
INKOSPOR ACTIVE LIQIDS ZERO Příchuť/Príchuť: MULTIVITAMÍN (770017240)

CZ: Nápojový koncentrát s minerálními látkami a čtyřmi vitaminy s příchutí multivitamínu k přípravě 
nízkoenergetického nápoje, se sladidly. Složení: pitná voda, kyselina: kyselina jablečná, aroma, citronany draselné, 
chlorid hořečnatý, chlorid vápenatý, barviva (lutein, karoteny), fosforečnany draselné, sladidla (kyselina cyklamová 
a její sodné soli, acesulfam K, sacharin a jeho sodné, draselné a vápenaté soli), konzervant: sorban draselný, 
maltodextrin, chlorid draselný, nikotinamid, pyridoxin hydrochlorid, thiamin-mononitrát, kyanokobalamin. 
Příprava: Na přípravu 1 porce smíchejte 10 ml koncentrátu (2 dávky z pumpičky) s 300 ml vody. 1 láhev 
koncentrátu = 15 l připraveného nápoje (1:30). Uchovávejte v chladu a po otevření spotřebujte do 8 týdnů. 
Doporučené dávkování: 3 porce nápoje denně. Produkt nenahrazuje pestrou a vyváženou stravu. Zabarvení 
plastu je možné. Nápoj vypijte do 6 hodin po namíchání. Nepijte koncentrát v neředěné podobě. Skladujte v suchu, 
chraňte před teplem. Minimální trvanlivost do: viz etiketa. Vyrobeno v Německu. Prodávající: B. Braun 
Medical s.r.o., V Parku 2335/20, CZ-148 00 Praha 4. Více informací na www.inkospor.cz

SK: Koncentrát s minerálními látkami a 4 vitamínmi, s multivitamínovou príchuťou na prípravu nízkoenergetického 
nápoje. Obsahuje sladidlá. Zloženie: pitná voda, kyselina: kyselina jablčná, aróma, citran draselný, chlorid 
horečnatý, chlorid vápenatý, farbivá (luteín, karotény), dihydrogenfosforečnan draselný, sladidlá (cyklamáty, 
acesulfám K, sacharíny), konzervačná látka: sorban draselný, maltodextrín, chlorid draselný, nikotínamid, pyridoxín-
hydrochlorid, tiamínmononitrát, kyanokobalamín. Príprava: Na 1 porciu zmiešajte 10 ml koncentrátu (2 dávky z 
pumpičky) s 300 ml vody. 1 fľaša koncentrátu = 15 l pripraveného nápoja (1:30). Uchovávajte v chlade a po otvorení 
spotrebujte do 8 týždňov. Odporúčané dávkovanie: 3 porcie nápoja denne. Produkt nenahrádza pestrú a 
vyváženú stravu. Zafarbenie plastu je možné. Nápoj vypite do 6 hodín po namiešaní. Nepite koncentrát v neriedenej 
podobe. Skladujte v suchu a chráňte pred teplom. Minimálna trvanlivosť do: viď etiketa. Vyrobené v Nemecku. 
Distribútor: B. Braun Medical s.r.o., Hlučínska 3, SK-831 03 Bratislava. Viac informácií na www.inkospor.sk

Výživové údaje: Na 100 ml 
koncentrátu

% RVH* 

Energie/Energia 171 kJ (40 kcal)
Tuky 0,13 g

Z toho nasycené mastné kyseliny
Z toho nasýtené mastné kyseliny 0,13 g

Sacharidy 3,4 g
Z toho cukry 1,4 g
Bílkoviny/Bielkoviny < 0,1 g
Sůl/Soľ 0,21 g
Draslík 1500 mg 75 %
Vápník 600 mg 75 %
Hořčík/Horčík 285 mg 76 %
Niacin/Niacín 36 mg 225 %
Vitamin B6/Vitamín B6 4,0 mg 286 %
Thiamin/Vitamín B1 2,8 mg 255 %
Vitamin B12/Vitamín B12 2,0 µg 80 %

* RVH = % referenční výživové hodnoty podle Evropského 
nařízení 1169/2011. / % referenčnej výživovej hodnoty podľa 
Európskeho nariadenia 1169/2011.
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