sweetener is useful mainly for baking pastries and for making
caned fruits. It can also be used for drinks. 1 tsp = 1/2 tsp of beet
sugar.

Fructose is the sweetest of all the common natural sugars.
Digestion of this kind of sugar is happening without help of insulin. This makes it available for consumption by people with diabetes. It speeds up regeneration after sport or heavy workload.

Kódy výrobků / Price list code:
512

Kódy výrobků / Price list code:
515

Lehce perlivý nápoj v prášku pro speciální účely vhodný pro sportovce, osoby těžce fyzicky pracující a při nadměrném pocení
v důsledku vysokých letních teplot. Bezpečně uklidňuje žaludek při
pálení žáhy a je také vhodný pro odstranění nepříjemných pocitů
spojených s nadměrnou spotřebou jídla a alkoholu.

Partneři / Partnerts
Lightly sparkling instant drink for special use. This drink is useful for
sportsmen, hard working individuals or when sweating due to high
summer temperatures. Comes down stomach and heartburn, also
removes unpleasant feelings connected to too much of drinking
alcohol or eating.
Kódy výrobků / Price list code:
707

TABLETY MUDr. MACHARÁČKA
vápník + železo + zinek
Obsahují vápník, železo a zinek v množství vhodném pro denní potřebu organismu. Vápníkové
osvěžující a cucavé tablety jsou vysoce účinnou směsí minerálů a možné je tablety rozpustit
v 0,2 l vody. Složení tablet zvyšuje odolnost organismu proti infekcím, alergiím, stresům, proti
bolestem v zádech a kloubech, tablety rovněž působí proti chudokrevnosti, neplodnosti a podporují mineralizaci kostí.

Dr. MACHARÁČEK tablets – Calcium

Sorbit se sacharinem je vhodný především pro přípravu
moučníků a konzervování ovoce, ale vyhovuje i pro přímé
slazení všech nápojů. Jedna kávová lžička Sorbitu se sacharinem odpovídá sladivosti asi jedné lžičky cukru řepného.

Je sypké sladidlo, které obsahuje čtyřikrát méně kalorií než řepný
cukr, a proto odpovídá požadavkům zdravé výživy. Výborně se rozpouští a jeho využití v domácnosti je prakticky univerzální.
Hodí se pro slazení nápojů, tepelnou úpravu pokrmů, pečení, vaření
a zavařování. Skvěle je použitelný i ke slazení potravinářských výrobků a nápojů za studena. Je vhodný také pro diabetiky, v rámci diet
doporučených lékařem.

SORBIT WITH SACCHARINE

1 lžička SWEET 2000 = 4 lžičky cukru řepného

This sweetener is useful mainly for baking pastries and for
making caned fruits. It can also be used for drinks. 1 tsp
equals approximately 1 tsp of beet sugar.

SWEET 2000

Kódy výrobků / Price list code:
513

Kódy výrobků
Price list code:
710

Containing calcium, iron and zinc in amounts suitable for daily need. Calcium refreshing tablets
are highly effective mixture of minerals. They melt in the mouth, or can be dissolved in 0.2 liters
of water. Tablets help to increase body resistance against infections, allergies, stress and against back and joints pain. They also help against anemia, infertility and help to mineralize bones.

TABLETY MUDr. MACHARÁČKA
horčík + rutin+ vitamín C
Obsahují hořčík, rutin a vitamín C. Hořčíkové – osvěžující cucavé tablety jsou vysoce účinnou
směsí minerálů a vitamínů a možné je tablety rozpustit v 0,2 l vody. Posilují odolnost proti infekcím, stresu, migrénám, únavě, zpevňují stěnu žilní – u osob s „křečovými žílami“, detoxikují zvýšenou tvorbu karcinogenních látek například u kuřáků. Rovněž působí proti kolísavému krevnímu tlaku a přispívají k prevenci cukrovky.

Powdery sweetener with four times less calories than sugar beet
sugar. It melts very well and use in the kitchen is almost universal
(cooking, baking, drinks or making canned fruits. SWEET 2000 is
also good for sweetening in food production. People with diabetes
can also use this sweetener within diets recommended by a doctor.
1 tsp = 4 tsp of beet sugar.
Kódy výrobků / Price list code:
503, 506, 516

Our company prepares
for Christmas sale a gift pack
for diabetics every year.

SAMARITAN

SWEET 2000
SORBIT SE SACHARINEM

Naše firma připravuje každý rok
na vánoční trh dárkový balíček
pro diabetiky.

Dr. MACHARÁČEK tablets – Magnesium

Kódy výrobků
Price list code:
709

Containing magnesium, rutin and vitamin C. Magnesium refreshing tablets are highly effective
mixture of minerals. They melt in the mouth, or can be dissolved in 0.2 liters of water. Strengthen body resistance against infections, stress, migraines, and sleepiness. They are also strengthening vein walls, detoxify, work against low blood pressure and are preventive measure against diabetes.

