
Obaly, 
s ktorými 
môžete 
počítať



je pôvodná slovenská značka, ktorá 
vyrába hotové jedlá špecializované 
pre potreby ľudí, ktorí aktívne a často 
navštevujú fitness centrá. Tam sa 
tieto jedlá aj výlučne predávajú.



Ľudia vo fitness centrách uvažujú o jedle 
úplne odlišne. Namiesto chute preferujú 
kalórie, na zložení ich najviac zaujímajú 
nutričné hodnoty. Preto sme vymysleli 
obal, ktorý bude makať spolu s nimi a 
požadované informácie nie sú skryté vzadu 
malými písmenkami, ale sú ústredným 
motívom obalového dizajnu.



Tuky

Sacharidy
Bielkoviny

Vláknina

Hlavný motív dizajnu tvorí 
jednoduchý graf, z ktorého je 
možné vyčítať, či ide primárne 
o sacharidové alebo bielkovinové 
jedlo a v akom vzájomnom pomere 
sú tieto nutrienty obsiahnuté 
v samotnom jedle.
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Druhým výrazným prvkom je 
kalorická hodnota jedla.



A tiež sa na obale objavuje 
percento odporúčaného denného 
príjmu energie.



Celozrnný wrap
s lososom a vajíčkom
18% optimálneho denného príjmu energie

www.fuelit.sk

Zloženie: grahamový wrap, 
vajíčko, údený losos, paprika, 
ľadový šalát, žervé, kôpor. 
Alergény sú zvýraznené. 
Spotrebujte do dátumu 
vyznačeného na obale. 

Výrobca: Lookgood s.r.o., Za 
koníčkom 5, Pezinok 902 01. 
Krajina pôvodu: Slovenská 
republika

Energetická hodnota na 
100 g: 704,1 kJ/168 kcal. 
Bielkoviny: 9,4 g Sacharidy: 
14,9 g (z toho cukry: 1,7 g) 
Tuk: 7,4 g (z toho nas. mast. 
kyseliny: 1,7 g) Vláknina: 0,5 g.
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Kompletná etiketa



357

Vajíčková omeleta 
so slaninou a feta 
syrom

Vajíčková omeleta 
so slaninou a feta 
syrom

18% optimálneho denného príjmu energie

Zloženie: vajce, slanina, feta syr, ľadový šalát, cherry rajčiny, cibuľka, 
mrkva, cuketa, bylinky, olivový olej, soľ. Alergény sú zvýraznené. 
Spotrebujte do dátumu vyznačeného na obale. Môže obsahovať stopy 
sóje, orechov, vajec a sezamu. Výrobca: Lookgood s.r.o., 
Za koníčkom 5, Pezinok 902 01. 
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Energetická hodnota na 100 g: 587,6 kJ/121 kcal. Bielkoviny: 
8,5 g Sacharidy: 2 g (z toho cukry: 0,8 g) Tuk: 10,9 g (z toho nas. 
mast. kyseliny: 2,2 g) Vláknina: 0,2 g.

21.4G

Bielkoviny

27.3G

Tuky

0.6G

Vláknina

4.8G

Sacharidy

357

227

Hríbiková omeleta
so sušenými 
rajčinami

Hríbiková omeleta
so sušenými 
rajčinami

12% optimálneho denného príjmu energie

Zloženie: vajce, sušené rajčiny, šampiňony, ľadový šalát, cherry rajčiny, 
cibuľka, mrkva, cuketa, bylinky, olivový olej, soľ. Alergény sú zvýraznené. 
Spotrebujte do dátumu vyznačeného na obale. Môže obsahovať stopy 
sóje, orechov, vajec a sezamu. Výrobca: Lookgood s.r.o., 
Za koníčkom 5, Pezinok 902 01. 
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Energetická hodnota na 100 g: 429,3 kJ/103 kcal. Bielkoviny: 
7,2 g Sacharidy: 2,5 g (z toho cukry: 1,5 g) Tuk: 7,2 g (z toho nas. mast. 
kyseliny: 1,8 g) Vláknina: 0,9 g.
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Vajíčková omeleta 
s batátmi a feta 
syrom

Vajíčková omeleta 
s batátmi a feta 
syrom

20% optimálneho denného príjmu energie

Zloženie: vajce, mozzarella, olivy, ľadový šalát, cherry rajčiny, cibuľka, 
mrkva, cuketa, bylinky, bazalka, olivový olej, soľ. Alergény sú zvýraznené. 
Spotrebujte do dátumu vyznačeného na obale. Môže obsahovať stopy 
sóje, orechov, vajec a sezamu. Výrobca: Lookgood s.r.o., Za koníčkom 5, 
Pezinok 902 01. Krajina pôvodu: Slovenská republika
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Energetická hodnota na 100 g: 549,5 kJ/131 kcal. Bielkoviny: 
8,4 g Sacharidy: 25,2 g (z toho cukry: 1,6 g) Tuk: 8,5 g (z toho nas. 
mast. kyseliny: 3,4 g) Vláknina: 1 g.
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Vajíčková omeleta 
s mozzarellou 
a olivami

Vajíčková omeleta 
s mozzarellou 
a olivami

22% optimálneho denného príjmu energie

Zloženie: vajce, mozzarella, olivy, ľadový šalát, cherry rajčiny, cibuľka, 
bazalka, mrkva, cuketa, bylinky, olivový olej, soľ. Alergény sú zvýraznené. 
Spotrebujte do dátumu vyznačeného na obale. Môže obsahovať stopy 
sóje, orechov, vajec a sezamu. Výrobca: Lookgood s.r.o., Za koníčkom 5, 
Pezinok 902 01. Krajina pôvodu: Slovenská republika
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Energetická hodnota na 100 g: 646,1 kJ/155 kcal. Bielkoviny: 
10,3 g Sacharidy: 1,6 g (z toho cukry: 0,8 g) Tuk: 11,7 g (z toho nas. 
mast. kyseliny: 4,3 g) Vláknina: 0,5 g.
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Dôležité informácie sú viditeľné 
aj pri uložení vo vitríne vo výške 
očí.



Rôzne príchute v produktovom 
rade sú odlíšené farebným 
pozadím etikety.



Produktový rad polievok.



Produktový rad wrapov.






